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ტერმინთა განმარტება 

• ადგილობრივი დონე - აღნიშნულ კვლევაში მონაწილე 71 მუნიციპალური ერთეული, 
რომელიც გასცემს სოციალურ  დახმარებას სოციალურად დაუცველ პირებზე (სრული 
სიისთვის იხ. დანართი 1);  
 

• ცენტრალური დონე - 6 სამინისტრო, რომელიც გასცემს სოციალურ დახმარებას 
სოციალურად დაუცველ პირებზე და ჩართული იყო აღნიშნულ კვლევაში (სრული სიისთვის 
იხ. დანართი 1);  
 

• წინამდებარე კვლევა მოიცავს შემდეგი სამი სახის სოციალურ დახმარებას: 
 
- პირდაპირი ფინანსური დახმარება - ადგილობრივი ან ცენტრალური სახელმწიფო 

სტრუქტურების მიერ ბენეფიციარებზე რეგულარულად ან ერთჯერადად გაცემული 
პირდაპირი ფულადი დახმარება. 
 

- არაპირდაპირი ფინანსური დახმარება სუბსიდირების სახით - ადგილობრივი ან 
ცენტრალური სახელმწიფო სტრუქტურების მიერ გამოყოფილი თანხა, რომელიც 
ბენეფიციარებს და მათ ოჯახებს აძლევს საშუალებას შეღავათიანი პირობით 
ისარგებლონ სხვადასხვა დახმარებით. მოიცავს კომუნალურ, სატრანსპორტო თუ სხვა 
შეღავათს. 
 

- მომსახურება - ადგილობრივი და ცენტრალური სახელმწიფო სტრუქტურების მიერ 
გაწეული სხვა დახმარება, რომელიც არ მოიცავს პირდაპირ თუ არაპირდაპირ გაწეულ 
ფინანსურ დახმარებას.  

 
• ბენეფიციარი - სოციალური სარგებლის/დახმარების მიმღები პირი ან პირთა ჯგუფი; 

 
• წინამდებარე კვლევა მოიცავს ბენეფიციართა ხუთ კატეგორიას:  

 
- მარტოხელა ხანდაზმულები - მარტო მცხოვრები არამომუშავე პენსიონერი (ან 

მხოლოდ მარტოხელა არამომუშავე  პენსიონრებისაგან შემდგარი ოჯახი);   
 

- მარტოხელა მშობელი/მეურვე ბავშ(ებ)ით - პირი, რომელსაც არ ჰყოლია 
მეუღლე ან /და ქვრივი, რომელიც ზრუნავს ბავშვებზე; 
 

- შშმ პირები/ შშმ ბავშვები; 
 

- მზრუნველობამოკლებული ბავშვები - სახელმწიფო ზრუნვის ქვეშ მყოფი 
ბავშვები;  
 

- ღარიბი ბავშვიანი ოჯახები - ა) ბავშვიანი ოჯახები, რომელთა სარეიტინგო ქულა 
100 000 ან ნაკლებია; ბ) ბავშვიანი ოჯახები, რომელთათვის დახმარების 
მისაღებად საჭირო სარეიტინგო ქულა განსაზღვრულია ადგილობრივი 
თვითმმართველობის ორგანოების მიერ; გ) ბავშვიანი ოჯახები, რომლებიც 
სოციალურ დახმარებას იღებენ არა სარეიტინგო ქულების მინიჭებით, არამედ 
ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ განსაზღვრული რომელიმე სხვა 
კრიტერიუმით. 
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მოკლე შინაარსი  
 

წინამდებარე ანგარიშის მიზანია ცენტრალური და ადგილობრივი ადმინისტრაციული სტრუქტურების 
მიერ გაწეული სოციალური დახმარების ინვენტარიზაცია. კვლევა მოიცავს სამი სახის სოციალურ 
დახმარებას, რომლებსაც ადგილობრივი და ცენტრალური სტრუქტურები გასცემენ სოციალურად 
დაუცველ ხუთ სამიზნე ჯგუფზე. კერძოდ კი, საუბარია პირდაპირ ფინანსურ დახმარებაზე, 
არაპირდაპირ ფინანსურ დახმარებაზე სუბსიდიის ფორმით და მომსახურებაზე.  
 
პირდაპირი ფინანსური დახმარება განმარტებულია, როგორც სახელმწიფოს მიერ გაცემული 
ფულადი თანხა, რომელსაც ოჯახი/პირი ადგილობრივი ან ცენტრალური ბიუჯეტიდან იღებს 
ერთჯერადი სახით ან რეგულარულად. არაპირდაპირი ფინანსური დახმარება მოიცავს 
ადგილობრივი ან ცენტრალური ბიუჯეტიდან გამოყოფილ თანხას, რომელიც პირს/ოჯახს აძლევს 
საშუალებას, შეღავათიანი პირობით ისარგებლოს სხვადასხვა დახმარებით. მესამე სახის 
დახმარებას კი მომსახურება წარმოადგენს და მოიცავს ყველა სხვა ტიპის დახმარებას, რომელიც 
პირდაპირი და არაპირდაპირი ფინანსური დახმარების ფორმატში არ შედის.  
 
კვლევის ინტერესის საგანია ასევე იმ პროგრამების აღწერა, რომლებიც კრიტერიუმად მიზნობრივი 
სოციალური დახმარების შეფასების საფუძველზე მინიჭებულ ქულას იყენებენ.   
 
კვლევის პროცესში ხუთი ტიპის მიზნობრივი ჯგუფი გამოიყო. კერძოდ კი, კვლევა შეეხო შემდეგ 
ბენეფიციარებს: მარტოხელა ხანდაზმული, მარტოხელა მშობელი, შშმ პირი/შშმ ბავშვი, 
მზრუნველობამოკლებული ბავშვი და ღარიბი ბავშვიანი ოჯახი.  

ანგარიში აღწერს და აანალიზებს 2014-2016 წწ. 71 მუნიციპალიტეტისა და 6 სამინისტროს მიერ 
დაგეგმილ და განხორციელებულ სოციალურ დახმარებებს. ინფორმაციის შეგროვება 2016 წლის 
ზაფხულში დაიწყო და მოპოვებული მასალები მოიცავს ინფორმაციას 2016 წლის მესამე კვარტლის 
ჩათვლით.  

ანგარიშში გამოყენებული მასალა აერთიანებს სამინისტროებიდან მოწოდებულ წერილობით 
ინფორმაციას და სამინისტროების ინტერნეტგვერდზე მოპოვებულ საჯარო ინფორმაციას, ასევე 
მუნიციპალიტეტებისა და სახელმწიფო ბიუჯეტის 2016 წლის მონაცემებს.  

ცენტრალურ დონეზე არსებული მასალების დამუშავების საფუძველზე 2014, 2015 და 2016 წლებში 
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ზოგადად სოციალურმა დანახარჯმა საშუალოდ 21 %, ხოლო ჯანდაცვის 
ხარჯებმა 7,4 % შეადგინა.  მთლიან შიდა პროდუქტთან (მშპ) მიმართებაში კი, სოციალურმა 
დანახარჯმა საშუალოდ შეადგინა 7 %, ხოლოს ჯანდაცვის ხარჯებმა საშუალოდ 1,6 %.     

სამინისტროები ხუთივე სამიზნე ჯგუფზე გასცემენ სამივე სახის დახმარებას. მათ შორის პირდაპირი 
ფინანსური დახმარება გაიცემა 11 პროგრამის საშუალებით, არაპირდაპირი ფინანსური დახმარება 
ხორციელდება 13 პროგრამის მეშვეობით, ხოლო ყველაზე დიდ მოცულობას რაოდენობრივი 
თვალსაზრისით (და არა ფინანსური კუთხით) იკავებს მომსახურება, რომელიც 17 პროგრამის სახით 
გაიცემა.  
 
ცენტრალურ დონეზე მოპოვებული და დაჯამებული მონაცემების შედეგად დგინდება, რომ ანგარიშის 
სამიზნე ჯგუფებისათვის სამინისტროების მიერ გაცემულ დახმარებებს შორის პირდაპირ ფინანსურ 
დახმარებას ყველაზე მოცულობითი წილი უკავია და 2014-2016 წწ. საშუალოდ სახელმწიფო 
ბიუჯეტის წილის 9,1% და მშპ-ის 3% იყო. ამავე პერიოდში, არაპირდაპირი ფინანსური დახმარება 
ქვეყნის ბიუჯეტის 1%-ზე ნაკლებს შეადგენდა, ხოლო მომსახურებაზე სამინისტროები ხარჯავდნენ 1 
%-ზე მეტს.  
 
პირდაპირი ფულადი დახმარება ცენტრალურ დონეზე, ძირითადად, ორი სამინისტროს მიერ 
გაიცემა. ეს უწყებებია საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 
და საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, 
განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო. დევნილთა შემწეობები სოციალური მომსახურების 
სააგენტოს მიერ დევნილთა სამინისტროს მიერ მოწოდებული სიების საფუძველზე გაიცემა, თუმცა 
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დევნილთა სამინისტრო სხვადასხვა კატეგორიებზე გასცემს ერთჯერად ფულად დახმარებას. ორივე 
სამინისტროს მიერ გაცემული პირდაპირი ფინანსური დახმარება, ერთად აღებული, წინამდებარე 
კვლევის ხუთივე სამიზნე ჯგუფს მოიცავს.   
 
საერთო ჯამში, ანგარიშის სამიზნე ჯგუფებისათვის ორივე სამინისტროს მიერ პირდაპირ ფინანსურ 
დახმარებაზე 2014 წელს დაიხარჯა 934,237.246 მლნ ლარი,  2015 წელს - 887,873.691 მლნ 
ლარი, ხოლო 2016 წლის არასრული მონაცემით (აგვისტოს თვის ჩათვლით), სახელმწიფომ 
პირდაპირ ფინანსურ დახმარებაზე 809,166.096 მლნ ლარი დახარჯა.  
 
ცენტრალურ დონეზე ანგარიშის სამიზნე ჯგუფებზე არაპირდაპირი ფინანსური დახმარება 
სუბსიდიის სახით, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, საქართველოს 
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და 
ლტოლვილთა სამინისტროს, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს, 
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს და საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის 
სამინისტროს მიერ გაიცემა.  
 
ცენტრალურ დონეზე ანგარიშის სამიზნე ჯგუფებზე მომსახურების ფორმით დახმარებას გასცემს 
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, იძულებით გადაადგილებულ პირთა, 
განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, 
საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო და საქართველოს 
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო. 
 
ცენტრალური სტრუქტურების მიერ შეთავაზებული ზოგიერთი დახმარება პირდაპირ ებმის სამიზნე 
ჯგუფების სოციალურ სარეიტინგო ქულებს. ამ სახის დახმარებით განსაკუთრებით იფარება სამი 
სამიზნე ჯგუფი: მარტოხელა ხანდაზმულები, შშმ პირები/შშმ ბავშვები და ღარიბი ბავშვიანი ოჯახები. 

რაც შეეხება ადგილობრივ დონეზე გაცემულ დახმარებებს, თბილისისა და ქვეყნის 10 რეგიონში 
შესწავლილი ინფორმაცია შესაძლებლობას იძლევა დავინახოთ მუნიციპალიტეტებში ადგილობრივი 
ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების პროგრამების არსებული პრიორიტეტები, ასევე, სოციალურად 
დაუცველი მოქალაქეების რომელ სამიზნე ჯგუფებზე კეთდება აქცენტი.  

არსებული დახმარების ფორმებს შორის (პირდაპირი ფინანსური დახმარება, არაპირდაპირი 
ფინანსური დახმარება სუბსიდიის ფორმით და მომსახურება) 2016 წლის მუნიციპალიტეტების 
ბიუჯეტების დადგენილებებიდან ირკვევა, რომ რაოდენობრივად ჭარბობს პირდაპირი ფინანსური 
დახმარება და იგი 71-ვე მუნიციპალიტეტში, ერთად აღებული, ორჯერ აღემატება არაპირდაპირ 
ფინანსურ დახმარებას. დახმარების მესამე ფორმა, მომსახურება კი, რაოდენობრივად მეორე 
ადგილზეა. მისი ხარჯი ნაკლებია პირდაპირ ფინანსურ დახმარებაზე გამოყოფილ თანხებთან 
შედარებით, ხოლო თითქმის ერთი მესამედით აღემატება არაპირდაპირ ფინანსურ დახმარებას.  

მუნიციპალიტეტები პირდაპირი ფინანსური დახმარების ფორმას იყენებენ სტიქიით 
დაზარალებულთა კომპენსაციისთვის, სარიტუალო ღონისძიებების დასაფინანსებლად, ერთჯერადი 
სადღესასწაულო ფულადი დახმარებების სახით, ვეტერანებისა და მრავალშვილიანი ოჯახების 
დასახმარებლად და ახალშობილ ბავშვებზე, დემოგრაფიული მდგომარეობის წასახალისებლად. 
ამავე დროს, გვხვდება 9 მაისისთვის განკუთვნილი ფულადი დახმარება, რეინტეგრირებული 
ახალგაზრდების ერთჯერადი დახმარება (მაგ., ხაშურის მუნიციპალიტეტში) და რეგრესის დახმარება 
(სამსახურებრივი ზიანის მიყენების გამო ფულადი დახმარება, მაგ., გორისა და თელავის 
მუნიციპალიტეტებში).  

 
არაპირდაპირ ფინანსურ დახმარებას, მუნიციპალიტეტები იყენებენ ტრანსპორტის ხარჯების, უფასო 
კვების და წამლებით უზრუნველყოფის, ასევე კომუნალური (ელექტროენერგია, გაზი, წყალი და 
ზოგიერთ შემთხვევაში, ტელეფონისა და ნარჩენების გატანის) გადასახადების სუბსიდირებისას. 
ასევე ხშირია სოფლად სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის შეშით მომარაგების 
უზრუნველყოფა.  
მომსახურება უმეტესწილად ეხება ჯანდაცვის პროგრამებს. მათ შორის პრიორიტეტი ენიჭება 
ონკოლოგიური დაავადებების, თირკმლის დაავადების მქონე პირთა დიალიზისა და „C“ ჰეპატიტით 
დაავადებულთა მკურნალობის თანადაფინანსებას და დიაგნოსტიკას. ასევე ხშირია სამედიცინო 
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მომსახურების თანადაფინანსება. გარდა ამისა, ზოგიერთ მუნიციპალიტეტში ფინანსდება 
სპეციალური დაწესებულებების (ცენტრების), რეაბილიტაციისა  და ინტეგრაციის პროგრამები.  

 
განხილული მუნიციპალიტეტების დიდი ნაწილი სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის 
შეღავათების გაცემის კრიტერიუმად სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ მინიჭებულ 
სოციალურ სარეიტინგო ქულას იყენებს. თუმცა ქულაზე მიბმული დახმარებების რაოდენობა და 
თავად ქულებიც განსხვავდება. ქულაზე მიბმული დახმარებების უმეტესობა უფასო კვების, 
მედიკამენტებითა და სამედიცინო მომსახურების ფორმით გაწეული დახმარებებია. ქულას ასევე 
იყენებენ არაპირდაპირი ფინანსური დახმარების გაწევის პროცესშიც. კერძოდ კი, კომუნალური 
გადასახადების თანადაფინანსების მიზნით. მუნიციპალიტეტები სამიზნე ჯგუფის განსასაზღვრად 
ადგენენ სარეიტინგო ქულის ზედა ზღვარს. მაგალითად, გურჯაანის მუნიციპალიტეტი 160 ათას, 
ხოლო სიღნაღის მუნიციპალიტეტი 200 ათას ქულას ადგენს ზედა ზღვრად. 
 
2014-2016 წლების განმავლობაში გაიზარდა როგორც მუნიციპალიტეტების წლიური ბიუჯეტები, 
ასევე ჯანმრთელობის დაცვაზე და სოციალური უზრუნველყოფისთვის გამოყოფილი თანხებიც. 
თუმცა, თუ აღნიშნული პროგრამების წილი 2014 წელს მთლიან ბიუჯეტში 15.25% იყო, 2016 წელს 
იგი 14.22%-მდე შემცირდა.  
 
თბილისმა საანგარიშო პერიოდში (2014-16 წლები) მუნიციპალიტეტებს შორის ყველაზე დიდი 
თანხა - საერთო ხარჯების დაახლოებით მეოთხედი  ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ 
პროგრამებს მოახმარა. 
  
 

დაკვირვებები 
 

კვლევის პროცესში შეგროვებული მასალებიდან იკვეთება სახელმწიფოს სურვილი მოიცვას ხუთივე 
სამიზე ჯგუფი. ცენტრალურ დონეზე განხორციელებული პროგრამების სიმრავლითა და დაფარვით 
განსაკუთრებით გამოირჩევა შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო. 
სამინისტრო სამიზნე ჯგუფის ხუთივე კატეგორიას (მარტოხელა ხანდაზმულებს, მარტოხელა 
მშობლებს, შშმ ბავშვებსა და შშმ პირებს, მზრუნველობამოკლებულ ბავშვებს და ღარიბ ბავშვიან 
ოჯახებს) დაახლოებით 21 სოციალური სახის დახმარებას სთავაზობს. მათ შორის 10 სერვისს - 
პირდაპირი ფინანსური დახმარების ფორმით, 2 სერვისს - არაპირდაპირი ფინანსური დახმარების 
სუბსიდიის სახით, ხოლო 9 სერვისი ბენეფიციარებს მომსახურების სახით მიეწოდებათ.   

სოციალური დახმარების მიწოდების პროცესში ასევე აღსანიშნავია სხვა სამინისტროების 
აქტიურობა. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, 
განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო სამიზნე ჯგუფს სულ 3 სახის დახმარებას სთავაზობს. 
მათ შორის, ერთი პირდაპირი ფინანსური, მეორე - არაპირდაპირი ფინანსური დახმარების, მესამე 
კი, მომსახურების ფორმაა. 

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 5 დახმარებას სთავაზობს. მათ შორის 2-ს 
არაპირდაპირი ფინანსური დახმარების ფორმა აქვს, დანარჩენი სამი კი, მომსახურების სახით 
მიეწოდება. 

საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს პენიტენციური დეპარტამენტი 
ბენეფიციარებს სულ 2 დახმარებას სთავაზობს. მათ შორის ერთს არაპირდაპირი ფინანსური 
დახმარების, ხოლო მეორეს მომსახურების სახე აქვს. 

საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს ორივე დახმარება 
მომსახურების სახით ხორციელდება.  

იუსტიციის სამინისტროს დაქვემდებარებაში შემავალი უწყებები კი სამიზნე ჯგუფს 4 ტიპის 
არაპირდაპირ ფინანსურ დახმარებას სთავაზობენ.  

 აღსანიშნავია, რომ შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს გარდა, 
სოციალური დახმარების მიწოდების პროცესში ჩართული სამინისტროები შეიძლება არ 
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ფარავდნენ ხუთივე სამიზნე ჯგუფს. მაგალითად, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 
დაცვის სამინისტროს სოციალური მომსახურების სააგენტო რიცხავს დევნილთა პირდაპირ 
ფინანსურ დახმარებას, ხოლო თავად დევნილის სტატუსს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 
იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო ანიჭებს. 
ლოგიკურად რომ შევხედოთ, აღნიშნული ჯგუფი ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით 
გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს კომპეტენციის 
სფეროში შედის.  

 ცენტრალური სტრუქტურების მიერ მარტოხელა ხანდაზმულების, შშმ პირებისა და შშმ 
ბავშვებისა და ღარიბი ბავშვიანი ოჯახებისთვის გასაწევი დახმარების უმეტესი ნაწილი 
პირდაპირ ებმის სამიზნე ჯგუფების მიერ მიღებულ სოციალურ სარეიტინგო ქულას. 

 რაც შეეხება მინიციპალიტეტების მიერ გაცემულ დახმარებას, აღსანიშნავია, რომ არსებული 
დახმარების ფორმებიდან, პირდაპირი ფინანსური დახმარება ყველაზე ხშირად გაიცემა. იგი, 
71-ვე მუნიციპალიტეტში ერთად აღებული, ორჯერ აღემატება არაპირდაპირი ფინანსური 
დახმარების სუბსიდიის ფორმას. მომსახურება რაოდენობრივად მეორე ადგილზეა და 
თითქმის ერთი მესამედით აღემატება მესამე ადგილზე მდგომ არაპირდაპირი ფინანსური 
დახმარების ფორმას.  

 ხშირია შემთხვევები, როდესაც მუნიციპალიტეტები ინდივიდუალური საქმის შესწავლის 
საფუძველზე ერთჯერადად გასცემენ პირდაპირ ფინანსურ დახმარებას, მიუხედავად იმისა, 
ბენეფიციარი აკმაყოფილებს თუ არა დახმარების გასაცემად საჭირო დადგენილ 
ადგილობრივ კრიტერიუმებს.   

 განხილული 71 მუნიციპალიტეტიდან, 611  მუნიციპალიტეტი სოციალურად დაუცველი 
მოსახლეობისათვის შეღავათების გაცემის კრიტერიუმად სოციალური მომსახურების 
სააგენტოს მიერ მინიჭებულ სოციალურ სარეიტინგო ქულას იყენებს. თუმცა ქულაზე მიბმული 
დახმარებების რაოდენობა და თავად ქულებიც განსხვავდება. 

