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ქ. თელავი  

 

თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 28 თებერვლის №8 

დადგენილებაში „თელავის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი ჯანდაცვისა 

და სოციალურ საკითხთა პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის 

თაობაზე  

 
 

       „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 

პუნქტის შესაბამისად, თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: 

 

 

მუხლი 1. შეტანილ იქნეს ცვლილება თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 28 

თებერვლის №8 დადგენილებაში „თელავის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი 

ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ (www.matsne.gov.ge, 

 09/03/2020, 010250050.35.163.016500). 

 

1. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის „თელავის მუნიციპალიტეტში 

განსახორციელებელი ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა პროგრამა“ მე-5 მუხლს 

დაემატოს მე-6 პუნქტი შემდეგი რედაქციით: 

 

„6. მუსიკათერაპიის სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსების ქვეპროგრამა: 

 

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს წლის განმავლობაში თითოეული ბენეფიციარისთვის 

მუსიკათერაპიის არანაკლებ ერთი სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსებას და ბენეფიციარის 

სპეციალური სამკურნალო და შრომითი რეკომენდაციიდან გამომდინარე, წლის 

განმავლობაში განმეორებით მეორე კურსის დაფინანსებას. ერთი კურსი მოიცავს 15 

თერაპიულ სეანსს, თითოეული სეანსის ხანგრძლივობა განისაზღვრება ჯგუფური თერაპიის 

შემთხვევაში 40-45 წუთით, ხოლო ინდივიდუალური თერაპიის შემთხვევაში 20-30 წუთით. 

 

ქვეპროგრამით მოსარგებლე სამიზნე ჯგუფებს წარმოადგენენ თელავის მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე რეგისტრირებული 1-დან 18 წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობის და 

სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვები და მოზარდები.  

 



 
  

ა) ინდივიდუალური თერაპიის ერთი კურსის (15 თერაპიული სეანსი) დაფინანსების 

ოდენობა განისაზღვრება 750 ლარის ოდენობით; 

ბ) ჯგუფური თერაპიის ერთი კურსის (15 თერაპიული სეანსი) დაფინანსების ოდენობა 

განისაზღვრება 500 ლარის ოდენობით; 

 

გ) ქვეპროგრამის ფარგლებში გასაცემი ადმინისტრაციული დაპირების მოქმედების ვადა 

განისაზღვრება მისი გაცემიდან 1 წლის ვადით; 

 

 დ) ქვეპროგრამით სარგებლობისათვის წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:  

დ.ა)   ბენეფიციარის წარმომადგენლის განცხადება; 

დ.ბ)   განმცხადებლის და ბენეფიციარის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი; 

დ.გ) ბენეფიციარის თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრაციის ფაქტის 

დამადასტურებელი დოკუმენტი; 

დ.დ) ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ (ფორმა NIV-100/ა); 

დ.ე) დასაფინანსებელ მომსახურებაზე სახელმწიფო პროგრამის, ან კერძო დაზღვევის 

ფარგლებში (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) გაცემული დაფინანსების დამადასტურებელი 

დოკუმენტი; 

დ.ვ) საჭიროების შემთხვევაში შესაძლებელია მოთხოვნილ იქნეს დამატებითი 

დოკუმენტაცია; 

 

ე) მომსახურების გამწევის საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 

 

ე.ა) აკადემიური განათლება მუსიკათერაპიის მიმართულებით; 

ე.ბ) არანაკლებ 5 წლიანი სამუშაო გამოცდილება; 

ე.გ) უპირატესობა მიენიჭება მუსიკათერაპიის სფეროში საერთაშორისო განათლების და 

პრაქტიკის მქონე სპეციალისტს; 

ვ) გაწეული მომსახურების ღირებულების ანაზღაურების მიზნით წარმოსადგენი 

დოკუმენტაცია: 

 

ვ.ა) მომსახურების გამწევის წერილობითი მომართვა თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის 

მიერ გაცემული ადმინისტრაციული დაპირების საფუძველზე გაწეული მომსახურების 

ანაზღაურების შესახებ; 

