
                                                        

                                                  

2019  წლისათვის

ზომის ერთეული ლარი

შუახევის მუნიციპალიტეტის მერიის

 ადგილორივი ბიუჯეტით გათვალისწინებული მიზნობრივი პროგრამა

1. პროგრამის სახელწოდება:

,,ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა აბილიტაცია-რეაბილიტაციის და ადრეული განვითარების
ბავშვთა კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობის" მიზნობრივი პროგრამა

2. პროგრამის (ქვეპროგრამის) დაწყებისა და დამთავრების თარიღი:

    1  იანვარი 2019 წ.
    30  დეკემბერი 2019 წ .

3. პროგრამის (ქვეპროგრამის) მთლიანი ბიუჯეტი
   36657 (ოცდათექვსმეტიათასექვსასორმოცდაჩვიდმეტი) ლარი.

4. პროგრამის დაფინანსების წყაროები:
   ძირითდი - ადგილობრივი ბიუჯეტი.

5. პროგრამის (ქვეპროგრამის) განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო:
   შუახევის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოცილაური დაცვის სამსახური.

6. პრობლემის აღწერა და მისი აქტუალობის დასაბუთება ან/და ნორმატიული აქტი, რომლის საფუძველზეც დგება პროგრამა:

      პროგრამა ითვალისწინებს 18 წლამდე ასაკის ცერებრალური დამბლით დაავადებულ  და 7 წლამდე ადრეული განვითარების 
ბავშვთა რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობას. აჭარის ა. რ. ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს 



პროგრამა ითვალისწინებს კურსების დაფინანსებას, ხოლო მუნიციპალიტეტი მათი მგზავრობის ღირებულების ანაზღაურებას 
თანმხლებ პირთან ერთად. აღნიშნული პროგრამის ბენეფიციარებს საკმაოდ ძვირი უჯდებათ კურსებზე მიმოსვლა, ამიტომ მერიამ 
გამოიჩინა კეთილი ნება და გადაწყვიტა მათი მგზავრობის ღირებულების ანაზღაურება.

7. პროგრამის (ქვეპროგრამის) მიზნები და მათი მიღწევის შეფასების ინდიკატორები:

№ პროგრამის მიზნები მიზნების მიღწევის შეფასების ინდიკატორები

1

შუახევის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 
ცერებრალური დამბლით დაავადებულ და ადრეული 
განვითარების ბავშვათა კურსებზე მიმოსვლისათვის მგზავრობის 
ხარჯების ანაზღაურებას.

ბენეფიციართა კმაყოფილების დონის გაზრდა,
 ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება

 
8. პროგრამის (ქვეპროგრამის) სამოქმედო გეგმა დასახული მიზნებისა და ამოცანების მიხედვით:

2019 წელი

№
საქმიანობის

აღწერა
მარტი აპრილი მაისი ივნისი ივლისი აგვისტო სექტემბერი ოქტომბერი ნოემბერი დეკემბერი

1

შუახევის მუნიციპალიტეტის 
ტერიტორიაზე მცხოვრები 
ცერებრალური დამბლით 
დაავადებულ ბავშვთა შესახებ 
მონაცემების მოპოვება

        

2 თანხის გაცემა X X X X X X X X X X

10. პროგრამის ბიუჯეტი

ა) პროგრამის (ქვეპროგრამის) დაფინანსება წლების მიხედვით

№ წყაროს დასახელება 2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი სულ

 შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტი                                       36657  _ _ 36657



 დამატებითი _    
 სულ 36657   36657

ბ) პროგრამის ხარჯები ღონისძიებათა მიხედვით

№
პროგრამით გათვალისწინებული 

ღონისძიების დასახელება 
(დეტალურად გაშიფრული)

ერთეულის 
დასახელება

რაოდე
ნობა

ერთეულის
ფასი 

(ლარი)

თვეში 
დღეთა 
რაოდე
ბობა

ხარჯი
თვეში

თვეთა 
რაოდენობა

ღონისძიებებ
ის ხარჯი 
(ლარი)

სულ 
ჯამი 

(ლარი)

1 9 10 90 7 630

1

ცერებრალური დამბლით 
დაავადებულ ბავშვთა 

რეაბილიტაციისათვის მგზავრობის 
ხარჯები,სოფელ ლაკლაკეთიდან  

ქალაქ ბათუმამდე ორმხრივად 
თანმხლები პირის          ერთად

ბენეფიციარი
თანმხლები 

პირი
1 9 10 90 7 630

1260

1 11,2 10 112 7 784

2

ცერებრალური დამბლით 
დაავადებულ ბავშვთა 

რეაბილიტაციისათვის მგზავრობის 
ხარჯები, სოფელ კობალთიდან  ქალაქ 
ბათუმამდე ორმხრივად თანმხლები 