 მიუხედავად იმისა, რომ მუნიციპალიტეტი დამოუკიდებელი ერთეულია, ინფორმაციის 
ანალიზის შედეგად ირკვევა, რომ მათ მიერ განსაზღვრულ პრიორიტეტებსა და ცენტრალურ 
დონეზე განსაზღვრულ პრიორიტეტებს შორის თანხვედრაა. ცენტრალური უწყებების მიერ 
განსაზღვრულ პრიორიტეტებს დიდი გავლენა აქვთ ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებზე.  

 მუნიციპალიტეტების დიდი ნაწილი სოციალური დახმარების გაწევის პროცესში ნათლად 
განსაზღვრავს ოთხ სამიზნე ჯგუფს. კერძოდ კი, მარტოხელა ხანდაზმულებს, შშმ ბავშვებსა 
და შშმ პირებს, მზრუნველობამოკლებულ ბავშვებს და ღარიბ ბავშვიან ოჯახებს. მხოლოდ 
მათი მცირე ნაწილი გამოყოფს მარტოხელა მშობლებს, როგორც სამიზნე ჯგუფს. ასეთ 
შემთხვევაში, როგორც წესი, მარტოხელა დედებზეა საუბარი.  

 გარკვეული მუნიციპალიტეტები გამოირჩევიან დახმარებების განსაკუთრებული ტიპების 
გაცემის კუთხით. ეს დახმარებები მხოლოდ აღნიშნული მუნიციპალიტეტებისთვის არის 
დამახასიათებელი და სხვაგან არ გვხვდება. ეს შეიძლება კონკრეტული რეგიონის 
ტრადიციით იყოს გამოწვეული, ან საჭიროებიდან გამომდინარეობდეს. თუმცა კვლევის 
პერსპექტივიდან საკმაოდ საინტერესოა შემდგომი დაკვირვება და იმის შესწავლა, თუ 
რამდენად ეფექტიანია ამ სახის დახმარებები:  

- მაგალითად, გორის მუნიციპალიტეტი პირდაპირ ფინანსურ დახმარებას გასცემს 
სპორტსმენებზე;  

- კასპის, ხაშურისა და თელავის მუნიციპალიტეტები პირდაპირ ფინანსურ დახმარებას 
გასცემენ საწარმოო პროცესში მიღებული ტრავმის ხარჯის ასანაზღაურებლად;  

                                                                 
1  შემდეგი 10 მუნიციპალიტეტი არ იყენებს ზემოთაღნიშნულ სისტემას: წალენჯიხის, ჩხოროწყუს, თელავის, 
მცხეთის გამგეობის, ყაზბეგის, ადიგენის, ასპინძის, თერჯოლის, ლენტეხისა და ფოთის მუნიციპალიტეტები ამ 
ტიპის მომსახურების გაცემის პროცესში სოციალურ სარეიტინგო ქულებს არ იყენებენ.  



სოციალური დახმარებების აღწერა და რეკომენდაციები - 2014-2016 წლები 

 

10 
 

- ხაშურის მუნიციპალიტეტი მომსახურების ფორმით ეხმარება ხელოვნების სკოლის 
მოსწავლეებს, რათა მათ უფასოდ შეძლონ სწავლა;   

- ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტი ძალადობის მსხვერპლთა საჭიროებების 
დასაკმაყოფილებლად, არაპირდაპირი ფინანსური დახმარების სუბსიდიის სახით 
გასცემს დახმარებას და ასევე ეხმარება ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების 
თანადაფინანსებას;   

- მცხეთის მუნიციპალიტეტი ადგილობრივი რეგიონული განვითარების ცენტრებს 
არაპირდაპირი ფინანსური დახმარების სუბსიდიის სახით ეხმარება;  

- დუშეთის მუნიციპალიტეტი პირდაპირ ფინანსურ დახმარებას გასცემს საავადმყოფო 
ფურცელზე მყოფი მუშაკების დასახმარებლად;  

- ადიგენის მუნიციპალიტეტი მომსახურების ფორმით ეხმარება შშმ ბავშვების 
საინტეგრაციო ცენტრს;  

- ასპინძის მუნიციპალიტეტი მომსახურების სახით ეხმარება შშმ პირების უფლებების 
ცენტრს;  

- ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი არაპირდაპირ ფინანსურ დახმარებას სუბსიდიის სახით 
გასცემს მრავალშვილიანი ოჯახებისთვის სწავლის საფასურზე შეღავათის გასაწევად;  

- ბორჯომის მუნიციპალიტეტი მომსახურების ფორმით გასცემს დახმარებას ღვაწლმოსილ 
ადამიანებზე;  

- ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი არაპირდაპირ ფინანსურ დახმარებას სუბსიდიის სახით 
გასცემს სამუსიკო და სპორტული სექციით მოსარგებლე გაჭირვებული ოჯახებისთვის 
გადასახადის დასაფინანსებლად და ასევე გაჭირვებული ოჯახებისთვის საწვავის 
შესაძენად;  

- ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტი არაპირდაპირ ფინანსურ დახმარებას გასცემს 
ჰიგიენის საშუალებების უზრუნველსაყოფად;  

- ონის მუნიციპალიტეტი პირდაპირ ფინანსურ დახმარებას გასცემს ოკუპირებულ 
ტერიტორიებთან ახლოს მცხოვრებ ოჯახებზე;  

- წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი არაპირდაპირ ფინანსურ დახმარებას სუბსიდიის ფორმით 
გასცემს ვეტერანთა საბჭოს საქმიანობის ხელშესაწყობად;  

- სენაკის მუნიციპალიტეტი მომსახურების ფორმით ეხმარება სოციალური 
ადაპტაციისთვის სამზრუნველო ქსელს;  

- ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი პირდაპირ ფინანსურ დახმარებას გასცემს „სხვადასხვა 
მიზეზით უსახლკაროდ დარჩენილთა და დაზარალებულთა ხელშეწყობის პროგრამის“ 
ფარგლებში;  

- ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი არაპირდაპირი ფინანსური დახმარების ფარგლებში 
აფინანსებს პროგრამას, „სოციალური საცხოვრისი კეთილმოწყობილ პირობებში“;  

- ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მომსახურებაში შედის „გამარჯვებულ ქალთა კლუბის“ 
დაფინანსება და სამედიცინო დაწესებულებაში მოწვეული სპეციალისტის ბინით 
უზრუნველყოფა;  

- ქალაქი ოზურგეთი პირდაპირ ფინანსურ დახმარებას გასცემს უსინათლოებზე;  

- ხულოს, ქედისა და შუახევის მუნიციპალიტეტები არაპირდაპირი ფინანსური დახმარების 
ფარგლებში, სუბსიდიის სახით ამარაგებენ სახლის შეკეთებისთვის საჭირო მასალით; 

- შუახევის მუნიციპალიტეტის მომსახურებაში შედის ომში დაღუპულთა სტენდების 
მშენებლობის ხარჯები;  
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- ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი პირდაპირ ფინანსურ დახმარებას გასცემს 
ფენილკეტონურიით დაავადებულებზე;  

- თერჯოლის მუნიციპალიტეტში პირდაპირი ფინანსური დახმარება გაიცემა უსახლკაროდ 
დარჩენილებზე;  

- ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი არაპირდაპირ ფინანსურ დახმარებას გასცემს 
ეპილეფსიით დაავადებულთა წამლებით უზრუნველყოფაზე; 

- გურჯაანის მუნიციპალიტეტი პირდაპირ ფინანსურ დახმარებას გასცემს სტუდენტების 
სწავლის საფასურის დაფინანსებაზე. მომსახურების ფარგლებში კი, მარტოხელა პირთა 
დაკრძალვის სარიტუალო ღონისძიებებს აფინანსებს. 

 

დასკვნები  
 

 აღნიშნული კვლევა გვაჩვენებს, რომ ცენტრალური სახელმწიფო სტრუქტურებისა და 
ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური 
უზრუნველყოფის არსებული პროგრამები ამ კვლევის ინტერესში შემავალ ხუთივე 
სოციალურ ჯგუფს ფარავენ. ხუთივე ჯგუფი იღებს პირდაპირ ფინანსურ, არაპირდაპირ 
ფინანსურ და მომსახურების სახის დახმარებას. კვლევიდან ასევე ირკვევა, რომ 
ცენტრალური სამინისტროების მიერ გაცემული დახმარების ბენეფიციარების განსაზღვრა 
უფრო მარტივია, ვიდრე ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების მიერ გაცემული დახმარების 
შემთხვევაში. სამინისტროების მიერ გაცემული სამივე სახის დახმარება უფრო განჭვრეტადი 
და დათვლადია, ვიდრე მუნიციპალიტეტების მიერ გაცემული ამავე სახის დახმარება.  არ 
არის გამორიცხული, რომ ხდებოდეს დახმარების დუბლირება. შესაძლებელია, რომ ერთი 
და იგივე ბენეფიციარი დახმარებას იღებდეს ცენტრალურ და ადგილობრივ დონეზეც. თუმცა 
ამ ტიპის დუბლირება შესაძლოა, ძირითადად, ერთჯერადი დახმარების გაცემის პროცესში 
შეიმჩნეოდეს.  

 კვლევის პროცესში მიღებული მონაცემი საშუალებას იძლევა დავასკვნათ, რომ სოციალური 
და ჯანდაცვის პროგრამების პრიორიტეტები ცენტრალურ და მუნიციპალურ დონეზე 
ერთმანეთს მკვეთრად ემთხვევა. მაგალითად, დემოგრაფიული მდგომარეობის 
გაუმჯობესების მიზნით, მუნიციპალიტეტები ახალშობილებსა და მრავალშვილიან ოჯახებზე 
ხშირად გასცემენ ერთჯერადი და ყოველთვიური სახის დახმარებას. ამასთანავე, 
ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამებში ჩართვის უზრუნველსაყოფად, მუნიციპალიტეტები 
ბენეფიციარებზე გასცემენ ტრანსპორტისა და საჭირო სამედიცინო კვლევების 
თანადასაფინანსებლად საჭირო დახმარებასაც.  

 ცენტრალურ დონეზე ყველაზე აქტიურად სამიზნე ჯგუფებს საქართველოს შრომის, 
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო ეხმარება. სამინისტრო გასცემს 
პირდაპირ ფინანსურ, არაპირდაპირ ფინანსურ დახმარებას სუბსიდიის სახით და ასევე 
სთავაზობს მომსახურებას. სხვა სამინისტროები სხვადასხვა მიზნობრივი პროგრამებით 
ნაწილობრივ ეხმარებიან ბენეფიციარებს.  

 მოპოვებული მონაცემების საფუძველზე შეიძლება დავასკვნათ, რომ მუნიციპალიტეტების 
მიერ გაცემული დახმარებები თავისი ფორმებისა და პრიორიტეტების კუთხით ერთმანეთის 
მსგავსია. შეიძლება მუნიციპალიტეტს მითითებული არ ჰქონდეს ბენეფიციარის კონკრეტული 
ტიპი, თუმცა მათ მიერ შექმნილი კრიტერიუმები არ გამორიცხავს სხვადასხვა ბენეფიციარის 
არსებობას. შესაბამისად, კვლევის ინტერესში შემავალი ბენეფიციარები დიდი ალბათობით 
იღებენ მუნიციპალიტეტების გაცემულ დახმარებას.  

 სოციალურ სარეიტინგო ქულაზე მიბმული დახმარება გვხვდება როგორც ცენტრალურ, ასევე 
მუნიციპალურ დონეზე. 71 მუნიციპალიტეტიდან 10 მუნიციპალიტეტს არ აქვს ქულაზე 
მიბმული დახმარება. ცენტრალურ დონეზე სარეიტინგო სოციალურ ქულაზე მიბმული 
დახმარებები აქვთ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 
სამინისტროს, იუსტიციის სამინისტროს და განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს.  
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 კვლევის საფუძველზე მოპოვებული ინფორმაცია გვაჩვენებს, რომ ცენტრალურ დონეზე 
ბიუჯეტიდან სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამებზე უფრო მეტი თანხა 
გამოიყოფა, ვიდრე ადგილობრივი ბიუჯეტებიდან. 2014-2016 წწ. მონაცემებით, სოციალურ 
პროგრამებზე ბიუჯეტის თითქმის 10%-ით მეტი იხარჯება ცენტრალურ დონეზე, ვიდრე 
მუნიციპალიტეტების დონეზე. იგივე ტენდენცია შეიმჩნევა ჯანმრთელობის დაცვის 
პროგრამებზეც. 2016 წლის მონაცემით, ცენტრალური ბიუჯეტის 7% დაიხარჯა აღნიშნული 
სახის დახმარების გაცემაზე, მაშინ როდესაც მუნიციპალური ბიუჯეტის მხოლოდ 2% 
მოხმარდა ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამებს.  

 

რეკომენდაციები 
 

 კვლევის პროცესში მიღებული მონაცემის ანალიზმა ინფორმაციის მოპოვებისა და 
ანგარიშგების სტანდარტული ფორმის შემუშავების საჭიროება გამოკვეთა. აღნიშნული 
სტანდარტი ცენტრალურ და ადგილობრივ სახელმწიფო სტრუქტურებს შესაძლებლობას 
მისცემდა უფრო ეფექტიანად, ზუსტად და დროულად მიეღოთ, დაემუშავებინათ და 
გაეანალიზებინათ ინფორმაცია ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის პროგრამების შესახებ, 
ასევე, ზუსტად გამოევლინათ პროგრამებით მოსარგებლე ბენეფიციარების ინდივიდუალური 
ჯგუფები და კატეგორიები.  

 სოციალური დახმარების უფრო მიზნობრივად განსაზღვრისა და გაცემის უზრუნველსაყოფად, 
მუნიციპალიტეტები სოციალური პროგრამების დაგეგმვისა და  პრიორიტეტების განსაზღვრის 
დროს კოორდინაციას ახორციელებენ  სოციალური მომსახურების სააგენტოსთან. ისინი 
ასევე ყოველწლიურ რეჟიმში აწვდიან სააგენტოს ინფორმაციას არსებული პროგრამების 
შესახებ, თუმცა არც დაგეგმვის და არც ინფორმაციის მიწოდების სტანდარტული ფორმები არ 
არსებობს. ეს კი აბრკოლებს სოციალური პროგრამების სიღრმისეული კვლევის 
შესაძლებლობას, ასევე მათ მოკლევადიანი, საშუალოვადიანი და გრძელვადიანი 
ეფექტიანობის დანახვის შესაძლებლობას. სტანდარტული ფორმების არსებობა სააგენტოსა 
და მუნიციპალიტეტებს გაუმარტივებდა სოციალური პროგრამების დაგეგმვის პროცესს და 
მუნიციპალურ დახმარებებსაც უფრო მიზნობრივს და განჭვრეტადს გახდიდა. ის აგრეთვე 
მოგვცემდა შესაძლებლობას, უფრო კონკრეტულად განგვესაზღვრა პირდაპირი ფინანსური 
დახმარების, არაპირდაპირი ფინანსური დახმარებისა და მომსახურების ფორმები და 
სახეები. 

 სოციალური პროგრამების შესახებ ინფორმაციის მოპოვებას ასევე გაამარტივებდა 
რეგიონებში საინფორმაციო შეხვედრების გარკვეული სიხშირით მოწყობა და ადგილობრივი 
წარმატებული სოციალური პროექტების გამოვლენა და საუკეთესო პრაქტიკის განვრცობა 
სხვა მუნიციპალიტეტებში.  

 მუნიციპალურ დონეზე სასურველია დაინერგოს საჭიროებების პერიოდულად შეფასების 
პრაქტიკა, რომელსაც ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლები 
ერთობლივად განახორციელებენ და ამის საფუძველზე დაგეგმავენ სოციალურ პროგრამებს 
და განსაზღვრავენ დახმარებების გასაცემად საჭირო ეფექტიან კრიტერიუმებს.  

 ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებსა და სააგენტოს რეგიონულ წარმომადგენლობებს შორის 
თანამშრომლობა და კოორდინაცია დღეისათვის თანამშრომელთა კეთილ ნებაზეა 
დამოკიდებული. ზოგიერთ მუნიციპალიტეტთან (ბათუმი, თბილისი, ქუთაისი, დმანისი, 
რუსთავი და სხვა) სააგენტოს გაფორმებული აქვს ხელშეკრულებები. სისტემის სირთულის 
გათვალისწინებით და პროცესების უკეთ წარმართვის მიზნით სასურველი იქნებოდა 
მუნიციპალიტეტების მოცვის გაზრდა. მომავალში ეს შეიძლება ელექტრონული ფორმითაც 
განხორციელდეს, თუმცა საწყის ეტაპზე საჭიროა ამ პროცესის ფორმალიზება.  

 სასურველია მოხდეს დახმარებების სტანდარტიზაცია. მაგალითად, ნათლად განისაზღვროს 
მრავალჯერადი და ერთჯერადი დახმარების საბაზისო ტიპები და მათ გასაცემად საჭირო 
დოკუმენტების ნუსხა. ამავე დროს, სასურველია ბენეფიციარებთან ურთიერთობის 
გამარტივება ამ ინფორმაციის ელექტრონულად ხელმისაწვდომობის ფორმით. ეს 
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ბენეფიციარს დროისა და ამ ინფორმაციის მოსაპოვებლად საჭირო სატრანსპორტო 
რესურსებზე დანახარჯს შეუმცირებდა.  

 დახმარებების საბაზისო სისტემა სასურველია დაინერგოს ყველა მუნიციპალიტეტში, ასევე, 
მუნიციპალიტეტებს მიეცეთ საშუალება ამ საბაზისო სისტემის საფუძველზე შექმნან 
კონკრეტული რეგიონისთვის დამახასიათებელი სოციალური პროგრამები. თუმცა საბაზისო 
სისტემაში შემავალი დახმარებები ყველა მუნიციპალიტეტში უნდა გაიცემოდეს.  

 სასურველია ცენტრალურ და მუნიციპალურ დონეზე დაინერგოს ბენეფიციარზე 
(მომხმარებელზე) ორიენტირებული სერვისის სისტემა. სისტემა, რომლის გამოყენების 
შემთხვევაშიც, ბენეფიციარს გაუმარტივდება სახელმწიფო სტრუქტურასთან ურთიერთობა და 
გაიზრდება მისი კმაყოფილება. სასურველია გაფართოვდეს საქართველოს სერვისების 
განვითარების სააგენტოს საზოგადოებრივ ცენტრებთან თანამშრომლობა, ასევე, 
ბენეფიციარს მიეცეს საშუალება სოციალური მომსახურება მიიღოს იუსტიციის სახლების 
საშუალებით.    
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კვლევის მიზანი  
 

კვლევის მიზანია საქართველოს ცენტრალური და ადგილობრივი უწყებების მიერ კვლევის სამიზნე 
ჯგუფებზე გაცემული სოციალური დახმარების ინვენტარიზაცია.  კვლევის ინტერესში ასევე შედის იმ 
პროგრამების აღწერა, რომლებიც კრიტერიუმად იყენებენ მიზნობრივი სოციალური დახმარების 
შეფასების საფუძველზე მინიჭებულ ქულებს.   

კვლევა საშუალებას მოგვცემს სხვადასხვა ჭრილში უკეთესად გავაანალიზოთ სოციალური 
დახმარებები და პროგრამები. აგრეთვე, დავინახოთ ცენტრალურ და ადგილობრივ დონეზე 
არსებული დუბლირებები თუ ჩავარდნები.   
 

2.1 კვლევის სამიზნე ჯგუფი და დახმარების ტიპები 

წინამდებარე კვლევა აღწერს 2014-2016 წწ. 6 ცენტრალური სამინისტროსა და 71 
მუნიციპალიტეტის  მიერ გაწეულ სოციალურ დახმარებას. კვლევის პროცესში ინფორმაციის 
შეგროვება 2016 წლის ზაფხულში დაიწყო. შესაბამისად, მოპოვებული მასალების ნაწილი მოიცავს 
მონაცემებს 2016 წლის მესამე კვარტლის ჩათვლით.  

კვლევის დაგეგმვისა და განხორციელებისას მკვლევრებმა შემდგომი სამი ტიპის დახმარება და 
ხუთი კატეგორიის მიზნობრივი ჯგუფი გამოყვეს (იხ. გრაფა 1): 

   

ცხრილი № 1: დახმარების 3 სახეობა და 5 მიზნობრივი ჯუფი 

 
 

კვლევის მიზნის მისაღწევად მოპოვებული ინფორმაციის სახეობას, მოგროვებისა და ანალიზის 
პროცესს დაწვრილებით მომდევნო ქვეთავში გაეცნობით.    