ვ.ბ) გაწეული მომსახურების ხარჯის დამადასტურებელი დოკუმენტი, სადაც ზუსტად უნდა 

მიეთითოს მომსახურების დაწყების და დასრულების პერიოდი; 

ვ.გ) მომსახურების გამწევის საიდენტიფიკაციო და საბანკო რეკვიზიტები; 

ვ.დ) თითოეული სეანსის ამსახველი ფოტო, აუდიო ან ვიდეო მასალა (წარმოდგენილი იქნას 

ელექტრონულ ფორმატში დისკის სახით); 

 



 
  

ზ) ბენეფიციარის მიერ ზედიზედ 2-ჯერ არასაპატიო მიზეზით ინდივიდუალური ან/და 

ჯგუფური თერაპიის გაცდენის შემთხვევაში (გაცდენის ფაქტი უნდა დასტურდებოდეს 

მომსახურების გამწევის წერილობითი მომართვით) ბენეფიციარი ჩაითვლება პროგრამიდან 

მოხსნილად და მისი ჩანაცვლება მოხდება სხვა ბენეფიციარით. 

 

 

მუხლი 2. დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე. 

 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                                                    არჩილი თხლაშიძე 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

 

ქ. თელავი                                                                                                                                  11.03.2020 წ. 

 

განმარტებითი ბარათი     

                                                                             

თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 28 თებერვლის №8 დადგენილებაში 

„თელავის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა 

პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე  

 

        თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ ინიცირებული პროექტი ეხება თელავის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 28 თებერვლის №8 დადგენილებაში „თელავის 

მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა პროგრამის 

დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის საკითხს.  

        ნორმატიულ აქტში ცვლილების შეტანის მიზეზს წარმოადგენს ჯანდაცვის 

მიმართულებაში ახალი ქვეპროგრამის დამატება, რომელიც ითვალისწინებს მუსიკათერაპიის 

დაფინანსებას. აღნიშნული ქვეპროგრამის დაფინანსების მიზნით თელავის მუნიციპალიტეტის 

2020 წლის ბიუჯეტში შესაბამისი თანხა უკვე გათვალისწინებულია.  

       წარმოდგენილი ცვლილების პროექტი მიზნად ისახავს თელავის მუნიციპალიტეტში 

მუსიკათერაპიის დანერგვას. მედიცინის ეს მიმართულება მნიშვნელოვან როლს ასრულებს 

შეზღუდული შესაძლებლობისა და  სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვებისა და 

მოზარდების განვითარებაში.   

       მუსიკათერაპია გამოიყენება განვითარების სხვადასხვა ტიპის დარღვევის მქონე 

ბავშვებისათვის (ასევე მოზრდილების) ევროპასა და ამერიკაში. იგი დაფუძნებულია 

ინტერაქციასა და მუსიკალურ დიალოგზე და მიზნად ისახავს მუსიკის საშუალებით 

ბავშვებთან კომუნიკაციის დამყარებას, უნარების განვითარებას, ქცევის მართვას, ემოციური 

რეგულაციების გაუმჯობესებას. 

        ქვეპროგრამით მოსარგებლე სამიზნე ჯგუფებს წარმოადგენენ თელავის მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე რეგისტრირებული 1-დან 18 წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობების და 

სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვები და მოზარდები. 

        ინდივიდუალური თერაპიის ერთი კურსის ღირებულება (15 თერაპიული სეანსი) - 750 

ლარი; ჯგუფური თერაპიის ერთი კურსის ღირებულება (15 თერაპიული სეანსი) - 500 ლარი. 

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი შეადგენს 45,000 ლარს.  

         ცვლილების პროექტის დამტკიცება გამოიწვევს თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  

ხარჯვითი ნაწილის მიზნობრივ გაზრდას.   

         პროექტის ავტორი და საკრებულოს სხდომაზე წარმდგენი გახლავთ თელავის 

მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა სამსახურის 

ხელმძღვანელი.  


