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2019 წლისათვის

ზომის ერთეული ლარი

შუახევის მუნიციპალიტეტის მერიის ადგილობრივი ბიუჯეტის

მიზნობრივი პროგრამა

1. პროგრამის სახელწოდება

      18 წლამდე ასკის დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ფინანსური დახმარების პროგრამა

2. პროგრამის  დაწყებისა და დამთავრების თარიღი

       დაწყება 01 იანვარი 2019 წელი

       დამთავრება 30 დეკემბერი 2019 წელი

   3. პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი

       6510 (ექვსიათასხუთასათი) ლარი

   4. პროგრამის დაფინანსების წყაროები

       ძირითადი  - შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი  ბიუჯეტი. 

      6510 (ექვსიათასხუთასათი) ლარი

  . 5. პროგრამის  განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო

შუახევის მუნიციპალიტეტის მერია
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6. პრობლემების აღწერა და მისი აქტუალობის დასაბუთება ან/და ნორმატიული აქტი რომლის საფუძველზე დგება 

პროგრამა

ქვეყნის განვითარების თანამედროვე ეტაპზე, უკიდურესად გაჭირვებულ, შრომისუნარიან მოსახლეობაში სოციალურ 

საყოფაცხოვრებო პირობების სიმძიმის მხრივ ყველაზე მეტად გამოირჩევა ოჯახები არასრულწლოვანი  ბავშვებით, 

განსაკუთრებით ისეთი ოჯახები, სადაც ცხოვრობენ დედ-მამით ობოლი ბავშვები. შეუახევის მუნიციპალიტეტის მერია 

ახორციელებს ყოველთვიურად ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამას, რაც მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს დედ-

მამით ობოლი ბავშვების სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობას. 

7. პროგრამის მიზნები და მათი მიღწევის, შეფასების ინდიკატორები

# პროგრამის მიზნები მიზნების მიღწევის შეფასების ინდიკატორები

1

2

M
შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ 18 
წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე 
ყოველთვიური მატერიალური დახმარება

Mშუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ 
18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლი ბავშვების 
სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება

Dდედ-მამით ობოლი, 18 წლამდე ასაკის ბავშვების  
ბავშვების კმაყოფილების დონე

ყოველთვიურად მატერიალური დახმარებით
მოსარგებლეთა რაოდენობა.
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8. პროგრამის სამოქმედო გეგმა დასახული მიზნებისა და ამოცანების მიხედვით

2019 წელი
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დედმამით ობოლ 

ბავშვებზე ერთჯერადი 
მატერიალური დახმარება

X X X X X X X X X X X X X
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9. პროგრამის ბიუჯეტი
a) პროგრამის დაფინანსება წლების მიხედვით

წყაროს დასახელება 2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი სულ

ძირითადი
 

6510   6510

დამატებითი
     

სულ 6510   6510

  
b) პროგრამის ხარჯები ხარჯები ღონისძიებათა მიხედვით

# პროგრამით  გათვალისწინებული 
ღონისძიების დასახელება

ზომის 
ერთეული

საჭირო 
რაოდენობა

ერთეულის 
ფასი

სულ ღონისძიების ხარჯი
ხარჯის წილი 

მთლიან 
ხარჯეში(%)

2019 წელი
I საქონელი და მომსახურება

     სულ საქონელი და მომსახურება 0

1I

შუახევის მუნიციპალიტეტის 
ტერიტორიაზე 18 წლამდე ასაკის 
დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე 
ყოველთვიური მატერიალური 
დახმარება

 ბენეფიციარი  

1

D18 წლამდე ასაკის დედ-მამით 
ობოლი ბავშვებზე დახმარება 

იანვრიდან ნოემბრის თვის 
ჩათვლით 

 3           160
5 760  

    დეკემბრის თევეში 3      250 750
სულ სოციალური უზრუნველყოფა  

III არაფინასური აქტივები    0  
      სულ ჯამი 6510  
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10. საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი სახელმწიფო შესყიდვები

   პროგრამა საანგარიშო პერიოდში სახელმწიფო შესყიდვებს არ საჭიროებს

                  დამატებითი ინფორმაცია
ა. დაფინანსება განხორციელდება შუახევის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე.
ბ.  მოსარგებლეთა შერჩევის წესი:
      პროგრამაში მონაწილეობის უფლებით სარგებლობს ფიზიკური  პირი, რომელიც არის შუახევის მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე მცხოვრები საქართველოს მოქალაქე და მუნიციპალიტეტის გამგეობაში წარმოადგენს შესაბამის დოკუმენტებს:
1.  განცხადება მუნიციპალიტეტის გამგებლის სახელზე;
2.  მშობლების გარდაცვალბის მოწმობის ქსეროასლები.
3. ერთერთი მშობლის გარდაცვალების შემთხვევაში სასამართლოს გადაწყვეტილება, რითაც მეორე  მშობელს             

შეზღუდული  აქვს მეურვეობის უფლება.
4. ბავშვების დაბადების მოწმობის ქსეროასლები.

D       5. დახმარების გაცემა ხორციელედება ნებისმიერ კომერციულ ბანკში ბავშვის მეურვის სახელზე გახნილ პირად 
             ანგარიშზე   

                      

გიორგი დავითაძე

საკრებულოს თავმჯდომარე
ხელმძღვანელობა