  

მარტოხელა 
ხანდაზმულები 

პირდაპირი 
ფინანსური 
დახმარება 

არაპირდაპირი 
ფინანსური 
დახმარება / 

სუბსიდია 

მომსახურება 

მარტოხელა 
მშობელი/ 

მეურვე ბავშვებით 

პირდაპირი 
ფინანსური 
დახმარება 

არაპირდაპირი 
ფინანსური 
დახმარება / 

სუბსიდია 

მომსახურება 

შშმ პირები/ შშმ 
ბავშვები 

პირდაპირი 
ფინანსური 
დახმარება 

არაპირდაპირი 
ფინანსური 
დახმარება / 

სუბსიდია 

მომსახურება 

მზრუნველობამოკ
ლებული ბავშვები 

პირდაპირი 
ფინანსური 
დახმარება 

არაპირდაპირი 
ფინანსური 
დახმარება / 

სუბსიდია 

მომსახურება 

ღარიბი ბავშვიანი 
ოჯახები 

პირდაპირი 
ფინანსური 
დახმარება 

არაპირდაპირი 
ფინანსური 
დახმარება / 

სუბსიდია 

მომსახურება 
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2.2 კვლევის მეთოდოლოგია  

კვლევის განსახორციელებლად აუცილებელი ინფორმაციის მოგროვების პროცესი წინასწარ 
დაიგეგმა  კონსულტანტისა და გაეროს ბავშვთა ფონდის წარმომადგენლების მიერ. კვლევა ოთხი 
ძირითადი საფეხურისგან შედგებოდა. პირველი საფეხური იყო კვლევის მონახაზის, კვლევის 
ფოკუსისა და ზოგადად, კვლევის დიზაინის განსაზღვრა. მეორე საფეხური მოიცავდა 
მუნიციპალიტეტებისა და სამინისტროებისგან ინფორმაციის გამოთხოვას და მის დამუშავებას. 
მესამე საფეხური მოიცავდა სამაგიდო კვლევის შედეგად მიღებული ინფორმაციის გაშიფვრისა და 
დაზუსტებისთვის წინასწარ შერჩეულ მუნიციპალიტეტებთან გამართულ შეხვედრებს. და ბოლოს, 
მეოთხე ეტაპი დაეთმო მიღებული მონაცემის ანალიზსა და შეჯამებას.   

წინამდებარე ანგარიშში გამოყენებული მეთოდოლოგია განეკუთვნება ხარისხობრივი კვლევითი 
მეთოდოლოგიის კატეგორიას. ნაშრომი მოიცავს წერილობითი ფორმით მიღებული მასალისა და 
პირისპირ განხორციელებული ინტერვიუების ჩანაწერების ანალიზს. კვლევის მიზნისა და ფოკუსის 
გათვალისწინებით, ინფორმაციის შეგროვება და ანალიზი ემსახურებოდა შემდეგი შედეგების 
მიღწევას: I) საქართველოში ცენტრალურ და ადგილობრივ დონეებზე არსებული სოციალური 
პროგრამების აღწერა; II) ადგილობრივ და ცენტრალურ დონეებზე სოციალური დახმარებების 
ბიუჯეტის, როგორც  სახელმწიფო ბიუჯეტისა და მშპ-ს პროცენტული წილის დადგენა; III) 
საქართველოში ცენტრალურ და ადგილობრივ დონეებზე სარეიტინგო ქულაზე მიბმული 
დახმარებების აღწერა; და IV) საქართველოს ცენტრალურ და ადგილობრივ დონეებზე არსებული 
პროგრამების კატეგორიზაცია. ეს უკანასკნელი, სოციალური დახმარების პროცესში არსებული 
გადაფარვებისა და ჩავარდნების გამოვლენის საშუალებას მოგვცემდა. ასევე დაგვეხმარებოდა იმის 
დანახვაში, თუ რამდენად სწორად და მიზნობრივად გაიცემა დახმარება ხუთ სამიზნე ჯგუფზე. 
მკვლევრის მიერ წინასწარ შედგენილი კითხვარის კიდევ უფრო გაუმჯობესებისა და ტესტირების 
მიზნით, სამი შეხვედრა გაიმართა მცხეთის, თელავისა და გარდაბნის გამგეობის 
წარმომადგენლებთან (შეხვედრების ჩანაწერი და კითხვების მონახაზი იხილეთ დანართში 1). ამ 
შეხვედრებმა დაგვანახა გარკვეული საკითხების დახვეწის აუცილებლობა, რაც შემდგომ ეტაპზე 
აისახა კითხვარში.  

2.3 კვლევისათვის საჭირო ინფორმაციის მოპოვების პროცესი  
და არსებული ხარვეზები 

წინამდებარე კვლევის ფარგლებში 2016 წლის 24 აგვისტოს საქართველოს შრომის, 
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრომ წერილობითი ფორმით მიმართა 71 
საქალაქო და სასოფლო მუნიციპალიტეტს და 9 სამინისტროს (იხ. დანართი 1 სრული სიისთვის) და 
გამოითხოვა ინფორმაცია. ინფორმაციის სქემა წინასწარ იყო მკვლევრის მიერ შედგენილი. მას თან 
ერთოდა ცნებების განმარტებები და ზემოთ მოცემული ცხრილი № 1.  

გამოთხოვილი ინფორმაციის მიზანი იყო დახმარების სამი სახისა და ხუთი სოციალური ჯგუფის 
შესახებ 2014-2016 წლების მონაცემების მოპოვება. თითოეულ უწყებას მიეცა საშუალება, 
მოეწოდებინათ კვლევის განსახორციელებლად საჭირო მონაცემები. 71 მუნიციპალიტეტიდან და 6 
სამინისტროდან (გაირკვა, რომ 3 სამინისტრო2 არ გასცემს სოციალურ დახმარებას და არ გააჩნია 
მსგავსი პროგრამები) შემოსული მასალების წინასწარი ანალიზის საფუძველზე შესაძლებელი გახდა 
დახმარების ფორმების ზუსტად განსაზღვრა და სამიზნე ჯგუფების ნათლად გამოვლენა. 

ზოგიერთი სამინისტროს მიერ მოწოდებული მონაცემი გაწეულ ხარჯებზეც იძლევა ინფორმაციას და 
შესაძლებლობას გვაძლევს დავაჯამოთ 2014-2016 წლებში სოციალურ დახმარებაზე გაწეული 
ხარჯები. თუმცა, მუნიციპალიტეტებიდან შემოსული წერილების საფუძველზე არ იყო ნათელი მათ 
                                                                 
2 მიღებული წერილებიდან სოციალური დახმარებისთვის სამინისტროს ბიუჯეტიდან დახარჯული თანხების და 
სოციალური პროგრამების შესახებ მოპოვებული ინფორმაცია დახარისხებულია ქვემოთ. აქვე უნდა აღინიშნოს, 
რომ საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების (წერილი №18/5761, თარიღი 01/09/2016), 
რეგიონული განვითარების (№01/2834,  თარიღი 07/092016) და სოფლის მეურნეობის სამინისტროებიდან 
შემოსული წერილებიდან (წერილი №11626/01, თარიღი 09/09/2016) გაირკვა, რომ აღნიშნულ 
სამინისტროებს სოციალური პროგრამები და შესაბამისი ხარჯები არ ჰქონიათ მითითებული პერიოდის (2014-
2016 წლების) განმავლობაში. 
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მიერ აღნიშნულ პროგრამებზე 2014-2016 წწ. გაწეული ხარჯები. შესაბამისად, მკვლევარმა 
ინფორმაციის წყაროდ და ანალიზის საფუძვლად მუნიციპალიტეტების 2016 წლის ბიუჯეტების 
დადგენილებების გამოყენება გადაწყვიტა. აღნიშნული დადგენილებები 2014-2015 წლების 
ინფორმაციასაც მოიცავდა.  

2.4 ცენტრალურ დონეზე შეგროვებული მონაცემის ნაკლოვანება 

კვლევის ერთ-ერთი მიზანი იყო დაგვედგინა საქართველოს ცენტრალურ დონეზე არსებული 
სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების სრული ბიუჯეტი და ასევე ის, თუ რა წილი 
უკავია პროგრამების ხარჯებს ცენტრალურ ბიუჯეტთან და მშპ-თან მიმართებაში. ასევე სასურველი 
იქნებოდა გაგვეგო პროგრამის განხორციელების პროცესში ყოველწლიურად ან ყოველთვიურად 
საშუალოდ თითოეულ ბენეფიციარზე დახარჯული თანხის ოდენობა ლარებში.  

სამწუხაროდ, მკვლევრის ხელთ არსებული ინფორმაცია საერთო სურათის წარმოდგენის, ზემოთ 
ჩამოთვლილი პროცენტული წილისა თუ საშუალოდ დახარჯული თანხის ერთ პირზე დაანგარიშების 
საშუალებას არ იძლევა. მოპოვებული ინფორმაცია ფრაგმენტულია, იგი ზოგჯერ თვის და ზოგჯერ 
კი, წლის მონაცემს შეიცავს. გარდა ამისა, 2014-2015 წლების ბიუჯეტებიდან მოპოვებული 
ინფორმაცია ფაქტობრივია, მაშინ, როდესაც 2016 წლის ბიუჯეტი გეგმიური ხასიათისაა.  

სამინისტროების მიერ მოწოდებული მონაცემები მხოლოდ სამიზნე ჯგუფებზე დახარჯულ თანხებს 
მოიცავს. მონაცემები არ შეიცავს, ზოგადად, არასამიზნე ჯგუფზე პროგრამით დახარჯული თანხების 
რაოდენობას. ზოგიერთი სამინისტროს მიერ მოწოდებული მონაცემი სამიზნე ჯგუფს ნაკლებად ეხება 
და, ზოგადად, სოციალურად დაუცველ პირებს მოიცავს. თავისთავად ეს ინფორმაცია საინტერესოა, 
თუმცა მის საფუძველზე ცენტრალურ დონეზე მონაცემების დაჯამება და შედეგად ზუსტი თანხის, ანდა 
ბენეფიციართა რაოდენობის დადგენა, ზუსტი სურათის დანახვის საშუალებას არ მოგვცემდა. 

2.5 მუნიციპალურ დონეზე შეგროვებული მონაცემის ნაკლოვანება 

ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ გაგზავნილი წერილების საპასუხოდ, 71 მუნიციპალიტეტიდან 
შემოსული წერილების გამოყენება კვლევის მიზნებისთვის ვერ მოხერხდა. ამას შემდეგი მიზეზი 
აქვს: 

1. მიღებული მონაცემი ნათლად არ ასახავდა, გაცემული სარგებელი ერთჯერადი იყო თუ 
მრავალჯერადი. შესაბამისად, თანხებისა და ბენეფიციართა რაოდენობის განცალკევება  
შეუძლებელი გახდა. ამან ხელი შეგვიშალა დაგვედგინა, არსებული დახმარება 
კონკრეტულად კვლევის ხუთი სამიზნე ჯგუფის ზუსტად რამდენ პირს მოხმარდა; 

2. აღმოჩნდა, რომ მონაცემთა ნაწილი სრულად არ ასახავდა მუნიციპალიტეტის მიერ 
სოციალურ პროგრამებზე დახარჯულ თანხას. ამის მიზეზი შესაძლოა ის ყოფილიყო, რომ 
მუნიციპალიტეტები კვლევის ხუთ სამიზნე ჯგუფს, როგორც დახმარების მიმღებს, ცალკე 
კატეგორიად არ გამოყოფენ. ამიტომ, ინფორმაციის მომწოდებელ პირს უწევდა 
თვითნებურად გადაეწყვიტა, დახმარების ესა თუ ის ფორმა და მისი ბენეფიციარი 
განეკუთვნებოდა თუ არა კვლევის სამიზნე ჯგუფს; 

ფინანსთა სამინისტროს რეკომენდაციის საფუძველზე, მკვლევარმა გამოიყენა საკრებულოების 
მიერ წლიური ბიუჯეტის დამტკიცების დადგენილებები (წყარო www.matsne.gov.ge) და ამ გზით 
მოიპოვა საჭირო ინფორმაცია (მოპოვებული ინფორმაცია მოიცავდა 2015 წელს დამტკიცებულ 
2016 წლის გეგმურ ბიუჯეტებს).  

2.6 კვლევაში გამოყენებული მასალის აღწერა  

უნდა აღინიშნოს, რომ თავმოყრილი მასალა სოციალურ და ჯანდაცვის პროგრამებზე გაცილებით 
ამომწურავ ინფორმაციას იძლევა, ვიდრე ეს დამოუკიდებლად, შესაბამისი უწყებების ბიუჯეტების 
საშუალებით იქნებოდა შესაძლებელი.  

ცხრილი ცხადყოფს, რომ 2014-2015 წწ. თითოეული მუნიციპალიტეტის წლიური ბიუჯეტი მკვეთრად 
არ შეცვლილა. მაგალითად, ამბროლაურის, ასევე მესტიის, ოზურგეთის, ხულოს, გორის, ადიგენისა 
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და ახალქალაქის მუნიციპალიტეტებში ნაკლოვანი ინფორმაციის შევსების მიზნით, 2014 წლის 
ბიუჯეტის შესახებ ინფორმაციის მისანიშნებლად, მკვლევარმა 2015 წლის ბიუჯეტის მონაცემები 
ჩასვა. იქ, სადაც არ იყო 2015 წლის ბიუჯეტი და იყო 2014 და 2016 წლის ბიუჯეტები,  მკვლევარმა 
2016 წლის ბიუჯეტის თანხა ჩასვა.  

მუნიციპალიტეტებიდან მიღებული ინფორმაციის დამუშავებისას მკვლევრის მიერ სოციალური 
დახმარების ფორმები წინასწარ გაწერილი და დამკვეთთან შეთანხმებული კრიტერიუმების 
მიხედვით გაანალიზდა. წინამდებარე ანგარიშში შესწავლილი 71 მუნიციპალიტეტის წლიური 
ბიუჯეტების დადგენილებებიდან ამოღებული სოციალური პროგრამები კი, კვლევის  ხუთი 
სოციალური ჯგუფის მიხედვით და სოციალური დახმარების სამი ფორმის შესაბამისად დახარისხდა. 
მუნიციპალიტეტების შესახებ მკვლევრის მიერ დახარისხებული დეტალური ინფორმაცია 
წინამდებარე კვლევას თან ერთვის დანართი № 2-ის სახით.  

მუნიციპალიტეტების უმეტეს ნაწილს სოციალურად დაუცველთა აღნიშნული კატეგორიები ცალკე 
გამოყოფილი არ აქვს. თუმცა მოპოვებული ინფორმაციის ანალიზის საფუძველზე კონსულტანტებმა 
დააჯგუფეს დახმარებები პირადი ვარაუდის საფუძველზე. მაგალითად, შშმ პირებისა და შშმ 
ბავშვების კატეგორიისგან განსხვავებით, მარტოხელა ხანდაზმულები ცალკე გამოყოფილ 
კატეგორიად ძალიან იშვიათად გვხვდება. თუმცა, ვარაუდის დონეზე, მარტოხელა ხანდაზმული 
შესაძლოა იყოს საქართველოს მთლიანობისთვის დაღუპულთა სოციალურად დაუცველი ოჯახის 
სახით პირდაპირი თუ არაპირდაპირი ფინანსური დახმარების მიმღები.  

ასევე შესაძლებელია, რომ მარტოხელა მოხუცისთვის მუნიციპალიტეტმა გამოყოს სარიტუალო 
დახმარება, მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, ანდა შესთავაზოს ერთჯერადი კვების პროგრამაში 
ჩართვა. შესაბამისად, კონსულტანტებმა დახმარებების ფორმებში კვლევის სამიზნე ჯგუფების 
კატეგორიზაციისას შემდეგი პრინციპით იხელმძღვანელეს:  

თუ მოპოვებული ინფორმაცია ნათლად არ განსაზღვრავს სამიზნე ჯგუფის რომელიმე კატეგორია 
სარგებლობს თუ არა დახმარებით,  და ასევე თუ ვიცით, რომ დახმარების ფორმა უნდა მოიცავდეს 
სამიზნე ჯგუფის ხუთივე კატეგორიას, ამ შემთხვევაში, მუნიციპალიტეტის მიერ გასაწევი აღნიშნული 
დახმარება თითოეული მიზნობრივი ჯგუფისთვის შედგენილ ცხრილში ცალ-ცალკეა შეყვანილი. 
შესაბამისად, თითოეულ მუნიციპალიტეტში ერთი და იმავე დახმარების ფორმა მეორდება 
სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფების ცხრილში (დეტალური ინფორმაციისთვის იხ. დანართი № 2 
მუნიციპალიტეტების სოციალურ პროგრამებზე).  

2.7  რას არ მოიცავს ანგარიში 

კვლევა არ მოიცავს ცენტრალურ და მუნიციპალურ დონეზე არსებულ თითოეული სოციალური 
თუ ჯანდაცვის პროგრამის სიღრმისეულ ანალიზს, არამედ ასახავს ზოგად სურათს აღნიშნული 
პროგრამების ღირებულების, სამიზნე ჯგუფების და ადმინისტრირების შესახებ. 

ანგარიშში აღწერილი საბიუჯეტო მონაცემები არ არის აბსოლუტური სიზუსტის, მათი მიზანია 
ძირითადი ტენდენციის წარმოჩენა. 

 

2.8 ანგარიშის სტრუქტურა   

წინამდებარე ანგარიში ხუთი ძირითადი თავისაგან შედგება. პირველი თავი ეთმობა კვლევის მოკლე 
შინაარსს, მეორე თავი მოიცავს კვლევის მიზანსა და მეთოდოლოგიას, მესამე თავში გაშლილია 
ცენტრალური სახელმწიფო სტრუქტურების მიერ გაცემული დახმარებები და მიმღები 
ბენეფიციარები, მეოთხე თავი ეთმობა მუნიციპალიტეტების მიერ გაცემულ დახმარებებს და ამ 
დახმარების მიმღებ ბენეფიციარებს. ბოლო, მეხუთე თავი მოიცავს დაკვირვებებს და 
რეკომენდაციებს.  
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3. ცენტრალურ დონეზე ბენეფიციარებზე გაცემული 
სოციალური დახმარებები და სოციალურ ქულაზე მიბმული 
დახმარებები  
 

 საქართველოს მოსახლეობის რაოდენობა: 3 720.4  (ათასი კაცი)3. 
 საქართველოს მოსახლეობის რაოდენობა სქესის მიხედვით: კაცი - 1 779.5 და ქალი 1 

940.9 (ათასი კაცი)4. 
 2014 – 2016 წწ. სოციალურ პროგრამებზე საშუალოდ დაიხარჯა  21,6%, ხოლო 

ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამებიi ქვეყნის ბიუჯეტის 6%-ს შეადგენდა5. 
 2014 – 2016 წწ. ქვეყნის ბიუჯეტში6 სოციალური დაცვის პროგრამების ხარჯის ხვედრითმა 

წილმა მშპ-თან მიმართებაში 7%, ხოლო ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების ხვედრითმა 
წილმა საშუალოდ 1,6% შეადგინა.  

 

გრაფიკი № 1. სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამები 2014 წელი  
(საქართველოს ცენტრალური ბიუჯეტი 2014 წ.) 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
3 ინფორმაცია მოპოვებულია საქართველოს სტატისტიკის დეპარტამენტის ვებგვერდიდან 
(http://www.geostat.ge) 2017 წლის 25 თებერვალს. 
4 ინფორმაცია მოპოვებულია საქართველოს სტატისტიკის დეპარტამენტის ვებგვერდიდან 
(http://www.geostat.ge/cms/site_images/_files/georgian/genderuli%20statistika.pdf), 2017 წლის 25 
თებერვალს. 
5 სახელმწიფო ბიუჯეტი 2014-2015 წლებში წარმოდგენილია ფაქტის სახით, ხოლო 2016 წლის მონაცემები 
არის კვლავ გეგმა. ინფორმაცია მოპოვებულია საქართველოს 2016 წლის ბიუჯეტიდან 
(https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3108373);  
6 წილი გამოყვანილია ავტორის მიერ და ინფორმაცია მშპ მიმდინარე ფასებზე (მლნ ლარი) აღებულია 
საქართველოს სტატისტიკის დეპარტამენტის ვებგვერდიდან 
(http://www.geostat.ge/index.php?action=page&p_id=119&lang=eng), 2017 წლის თებერვალი.  

74% 
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4% 
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https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3108373
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გრაფიკი № 2 - სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამები 2015 წელი  
(საქართველოს ცენტრალური ბიუჯეტი 2015 წ.) 

 

გრაფიკი № 3. სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამები 2016 წელი  
(საქართველოს ცენტრალური ბიუჯეტი 2016 წ.) 

 

გრაფიკი № 4. 2014 – 2016 წწ. ქვეყნის ბიუჯეტში7 სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის 
პროგრამების ხვედრითი წილი მშპ-თან მიმართებაში 

 

                                                                 
7 წილი გამოყვანილია ავტორის მიერ და ინფორმაცია მშპ მიმდინარე ფასებზე (მლნ ლარი) აღებულია 
საქართველოს სტატისტიკის დეპარტამენტის ვებგვერდიდან 
(http://www.geostat.ge/index.php?action=page&p_id=119&lang=eng), 2017 წლის თებერვალი.  
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3.1 სამინისტროებისა და მათ დაქვემდებარებაში მყოფი უწყებების მიერ 
გაცემული სოციალური დახმარება 

ცენტრალურ დონეზე მოპოვებული და დაჯამებული მონაცემების შედეგად დგინდება, რომ 
სამინისტროების მიერ გაცემულ დახმარებებს შორის, კვლევის სამიზნე ჯგუფებზე  პირდაპირ 
ფინანსურ დახმარებას ყველაზე მოცულობითი წილი უკავია და 2014-2016 წწ. საშუალოდ 
სახელმწიფო ბიუჯეტის წილის 9,1% და მშპ-ის 3% იყო. ამავე პერიოდში, არაპირდაპირი ფინანსური 
დახმარება ქვეყნის ბიუჯეტის 1%-ზე ნაკლებს შეადგენდა, ხოლო მომსახურეობაზე სამინისტროები 
1%-ზე მეტს ხარჯავდნენ.  

