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2019 წლისათვის
ზომის ერთეული ლარი

შუახევის მუნიციპალიტეტის მერიის ადგილობრივი ბიუჯეტის
მიზნობრივი პროგრამა

1.  პროგრამის სახელწოდება

18 ასაკის ბავშვებზე სპეციფიკური-სამკურნალო პროდუქტების შეძენისათვის 
ფინანსური დახმარების პროგრამა

2. პროგრამის  დაწყებისა და დამთავრების თარიღი
  დაწყება 01 იანვარი  2019 წელი
  დამთავრება 30 დეკემბერი 2019 წელი
                                 
3. პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი
     3260 (სამიათასორასსამოცი) ლარი

4. პროგრამის დაფინანსების წყაროები

      შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტი. 
      3260 (სამიათასორასსამოცი) 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
D  ქვეყნის განვითარების თანამედროვე ეტპზე, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული შრომისუნარიანი 
მოსახლეობის დიდი ნაწილი დაუსაქმებელია, მათი სოციალური დაცვის მიზნით ქვეყანაში გარკვეული ღონისძიებები 
ტარდება, საჭიროა დამატებითი ღონისძიების განხორციელება. კერძოდ: მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ოჯახები, რომლებსაც 
ყავთ 18 წლამდე ასაკის ბავშვები და სფეციფიკური-სამკურნალო კვების მიწოდების მიზნით საჭიროებენ ფინანსურ დახმარებას, 
ვინაიდან აღნიშნული პროდუქტების შეძენა დაკავშირებულია დიდ თანხებთან. ოჯახებს სპეციფიური-სამკურანალო 
დანიშნულების პროდუქტების შესაძენად საკუთარი ფინანსური სახსრები არ გააჩნიათ. გამომდინარე აქედან 
მუნიციპალიტეტის მერიამ მიზანშეწონილად მიიჩნია აღნიშნული კატეგორიის ბენეფიციარებზე  სფეციფიკური-სამკურნალო 
კვების პროდუქტების შესაძნად  კვარტალურად (სამ თვეში ერთხელ)  გაუწიოს ფინანსური დახმარება.

7. პროგრამის  მიზნები და მათი მიღწევის შეფასების ინდიკატორები

# პროგარმის მიზნები მიზნების მიღწევის შეფასების ინდიკატორები

1 სპეციფიური-სამკურნალო კვების პროდუქტების შეძენის 
მიზნით ფინანსური დახმარება

   ჯანმრთელობისა და სოციალური მდგომარეობის 
გაუმჯობესების უზრუნველყოფა

8. პროგრამის მოსარგებლე პირთა (მომხმარებელთა) რაოდენობა და კატეგორია

#
მომხმარებელთა კატეგორია რაოდენობა პროგნოზი

პროგრამით 
გათვალისიწნებული 

დახმარება

შენიშვნა
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1 18 წლამდე ასაკის სპეციფიკური-
სამკურნალო კევბის საჭიროების მქონე 

ბავშვები
1 1X3260

sul 3260

9. პროგრამის სამოქმედო გეგმა დასახული მიზნებისა და ამოცანების მიხედვით

2019 წელი
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18 ასაკის 
ბავშვებზე 
სპეციფიკური-
სამკურნალო 
პროდუქტების 
შეძენისათვის
ფინანსური 
დახმარების 
მიზნობრივი 
პროგრამა

X
X X X 3260
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 10. პროგრამის ხარჯები ღონისძიებათა მიხედვით

N სპეციფიკური-
სამკურნალო 
პროდუქტების 
დასახელება

რაოდენობა წლის 
განმავლობაში

ერთეულის ფასი (ლარში) სულ ღირებულება

1 უცილო ფქვილი 10 კგ-
იანი

8ც 235 1880

2 უცილო რძე 12ც 70 840
3  უცილო კვერცხის 

ფხვნილი
12 ც 45 540

სულ თანხა 3260

წყაროს დასახელება 2019 weli 2020 weli 2021 weli sul

ძირითადი  3260 3260
დამატებითი  0 0 0 0

სულ 3260 3260
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11. საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი სახელმწიფო შესყიდვები

   პროგრამა საანგარიშო პერიოდში სახელმწიფო შესყიდვებს არ საჭიროებს
      ა. პროგრამული დაფინანსება განხორცილედება შუახევის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე..
   ბ. მოსარგებლეთა შერჩევის წესი:
პროგრამაში მონაწილეობის უფლებით სარგებლობს ფიზიკური პირი, რომელიც არის შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 
რეგისტრირებული საქართველოს მოქალაქე, რომელიც მუნიციპალიტეტის მერიაში წარმოადგენს შესაბამის დოკუმენტებს:
           1  განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის სახელზე;
      2.  მშობლის პირადობის მოწმობის ქსეროასლი, დედანთან ერთად;
      3. ბავშვის დაბადების მოწმობის ქსეროასლი დედანთან ერთად;
      4.  ერთერთი მშობლის სახელზე ბანკში გახსნილი ანგარიშის ნომერი.
            5. ექიმის მიერ გაცემული ფორმა N 100, სადაც მითითებული იქნება, რომ ბავშვი ნამდვილად საჭიროებს სპეციფიურ-სამკურნალო 
კვების პროდუქტებს.
             6. ფორმა N 86, ანგარიშ-ფაქტურა, კვების პროდუქტების ჩამონათვალი.
           

გიორგი დავითაძე

საკრებულოს თავმჯდომარე
ხელმძღვანელობა