პირის          ერთად

ბენეფიციარი
თანმხლები 

პირი
1 11,2 10 112 7 784

1568

1 9,6 10 96 7 672

3

ცერებრალური დამბლით 
დაავადებულ ბავშვთა 

რეაბილიტაციისათვის მგზავრობის 
ხარჯები, სოფელ ტბეთიდან   ქალაქ 
ბათუმამდე ორმხრივად თანმხლები 

პირის         ერთად

ბენეფიციარი
თანმხლები 

პირი
1 9,6 10 96 7 672

1344

1 7,8 10 78 7 546

4

ცერებრალური დამბლით 
დაავადებულ ბავშვთა 

რეაბილიტაციისათვის მგზავრობის 
ხარჯები,  სოფელ ჭალიდან ქალაქ 

ბათუმამდე ორმხრივად თანმხლები 
პირის ერთად

ბენეფიციარი
თანმხლები 

პირი 1 7,8 10 78 7 546

1092



3 8,6 10 258 7 1806

5

ცერებრალური დამბლით 
დაავადებულ ბავშვთა 

რეაბილიტაციისათვის მგზავრობის 
ხარჯები, სოფელ ნენიიდან  ქალაქ 

ბათუმამდე ორმხრივად თანმხლები 
პირის ერთად

ბენეფიციარი
თანმხლები 

პირი
4 8,6 10 258 7 1806

3612

3 10.6 10 318 7 2223

6

ცერებრალური დამბლით 
დაავადებულ ბავშვთა 

რეაბილიტაციისათვის მგზავრობის 
ხარჯები,  სოფელ ინწკირვეთიდან 

ქალაქ ბათუმამდე ორმხრივად 
თანმხლები პირის         ერთად

ბენეფიციარი
თანმხლები 

პირი
3 10.6 10 318 7 2226

4452

4 9,6 10 384 7 2688

7

ცერებრალური დამბლით 
დაავადებულ ბავშვთა 

რეაბილიტაციისათვის მგზავრობის 
ხარჯები, სოფელ ნიგაზეულიდან  

ბათუმამდე ორმხრივად თანმხლები 
პირის ერთად

ბენეფიციარი
თანმხლები 

პირი
4 9,6 10 384 7 2688

5376

3 9,6 10 288 7 2016

8

ცერებრალური დამბლით 
დაავადებულ ბავშვთა 

რეაბილიტაციისათვის მგზავრობის 
ხარჯები, სოფელ ფურტიოდან ქალაქ  
ბათუმამდე ორმხრივად თანმხლები 

პირის ერთად

ბენეფიციარი
თანმხლები 

პირი
3 9,6 10 288 7 2016

4032

1 7,8 10 78 7 546

9

ცერებრალური დამბლით 
დაავადებულ ბავშვთა 

რეაბილიტაციისათვის მგზავრობის 
ხარჯები,  დაბა შუახევიდან ქალაქ  

ბათუმამდე ორმხრივად თანმხლები 
პირის ერთად

ბენეფიციარი
თანმხლები 

პირი
1 7,8 10 78 7 546

1092

10

ცერებრალური დამბლით 
დაავადებულ ბავშვთა 

რეაბილიტაციისათვის მგზავრობის 
ხარჯები, სოფელ წაბლანიდან   ქალაქ 
ბათუმამდე ორმხრივად თანმხლები 

 ბენეფიციარი
თანმხლები 

პირი

2 9,4 10 188 7 1316
2632



 

პირის ერთად

2 9,4 10 188 7 1316

1 9.4 10 94 7 658

11

ცერებრალური დამბლით 
დაავადებულ ბავშვთა 

რეაბილიტაციისათვის მგზავრობის 
ხარჯები, სოფელ წყაროთიდან ქალაქ 
ბათუმამდე ორმხრივად თანმხლები 

პირის ერთად

ბენეფიციარი
თანმხლები 

პირი
1 9.4 10 94 7 658

1316

1 10,6 10 106 7 742

 12

ცერებრალური დამბლით 
დაავადებულ ბავშვთა 

რეაბილიტაციისათვის მგზავრობის 
ხარჯები, სოფელ მახალაკიძეებიდან 

ქალაქ ბათუმამდე ორმხრივად 
თანმხლები პირის ერთად

ბენეფიციარი
თანმხლები 

პირი
1 10,6 10 106 7 742

1484

1 7.4 10 74 7 518

13

ცერებრალური დამბლით 
დაავადებულ ბავშვთა 

რეაბილიტაციისათვის მგზავრობის 
ხარჯები, სოფელ ახალდაბიდან ქალაქ 
ბათუმამდე ორმხრივად თანმხლები 