პირდაპირ ფულად დახმარებას ცენტრალურ დონეზე ძირითადად ორი სამინისტრო გასცემს. ეს 
უწყებებია საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო და 
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა 
და ლტოლვილთა სამინისტრო. დევნილთა შემწეობებს სოციალური მომსახურების სააგენტო 
დევნილთა სამინისტროს მიერ მოწოდებული სიების საფუძველზე გასცემს, თუმცა დევნილთა 
სამინისტრო სხვადასხვა კატეგორიებზე თავადაც გასცემს ერთჯერად ფულად დახმარებას 
(საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა 
და ლტოლვილთა მინისტრის 2017 წლის 2 მაისის N868 ბრძანება). შრომის, ჯანმრთელობისა და 
სოციალური დაცვის სამინისტრო პირდაპირ ფინანსურ დახმარებას ხუთ სამიზნე ჯგუფზე ათი სახის 
პროგრამის საშუალებით გასცემს.  ეს პროგრამებია:  

- პენსია; 
- შრომითი მოვალეობის შესრულებისას ჯანმრთლობისათვის მიყენებული ზიანის 

ანაზღაურების დახმარება (რეგრესული პენსია); 
- სახელმწიფო კომპენსაცია; 
- საარსებო შემწეობა;  
- სოციალური პაკეტი;  
- ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, ასევე, ახალშობილის შვილად აყვანის 

გამო შვებულების ანაზღაურება;  
- დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნობრივი სახელმწიფო 

პროგრამა;  
- საყოფაცხოვრებო სუბსიდია (ფულადი სახის გასაცემელი, რომელსაც გარკვეული 

კატეგორიები (ომის ვეტერანები, რეპრესირებულები და სხვ.) იღებენ საყოფაცხოვრებო-
კომუნალური საჭიროებების უზრუნველსაყოფად);  

- რეინტეგრაციის შემწეობა; 
- დევნილთა ფულადი დახმარება. 

რაც შეეხება საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, 
განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს, ეს უკანასკნელი პირდაპირ ფინანსურ დახმარებას 
გასცემს ერთი სახის პროგრამის საშუალებით:  

- ერთჯერადი ფულადი დახმარება. 

ორივე სამინისტროს მიერ გაცემული პირდაპირი ფინანსური დახმარება, ერთად აღებული, 
წინამდებარე კვლევის ხუთივე სამიზნე ჯგუფს მოიცავს. აღსანიშნავია, რომ შრომის, ჯანმრთელობისა 
და სოციალური დაცვის სამინისტროს პირდაპირ ფინანსურ დახმარებებში ასევე შედის დევნილთა 
ყოველთვიური ფულადი დახმარებაც. საერთო ჯამში, ორივე სამინისტრომ პირდაპირ ფინანსურ 
დახმარებაზე 2014 წელს დახარჯა 934,237.246 მლნ ლარი,8  2015 წელს - 887,873.691 მლნ 
ლარი, ხოლო 2016 წლის არასრული მონაცემით (აგვისტოს თვის ჩათვლით), სახელმწიფომ 
პირდაპირ ფინანსურ დახმარებაზე დახარჯა 809,166.096 მლნ ლარი.  

 

                                                                 
8 მონაცემები დათვლილია სამინისტროს მიერ მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე, სადაც 
კატეგორიები და მათზე გადარიცხული თანხები გამიჯნულია. 
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ცენტრალურ დონეზე არებული სახელმწიფო სტრუქტურების მიერ არაპირდაპირი ფინანსური 
დახმარება სუბსიდიის სახით 13 პროგრამის საშუალებით გაიცემა.  

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო არაპირდაპირ ფინანსურ დახმარებას 
ახორციელებს ორი პროგრამის სუბსიდირებით. კერძოდ კი, სამინისტრო აფინანსებს: 

- კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების გადაუდებელ დახმარებას, და  
- ოჯახის დამხმარე პრევენციულ ღონისძიებებს. 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა 
და ლტოლვილთა სამინისტრო ახორციელებს ერთ პროგრამას:  

- ქირის სუბსიდიით უზრუნველყოფის პროგრამა. 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოწყვლადი სოციალური ჯგუფის 
წარმომადგენლებისთვის ორი სახის სუბსიდიას გასცემს: 

- სახელმწიფო სასწავლო გრანტებს, და  
- სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტების პროგრამას. 
- სამინისტრო ასევე აფინანსებს საჯარო სკოლებში ინტეგრირებული კლასების 

ქვეპროგრამას, რომელიც აუტიზმის სპექტრის, მძიმე და მრავლობითი და 
სმენადაქვეითებული მოსწავლეების სასწავლო პროცესში ეფექტიანი ინტეგრაციის 
მიზნით უზრუნველყოფს მხარდამჭერ/დამატებით მომსახურებას. ჯამში, თბილისსა და 
რეგიონებში 11 ინტეგრირებული კლასი ფინანსდება.  

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს დაქვემდებარებაში შემავალი სააგენტოები აფინანსებენ 
შემდეგ პროგრამებს: 

- სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს აქვს ცნობის გაცემის მომსახურების 
შეღავათის პროგრამა შშმ პირების, პენსიონრებისა და სოციალურად დაუცველი 
პირებისთვის; 

- საქართველოს ეროვნული არქივი სუბსიდიის სახით ბიომეტრიული პასპორტის, სახელის 
ცვლილების ცნობასა და პირადობის მოწმობის ცნობას უფასოდ გასცემს შშმ პირებსა და 
სოციალურად დაუცველ პირებზე (რომელთა სარეიტინგო ქულა უტოლდება ან ნაკლებია 
საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილ ქულაზე), ხოლო პენსიონერებზე - 50%-იანი 
შეღავათით; 

- ნოტარიუსთა პალატა შეღავათის/სუბსიდიის სახით ახორციელებს ოთხ პროგრამას: 
ბავშვთა სახლი, თბილისის ხანდაზმულთა პანსიონატის მობინადრეები, ჰუმანიტარული 
კავშირის, „კათარზისის“ ხანდაზმულები, სოციალურად დაუცველი ოჯახის ბავშვები; 

- იუსტიციის სახლი სუბსიდიას უწევს პროგრამას სახელწოდებით „კეთილი იყოს შენი 
მობრძანება“.  

საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს პენიტენციურ დეპარტამენტს 
სოციალურად დაუცველი პირებისთვის აქვს პაემნების საფასურის გადახდის შეღავათის პროგრამა. 
თუმცა როგორც მოწოდებული ინფორმაციიდან ირკვევა, ამ არაპირდაპირი ფინანსური დახმარების 
პროგრამით, შესაძლოა ყველა სამიზნე ჯგუფი არ იყოს დაფარული.  

ცენტრალურ დონეზე მომსახურების ფორმით გაცემული სულ ჩვიდმეტი დახმარების პროგრამაას.   

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო ახორციელებს შემდეგი ათი სახის 
პროგრამას: 

- მინდობით აღზრდის ანაზღაურება; 
- ომის ვეტერანთა რეაბილიტაციის ხელშეწყობა; 
- დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფა; 
- ყრუთა კომუნიკაციის ხელშეწყობა; 
- დღის ცენტრები; 
- სათემო ორგანიზაციები; 
- ფსიქიკური დარღვევების მქონე პირთა თავშესაფრით უზრუნველყოფა; 
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- ბავშვებზე ზრუნვის პროგრამები; 
- ბავშვის მინდობით აღზრდის ანაზღაურება;   
- საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა; 
- ჯანდაცვის სხვა პროგრამები (როგორიცაა ჯანდაცვის ვერტიკალური პროგრამები, 

რომლის ნაწილია „C“ ჰეპატიტის პროგრამა, ფსიქიკური ჯანმრთელობის პროგრამა).  

იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო მომსახურების 
სახით დახმარებას გასცემს განსახლების პროექტის ფარგლებში.  

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ახორციელებს სამი სახის პროგრამას: 

- ინკლუზიური განათლების დანერგვის ხელშეწყობა პროფესიულ საგანმანათლებლო 
დაწესებულებებში; 

- ტრანზიტული საგანმანათლებლო პროგრამა მიუსაფარი ბავშვებისთვის; 
- სოციალური ინკლუზიური ხელშეწყობის პროგრამა.  

საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო მომსახურების სახით 
დახმარებას შემდეგი პროგრამების ფარგლებში გასცემს: 

- შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ინტეგრაციის პროექტი; 
- მზრუნველობამოკლებული და სპეციალური საჭიროების მქონე ახალგაზრდების 

მხარდაჭერის პროექტი.  

საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს პენიტენციური დეპარტამენტი 
სერვისის სახით დახმარებას „ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა სარეაბილიტაციო“ 
(ფსიქოსოციალური, სახელობო-პროფესიული, სატრენინგო-საგანმანათლებლო) 
პროგრამებისათვის გაწეული ხარჯის სახით გასცემს. 

3.2 ცენტრალური სახელმწიფო უწყებებისა და მათ დაქვემდებარებაში მყოფი 
სააგენტოების მიერ სამიზნე ჯგუფებზე გაცემული დახმარება 
როგორც უკვე აღვნიშნეთ, კვლევის ინტერესში შემავალი ხუთი სამიზნე ჯგუფი დახმარებას იღებს 
ცენტრალური უწყებებიდან. იმისათვის, რომ უფრო ნათლად დავინახოთ სურათი, სასურველია 
ვნახოთ თუ რომელი სახელმწიფო უწყება, რა სახის მომსახურებას სთავაზობს თითოეულ სამიზნე 
ჯგუფს.  

 ცენტრალური სახელმწიფო უწყებებიდან მარტოხელა ხანდაზმულებზე გაიცემა სამივე სახის 
დახმარება. კერძოდ კი, პირდაპირი ფინანსური დახმარების ფორმით მარტოხელა ხანდაზმულებზე 
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო გასცემს პენსიას, საარსებო 
შემწეობას, სახელმწიფო კომპენსაციას, რეგრესულ (შრომითი მოვალეობის შესრულებისას 
ჯანმრთლობისათვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურების დახმარება) პენსიას, საყოფაცხოვრებო 
სუბსიდიას, საარსებო შემწეობას. ასევე, სამინისტრო მარტოხელა ხანდაზმულ იძულებით 
გადაადგილებულ მოსახლეობაზე გასცემს დევნილთა ყოველთვიურ ფულად დახმარებას. 
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და 
ლტოლვილთა სამინისტრო კი მათზე გასცემს ერთჯერად ფულად დახმარებას.  

არაპირდაპირი ფინანსური დახმარების ფორმით, ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით 
გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო ამავე კატეგორიის 
მოსახლეობას უზრუნველყოფს ქირის სუბსიდიით. იუსტიცის სამინისტროს დაქვემდებარებაში 
შემავალი ნოტარიუსთა პალატა სუბსიდიის სახით ეხმარება მოხუცთა თავშესაფარს, „კათარზისი“, 
და თბილისის მოხუცთა სახლს. სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო საბუთის გაცემის 
შეღავათს აძლევს ხანდაზმულებს. იუსტიციის სამინისტროს საქართველოს ეროვნული არქივი 
ცნობის გაცემის გადასახადის შეღავათს უკეთებს პენსიონერებს. სასჯელაღსრულებისა და 
პრობაციის სამინისტროს პენიტენციური დეპარტამენტი სოციალურად დაუცველებს პაემნების 
საფასურის გადასახადის შეღავათს უკეთებს.  
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მომსახურების ფორმით მარტოხელა ხანდაზმულებს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 
დაცვის სამინისტრო საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამისა და „სათემო ორგანიზაციების“ 
პროგრამის ფარგლებში ეხმარება. ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ 
პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო კი დახმარებას უწევს „განსახლების 
პროექტის“ ფარგლებში.  

მარტოხელა მშობლები პირდაპირ ფინანსურ დახმარებას იღებენ შრომის, ჯანმრთელობისა და 
სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ განხორციელებული შემდეგი პროგრამების ფარგლებში: 
საარსებო შემწეობა, საყოფაცხოვრებო სუბსიდია, სოციალური პაკეტი, ორსულობის, მშობიარობისა 
და ბავშვის მოვლის, ასევე, ახალშობილის შვილად აყვანის გამო შვებულების ანაზღაურება, 
დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნობრივი სახელმწიფო პროგრამა. 
ისინი ასევე სარგებლობენ რეგრესული პენსიისა (სამსახურებრივი ზიანის მიყენების გამო ფულადი 
დახმარება, მაგ., გორისა და თელავის მუნიციპალიტეტებში) და სახელმწიფო კომპენსაციით. 
მარტოხელა მშობლების შესაბამისი კატეგორია ასევე სარგებლობს დევნილთა ფულადი 
დახმარებით. ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა 
და ლტოლვილთა სამინისტრო ამ ჯგუფის შესაბამის კატეგორიაზე გასცემს ერთჯერად ფულად 
დახმარებას.  

არაპირდაპირი ფინანსური დახმარების სუბსიდიის ფორმით, აღნიშნული სამიზნე ჯგუფი 
სარგებლობს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ 
განხორციელებული ორი პროგრამით: კრიზისულ მდომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების 
გადაუდებელი დახმარების პროგრამითა და ოჯახის დამხმარე პრევენციული ღონისძიებების 
პროგრამით. ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა 
და ლტოლვილთა სამინისტრო კი „ქირის სუბსიდიით უზრუნველყოფს“ პირებს, რომელთა ჯგუფი 
მარტოხელა მშობლებს არ გამორიცხავს.  

მომსახურების ფორმით აღნიშნულ სოციალურ ჯგუფს დახმარებას ორივე სამინისტრო უწევს. 
პირველი მათ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამისა და  „მიუსაფარ ბავშვთა თავშესაფრით 
უზრუნველყოფა/ბავშვებზე ზრუნვის“ პროგრამების ფარგლებში ეხმარება, ხოლო მეორე 
„განსახლების პროექტის“ ფარგლებში.   

შშმ ბავშვებსა და შშმ პირებზე პირდაპირ ფინანსურ დახმარებას შრომის, ჯანმრთელობისა და 
სოციალური დაცვის სამინისტრო შემდეგი პროგრამების ფარგლებში გასცემს: სოციალური პაკეტი, 
რეინტეგრაციის შემწეობა, შრომითი მოვალეობის შესრულებისას ჯანმრთლობისათვის მიყენებული 
ზიანის ანაზღაურების დახმარება (რეგრესული პენსია), სახელმწიფო კომპენსაცია, 
საყოფაცხოვრებო სუბსიდია, საარსებო შემწეობა. სამინისტრო ასევე სთავაზობს დევნილთა ფულად 
დახმარებას ამ კატეგორიაში შემავალ შესაბამის ჯგუფს. იძულებით გადაადგილებულ პირთა, 
განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო მათ ერთჯერად ფულად დახმარებას სთავაზობს.  

არაპირდაპირ ფინანსურ დახმარებას სუბსიდიის სახით შშმ ბავშვებისა და შშმ პირებისათვის 
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროც გასცემს. აღნიშნული დახმარება სამ პროგრამას 
მოიცავს. ჯერძოდ კი, სამიზნე ჯგუფი ჩართულია პროგრამაში სახელწოდებით - „ინკლუზიური 
განათლების დანერგვის ხელშეწყობა პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში“. მათ 
ასევე შეუძლიათ ისარგებლონ სახელმწიფო სასწავლო გრანტით და სახელმწიფო სასწავლო 
სამაგისტრო გრანტით. იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა 
სამინისტრო კი მათ  ქირის სუბსიდიით უზრუნველყოფას სთავაზობს.  

მომსახურების ფორმით შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო სამიზნე 
ჯგუფს სთავაზობს შემდეგ პროგრამებს: სათემო ორგანიზაციები, ბავშვთა ადრეული განვითარება, 
ომის ვეტერანთა რეაბილიტაციის ხელშეწყობა, დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფა, 
ფსიქიკური დარღვევების მქონე პირთა თავშესაფრით უზრუნველყოფა, ყრუთა კომუნიკაციის 
ხელშეწყობა, სოციალური რეაბილიტაციის და ბავშვზე ზრუნვის პროგრამები, როგორიცაა ბავშვთა 
რეაბილიტაცია/აბილიტაცია, დღის ცენტრები, მინდობით აღზრდა, კრიზისულ მდგომარეობაში 
მყოფი ბავშვიანი ოჯახების გადაუდებელი დახმარება, მცირე საოჯახო სახლების პროგრამა და 
საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა. იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და 
ლტოლვილთა სამინისტრო მომსახურებას მათ განსახლების პროექტის ფარგლებში სთავაზობს. შშმ 
ბავშვებსა და შშმ პირებს ასევე შეუძლიათ გამოიყენონ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს 
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მიერ განხორციელებული სოციალური ინკლუზიური ხელშეწყობის პროგრამა. საქართველოს 
სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო მათ სთავაზობს შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე პირთა ინტეგრაციისა და მზრუნველობამოკლებული და სპეციალური საჭიროების მქონე 
ახალგაზრდების მხარდაჭერის პროგრამას. მათზე ასევე ვრცელდება იუსტიციის სამინისტროს 
საქართველოს ეროვნული არქივის მიერ ცნობის გაცემის შეღავათი. 

მზრუნველობამოკლებულ ბავშვებს პირდაპირ ფინანსურ დახმარებას უწევს შრომის, 
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო. სამინისტრო ამას ახორციელებს შემდეგი 
პროგრამების ფარგლებში: ფულადი-სოციალური პაკეტი, რეინტეგრაციის შემწეობა და საარსებო 
შემწეობა. „ბავშვთა სახლის“ მცხოვრებლებს არაპირდაპირ ფინანსურ დახმარებას იუსტიციის 
სამინისტროს ნოტარიუსთა პალატა უწევს.  

მომსახურების ფორმით შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო აღნიშნულ 
სოციალურ ჯგუფს „მცირე საოჯახო სახლების“, მინდობით აღზრდის და საყოველთაო ჯანდაცვის 
პროგრამის ფარგლებში ეხმარება. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მათ „ტრანზიტული 
საგანმანათლებლო პროგრამა მიუსაფარი ბავშვებისთვის“ ფარგლებში უწევს დახმარებას. ხოლო, 
სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო „მზრუნველობამოკლებული და სპეციალური 
საჭიროების მქონე ახალგაზრდების მხარდაჭერის“ პროგრამის ფარგლებში ეხმარება.   

ღარიბ ბავშვიან ოჯახებზე პირდაპირი ფინანსური დახმარება გაიცემა შრომის, ჯანმრთელობისა და 
სოციალური დაცვის სამინისტროს შემდეგი პროგრამების ფარგლებში: საარსებო შემწეობა,  
სოციალური პაკეტი, ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, ასევე, ახალშობილის 
შვილად აყვანის გამო შვებულების ანაზღაურება, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების 
ხელშეწყობის მიზნობრივი სახელმწიფო პროგრამა, შრომითი მოვალეობის შესრულებისას 
ჯანმრთლობისათვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურების დახმარება (რეგრესული პენსია), 
სახელმწიფო კომპენსაცია, საყოფაცხოვრებო სუბსიდია და რეინტეგრაციის შემწეობა. სამიზნე 
ჯგუფის შესაბამისი კატეგორია სამინისტროსგან იღებს დევნილთა ყოველთვიურ ფულად 
დახმარებას.  

არაპირდაპირი ფინანსური დახმარების სუბსიდიის ფორმით დახმარებას ღარიბი ბავშვიანი ოჯახები 
იღებენ შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შემდეგი პროგრამების 
ფარგლებში: მიტოვების რისკის ქვეშ მყოფი ბავშვების კვებით უზრუნველყოფა და კრიზისულ 
მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების გადაუდებელი დახმარება. განათლებისა და 
მეცნიერების სამინისტროს სუბსიდიის სახის დახმარება სახელმწიფო სასწავლო გრანტის და 
სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტის პროგრამის ფარგლებში აქვს. დახმარებას ისინი 
ასევე იღებენ იუსტიციის სამინისტროს ნოტარიუსთა პალატის მიერ სოციალურად დაუცველი 
ოჯახების პროგრამისა და იუსტიციის სახლის მიერ განხორციელებული „კეთილი იყოს შენი 
მობრძანება“ პროგრამის ფარგლებში. სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს 
პენიტენციური დეპარტამენტი სოციალურად დაუცველთათვის პაემნების საფასურის გადახდის 
სუბსიდირებას ახორციელებს. 

მომსახურების ფორმით იუსტიციის სამინისტროს სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო  
სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული იმ ოჯახის წევრებს, 
რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 57,001-ს, ათავისუფლებს დაბადების სამოქალაქო 
აქტის ჩანაწერში სახელის ცვლილების კანონიერად აღიარების საფუძველზე დაწესებული 
საფასურისგან (გარდა დაჩქარებული წესისა). ასევე, თუ სოციალურად დაუცველი ოჯახების 
მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახის სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 70,001-ს, 
სააგენტო უზრუნველყოფს მათ პირადობის დამადასტურებელი მოწმობით. ეროვნული არქივი 
სამიზნე ჯგუფისთვის შეღავათებს აწესებს მის მიერ გაცემულ ცნობაზე. შრომის, ჯანმრთელობისა და 
სოციალური დაცვის სამინისტრო მათ სთავაზობს  „დღის ცენტრის“ პროგრამას. 
სასჯელაღსრულების სამინისტროს პენიტენციური დეპარტამენტი სამიზნე ჯგუფისთვის ახორციელებს 
ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა სარეაბილიტაციო (ფსიქოსოციალური, სახელობო 
პროფესიული, სატრენინგო-საგანმანათლებლო) პროგრამას.  

