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2019 წლისათვის

ზომის ერთეული ლარი

შუახევის მუნიციპალიტეტის მერიის ადგილობრივი ბიუჯეტის 

მიზნობრივი პროგრამა

 1. პროგრამის სახელწოდება
      გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისათვის გასაცემი ერთჯერადი 
      მატერიალური დახმარების პროგრამა 

2. პროგრამის დაწყებისა და დამთავრების თარიღი
       დაწყება 01 იანვარი 2019 წელი
       დამთავრება 30 დეკემბერი 2019 წელი

  3. პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი 

            16 000 (თექვსმეტიათასი) ლარი

4. პროგრამის დაფინანსების წყაროები

ძირითადი_შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტი.
            16 000 (თექვსმეტი ათასი) 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, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შრომისუნარიანი მოსახლეობის 
დიდი ნაწილი დაუსაქმებელია, მოსახლეობის უმეტეს ნაწილს არ გააჩნია გარდაცვლილი ოჯახის წევრის დასაფლავების ხარჯები., 
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება ქვეყნის მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს, ამ მიზნით ქვეყანაში შემუშავდა 
სხვადასხავა სახის პროგრამები,. 0-დან 100 000 ქულის მქონე ოჯახებისათვის მუნიციპალიტეტის მერიამ დამატებით შეიმუშავა 
ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა.

7. პროგრამის  მიზნები და მათი მიღწევის შეფასების ინდიკატორები

# პროგრამის მიზნები მიზნების მიღწევის შეფასების ინდიკატორები

1 გაჭირვებულ ოჯახებში, გარდაცვლილ პირთა 
დასაფლავებისათვის ერთჯერადი მატერიალური 

დახმარების გაცემა

Oოჯახების კმაყოფილების დონე,
 ოჯახების რაოდენობა.

    10.  პროგრამის სამოქმედო გეგმა დასახული მიზნებისა და ამოცანების მიხედვით
2018 წელი
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1 გაჭირვებულ 
ოჯახებში 
გარდაცვლილ პირთა 
დასაფლავებისათვის 
ერთჯერადი 
მატერიალური 
დახმარების გაცემა

X X X X X X X X X X X X X



3

11. პროგრამის ბიუჯეტი

                           ა) პროგრამის (ქვეპროგრამის) დაფინანსება წლების მიხედვით

წყაროს დასახელება 2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი სულ

ძირითადი  16 000 _ _

დამატებითი  _ _ _

სულ 16 000 16 000
                        

                     ბ) პროგრამის (ქვეპროგრამის) ხარჯები ღონისძიებათა მიხედვითY

# პროგრამით  გათვალისწინებული 
ღონისძიების დასახელება 

ერთეულის 
დასახელება

საჭირო
რაოდენობა

ერთეულის 
ფასი

სულ ღონისძიების 
ხარჯი

2019 წელი
  I საქონელი და მომსახურება

სულ საქონელი და მომსახურება                                       0

II სოციალური უზრუნველყოფა            

1

გაჭირვებულ ოჯახებში 
გარდაცვლილ პირთა 
დასაფლავებისათვის ერთჯერადი 
მატერიალური დახმარების გაცემა

გაჭირვებული 
ოჯახი 40 400 16000

სულ სოციალური უზრუნველყოფა

III Aნაშთი  0

   სულ ჯამი 16 000
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12. საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი სახელმწიფო შესყიდვები

   პროგრამა საანგარიშო პერიოდში სახელმწიფო შესყიდვებს არ საჭიროებს

a. მატერიალური რესურსის გაცემის სქემა
დაფინანსება განხორცილედება შუახევის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე.

b. მოსარგებლეთა შერჩევის წესი:
პროგრამაში მონაწილეობის უფლებით სარგებლობს ფიზიკური პირი, რომელიც არის შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 
მუდმივად მცხოვრები საქართველოს მოქალაქე და აღნიშნული პირის ოჯახის სარეიტინგო ქულა შეადგენს                  0-დან   100 000-is 
CaTvliT. 
ფიზიკურმა პირმა მუნიციპალიტეტის გამგეობაში უნდა წარმოადგინოს შემდეგი სახის დოკუმენტაცია:

         1 .ოჯახის წევრის გაცხადება მერის სახელზე
         2. პირადობის მოწმობის ქსეროასლი; დედანთან ერთად;

3. გარდაცვალების მოწმობის ქსეროასლი: დედანთან ერთად;
      4. განმცხადებლის სახელზე ბანკში გახსნილი ანგარიში:
      6. სოციალური მომსახურების სააგენტოს შუახევის რაიონული განყოფილების მიერ გაცემული ცნობა ოჯახის სარეიტინგო ქულის 
თაობაზე

    
შენიშვნა: 2018 წლის ნოემბერ--დეკემბრის თვეში  გარდაცვლილი პირის  ოჯახზე, რომელმაც გარკვეული 
           მიზეზების გამო დროულად ვერ წარმოადგინა ყველა საჭირო დოკუმენტაცია. პროგრამით გათვალისწინებული  
           ერთჯერადი მატერიალური დახმარება განხორციელდეს 2019 წლის პროგრამის ბიუჯეტიდან,   
           2018 წლისათვის პროგრამით გათვალისწინებული  თანხის  ოდენობით.

გიორგი დავითაძე

საკრებულოს თავმჯდომარე
ხელმძღვანელობა