პირის ერთად

ბენეფიციარი
თანმხლები 

პირი
1 7.4 10 74 7 518

1036

ცერებრალური დამბლით 
დაავადებულ ბავშვთა 

რეაბილიტაციისათვის მგზავრობის 
ხარჯები, სოფელ მაწყვალთიდან ქალაქ 

ბათუმამდე ორმხრივად თანმხლები 
პირის ერთად

1 10,6 10 106 7 742ბენეფიციარი
თანმხლები 

პირი

1 10,6 10 106 7 742

1484

 ჯამი         31 780



გ) პროგრამის ხარჯები ღონისძიებათა მიხედვით 

 
პროგრამით გათვალისწინებული                        

ღონისძიების დასახელება 
(დეტალურად გაშიფრული)

ერთეულის 
დასახელება

რაოდენობა
ერთეულის 
ფასი(ლარი)

თვეში 
დღეთა 
რაოდენობ
ა

ხარჯი 
თვეში

თვეთა 
რაოდენობა

ღონისძიების 
ხარჯი(ლარი)

 ჯამი

 ადრეული განვითარების ბავშვთა სოციალური უზრუნველყოფა

1 8 8 64 12 768

1

ადრეული განვითარების ბავშვთა 
რეაბილიტაციისათვის, 

მგზავრობის ხარჯები, სოფელ 
ცხემლისიდან ქალაქ ბათუმამდე 
ორმხრივად თანმხლები პირის 

ერთად

  ბენეფიციარი
თანმხლები 

პირი 1 8 8 64 12 768

1536

1 8 8 64 12 768

2

ადრეული განვითარების ბავშვთა 
რეაბილიტაციისათვის,  

მგზავრობის  ხარჯები, სოფელ 
ბესელაშვილებიდან ქალაქ 

ბათუმამდე ორმხრივად 
თანმხლები პირის ერთად

ბენეფიციარი 
თანმხლები 

პირი 1 8 8 64 12 768

1536

1 10.6 8 84.8 12 1017.6

3

ადრეული განვითარების ბავშვთა 
რეაბილიტაციისათვის,  

მგზავრობის  ხარჯები, სოფელ  
ინწკირვეთიდან  ქალაქ ბათუმამდე 

ორმხრივად თანმხლები პირის 
ერთად

ბენეფიციარი 
თანმხლები   

პირი 1 10.6 8 84.8 12 1017.6

1804,8

 ჯამი  4876,8

სულ  ჯამი 36657



დამატებითი ინფორმაცია

ა) მატერიალური რესურსის გაცემის სქემა:

შუახევის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ცერებრალური დამბლით დაავდებულ ბავშვთა  და ადრეული  
განვითარების ბავშვთა რეაბილიტაციის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ორ თვეში ერთხელ ათი დღით, და 
ყოველთვიურად რვა დღით(ადრეული განვითარების)  კურსებზე მიმოსვლის მგზავრობის ხარჯების ანაზღაურება სოფლიდან 
ქალაქ ბათუმამდე  და ქალაქ თბილისამდე და უკან თანმხლები პირის ერთად. მგზავრობის ხარჯის ანაზღაურება მოხდება 
რეაბილიტაციის ცენტრიდან კურსების გავლის ცნობის წარმოდგენის შემდეგ სამსახურის მოხსენებითი ბარათისა და მერის 
ბრძანების  საფუძველზე და ჩაერიცხება ბენეფიციარს შესაბამის პირად ანგარიშბზე.

ბ) მოსარგებლეთა შერჩევის წესი:

       1. ცერებრალური დამბლით დაავდებულ ბავშვთა მშობლების განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის სახელზე;
       2. აჭარის არ ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ გაცემული ვაუჩერის ქსეროასლი;
       3. სარეაბილიტაციო ცენტრების მიერ გაცემული ცნობა კურსების გავლის შესახებ;
       4.  ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა და მშობელთა პირადობის მოწმობის ქსეროასლი;

5.  შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივად ცხოვრების დამადასტურებელი დოკუმენტი (ცნობა 
მაღალმთიან დასახლებაში მუდმვად მცხოვრები პირის სტატუსის ფლობის შესახებ ან/და სოციალური მომსახურების 
სააგენტოს შუახევის სამსახურის მიერ გაცემული ამონაწერი სოციალურად დაუცველთა ერთიანი ბაზიდან ან/და შესაბამის 
ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის წერილობითი დოკუმენტი).

             6.  საბანკო რეკვიზიტები.

გიორგი დავითაძე

საკრებულოს თავმჯდომარე



ხელმძღვანელობა