ქვემოთ მოყვანილი ცხრილი სამინისტროების მიერ მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე თავს 
უყრის წინამდებარე ქვეთავში განხილულ პროგრამებს.  
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ცხრილი № 2. 2014 – 2016 წწ. ცენტრალურ დონეზე სოციალური დახმარებების  
ფორმები და ბენეფიციარები 

სარგებლის ფორმები პირდაპირი ფინანსური 
დახმარება 

არაპირდაპირი ფინანსური 
დახმარება სუბსიდიის სახით 

მომსახურება 

მარტოხელა ხანდაზმულები შრომის, ჯანმრთელობისა და 
სოციალური დაცვის სამინისტრო:  

პენსია, საარსებო შემწეობა,  

რეგრესული პენსია 
(სამსახურებრივი ზიანის მიყენების 
გამო ფულადი დახმარება), 
სახელმწიფო კომპენსაცია, 

საყოფაცხოვრებო  სუბსიდია, 
დევნილთა ფულადი დახმარება 

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 
იძულებით გადაადგილებულ 
პირთა, განსახლებისა და 
ლტოლვილთა სამინისტრო:  

ერთჯერადი ფულადი დახმარება 

 
 

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 
იძულებით გადაადგილებულ პირთა, 
განსახლებისა და ლტოლვილთა 
სამინისტრო:  

ქირის სუბსიდიით უზრუნველყოფა  

იუსტიციის სამინისტროს ნოტარიუსთა 
პალატა სუბსიდირების სახით 
დახმარებას უწევს: 

მოხუცთა თავშესაფარი 
„კათარზისი“, თბილისის მოხუცთა 
სახლი 

იუსტიციის სამინისტროს  ეროვნული 
არქივი:  

ცნობის გაცემის შეღავათი 
პენიონრებისთვის 

იუსტიციის სამინისტროს სახელმწიფო 
სერვისების განვითარების სააგენტო: 

პენსიონრებზე ცნობის გაცემის 
შეღავათი 

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის 
სამინისტრო:  

სოციალურად დაუცველთა პაემნების 
საფასურის შეღავათი 

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 
დაცვის სამინისტრო:  

სათემო ორგანიზაციები, საყოველთაო 
ჯანდაცვის პროგრამა 

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 
იძულებით გადაადგილებულ პირთა, 
განსახლებისა და ლტოლვილთა 
სამინისტრო:  

განსახლების პროექტი 
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მარტოხელა მშობელი/ 
მეურვე ბავშ(ებ)ით 

 

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 
იძულებით გადაადგილებულ 
პირთა, განსახლებისა და 
ლტოლვილთა სამინისტრო:  

ერთჯერადი ფულადი დახმარება 

შრომის, ჯანმრთელობისა და 
სოციალური დაცვის 
სამინისტრო:  

საარსებო შემწეობა, დევნილთა 
ფულადი დახმარება, 
საყოფაცხოვრებო სუბსიდია, 
სოციალური პაკეტი, ორსულობის, 
მშობიარობისა და ბავშვის 
მოვლის, ასევე, ახალშობილის 
შვილად აყვანის გამო შვებულების 
ანაზღაურება, დემოგრაფიული 
მდგომარეობის გაუმჯობესების 
ხელშეწყობის მიზნობრივი 
სახელმწიფო პროგრამა, 
რეგრესული პენსია 
(სამსახურებრივი ზიანის 
მიყენების გამო ფულადი 
დახმარება), სახელმწიფო 
კომპენსაცია 

შრომის, ჯანმრთელობისა და 
სოციალური დაცვის სამინისტრო 
გასცემს შემდეგი სახის დახმარებას:  

 

კრიზისულ მდომარეობაში მყოფი 
ბავშვიანი ოჯახების გადაუდებელი 
დახმარების პროგრამა,  

ოჯახის დამხმარე პრევენციული 
ღონისძიებების პროგრამა 

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 
იძულებით გადაადგილებულ პირთა, 
განსახლებისა და ლტოლვილთა 
სამინისტრო:  

ქირის სუბსიდიით უზრუნველყოფა 

 
 

შრომის, ჯანმრთელობისა და 
სოციალური დაცვის სამინისტრო:  

მიუსაფარ ბავშვთა თავშესაფრით 
უზრუნველყოფა/ბავშვებზე ზრუნვის 
პროგრამები, საყოველთაო ჯანდაცვის 
პროგრამა 

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 
იძულებით გადაადგილებულ პირთა, 
განსახლებისა და ლტოლვილთა 
სამინისტრო:  

განსახლების პროექტი 

 

შშმ პირები/ შშმ ბავშვები შრომის, ჯანმრთელობისა და 
სოციალური დაცვის სამინისტრო:  

საარსებო შემწეობა, 
სოციალური პაკეტი, 
რეინტეგრაციის შემწეობა, 
რეგრესული პენსია 
(სამსახურებრივი ზიანის მიყენების 
გამო ფულადი დახმარება), 
სახელმწიფო კომპენსაცია, 
დევნილთა ფულადი დახმარება 

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 

განათლებისა და მეცნიერების 
სამინისტრო: 

ინკლუზიური განათლების დანერგვის 
ხელშეწყობა პროფესიულ 
საგანმანათლებლო 
დაწესებულებებში, სახელმწიფო 
სასწავლო გრანტი, სახელმწიფო 
სასწავლო სამაგისტრო გრანტი 

საჯარო სკოლებში ინტეგრირებული 
კლასების ქვეპროგრამა (აუტიზმის 
სპექტრის, მძიმე და მრავლობითი და 

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 
დაცვის სამინისტრო:  

სათემო ორგანიზაციები, ბავშვთა 
ადრეული განვითარება,  

საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა, 
ომის ვეტერანთა რეაბილიტაციის 
ხელშეწყობა, დამხმარე საშუალებებით 
უზრუნველყოფა, ფსიქიკური 
დარღვევების მქონე პირთა 
თავშესაფრით უზრუნველყოფა, ყრუთა 
კომუნიკაციის ხელშეწყობა, ბავშვთა 
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იძულებით გადაადგილებულ 
პირთა, განსახლებისა და 
ლტოლვილთა სამინისტრო:  

ერთჯერადი ფულადი დახმარება 

 
 

სმენადაქვეითებული მოსწავლეების 
სასწავლო პროცესში ეფექტიანი 
ინტეგრაციის 
მხარდამჭერა/მომსახურება)  

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 
იძულებით გადაადგილებულ პირთა, 
განსახლებისა და ლტოლვილთა 
სამინისტრო:  

ქირის სუბსიდიით უზრუნველყოფა  

 

შვილად აყვანა, მინდობით აღზრდა, 
ბავშვთა რეაბილიტაცია/აბილიტაცია, 
დღის ცენტრები, კრიზისულ 
მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი 
ოჯახების გადაუდებელი დახმარება, 
მცირე საოჯახო სახლების პროგრამა 

განათლებისა და მეცნიერების 
სამინისტრო: 

სოციალური ინკლუზიური 
ხელშეწყობის პროგრამა  

საქართველოს სპორტისა და 
ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო: 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
პირთა ინტეგრაცია, 
მზრუნველობამოკლებული და 
სპეციალური საჭიროების მქონე 
ახალგაზრდების მხარდაჭერა   

იუსტიციის სამინისტროს საქართველოს 
ეროვნული არქივი:  

ცნობის გაცემის შეღავათი შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირებზე 

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 
იძულებით გადაადგილებულ პირთა, 
განსახლებისა და ლტოლვილთა 
სამინისტრო:  

განსახლების პროექტი 

მზრუნველობამოკლებული 
ბავშვები 

 

შრომის, ჯანმრთელობისა და 
სოციალური დაცვის სამინისტრო:  
სოციალური პაკეტი, 
რეინტეგრაციის შემწეობა  

იუსტიციის სამინისტროს ნოტარიუსთა 
პალატა: 
სუბსიდია „ბავშვთა სახლის“ 
მცხოვრებლებისთვის 

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 
დაცვის სამინისტრო:  

მცირე საოჯახო სახლები, 
საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა, 
მინდობით აღზრდა 

განათლებისა და მეცნიერების 
სამინისტრო: 
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ტრანზიტული საგანმანათლებლო 
პროგრამა მიუსაფარი ბავშვებისთვის 

საქართველოს სპორტისა და 
ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო: 

მზრუნველობამოკლებული და 
სპეციალური საჭიროების მქონე 
ახალგაზრდების მხარდაჭერა 

ღარიბი ბავშვიანი ოჯახები შრომის, ჯანმრთელობისა და 
სოციალური დაცვის სამინისტრო:  
საარსებო შემწეობა, 
სოციალური პაკეტი, 
ორსულობის, მშობიარობისა და 
ბავშვის მოვლის, ასევე, 
ახალშობილის შვილად აყვანის 
გამო შვებულების ანაზღაურება, 
დემოგრაფიული მდგომარეობის 
გაუმჯობესების ხელშეწყობის 
მიზნობრივი სახელმწიფო 
პროგრამა, რეგრესული პენსია 
(სამსახურებრივი ზიანის მიყენების 
გამო ფულადი დახმარება), 
სახელმწიფო კომპენსაცია, 
საყოველთაო სუბსიდია, 
რეინტეგრაციის შემწეობა.  
დევნილთა ფულადი დახმარება 

 

შრომის, ჯანმრთელობისა და 
სოციალური დაცვის სამინისტრო:  
მიტოვების რისკის ქვეშ მყოფი 
ბავშვების კვებით უზრუნველყოფა, 
კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი 
ბავშვიანი ოჯახების გადაუდებელი 
დახმარება 
განათლებისა და მეცნიერების 
სამინისტრო: 

სახელმწიფო სასაწავლო გრანტი, 
სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო 
გრანტი 
 
იუსტიციის სამინისტროს ნოტარიუსთა 
პალატა:   
დახმარება სოციალურად დაუცველი 
ოჯახებისთვის 
 
იუსტიციის სამინისტროს იუსტიციის 
სახლი:  
„კეთილი იყოს შენი მობრძანება“ 
(ბავშვიანი ოჯახებისთვის, რომელთა 
სარეიტინგო ქულა 100 000 ან 
ნაკლებია) 
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის 
სამინისტრო:  
სოციალურად დაუცველთა პაემნების 
საფასურის შეღავათი 

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 
დაცვის სამინისტრო:  
საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა, 
დღის ცენტრი 

იუსტიციის სამინისტროს სახელმწიფო 
სერვისების განვიტარების სააგენტო:  

სახელის ცვლილების ცნობის 
მომზადება/გაცემა (ოჯახებისთვის, 
რომელთა სარეიტინგო ქულა არ 
აღემატება 57 001), პირადობის 
დამადასტურებელი ცნობის გაცემა 
(ოჯახებისთვის, რომელთა 
სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 70 
001)  

იუსტიციის სამინისტროს ეროვნული 
არქივი:  

ცნობის გაცემის შეღავათი 
სოციალურად დაუცველი 
მოქალაქეებისთვის  

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის 
სამინისტრო:  
ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა 
სარეაბილიტაციო (ფსიქო-
სოციალური, სახელობო პროფესიული, 
სატრენინგო-საგანმანათლებლო) 
პროგრამები 
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3.3 ცენტრალურ დონეზე გაცემული პირდაპირი და არაპირდაპირი 
ფინანსური დახმარების და მომსახურების ფორმები და ფინანსური 
მონაცემები 

 
ცენტრალურ დონეზე სოციალური უზრუნველყოფისა და ჯანმრთელობის დაცვის პოლიტიკას 
საქართველოში შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო ახორციელებსii. 
სამინისტროს დაქვემდებარებაში მყოფი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი „სოციალური 
მომსახურების სააგენტო”  სოციალური სისტემის ფუნქციონირებასა და პროგრამების 
განხორციელებას უწყობს ხელს.iii შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს 
მიერ განხორციელებული პროგრამების პარალელურად, წინამდებარე კვლევის ხუთ სოციალურად 
დაუცველ ჯგუფის დახმარებას კიდევ ექვსი სამინისტრო უწევს.  
 
სურათის კიდევ უფრო ნათლად დასანახად ქვემოთ განმარტებულია სოციალური დახმარების 
პროგრამები, რომელთა დანერგვაშიც ლომის წილი შეაქვთ შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 
დაცვის სამინისტროს, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს, საქართველოს 
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს, 
საქართველოს სასჯელაღსრულების სამინისტროს პენიტენციურ დეპარტამენტს, საქართველოს 
იუსტიციის სამინისტროს დაქვემდებარებაში მყოფ სახელმწიფო სერვისების განვითარების 
სააგენტოს, ნოტარიუსთა პალატას, საქართველოს ეროვნულ არქივს, იუსტიციის სახლს და 
საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს. 
 
განხილული ინფორმაცია 2016 წლის სექტემბერ-ნოემბრის პერიოდში სამინისტროებმა თავად 
მიაწოდეს მკვლევარს. დამატებითი ინფორმაცია კი ავტორმა სამინისტროების ვებგვერდებსა და 
საჯაროდ ხელმისაწვდომ პორტალებზე (დეტალებისთვის იხ. ბიბლიოგრაფია) მოიძია.  სამი სახის 
დახმარება - პირდაპირი ფინანსური, არაპირდაპირი ფინანსური სუბსიდიის სახით და მომსახურების 
ფორმა, კიდევ უფრო დეტალურად განხილულია შემდგომ ქვეთავში.  
 
3.3.1 პირდაპირი ფინანსური დახმარების სახეები და მათი დეფინიცია 
როგორც უკვე აღინიშნა, პირდაპირ ფინანსურ დახმარებას ხუთ სოციალურ სამიზნე ჯგუფზე გასცემს 
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო და ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 
დევნილთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო.  

პირდაპირი ფინანსური დახმარების ფორმები და მიმღები ბენეფიციარები:  
 

• პენსია - ყოველთვიური ფულადი დახმარება, რომელიც გაიცემა ყოველთვიურად საპენსიო 
ასაკის მქონე პირებზე (ქალი - 60 წელი, მამაკაცი - 65 წელი) მიუხედავა იმისა, ისინი 
სოციალურად დაუცველთა კატეგორიას მიეკუთვნებიან თუ არა. 2016 წლის ივლისიდან 
პენსიის ოდენობა შეადგენს 180 ლარს თვეში (საქართველოს 2016 წლის სახელმწიფო 
ბიუჯეტი, მუხლი 24).iv   

• რეგრესული პენსია - ყოველთვიური ფულადი სოციალური დახმარება, რომელიც ენიშნება 
საქართველოს მოქალაქეების იმ კატეგორიას, ვინც დასაქმებული იყო საქართველოს 
ტერიტორიაზე სახელმწიფოს 100%-იანი წილობრივი მონაწილეობით შექმნილ და 
ლიკვიდირებულ საწარმოში (უფლებამონაცვლე არ ჰყავს). ამ სარგებელს იღებენ ის 
მოქალაქეები, ვისაც 2007 წლის 1 იანვრამდე დადგენილი აქვთ პროფესიული დაავადება, 
რომელიც გამოწვეულია დამსაქმებელთან მათი მუშაობის შედეგად; ან მათ ჯანმრთელობას 
ამავე დამსაქმებლის ბრალეულობით, შრომითი მოვალეობის შესრულებისას მიადგა ზიანი.v  

• სახელმწიფო კომპენსაცია - ფულადი დახმარება, რომელიც ენიშნება პირს, მის მიერ 
განსაკუთრებული სამსახურის შესრულების გამო. თუმცა იმისათვის, რომ მიიღოს ეს 
სარგებელი, პირს ამოწურული უნდა ჰქონდეს აღნიშნულ სამსახურში ნამსახურობა, ან 
საპენსიო ასაკს უნდა იყოს მიღწეული, ან დადგენილი უნდა ჰქონდეს შშმ სტატუსი, ანდა 
გარდაცვალილი ჰყავდეს ოჯახის წევრი ან მარჩენალი. vi  
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• საყოფაცხოვრებო სუბსიდია -  ყოველთვიური ფულადი სახის გასაცემელი სხვადასხვა 
სოციალურ კატეგორიას მიკუთვნებულ პირთა წრისათვის საყოფაცხოვრებო-კომუნალური 
საჭიროებების უზრუნველსაყოფად. იგი გაიცემა შემდეგ პირებზე: სამხედრო ძალების 
ვეტერანებზე (44 ლარი), მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებზე და მათთან გათანაბრებულ 
პირებზე (22 ლარი), პოლიტიკური რეპრესიის მსხვერპლად აღიარებულ პირებზე და მათ 
ოჯახებზე (7 ლარი) და ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის ავარიული სიტუაციების 
ლიკვიდაციის შედეგად მარჩენალის დაკარგვის გამო (7 ლარი).vii 

• სოციალური პაკეტი - ყოველთვიური ფულადი უზრუნველყოფა, რომელიც გაიცემა შშმ 
პირებზე, მარჩენალდაკარგულებზე, პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლ პირზე, ასევე, 
მათზეც, ვისაც დანიშნული აქვს სახელმწიფო კომპენსაცია. აღნიშნული დახმარების მიღება 
გამოირიცხება, თუ პირზე გაიცემა პენსია.viii 

• ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, ასევე, ახალშობილის შვილად აყვანის გამო 
შვებულების ანაზღაურება - ფულადი დახმარება, რომელიც გაიცემა ორსულობის, 
მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, ასევე, ახალშობილის შვილად აყვანის გამო დასაქმებულ 
პირზე, ჯამში არაუმეტეს 1000 ლარისა.ix  

• რეინტეგრაციის შემწეობა - ფულადი დახმარება, რომლის ოდენობასაც ადგენს საქართველოს 
მთავრობა და თანხა ეძლევა ბიოლოგიურ ოჯახს სპეციალიზებული დაწესებულიდან ბავშვის 
ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნების რეინტეგრაციის ხელშეწყობისთვის.x  

• საარსებო შემწეობა - ფულადი სოციალური დახმარება შეფასების სისტემით ოჯახებისთვის, 
რომელთა სარეიტინგო ქულა ნაკლებია საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილ ქულაზე. 
სოციალურ სარეიტინგო ქულაზე მიბმული ფულადი სოციალური დახმარება ოჯახის თითოეულ 
წევრზე 18 წლის ასაკამდე პირების ჩათვლით. მისი ოდენობა თითოეულ წევრზე მერყეობს 60 
ლარიდან 100 ლარამდე, სოციალური სარეიტინგო ქულების ოდენობის შესაბამისად.xi  

• დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნობრივი სახელმწიფო 
პროგრამა - დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნით, ოჯახი, 
რომელსაც ეყოლა ახალშობილი, იღებს მატერიალურ წახალისებას. თუმცა ამ სარგებლის 
მისაღებად არსებობს კრიტერიუმები. ბენეფიციარის ბავშვი (ტყუპით მშობიარობის 
შემთხვევაში - ბავშვები) უნდა იყოს 2014 წლის 1 ივნისის შემდეგ მისავე ბიოლოგიურ ოჯახში 
დაბადებული. ამასთანავე, ბენეფიციარი უნდა ცხოვრობდეს იმ რეგიონში, სადაც მისი შვილის 
(ბავშვების) დაბადების წლის წინა 2 და 3 წელში წლიური ბუნებრივი მატების საშუალო 
დადებითი მაჩვენებელი არ ფიქსირდება (ამ მაჩვენებელს განსაზღვრავს სსიპ საქართველოს 
სტატისტიკის ეროვნული სამსახური). ბავშვი (ტყუპით მშობიარობის შემთხვევაში - ერთ-ერთი 
ტყუპისცალი) დაბადების დღის მდგომარეობით უნდა იყოს მისი ბიოლოგიური დედის რიგით 
მესამე ან შემდეგი ცოცხლადშობილი შვილი.xii  

• დევნილთა ფულადი დახმარება - 45 ლარის ოდენობის ყოველთვიური ფულადი დახმარება 
გაიცემა დევნილის სტატუსის მქონე პირზე, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც დევნილის 
შემოსავალი თვეში 1250 ლარს აღემატება.xiii    
 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა 
და ლტოლვილთა სამინისტრო კი გასცემს შემდეგ პირდაპირ ფინანსურ დახმარებას: 

• ერთჯერადი ფულადი დახმარება - ეს სარგებელი გაიცემა იმ დევნილ ოჯახებზე, რომლებიც 
შესაბამის უწყებას დახმარების თხოვნით მიმართავენ და არიან უკიდურესად მძიმე 
ეკონომიკურ მდგომარეობაში და აქვთ სამედიცინო ხარჯების საჭიროება. შემოტანილ 
განცხადებებს განიხილავს,  მდგომარეობას სწავლობს და თანხის გაცემის თაობაზე 
გადაწყვეტილებას იღებს დევნილთა საკითხების შემსწავლელი კომისია, რომლის სხდომაც 
თვეში ერთხელ ტარდება.xiv  

ორივე სამინისტროს მიერ გაცემული პირდაპირი ფინანსური დახმარება მეტნაკლებად მოიცავს 
ხუთივე სამიზნე ჯგუფს. მაგალითად, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს 
მიერ გაცემული დევნილთა ფულადი დახმარებით ხუთივე კატეგორიაში შემავალი შესაბამისი ჯგუფი 
სარგებლობს. პენსიით სარგებლობს სამი კატეგორია გარდა შშმ პირებისა და 
მზრუნველობამოკლებული ბავშვებისა. ეს ორი კატეგორია ასევე ვერ სარგებლობს რეგრესული 
პენსიით (სამსახურებრივი ზიანის მიყენების გამო ფულადი დახმარება). კომპენსაციით სარგებლობს 
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ოთხი კატეგორია, გამონაკლისია მხოლოდ მზრუნველობამოკლებული ბავშვების კატეგორია. 
სუბსიდიას იღებს სამი კატეგორია შშმ პირებისა და მზრუნველობამოკლებული ბავშვების 
გამოკლებით. მზრუნველობამოკლებული ბავშვები ვერც საარსებო შემწეობით სარგებლობენ, მაშინ 
როდესაც ეს სარგებელი დანარჩენ კატეგორიებს ფარავს. სოციალური პაკეტი ოთხ კატეგორიას 
ფარავს, გარდა მარტოხელა მოხუცების კატეგორიისა. რეინტეგრაციისა და მინდობითი აღზრდის 
სარგებელი კი მხოლოდ ორ კატეგორიას, მზრუნველობამოკლებულ ბავშვებს და ღარიბ ბავშვიან 
ოჯახებს ფარავს.  

