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2019  წლისათვის
ზომის ერთეული 1 ლარი

შუახევის მუნიციპალიტეტის მერიის

მიზნობრივი პროგრამა

1. პროგრამის სახელწოდება

“სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური
ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფის  პროგრამა”

 2. პროგრამის დაწყებისა და დამთავრების თარიღი

 “ 1  იანვარი “  2019 წელი
“31  დეკემბერი“ 2019 წელი

 3.  პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი

                    45 000 (ორმოცდახუთიათასი) ლარი

    4. პროგრამის დაფინანსების წყაროები

ძირითადი შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტი
                                45 000 (ორმოცდახუთიათასი) ლარი
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5. პროგრამის განხოციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო

შუახევის მუნიციპალიტეტის მერია

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

შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები უკიდურესად გაჭირვებულ მოქალაქეთა უმწეო ფენები, 
რომლებსაც არ გააჩნიათ სრულფასოვანი თვითუზრუნველყოფის საშუალება, საჭიროებენ მზრუნველობას.. 
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ უკიდურესად გაჭირვებულ უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა 
სოციალური დაცვის მიზნით შუახევის მუნიციპალიტეტში, კერძოდ დაბა შუახევში განკუთვნილია სასადილო, რომელიც 
ემსახურება 42 ბენეფიციარს უფასო ერთჯერადი ცხელი საკვებით. პროგრამა მოქმედებს 2005 წლიდან. უფასო სასადილოს 
პროგრამით სარგებლობენ შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოქალაქეები, 
რომელთა ოჯახის სარეიტინგო ქულა შეადგენს 0-დან 70 000-ქულის ჩათვლით.

მიმდინარე პროგრამაში კვებით უზრუნველყოფა განხორციელდება ერთჯერადად ყოველდღიურად (წელიდადში  365 დღის) 
განმავლობაში მენიუს შესაბამისად. 

7. პროგრამის მიზნები მათი მიღწევის, შეფასების ინდიკატორები

# Pპროგრამის მიზნები Mმიზნების მიღწევის შეფასების ინდიკატორები
1 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ უკიდურესად 

გაჭირვებულ, უმწეო მოქალაქეთა ყოველდღიური უფასო 
სადილით უზრუნველყოფა

2 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ უკიდურესად 
გაჭირვებულ, უმწეო მოქალაქეთა ეკონომიური მდგომარეობის 
დაცვა

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე
უმწეო მოქალაქეების კმაყოფილებისდონე
უფასო კვებით მოსარგებლეთა რაოდენობა



3

  8. .პროგრამის სამოქმედო გეგმა დასახული მიზნებისა და ამოცანების მიხედვით

2019 წელი
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1 მუნიციპალური უფასო 
სასადილოს ორგანიზება 
ფუნქციონირება

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

2 სოციალურად დაუცველი 
მოქალაქეების 
ყოველდღიური სადილით 
უზრუნველყოფა

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

  9. პროგრამის ბიუჯეტი

a) პროგრამის დაფინანსება

დაფინანსება წლების მიხედვით

# წყაროს დასახელება 2019 წელი სულ

1 ძირითადი
შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი 

ბიუჯეტი
45 000 45 000

2 დამატებითი 0

სულ 45 000
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საანგარიშო წლის ხარჯების განაწილება

დასახელება კვება სხვა ხარჯი დღგ სულ

წლიური 
მომსახურება

30 660 7476 6864 45 000

სულჯამი 45 000

ერთი ბენფიციარის დღიური მომსახურების ხარჯის განაწილება

დასახელება კვება სხვა ხარჯი სულ

ერთი ბენეფიციარის დღიური 
მომსახურება

2.00 0.94 2.94

ბ) პროგრამისხარჯები
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ხარჯები ღონისძიებათა მიხედვით

# პროგრამით გათვალისწინებული
ღონისძიების დასახელება ბენეფიციარი

ზომის 
ერთეული

საჭირო 
რაოდენობა

ერთეულის 
ფასი

სულ ღონიძიების ხარჯი

2019 წელი

1 მიმდინარეხარჯები
1 უფასო სასადილოს ორგანიზება თვე 12 თვე  450 5 400
2 უფასო სასადილოს ფუნქციონირების 