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და 
ლტოლვილთა სამინისტრო პირდაპირ ფინანსურ დახმარებას შშმ პირებზე/შშმ ბავშვებზე, მარტოხელა 
მშობლებსა და მარტოხელა პენსიონრებზე გასცემს (იხ. წერილი #04-03/04/23512 თარიღი: 
08/09/2016).  

ქვემოთ მოყვანილ ცხრილში ვეცადეთ გვეჩვენებინა ის ფინანსური დანახარჯები, რომელსაც 
სამინისტროები წევენ პირდაპირი ფინანსური დახმარების გაცემისას. აღსანიშნავია, რომ 
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა 
და ლტოლვილთა სამინისტროდან მიღებული 2016 წლის მონაცემები არ შეიცავს ინფორმაციას 
მეოთხე კვარტალში გაღებულ ფინანსებზე. ხოლო შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 
სამინისტროს მიერ მოწოდებული მონაცემი 2016 წლის ნოემბრის თვის ჩათვლით, ხელმისაწვდომია.  

ცხრილი №3: შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროდან მიღებული 
ინფორმაციის დაჯამებით მიღებული 2014-2016 წწ. ხუთ სამიზნე კატეგორიაზე პირდაპირ ფინანსურ 
დახმარებაზე გადარიცხული თანხა და მათი პროცენტული წილი ქვეყნის ბიუჯეტსა და მშპ-თან 
მიმართებაში. აღსანიშნავია, რომ აღნიშნული ხარჯები სრულად არ მოიცავს პირდაპირ ფინანსურ 
დახმარებაზე გაცემულ თანხებს.  

  2014 წელი 2015 წელი 2016 წელი 

პირდაპირ ფინანსური დახმარებაზე გაღებული 
არასრული ხარჯები (მლნ ლარი)xv  

934,237,247 887,873,692 809,166,096 

ხვედრითი პროცენტული წილი ქვეყნის ბიუჯეტთან  
მიმართებაში 

10,4% 9,1% 7,8% 

ხვედრითი პროცენტული წილი მშპ-სთან მიმართებაში   3,5% 3,0% 2,5% 

 

ცხრილ №3-ში ნაჩვენები მონაცემი სამინისტროს მიერ ხუთივე სამიზნე ჯგუფზე პირდაპირი ფინანსური 
დახმარების ფორმით გაცემული თანხებია. კერძოდ კი, აღნიშნული მონაცემი შეიცავს ხარჯებს, 
რომელიც დაკავშირებულია პენსიასთან, კომპენსაციასთან, საყოფაცხოვრებო სუბსიდიასთან, 
სოციალურ პაკეტთან, რეგრესის პენსიასთან (სამსახურებრივი ზიანის მიყენების გამო ფულადი 
დახმარება), რეინტეგრაციასთან, საარსებო შემწეობასა და დევნილთა ყოველთვიურ ფულად 
დახმარებასთან.  

ცხრილიდან იკვეთება 2014-2016 წლებში გაცემული პირდაპირი ფინანსური დახმარების კლების 
ტენდენცია. 2014-2015 წლებში სამინისტროს მიერ გაცემული პირდაპირი ფინანსური დახმარების 
რაოდენობა 46,37 მლნ ლარით შემცირდა. ამავე პერიოდში, სამინისტროს მიერ გაცემული 
პირდაპირი ფინანსური დახმარების ხვედრითმა წილმა ქვეყნის ბიუჯეტთან მიმართებაში 1,2% იკლო, 
ხოლო მშპ-თან მიმართებაში 0,5%-ით შემცირდა.  

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროდან მიღებული ინფორმაცია გვაძლევს 
საშუალებას, დავიანგარიშოთ, თუ რა თანხას ხარჯავს სამინისტრო ხუთივე სამიზნე ჯგუფზე პირდაპირი 
ფინანსური დახმარების ფორმით. 2014-2016 წწ. სამინისტრომ დახმარების სახით ხუთი სამიზნე 
ჯგუფის თითოეულ კატეგორიაზე გასცა შემდეგი თანხები: 
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ცხრილი № 4: ხუთ სოციალურ ჯგუფზე გაცემული პირდაპირი ფინანსური დახმარების რაოდენობა 
(თითოეულ პირზე ყოველწლიურად საშუალოდ გაცემული თანხა ათას ლარებში). 

სოციალური ჯგუფი 2014 წ. 2015 წ. 2016 წ. 

მარტოხელა პენსიონერზე გაცემული თანხა  2,239.51 2,371.40 2,271.45 

მარტოხელა მშობელზე გაცემული თანხა 2,037.35 2,154.22 2,026.74 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირისთვის/შშმ 
ბავშვისთვის გაცემული თანხა  1,931.68 2,104.88 1,807.59 

მზრუნველობამოკლებულ ბავშვებზე გაცემული თანხა  5,415.44 6,026.15 4,112.64 

სოციალურად დაუცველ ბავშვიან ოჯახებზე გაცემული  
თანხა  603,79 655,80 732,09 

 

ცხრილი № 4-ის მონაცემები გვაჩვენებს, რომ ხუთივე კატეგორიის სოციალურ ჯგუფზე გაცემული 
ფულადი დახმარება 2014-2015 წლებში გაიზარდა. მათ შორის კი, ყველაზე თვალსაჩინო ზრდა  
მზრუნველობამოკლებული ბავშვების კატეგორიას შეეხო. სამინისტროს მიერ ამ კატეგორიის 
ბენეფიციარებზე გაცემულმა დახმარებამ 2015 წელს 2014 წელთან შედარებით დაახლოებით 600 
ლარით მოიმატა.  

როგორც უკვე აღვნიშნეთ, პირდაპირი ფინანსური დახმარება ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 
იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს მიერაც გაიცემა. 
დახმარება მოიცავს: შშმ პირებს/შშმ ბავშვებს, მარტოხელა მშობლებს და მარტოხელა პენსიონრებს. 
სამინისტროს მიერ გამოგზავნილი მონაცემებით ირკვევა, რომ მათ მიერ გაწეული ერთჯერადი 
ფულადი დახმარება კიდევ ერთ დამატებით კატეგორიას მოიცავს. კერძოდ კი საუბარია 
„მარტოხელა“ პირებზე, რომლებიც არც მარტოხელა მოხუცის და არც მარტოხელა მშობლის 
კატეგორიას არ მიეკუთვნებიან, არამედ ცალკე გამოყოფილი კატეგორიაა, რამეთუ დევნილის მიერ 
ანკეტის შევსების დროს პიროვნებამ, მართალია, მიუთითა აღნიშნული სტატუსი, მაგრამ სამინისტრომ 
ვერ მოახერხა ამის გადამოწმება. შესაბამისად, აღნიშნული პირები ფლობენ ამ სტატუსს და 
სამინისტრო მათ სთავაზობს ერთჯერად ფულად დახმარებას (იხ. წერილი №04-03/04/23512 
თარიღი: 08/09/2016). 

ცხრილ № 5-ში მოცემული სამინისტროს მიერ 2014-2016 წწ. გაცემული პირდაპირი ფინანსური 
დახმარება ძირითადი სამიზნე ჯგუფის სამ კატეგორიას მოიცავს. თუმცა ასევე დამატებულია 
სამინისტროს მიერ იმ „მარტოხელა“ პირებზე გაცემული პირდაპირი ფინანსური დახმარება, 
რომლებიც არც მარტოხელა მოხუცის და არც მარტოხელა მშობლის კატეგორიას არ 
მიეკუთვნებიან.xvi ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ ამ მონაცემებში არ შედის მიზნობრივ სოციალურ 
დახმარებაზე გაცემული თანხები.  

სარგებლის ფორმა 2014 წელი 2015 წელი 2016 წელი 

ერთჯერადი ფულადი დახმარების ჯამი   
(ათას ლარში) xvii 167,820 144,595 114,695 

საშუალოდ თითოეულ პირზე ( ლარი)xviii  625 716 833 
 

აღსანიშნავია, რომ სამინისტროს მიერ გაცემული დახმარების საერთო რაოდენობა წლიდან წლამდე 
იკლებს, თუმცა თითოელ ოჯახზე გაცემული ფულადი დახმარება მატულობს.  

ორივე სამინისტროს მიერ გაცემული პირდაპირი ფინანსური დახმარება მოცემულია შემდგომ 
ცხრილში. ქვემოთ მოცემული ცხრილი უფრო ზოგადი ტენდენციის მაჩვენებლია და არა ზუსტი 
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ფაქტის. ძალიან რთულია მიღებული მონაცემებიდან იმის გარკვევა, თუ ზუსტად რა თანხა იხარჯება 
ორივე სამინისტროს მიერ ხუთივე სამიზნე კატეგორიაზე.  

2014-2016 წლებში ცენტრალურ დონეზე პირდაპირ ფინანსურ დახმარებებზე გაცემული თანხების 
დასადგენად, მკვლევარმა მესამე და მეხუთე ცხრილში ნაჩვენები მონაცემები დააჯამა და შემდეგი 
სურათი მიიღო: 

ცხრილი № 6: ცენტრალურ დონეზე ორივე სამინისტროს მიერ პირდაპირ ფინანსურ დახმარებაზე 
გაცემული თანხები 

  2014 წელი 2015 წელი 2016 წელი 

ცენტრალურ დონეზე ფულადი 
დახმარებების ჯამი (ათასი ლარი) 934,405,067 888,018,287 809,280,791 

ცენტრალურ დონეზე ფულადი 
დახმარება, როგორც სახელმწიფო 
ბიუჯეტის წილი (%) 

10,3% 9,1% 7,8% 

ცენტრალურ დონეზე ფულადი 
დახმარება, როგორც მშპ-ის წილი (%) 3,2% 3,0% 2,5% 

  

ცენტრალურ დონეზე, ორი სამინისტროს მიერ პირდაპირ ფინანსურ დახმარებაზე გაწეული ხარჯები 
კლებადი ხასიათისაა. 2014-2015 წლებში დახმარებამ იკლო 934,4 მლნ ლარიდან 888,8 მლნ 
ლარამდე. კლების ტენდენცია გრძელდება 2016 წლის არასრული მონაცემითაც. ქვეყნის ბიუჯეტთან, 
ისევე როგორც მშპ-სთან მიმართებაში, პირდაპირ ფინასურ დახმარებაზე გაწეული ხარჯი ასევე 
ატარებს კლების ტენდეციას.  
 
3.3.2 არაპირდაპირი ფინანსური დახმარება/სუბსიდია 
ცენტრალურ დონეზე არაპირდაპირ ფინანსურ დახმარებას/სუბსიდიას სამიზნე ჯგუფებზე ხუთი 
სამინისტრო გასცემს. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს 
სოციალური მომსახურების სააგენტო გასცემს კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების 
გადაუდებელი საჭიროებების დახმარებას. კერძოდ კი, სააგენტო საჭიროების შემთხვევაში, ოჯახებს 
ბავშვის ხელოვნური საკვებით, საცხოვრებლით ან ბინის ქირით უზრუნველყოფს. ეს დახმარება ასევე 
მოიცავს შენობა-ნაგებობების სამშენებლო და სარეაბილიტაციო მომსახურებას, ასევე, სხვა 
არაპირველადი საჭიროების საქონლის/სერვისის მიწოდებას. თუმცა ამ უკანასკნელზე დახარჯული 
თანხები თითოეულ ოჯახზე 1000 ლარს არ უნდა აღემატებოდეს;xix 
სამინისტრო ასევე გასცემს ოჯახის დამხმარე პრევენციული ღონისძიებების დაფინასებას. აღნიშნული 
დახმარების მიღება შეუძლიათ სოციალურად დაუცველ ოჯახებს და რეინტეგრაციის პროგრამაში 
მონაწილეებს. თუმცა აღნიშნული მომსახურების მისაღებად ოჯახი გარკვეულ კრიტერიუმებს უნდა 
აკმაყოფილებდეს. მაგალითად, ოჯახი კვების ვაუჩერის მოთხოვნის შესახებ განცხადების შეტანის 
მომენტში რეგისტრირებული უნდა იყოს სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში 
და შეფასების შედეგად მინიჭებული უნდა ჰქონდეს არაუმეტეს 57 000 სარეიტინგო ქულა.xx  
სამინისტრო ასევე ეხმარება ოჯახებს მათ მიერ მოხმარებულ ელექტროენერგიაზე ჩარიცხული 
სუბსიდიის სახით. მაგალითად, 2015 წელს სამინისტრომ 1,376 ათასზე მეტი არაპირდაპირი 
ფინანსური დახმარება გაუწია ოჯახებს. სამინისტრომ დახმარება 2016 წელსაც გააგრძელა და 
ოჯახებს სუბსიდიის სახით 2,984 ათასი ლარი დაუფინანსა.    
 
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო სოციალურად დაუცველ მოსახლეობას 
უფინანსებს სწავლის გადასახადს. სამინისტრო ამ მომსახურებას გრანტის სახით სთავაზობს იმ 
სტუდენტებს, რომელთა ოჯახის სოციალური სარეიტინგო ქულა  70 000-ზე ნაკლებია. სამინისტრო 
ასევე ეხმარება სტუდენტებს, რომლებიც მკვეთრად/მნიშვნელოვნად/ზომიერად გამოხატული 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები არიან. გრანტი ასევე გაიცემა სტუდენტებზე, რომლებიც 
იმყოფებიან სახელმწიფო ზრუნვის ქვეშ (სააღმზრდელო საქმიანობის განმახორციელებელთან ანდა 
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მინდობით აღზრდაში) ანდა გასული არიან სახელმწიფო ზრუნვიდან ბოლო სამი წლის განმავლობაში 
და სახელმწიფო ზრუნვის ქვეშ იმყოფებოდნენ მინიმუმ ორი წლის განმავლობაში. გრანტი ასევე 
გაიცემა სტუდენტებზე მრავალშვილიანი ოჯახებიდან და დაობლებულ სტუდენტებზე (უდედმამო).xxi  
გრანტი გამიზნულია უმაღლესი განათლების პირველ საფეხურზე ჩარიცხულ, ასევე, სამაგისტრო 
პროგრამების სტუდენტებზე. საფასური ძირითადად ორი სახის პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება, 
პირველი პროგრამის სახელწოდებაა „სახელმწიფო სასწავლო გრანტი“, ხოლო მეორე პროგრამას 
ჰქვია „სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტი“. პირველი ოთხი სასწავლო წლით გაიცემა, 
ხოლო მეორე ორ სასწავლო წელს ფარავს. თითოეული გრანტის მაქსიმალური რაოდენობა 
თითოეულ სტუდენტზე 2,250 ლარს შეადგენს. ირკვევა, რომ 2014 წელს სახელმწიფო სასწავლო 
გრანტი 1 380-მა, ხოლო 2015 წელს 1 367 სტუდენტმა მიიღო. სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო 
გრანტით კი 2014 და 2015 წწ. სულ 142 სტუდენტმა ისარგებლა.  
 
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა 
და ლტოლვილთა სამინიტრო სუბსიდიას გასცემს ქირის უზრუნველსაყოფად. აღნიშნული დახმარების 
ფარგლებში 2014 წელს 109, 2015 წელს 153 და 2016 წლის არასრული მონაცემით 127 დევნილმა 
ოჯახმა ისარგებლა. დევნილთა დახმარების პროგრამებს ასევე ახორციელებს სსიპ საარსებო 
წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოც, რომელთა ნაწილი მიზნად ისახავს სოციალურად 
მოწყვლადი დევნილი ოჯახებისთვის საარსებო წყაროებზე წვდომის ზრდას. დევნილები ასევე 
სარგებლობენ საქართველოს ავტონომიური ერთეულების სოციალური პროგრამებით.  
 

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს დაქვემდებაში შემავალი სააგენტოები კვლევის სამიზნე 
ჯგუფზე შეღავათით გასცემენ სხვადასხვა მომსახურებებს. თუმცა აღსანიშნავია, რომ სააგენტოები  
სერვისებს შეღავათით გასცემენ სხვა ჯგუფებზეც. მაგალითად, სერვისების განვითარების სააგენტო 
კვლევის სამიზნე ჯგუფზე შეღავათის სახით გასცემს შემდეგი სახის სერვისებს.  
 
ცხრილი № 7-ში შესაძლებელია ვიხილოთ იუსტიციის სამინისტროს მიერ გაცემული სერვისის ტიპები 
და მათ სუბსიდირებაზე გაღებული თანხები. 
 
არაპირდაპირი ფინანსური  
დახმარების, სუბსიდირების ფორმით  
გაცემული მომსახურების ტიპები  

2014 წელი / 
სავარაუდოდ  
დახარჯული თანხა 
(ლარი) 

2015 წელი / 
სავარაუდოდ 
დახარჯული თანხა 
(ლარი) 

2016 წელი/ 
სავარაუდოდ 
დახარჯული თანხა 
(ლარი) 

სახელის ცვლილების კანონიერად  
აღიარებაxxii  

107,730.0xxiii 
 

128,760.0xxiv 
 

55,500.0xxv 
 

სოციალური უზრუნველყოფის  
ორგანოში წარსადგენად სამოქალაქო  
აქტის რეგისტრაციის შესახებ ცნობაxxvi 

474,0xxvii 
 

444,0xxviii 
 

70,0xxix 
 

მოქალაქეობის არმქონე პირის 
სტატუსის დადგენა მეურვეობისა და 
მზრუნველობის ორგანოს 
მიმართვითxxx  

 50xxxi 100xxxii 

ბიომეტრული პასპორტი/სამგზავრო 
პასპორტიxxxiii   4,509,900.0xxxiv 4,541,400.0xxxv 3,496,300.0xxxvi 

პირადობის/ბინადრობის 
ელექტრონული მოწმობაxxxvii  1,580,010.0xxxviii 909,420.0xxxix 624,780.0xl 

პირადობის და /ბინადრობის 
ელექტრონული მოწმობაxli  3,240.0xlii 3,060.0xliii 2,310.0xliv 

ადგილზე მომსახურებაxlv 31,200xlvi 33,300xlvii 35,200xlviii 

ჯამი (ლარი) 6,232,554 5,616,434 4,214,260 
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საქართველოს ეროვნული არქივის მიერ გაწეული დახმარება ძირითადად უსასყიდლოა. 2014-2016 
წწ. მონაცემების მოწოდების საფუძველზე ირკვევა, რომ ეროვნული არქივის მომსახურების 
საფასურზე შეღავათი ეძლევათ შშმ პირებს, სოციალურად დაუცველ მოსახლეობას და პენსიონერებს. 
აღნიშნული სამი კატეგორია ძირითადად შემდეგი მომსახურებით სარგებლობს: სოციალურ-
უფლებრივი ხასიათის ცნობის გაცემა, ქონებრივი უფლების დამადასტურებელი ცნობის მიღება, 
კომლის შემადგენლობის საბუთი, განათლების ანდა სამეცნიერო ხარისხის დამადასტურებელი 
ცნობის გაცემა, ქორწინების შესახებ ცნობა, ანდა განკულაკების შესახებ ცნობის მომზადება-გაცემა და 
კოოპერატივში გაწევრიანების შესახებ ცნობის მომზადება-გაცემა. 

ცხრილი № 8 გვიჩვენებს საქართველოს ეროვნული არქივის მიერ 2014-2016 წლის 1 სექტემბრის 
ჩათვლით გაწეული არაპირდაპირი ფინანსური დახმარების წლიურ ბიუჯეტს ლარში, ასევე, 
ბენეფიციართა რაოდენობას და თითოეულ ბენეფიციარზე სავარაუდოდ დახარჯულ თანხას. 

სოციალური ჯგუფი 
2014-2016 
წლებში 
გაცემული თანხა 

2014-2016 წლებში 
დახმარების მიმღებთა 
რაოდენობა 

2014-2016 წლებში ერთ პირზე 
საშუალოდ გაცემული თანხის 
რაოდენობა9 

შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე 
პირები 

52,882.0 1,559 34 

სოციალურად დაუცველი 
მოქალაქეები 22,709.0 711 32 

პენსიონრები 192,152.8 11,349 17 

 

ნოტარიუსთა პალატის მიერ მოწოდებულ 2016 წლის სექტემბრის მონაცემებში ნათლად არ არის 
მითითებული კვლევის სამიზნე ხუთი ჯგუფი. თუმცა ანალიზის საფუძველზე გამოიკვეთა, რომ 
ნოტარიუსთა პალატა არაპირდაპირ ფინანსურ დახმარებას/სუბსიდირებას შემდეგ სამ კატეგორიაზე 
გასცემს: ბავშვთა სახლის მაცხოვრებლები, ხანდაზმულები და სოციალურად დაუცველი ოჯახების 
მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებულები. ამის საფუძველზე შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ 
ნოტარიუსთა პალატის მიერ გაცემული მომსახურება, გარკვეულწილად, კვლევის სამიზნე ჯგუფის 
ზოგიერთ კატეგორიასაც მოიცავს.  

ცხრილი № 9 გვიჩვენებს სსიპ ნოტარიუსთა პალატის მიერ 2014-2016 წლის სექტემბრის ჩათვლით 
სოციალურად დაუცველ პირებზე არაპირდაპირი ფინანსური დახმარების, სუბსიდიის10 ტიპებს. 

სამიზნე ჯგუფი შეღავათი/სუბსიდია  2014 წლიური 
ბიუჯეტი 

2015 წლიური 
ბიუჯეტი 

2016 წლიური 
ბიუჯეტი  

ბავშვთა სახლი 

„მაკდონალდსში“  საკვები 
პროდუქტით გამასპინძლება, 
ბავშვების ტრანსპორტირება, 
საახალწლო ღონისძიების 
ბილეთები 

631 355   

თბილისის ხანდაზმულთა 
პანსიონატის 
მობინადრეები 

ტექსტილი, საყოფაცხოვრებო 
ტექნიკა, საკვები პროდუქტი 
და სარეცხი საშუალებები 

1,977.2  679   

ჰუმანიტარული კავშირის, 
„კათარზისი“, 
ხანდაზმულები 

სადილის დაფინანსება   500 385 

                                                                 
9 საშუალო თანხა გამოთვლილია ავტორის მიერ.  
10 აღნიშვნის ღირსია, რომ თავად ისუტიციის სამინისტროს მიერ მოწოდებულ ინფორმაციაში 
აღნიშნული დახმარება მოხსენიებულია, როგორც მომსახურება/სერვისი/არაფულადი დახმარების 
სახეობა. 
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სოციალურად დაუცველი 
ოჯახის ბავშვები 
 

გასართობ ცენტრში კვება-
გართობა, პირადი 
მოხმარების საგნები და 
საკვები პროდუქტი 

  475 993,4  

გამოყოფილი თანხის 
ჯამი  2,608.2 2,009 1,378.4 

 

მიღებული მონაცემები არ გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ სრულად აღვწეროთ ნოტარიუსთა 
პალატის მიერ არაპირდაპირ ფინანსურ დახმარებაზე გაწეული ხარჯები, თუმცა აღსანიშნავია, რომ ეს 
ხარჯები დიდი არ არის და მნიშვნელოვან გავლენას ვერ მოახდენს სამიზნე ჯგუფის ზოგად 
კეთილდღეობაზე. აღნიშნული თანხები უფრო სიმბოლური ხასიათისაა. თუმცა ამ შემთხვევაშიც კი 
შეინიშნება კლების ტენდენცია. მაგალითად, 2014 წლიდან 2016 წლამდე ეს დახმარება 50% 
შემცირდა და 2,608.2 ლარიდან 1,378.4 ლარამდე დაიწია.  
 
საქართველოს იუსტიციის სახლის ცნობადობის გაზრდის მიზნით დაიგეგმა პროექტი სახელწოდებით 
„კეთილი იყოს შენი მობრძანება“. პროექტის ფარგლებში ბავშვიანი ოჯახები, რომელთა სარეიტინგო 
ქულა 100 000 ან ნაკლებია, დაბადების მოწმობის გაცემაზე პირველადი განაცხადის გაკეთებისას, 
სასაჩუქრე ნაკრებს მიიღებენ. აღნიშნული პროექტის ამოქმედება 2016 წლის 17 ოქტომბრიდან 
იგეგმებოდა. სავარაუდოდ, ერთ პირზე გამოყოფილი თანხა 57,61 ლარს შეადგენდა. დახმარების 
მიმღებად 2500 ოჯახი განისაზღვრა. შესაბამისად, წლიური ბიუჯეტი  144,036.1 ლარს შეადგენდა. 
აღსანიშნავია, რომ ამ მომსახურებით იუსტიციის სახლი კვლევის სამიზნე ჯგუფის მხოლოდ ერთ 
კატეგორიას, ღარიბი ბავშვიანი ოჯახების წევრებს ფარავს.  

ცხრილი №10. საქართველოს იუსტიციის სახლის „კეთილი იყოს შენი მობრძანება“ პროექტის 
ფარგლებში გამოყოფილი სუბსიდიის ოდენობა ლარში 2016 წლის მონაცემებით 

სამიზნე ჯგუფი დახმარების ტიპი 2016 წელი 
წლიური  ბიუჯეტი 

2016 წელი 
ერთ პირზე/ოჯახზე 
დახარჯული თანხა  

2016 წელი  
ჯამური 
რაოდენობა 

ბავშვიანი ოჯახები, 
რომელთა სარეიტინგო 
ქულა 100 000 ან 
ნაკლებია 

იუსტიციის სახლის 
პროექტი - „კეთილი 
იყოს შენი 
მობრძანება“  

144,036.1 57,61 
 2500 

 

მიღებული მონაცემების საფუძველზე ძალიან რთულია ზუსტად განისაზღვროს, თუ რა რაოდენობის 
არაპირდაპირ ფინანსურ დახმარებას იღებს კვლევის ინტერესში შემავალი ხუთი სამიზნე ჯგუფი. 
ფაქტია, რომ სხვადასხვა სამინისტროები არაპირდაპირ თუ პირდაპირ ფარავენ სამიზნე ჯგუფების 
გარკვეულ კატეგორიებს. თუმცა ხშირ შემთხვევაში ამ დახმარებას უფრო სიმბოლური ხასიათი აქვს 
და საფუძვლიან გავლენას ამ ჯგუფების კეთილდღეობაზე ვერ მოახდენს.  

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სოციალური 
მომსახურების სააგენტოს მიერ გაწეულ დახმარებას ბენეფიციართათვის სასიცოცხლო მნიშვნელობა 
აქვს, მაგრამ იმისათვის, რომ სამიზნე ჯგუფებმა სახელმწიფო სერვისებიდან მიიღონ სარგებელი, 
ასევე მნიშვნელოვანია იუსტიციის სამინისტროს დაქვემდებარებაში მყოფი სააგენტოების მიერ 
გაწეული დახმარება. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ გაწეული დახმარება უდავოდ 
მნიშვნელოვანია, თუმცა ის კიდევ უფრო უნდა გაფართოვდეს და მიზნობრივი გახდეს.  

 

3.3.3 მომსახურება 
მომსახურებას გასცემს შვიდი სამინისტრო. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 
დაცვის სამინისტროს სოციალური მომსახურების სააგენტო ახორციელებს „სოციალური 
რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2016 წლის პროგრამას “. აღნიშნული პროგრამა 14 
ქვეპროგრამას შეიცავს. პროგრამის ფარგლებში სამინისტრო ფარავს შშმ პირებს და შშმ ბავშვებს, 
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ხანდაზმულებს და ოჯახურ მზრუნველობას მოკლებულ, სოციალურად დაუცველ, მიუსაფარ და 
მიტოვების რისკის ქვეშ მყოფ ბავშვებსxlix. წმინდა სახის სოციალური პროგრამების გარდა, 
სამინისტრო ასევე ახორციელებს ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამებს. საერთო ჯამში სამინისტროს 
აქვს შემდეგი პროგრამები: 

- მინდობით აღზრდა არის მომსახურების ერთ-ერთი სახე, რომელიც მოიაზრებს 
სახელმწიფოსა და მიმღებ ოჯახს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე 
გარკვეული ვადით ბავშვის ოჯახურ გარემოში აღზრდის უზრუნველყოფას. მინდობით 
აღზრდის ანაზღაურება განისაზღვრება დღეში 15 ან 20 ლარით ან თვეში 200 ან 300 
ლარით, რაც დამოკიდებულია ბავშვის ჯანმრთელობასა და მინდობით აღმზრდელი 
ოჯახის მდგომარეობაზე.l  

- ომის ვეტერანთა რეაბილიტაციის ხელშეწყობის მოსმახურება. ეს მომსახურება მოიცავს 
ექიმ-სპეციალისტ(ებ)თან კონსულტაციას, ფიზიოთერაპიული და ლაბორატორიულ-
ინსტრუმენტული კვლევების ჩატარებას, ბალნეოლოგიური პროცედურების ჩატარებას და 
სამკურნალო ფიზკულტურისა და მანუალური თერაპიის პროცედურების ჩატარებას. 
აღნიშნული მომსახურების მიღება შეუძლიათ შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის 
მქონე ან ხანდაზმულ ასაკს მიღწეულ ომის მონაწილეებს განურჩევლად მათი სქესისა. 
მომსახურების ხარჯი ერთ ვეტერანზე არ უნდა აღემატებოდეს 250 ლარს.li 

- დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფა. ეს მომსახურება საქართველოს მთავრობის 
ბავშვზე ზრუნვისა და რეაბილიტაციის 2015 წლის პროგრამის ქვეპროგრამის 
კომპონენტია. ამ პროგრამის საფუძველზე შესაბამის სამიზნე ჯგუფს შეუძლია მიიღოს 
სმენის აპარატი, უსინათლოთა ხელჯოხი, ყავარჯენი, სავარძელ-ეტლი და საპროტეზო-
ორთოპედიული საშუალებები და კოხლეარული იმპლანტით უზრუნველყოფა.lii    

- სმენადაქვეითებულთათვის კომუნიკაციის გაუმჯობესების ხელშეწყობა. სურდოთარჯიმნის 
მომსახურებით უზრუნველყოფა საქართველოს მინიმუმ 8 რეგიონში (თბილისის გარდა)liii. 

- ბავშვთა მიტოვების თავიდან ასარიდებლად, სამინისტრო სამიზნე ჯგუფის ოჯახებს 
სთავაზობს დღის ცენტრების მომსახურებას. მისი ბენეფიციარია 6-დან 18 წლამდე ასაკის 
მიტოვების რისკის ქვეშ მყოფი ბავშვი, რომელიც არ განეკუთვნება შეზღუდული 
შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვის კატეგორიას და რომლის ოჯახიც 
რეგისტრირებულია „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“. 
იმისათვის, რათა ოჯახმა მიიღოს დახმარება, ოჯახის სოციალურ-ეკონომიკური შეფასებით 
დადგენილი სარეიტინგო ქულა დღის ცენტრის მომსახურებაში ბავშვის ჩართვის შესახებ 
განცხადების წარდგენის დღისთვის 100 000-ს არ უნდა აღემატებოდეს. ამ სერვისით 
შეუძლიათ ისარგებლონ აღნიშნულ ასაკობრივ კატეგორიაში შემავალმა იმ ბავშვებმა, 
რომლებიც არ განეკუთვნებიან შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვთა 
კატეგორიას და რომელთა ოჯახებიც იღებენ რეინტეგრაციის შემწეობას.liv   

- სათემო ორგანიზაციები ბენეფიციარებს უწევს კვების, უნარ-ჩვევების განვითარების და 
საჭიროების შემთხვევაში, სამედიცინო მომსახურებას. ამ მომსახურებით ძირითადად 
სარგებლობენ 18 წლისა და უფროსი ასაკის შშმ პირები და ხანდაზმულები (ქალები - 60 
წლიდან, მამაკაცები - 65 წლიდან).lv 

- ფსიქიკური დარღვევების მქონე პირთა თავშესაფრით უზრუნველყოფა ითვალისწინებს 
ფსიქიკური დარღვევების მქონე ბენეფიციართა ყოველდღიურ მომსახურებას კვების, 
სამედიცინო დახმარებისა და რეაბილიტაციის კუთხით. lvi    

- ბავშვზე ზრუნვის პროგრამები კი მცირე საოჯახო სახლებით უზრუნველყოფას, ბავშვის 
მინდობით აღზრდას, ბავშვის ძალადობისგან დაცვას, მიუსაფარ ბავშვთა თავშესაფრით 
უზრუნველყოფას, ბავშვთა ადრეული განვითარება და ბავშვთა 
რეაბილიტაცია/აბილიტაციას მოიცავს.lvii    

- საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა. ამ პროგრამით გაწეული მომსახურება მოიცავს 
როგორც გეგმურ, ისე გადაუდებელ ამბულატორიულ მომსახურებას, გადაუდებელ 
სტაციონარულ მომსახურებას, გეგმურ ქირურგიულ ოპერაციას, ქიმიოთერაპიასა და 
მშობიარობას. პროგრამის მიზანია, ჯანმრთელობის დაზღვევის არმქონე საქართველოს 
მოქალაქეებისათვის სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.lviii     
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- ასევე, ჯანდაცვის ის სხვა პროგრამები, რომლებიც მოიცავს ნარკომანიის, დიაბეტის, აივ 
ინფექციის, “C„ ჰეპატიტით დაავადებულთა მართვის ქვეპროგრამებს.lix  

სამინისტროს მიერ გამოგზავნილი მონაცემები არ იძლევა სრული სურათის დანახვის საშუალებას. 
ქვემოთ მოყვანილი ცხრილი მხოლოდ მინდობით აღზრდის, მცირე საოჯახო სარგებლისა და 
საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში დახარჯულ თანხას მოიცავს. 

ცხრილი № 11: სამინისტროს მიერ 2014-2016 წწ. მინდობით აღზრდის, მცირე საოჯახო 
სარგებლისა და საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში დახარჯული თანხა მილიონ ლარში 
 

  2014  2015 2016 

მომსახურება 127,553,369 170,015,332 79,599,815.93 

 
სამინისტროს მიერ 2014-2015 წწ. მომსახურების სახით გაცემული სამი დახმარება ზრდის 
ტენდენციის მატარებელია. ზრდამ აღნიშნულ პერიოდში 42 მილიონ ლარს გადააჭარბა, თუმცა 2016 
წლის არასრული მონაცემებით იგი გამოკვეთილად კლებით ხასიათს ატარებს. აღნიშნულ 
მომსახურებებზე გაწეული ხარჯი, წინა წელთან შედარებით, 90 მილიონი ლარით ნაკლებია.  

ცენტრალურ დონეზე მომსახურების მიწოდებაში ასევე აქტიურად არის ჩართული საქართველოს 
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო. სამინისტრო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე (შშმ) 
პირებისა და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირებისთვის (სსსმ)lx ახორციელებს 
ინკლუზიური განათლების პროგრამებს, გასცემს დამატებით სუბსიდიებს ტრანსპორტის ხარჯების 
დასაფარად და სთავაზობს ჟესტური ენის თარჯიმნის მომსახურებას. სამინისტრო აგრეთვე აქტიურად 
არის ჩართული მობილობისა და ორიენტაციის ტრენერების მომსახურებისა და ტექნიკური 
ადაპტირებული სასწავლო მასალის შესყიდვის დახმარებაში. 

ცხრილი № 12: საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტროს მიერ 2014-2016 წწ. 
სოციალური პროგრამის, „ინკლუზიური განათლების დანერგვის ხელშეწყობა პროფესიულ 
საგანმანათლებლო დაწესებულებების“, ფარგლებში დახარჯული თანხა ლარებშიlxi 

სოციალური დახმარების პროგრამა/ 
მომსახურებაlxii   

2014 
 2015 2016 

შშმ და სსსმ პირებისათვის მომსახურება:  
- ტრანსპორტით მომსახურება სახლიდან 
პროფესიულ სასწავლებელში და  უკან 

30,000 ლარი 
საშუალოდ 10 
ბენეფიციარი  

30,000 ლარი 
საშუალოდ 10 
ბენეფიციარი   

30,000 ლარი 
საშუალოდ 10 
ბენეფიციარი 

შშმ და სსსმ პირებისათვის მომსახურება:  
- ჟესტური ენის თარჯიმნის მომსახურება 
- მობილობისა და ორიენტაციის ტრენერის 
მომსახურება 
- ტექნიკური ადაპტირებული სასწავლო 
მასალის შესყიდვის მომსახურება 

110,000 ლარი 
არაუმეტეს 60 
ბენეფიციარი  
 
 

110,000 ლარი 
არაუმეტეს 60 
ბენეფიციარი  
 

110,000 ლარი 
არაუმეტეს 60 
ბენეფიციარი  
 

 

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მომსახურებას ასევე აწვდის მიუსაფარ ბავშვებს. 
აღნიშნული მომსახურება „განათლების მეორე შესაძლებლობა სასწავლო პროცესის მიღმა 
დარჩენილი ბავშვებისთვის საქართველოში“ პროგრამის ქვეპროგრამაა და მიზნად ისახავს მიუსაფარ 
ბავშვთათვის ტრანზიტული საგანმანათლებლო პროგრამის მომსახურების შეთავაზებას.lxiii 
აღნიშნული პროგრამა 2015-2016 წწ. დაფინანსდა და მისი გაგრძელება 2017 წელშიც იგეგმება. 
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ცხრილი № 13: „მიუსაფარ ბავშვთათვის ტრანზიტული საგანმანათლებლო  პროგრამის“ წლიური 
ბიუჯეტი ლარებში და ბენეფიციართა რაოდენობა  

სოციალური დახმარების პროგრამა 2015 2016 

„ტრანზიტული საგანმანათლებლო პროგრამა 
მიუსაფარი ბავშვებისთვის“: 
- მიუსაფარი ბავშვები (ე.წ. „ქუჩაში მცხოვრები“ 
და მომუშავე ბავშვები)  

33,954 
ბენეფიციარი - 23 ბავშვი 
 
 

103,620 
ბენეფიციარი - 100 ბავშვი 

 

მიღებული მონაცემები არ გვაძლევს ამ კონკრეტულ მომსახურებაზე 2014 წელს დახარჯული თანხის 
რაოდენობის დანახვის საშუალებას. თუმცა 2015-2016 წლების მონაცემებში ზრდის ტენდენცია 
შეიმჩნევა როგორც ბენეფიციარების რაოდენობის, ასევე დახარჯული თანხის კუთხით. თუმცა ისიც 
უნდა აღინიშნოს, რომ 2016 წლის ინფორმაცია არ არის სრულყოფილი. 

სამინისტრო ასევე უწყობს ხელს ინკლუზიურ განათლებას საქართველოს სხვადასხვა რაიონების 
სკოლებში. აღნიშნული პროგრამა სამინისტრომ 2016 წელს შეაფასა.11 

ცხრილი № 14: სოციალური ინკლუზიის ხელშეწყობის ქვეპროგრამა. ცხრილში შესულია 2016 წლის 
ბიუჯეტი ლარებში და ბენეფიციართა რაოდენობა.  

სამიზნე ჯგუფი 2016 წლის ბიუჯეტი 2016 წელი ბენეფიციართა 
რაოდენობა 

სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების 
მქონე ბავშვთა 9 სასწავლო დაწესებულებაში 
მყოფი აღსაზრდელი 

15,360 163 

სსიპ ქალაქ სამტრედიის N15 საჯარო სკოლის 
ქცევითი და ემოციური აშლილობის მქონე 
მოზარდები 

12,000 13 

მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ შაუმიანში 
მცხოვრები ლიახვის ხეობიდან 2008 წელს 
ჩასახლებული დევნილი მოზარდები და 
ადგილობრივი სომეხი მოზარდები 

10,000 120 

საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მცხოვრები 
ბოშა მოზარდები 17,600 200 

საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მცხოვრები 
რეპატრირებული და საქართველოს 
მოქალაქეობის სტატუსის არმქონე მოზარდები 

10,000 106 

სსიპ ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ დუისის 
საჯარო სკოლის მუსლიმური აღმსარებლობის 
მოზარდები 

5,000 50 

  

ზემოთ მოყვანილი ცხრილი სრულად ვერ ასახავს მომსახურების ფორმით გაწეულ დახმარებას 
ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონსა და ქალაქებში. თუმცა 2016 წლის მონაცემების ჯამი აჩვენებს, რომ 
გაწეულ დახმარებებს შორის დახარჯული თანხის სიდიდით გამოირჩევა სამი პროგრამა. კერძოდ კი, 
პროგრამა ბოშა მოზარდებისთვის, სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვებისა და 
ქალაქ სამტრედიაში №15 საჯარო სკოლის აღსაზრდელთათვის.  

საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო ახორციელებს სოციალური ტიპის 
პროექტებს. კვლევის სამიზნე ჯგუფის ორ კატეგორიას, კერძოდ კი შშმ პირებს და 
მზუნველობამოკლებულ ახალგაზრდებს სამინისტრო „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა 
ინტეგრაციის პროგრამისა“ და „მზრუნველობამოკლებული და სპეციალური საჭიროების მქონე 

                                                                 
11 განათლების და მეცნიერების სამინისტროს ვებგვერდი, 2016 წელი 
http://www.mes.gov.ge/content.php?id=6856&lang=geo.  
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ახალგაზრდების მხარდაჭერის პროგრამის“ ფარგლებში ფარავს. 2014-2016 წწ. აღნიშნულ 
პროგრამას ექვსი ძირითადი მიზანი ჰქონდა: 

 შშმ პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაცია 
 სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია 
 კულტურულ-შემოქმედებით სფეროში მოღვაწეობის მოტივაცია 
 ნიჭიერი ახალგაზრდების მოტივირება  
 საქართველოს მოსახლეობის ცოდნის დონის ამაღლება შშმ პირთა თემაზე 
 შშმ პირთა დასაქმება. 