უზრუნველყოფა
თვე 12 თვე 173 2 076

3 სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების 
ყოველდღიური სადილით 
უზრუნველყოფა

42

კვირა 84 588 30 660

დღგ 18% 6864
სულ ხარჯები 45 000

10. საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი შესყიდვები

# შესყიდვების ობიექტის დასახელება და მოკლე აღწერა შესყიდვების 
განხორციელების ვადები

შესყიდვის 
განხორციელების 

ფორმა

შესყიდვებისათვის
დაგეგმილი თანხა 

(ლარი)

შენიშვნა

1 სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური 
უფასო სასადილოს პროგრამის განხორციელება

   01.12.2018
        31.01.2019

ტენდერი 45 000

სულ შესყიდვებისათვის დაგეგმილი თანხა 45 000
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11. პროგრამის (ქვეპროგრამის) მოსარგებლეპირთა შერჩევისწესი:

1. შერჩევა მოხდება 0-დან–70 000–ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებს შორის, უპირატესობა მიენიჭება დაბალი 
ქულის მქონე მარტოხელა ბენეფიციარებს.

დამატებითი ინფორმაცია
.

a) ანგარიშსწორება განხორციელდება ყოველთვიურად, მუნიციპალიტეტის მერის მიერ დამტკიცებული “მომსახურეობის 
შესრულების, აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და ანაზღაურების წესის” შესაბამისად.

    ბ) მოსარგებლის მიერ წარმოდგენილი უნდა იყოს შემდეგი დოკუმენტაცია:
    1. განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის სახელზე;
    2. პირადობის მოწმობის ასლი დედანთან ერთად;
    3. ოჯახის სარეიტინგო ქულის დამადასტურებელი ცნობა შუახევის სოციალური მომსახურეობის სააგენტოდან.

         მიზნობრივ პროგრამას ერთკვირიანი მენიუ-კალკულაცია თან ერთვის.

               

                                      შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ფენისათვის
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უფასო სასადილოს 2019 წლის ყოველდღიური 
მ ე ნ ი უ

ორშაბათი პარასკევი

1 ქათმის ბულიონი 100/400 გ 1 წვნიანი ბრინჯით 80/400გ

2 მანის ქაში რძით 60/300 გ 2 ორი მოხარშული კვერცხი, კარტოფილის პიურე 100/200გ

3 ხილის კომპოტი   25/200 გ 3 კაკაო 05/200გ

4 პური 250 გ 4 პური 250გ

სამშაბათი შაბათი
1 ბორში ძროხის ხორცით   60/400გ 1 წვნიანი ძროხის ხორცით და მაკარონით  60/0,70/400 გ

2 ბრინჯის ქაში 72/200გ 2 ბრინჯის ტკბილი ფლავი ქიშმიშით 80/300 გ

3 კაკაო 0,05/200გ 3  ხილის კომპოტი 25/200 გ

4 პური  250გ 4 პური 250 გ

ოთხშაბათი კვირა
1 წვნიანი ბარდით 100/400 გ 1 წვნიანი ლობიოთი 100/400გ

ზაფხულობით ჩაენაცვლება მწვანე ლობიო
2 თევზი 150გ 2 წიწიბურა, ძროხის ხორცით   სოუსით 60/150/300გ

3  ხილის კომპოტი 25/200გ 3 კაკაო 0,05/200გ

4 პური 250 გ 4 პური 250გ

                                     ხუთშაბათი

1 ქათმის ბულიონი 100/400 გ

2 მაკარონი 150/300გ

3 ხილის კომპოტი .25/200 გ

4 პური 250 გ

შენიშვანა:  ზაფხულობით კომპოტი და კაკაო ჩანაცვლდეს ცივი სასმელით (ლიმონათი), შავი ლობიო-მწვანე ლობიოთი.

გიორგი დავითაძე

საკრებულოს თავმჯდომარე
ხელმძღვანელობა
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