პროგრამა მოიცავს შშმ პირთა სპორტული და ჯანსაღი ცხოვრების წესის ხელშემწყობი ღონისძიებების 
მოწყობას, ხელოვნებისა და კულტურულ-შემოქმედებითი პროექტების განხორციელებას, 
არაფორმალური განათლების პროცესში შშმ-ების ჩართვას, სპეციალურ გადამზადებას და სხვა 
შემეცნებით საქმიანობას. ღონისძიებებსა და პროექტებში იგულისხმება, მაგალითად, 
პარაკალათბურთის მხარდაჭერა და შეჯიბრებების მოწყობა, ჯომარდობა, ჭადრაკი, შაში, დარტსი, 
აფროსნობა, სირბილი 30 მეტრზე, ხელოვნების შედეგების გამოფენა და სხვა არაფორმალური 
განათლება. ასევე მოიცავს შშმ პირთათვის აპარატურის და აღჭურვილობის ადაპტირებას, 
ტრანსპორტირებას და საერთაშორისო ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღებაში მხარდაჭერას.  

ცხრილი № 15: 2014-2016 წწ. „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ინტეგრაციის“ 
პროგრამაში დახარჯული თანხა ლარებში 

სოციალური დახმარების პროგრამა 2014 2015 2016 

„შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ინტეგრაციის 
პროგრამა“ 100,000 86,338 115,000 

 

ზემოთ მოცემული ცხრილი აჩვენებს, რომ „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ინტეგრაციის 
პროგრამის“ ბიუჯეტი 2014-2016 წლებში გაიზარდა. თუმცა ზრდის ტენდენცია არასწორხაზოვანი იყო. 
2015 წლის ბიუჯეტი თითქმის 14,000 ლარით შემცირდა 2014 წელთან შედარებით და 2016 წლის 
ბიუჯეტი კი 15,000 ლარით გაიზარდა 2014 წელთან შედარებით. 

სოციალური ინტეგრაციის პროგრამების პარალელურად სამინისტრო ახორციელებს 
მზრუნველობამოკლებული და სპეციალური საჭიროების მქონე ახალგაზრდების მხარდაჭერის 
პროგრამასაც. პროგრამაში შემავალი პროექტები მიზნად ისახავს ახალგაზრდებისათვის სხვადასხვა 
უნარ-ჩვევების გაუმჯობესებას. ახალგაზრდები ჩართული არიან საერთო განათლების ამაღლების 
კურსში, ასევე ცეკვის, სპორტის, ტიხრული მინანქრის და სხვა „სასიცოცხლო უნარ-ჩვევები“-ს 
გაუმჯობესების სასწავლო პროექტებში.  

სამინისტრო ასევე ახორციელებს ბავშვთა სახლებისთვის წიგნების საჩუქრად გადაცემისა და 
ახალგაზრდებისთვის ექსკურსიების მოწყობის პროექტებს. როგორც წესი, ამ ტიპის პროგრამები 
2014-2016 წწ. სამინისტროს ახალგაზრდობის პოლიტიკის მართვის დეპარტამენტის 
ხელმძღვანელობით ხორციელდებოდა. თუმცა სამინისტროსთან ერთად სხვა ადგილობრივი 
არასამთავრობო თუ საერთაშორისო ორგანიზაციებიც იყვნენ ჩართულნი. მაგალითად, 2014 წელს 
პროგრამაში ჩართულნი იყვნენ ორგანიზაცია „SOS ბავშვთა სოფელი“, „საქართველოს კარიტასი“ და 
„ჩემი სახლი“. პროგრამის ფარგლებში დაფარულმა ბენეფიციართა რაოდენობამ 2014 წელს 150 
ბავშვს მიაღწია და ჯამში 30,850 ლარი დაიხარჯა. „ოჯახის გაძლიერების“ პროექტის ფარგლებში კი, 
„SOS ბავშვთა სოფლის“ აღსაზრდელებს 250 წიგნი გადაეცათ.  

2015 წელს მზრუნველობამოკლებული ბავშვებისათვის სამინისტროს ახალგაზრდობის პოლიტიკის 
მართვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელობით განხორციელდა საგანმანათლებლო და სპორტულ 
აქტივობებთან დაკავშირებული პროექტები. პროექტებში ჩართულნი იყვნენ სხვადასხვა 
ადგილობრივი თუ საერთაშორისო ორგანიზაციები, კერძოდ კი, „ააიპ სტუდენტური ერთიანობა“, 
„საქართველოს კარიტასი“, „ჩემი სახლი“, „SOS ბავშვთა სოფელი“, გორის მუნიციპალიტეტის 
პროვაიდერი ორგანიზაცია „ბილიკი“, რომელსაც საჩუქრად 800 წიგნი გადაეცა. სამინისტროს 
დაქვემდებარებაში შემავალმა „ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრმა“ და 
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ორგანიზაციამ, „კასცი“ ქუჩაში მცხოვრები 15 ბავშვისთვის ტიხრული მინანქრის დამუშავების 
შესწავლის ინტენსიური კურსები მოაწყვეს. “World Vision“-ის, „ბრესის“ (თელავი და ქუთაისი), 
„აფხაზეთი“ და „SOS ბავშვთა სოფლის“ აღსაზრდელთა თავშესაფრებში ჩატარდა „სასიცოცხლო 
უნარების“ შესწავლის კურსები. საერთო ჯამში აღნიშნულ პროგრამებზე 70,625 ლარი დაიხარჯა. 

აღნიშნული პროგრამები 2016 წელშიც გაგრძელდა. მაგალითად, „SOS ბავშვთა სოფელმა“, 
„საქართველოს კარიტასმა“ და ორგანიზაციამ, „ჩემი სახლი“ 12-დან 18 წლამდე ასაკის 
თავშესაფრის მცხოვრებთათვის თბილისში „სასიცოცხლო უნარების“ შესწავლის კურსი 
განახორციელეს. ორგანიზაციამ, „ბილიკი“ მსგავსი სახის ტრენინგი ჩაატარა გორსა და ხაშურში. 
ამავე წელს ერუდიციის კურსების ჩატარება იმავე სამიზნე ჯგუფისთვის დაგეგმილი იყო თბილისში 
(„SOS ბავშვთა სოფელი“, „საქართველოს კარიტასი“, „ჩემი სახლი“), გორში (ორგანიზაცია 
„ბილიკი“) და მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ წილკანსა და გალავანში (“Divine Child 
Foundation of Georgia“). ფეხბურთის სწავლების კურსი 7-დან 14 წლის 120 ახალგაზრდისთვის 
გაიმართა ააიპ „ჯანსაღი თაობის“ ორგანიზებით თბილისში, გორსა და ქუთაისში. პროგრამა „შემოსე 
თანამოქალაქე“ დაიწყო დედაქალაქში, სადაც ნებისმიერ მსურველს შეეძლო ტანსაცმლის მიტანა. 
პროექტი „წიგნი ყველა სოფელს“ ორი წლის განმავლობაში ხორციელდებოდა სამინისტროს 
დაქვემდებარებაში არსებული „ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდის“ დაფინანსებით, 
ხოლო 2016 წლიდან აღნიშნულ პროექტს სამინისტროს ახალგაზრდული პოლიტიკის მართვის 
დეპარტამენტი ახორციელებს „მზრუნველობამოკლებული და სოციალურად დაუცველი ბავშვებისა და 
ახალგაზრდების მხარდაჭერის პროგრამის“ ფარგლებში. პროექტის ფარგლებში შეგროვებული 35 
ათასი წიგნი საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში 200-მდე ბიბლიოთეკას გადაეცა. აღნიშნული 
პროექტების დასაფინასებლად 2016 წელს სამინისტრომ 100,000 ლარი გამოყო. 2014-2016 წლებში 
აღნიშნული პროგრამებისთვის გამოყოფილი თანხების თვალსაჩინოებისთვის იხილეთ ქვემოთ 
მოცემული ცხრილი.  

ცხრილი № 16: 2014-2016 წწ. სამინისტროს მიერ „მზრუნველობამოკლებული და სპეციალური 
საჭიროების მქონე ახალგაზრდების მხარდაჭერის“ პროგრამაში დახარჯული თანხები ლარებში 

სოციალური დახმარების პროგრამა/მომსახურება 2014 2015 2016 

მზრუნველობამოკლებული და სპეციალური საჭიროების 
მქონე ახალგაზრდების მხარდაჭერის პროგრამა 30,850 70,625 100,000 

 

მოცემული ცხრილი მზრუნველობამოკლებული ახალგაზრდების მხარდაჭერის პროგრამის ზრდის 
ტენდენციაზე მიუთითებს. ბიუჯეტი 2014-2016 წლებში თითქმის სამჯერ გაიზარდა.  

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა 
და ლტოლვილთა სამინისტრო გრძელვადიანი განსახლების პროექტის ფარგლებში დევნილებს 
საცხოვრებელს გადასცემს. 2016 წლის სექტემბრის მონაცემებით, სამინისტროს დახმარებით, 
საცხოვრებელი ჯამში 9 664 დევნილს გადაეცა. თუმცა ამ პროგრამის ფარგლებში სულ 24 728 
დევნილია. შესაბამისად, ბინით ბენეფიციართა მხოლოდ 39% დაკმაყოფილდა. lxiv 

საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს პენიტენციური დეპარტამენტი 
მსჯავრდებულებს სარეაბილიტაციო სახის მომსახურებას უწევს. კერძოდ კი, დეპარტამენტის მიერ 
გაცემული მომსახურება მოიცავს ფსიქოსოციალური, სახელობო პროფესიული და სატრენინგო-
საგანმანათლებლო საქმიანობას. აღნიშნულ პროგრამებზე დახარჯული თანხა მოცემულია ცხრილში.  
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ცხრილი № 17: 2014-2016 წწ. სამინისტროს მიერ ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა 
სარეაბილიტაციო (ფსიქოსოციალური, სახელობო პროფესიული, სატრენინგო-საგანმანათლებლო) 
პროგრამებზე გაწეული ხარჯიlxv ლარებში 

მომსახურება  2014 2015 
2016  
(არასრული 
მონაცემი) 

ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა 
სარეაბილიტაციო (ფსიქოსოციალური, სახელობო 
პროფესიული, სატრენინგო-საგანმანათლებლო) 
პროგრამებისათვის გაწეული ხარჯი 

116,891.34 49,053.21 200,000 

 

2014-2016 წწ. პროგრამის განხორციელებისთვის გამოყოფილი თანხები იზრდება. თუმცა 
საგრძნობია განსხვავება 2015 წელსა და 2016 წელს გამოყოფილ თანხებს შორის. მიღებული 
ინფორმაციის საფუძველზე ვერ ხერხდება იმისი დადგენა, თუ კვლევის სამიზნე ჯგუფის 
კონკრეტულად რომელ კატეგორიას მოიცავს აღნიშნული პროგრამა.    

3.4 სოციალურ სარეიტინგო ქულაზე მიბმული ცენტრალურ დონეზე 
გაცემული დახმარებები 

ცენტრალურ დონეზე გაცემული სოციალური დახმარებების პროგრამების განხილვის საფუძველზე 
ირკვევა, რომ სოციალურ სარეიტინგო ქულაზე მიბმული სარგებლის პროგრამას სამი სამინისტრო 
ახორციელებს: საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, 
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო და იუსტრიციის სამინისტრო (იხილეთ ცხრილი № 18). ამ 
სახის დახმარებით განსაკუთრებით სამი სამიზნე ჯგუფი იფარება: მარტოხელა ხანდაზმულების, შშმ 
პირების/შშმ ბავშვების და ღარიბი ბავშვიანი ოჯახების სოციალური ჯგუფები.   

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ სოციალურ 
სარეიტინგო ქულაზე მიბმული პროგრამები მოიცავს მარტოხელა ხანდაზმულებს, შშმ პირების/შშმ 
ბავშვებისა და ღარიბი ბავშვიანი ოჯახების კატეგორიას. სამინიტრო სოციალურ ქულაზე მიბმულ 6 
სახის დახმარებას გასცემს. ეს დახმარებებია: ბავშვთა კვებისთვის მისაღები სარგებელი, ბავშვთა 
ადრეული განვითარების პროგრამაში მონაწილეობის სარგებელი, კვებისა და თავშესაფრის 
მისაღებად სათემო ორგანიზაციით სარგებლობის დახმარება, ქულაზე მიბმული საარსებო შემწეობა, 
დღის ცენტრის სარგებლობისა და მიტოვების საშიშროების ქვეშ მყოფი ბავშვების კვებით 
უზრუნველყოფის სარგებელი. ჩამოთვლილ დახმარებათა შორის ყველაზე მაღალი სარეიტინგო ქულა 
არის 100 000.  

იუსტიციის სამინისტროს დაქვემდებარებაში მყოფი სააგენტოები მონაწილეობენ სხვადასხვა 
პროგრამებში. მაგალითად, იუსტიციის სახლს გამიზნული ჰქონდა სოციალური პროგრამის წამოწყება, 
რომელიც მიზნად ისახავდა ახალშობილთა ოჯახებისთვის ამანათის გადაცემის სუბსიდირებას (100 
000 ქულაზე ნაკლების მქონე ოჯახებისთვის). სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო 
სახელის შეცვლის მომსახურებისა და პირადობის მოწმობის მოსახურების მოსაკრებლისგან 
ათავისუფლებს იმ პირებს, რომელთა სარეიტინგო ქულა 70 001-ს არ აღემატება. აღნიშნული 
დახმარება არაპირდაპირი ფულადი დახმარების, სუბსიდიის ფორმას განეკუთვნება და ფარავს 
ღარიბი ოჯახების კატეგორიას.  

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო სასწავლო გრანტს სუბსიდიის სახით გასცემს იმ 
სტუდენტებზე, რომელთა ოჯახების სოციალური სარეიტინგო ქულა 70 000-ს არ აღემატება. 
საინტერესოა, რომ კვლევის ხუთი სოციალური ჯგუფიდან აღნიშნული დახმარების მიმღებთა ყველაზე 
სავარაუდო ბენეფიციარები ღარიბი ბავშვიანი ოჯახები არიან.  
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ცხრილი № 18: ცენტრალურ დონეზე გაცემული, სოციალურ სარეიტინგო ქულაზე მიბმული 
დახმარებები  

უწყება მარტოხელა 
ხანდაზმულები 

შშმ პირები/ შშმ ბავშვები ღარიბი ბავშვიანი ოჯახები 

საქართველოს 
შრომის, 
ჯანმრთელობის
ა და 
სოციალური 
დაცვის 
სამინისტრო 

საარსებო შემწეობა – 
სარეიტინგო ქულა 
30001-ზე ნაკლებია –  
60 ლარი  ოჯახის 
თითოეულ წევრზე; 
სარეიტინგო ქულა 
30001-ს აღემატება და 
57001-ზე ნაკლებია –  
50 ლარი  ოჯახის 
თითოეულ წევრზე,  
სარეიტინგო ქულაა 
57001 და მეტი, 
მაგრამ ნაკლებია 
60001 ქულაზე –40 
ლარი  ოჯახის 
თითოეულ წევრზე,  
სარეიტინგო ქულაა 
60001 და მეტი, 
მაგრამ ნაკლებია 
65001 ქულაზე – 30 
ლარი ოჯახის 
თითოეულ წევრზე; 
 
სათემო ორგანიზაცია - 
იმ ოჯახების 
საცხოვრებლით და 
კვებით 
უზრუნველყოფა, 
რომელთა სოც. ქულა 
არ აღემატება 57 000-
ს (აღნიშნული 
ბენეფიტის მიმღები 
სოციალური ჯგუფი 
არის ასევე შშმ 
პირები); 
 

საარსებო შემწეობა – სარეიტინგო 
ქულა 30001-ზე ნაკლებია – 60 ლარი  
ოჯახის თითოეულ წევრზე; 
სარეიტინგო ქულაა 30001-ზე მეტია 
და 57001-ზე ნაკლები – 50 ლარი  
ოჯახის თითოეულ წევრზე,  
სარეიტინგო ქულაა 57001 და მეტი, 
მაგრამ ნაკლებია 60001 ქულაზე –  40 
ლარი  ოჯახის თითოეულ წევრზე,  
სარეიტინგო ქულაა 60001 და მეტი, 
მაგრამ ნაკლებია 65001 ქულაზე – 30 
ლარი ოჯახის თითოეულ წევრზე; 
სარეიტინგო ქულა 100 001-ზე 
ნაკლებია – 10 ლარი 16 წლამდე 
ასაკის ოჯახის თითოეულ წევრზე; 

ბავშვთა ადრეული განვითარება - 
„სოციალურად დაუცველი ოჯახების 
მონაცემთა ერთიან ბაზაში" 
რეგისტრირებული იმ ოჯახების 
ბავშვები, რომელთა ოჯახებს 
სარეიტინგო ქულა ყველაზე უფრო 
დაბალი აქვთ განცხადების წარდგენის 
დღისთვის; 

სათემო ორგანიზაცია – იმ ოჯაცების 
საცხოვრებლით და კვებით 
უზრუნველყოფა, რომელთა სოც. ქულა 
არ აღემატება 57 000-ს;  

კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი 
ბავშვიანი ოჯახების გადაუდებელი 
დახმარება – ოჯახში, რომელშიც 
იმყოფება შშმ ბავშვი და/ანდა ოჯახი, 
რომელიც კვების ვაუჩერის მოთხოვნის 
შესახებ განცხადების შეტანის  
მომენტში რეგისტრირებულია 
„სოციალურად დაუცველი ოჯახების 
მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ და 
შეფასების შედეგად მინიჭებული აქვს 
65 001-ზე ნაკლები სარეიტინგო ქულა 
(აღნიშნული დახმარების ბენეფიციარი 
არის ასევე ღარიბი ბავშვიანი ოჯახი).   

საარსებო შემწეობა – სარეიტინგო 
ქულა 30001–ზე ნაკლებია – 60 
ლარი  ოჯახის თითოეულ წევრზე; 
სარეიტინგო ქულაა 30001-ზე 
მეტია და 57001-ზე ნაკლები –  50 
ლარი ოჯახის თითოეულ წევრზე, 
სარეიტინგო ქულაა 57001 და 
მეტი, მაგრამ ნაკლებია 60001 
ქულაზე – 40 ლარი  ოჯახის 
თითოეულ წევრზე,  სარეიტინგო 
ქულაა 60001 და მეტი, მაგრამ 
ნაკლებია 65001 ქულაზე – 30 
ლარი ოჯახის თითოეულ წევრზე; 
სარეიტინგო ქულა 100 001-ზე 
ნაკლებია – 10 ლარი 16 წლამდე 
ასაკის ოჯახის თითოეულ წევრზე;  

დღის ცენტრი – ოჯახის სოც. 
სარეიტინგო ქულა  არ უნდა 
აღემატებოდეს 100 000-ს.   

მიტოვების რისკის ქვეშ მყოფი 
ბავშვების კვებით უზრუნველყოფა 
– ბავშვიანი ოჯახი, რომელსაც 
მინიჭებული აქვს 57 001-ზე 
ნაკლები სარეიტინგო ქულა; 

კრიზისულ მდგომარეობაში 
მყოფი ბავშვიანი ოჯახების 
გადაუდებელი დახმარება – 
ოჯახში, რომელშიც იმყოფება შშმ 
ბავშვი და/ანდა ოჯახი კვების 
ვაუჩერის მოთხოვნის შესახებ 
განცხადების შეტანის  მომენტში 
რეგისტრირებულია 
„სოციალურად დაუცველი 
ოჯახების მონაცემთა ერთიან 
ბაზაში“ და შეფასების შედეგად 
მინიჭებული აქვს 65 001-ზე 
ნაკლები სარეიტინგო ქულა; 

განათლებისა 
და მეცნიერების 
სამინისტრო 

  „სახელმწიფო სასწავლო გრანტი“ 
და „სახელმწიფო სასწავლო 
სამაგისტრო გრანტი“ – იმ 
სტუდენტთათვის. ვისი ოჯახის 
ოფიციალური სარეიტინგო ქულა 
70 000-ზე ნაკლებია. 

იუსტიციის 
სამინისტროlxvi 

  სახელმწიფო სერვისების 
განვითარების სააგენტო გასცემს 
პირადობის ანდა ბინადრობის 
ცნობის მომსახურებას, ასევე 
სახელის ცვლილების 
მომსახურებას - სოც. დაუცველი 
ოჯახი, რომელთა სარეიტინგო 
ქულა არ აღემატება 70 001-ს;  
იუსტიციის სახლი ჩართულია 
„კეთილი იყოს შენი მობრძანება“ 
პროგრამაში – ბავშვიანი ოჯახები, 
რომელთა სარეიტინგო ქულა 100 
000 ან ნაკლებია.  
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4. მუნიციპალიტეტების მიერ გაცემული დახმარებები 
და ბენეფიციარები 
 

4.1 ქალაქი თბილისი 

მოსახლეობის რაოდენობა: 1,113,000 კაცი (2014) 

თბილისის მუნიციპალიტეტში 11 სახის პირდაპირი ფინანსური დახმარება არსებობს. მათ შორის 
ზოგიერთი ერთჯერადი, ზოგი კი, ყოველთვიური ხასიათისაა. კერძოდ კი, ერთჯერადი დახმარება 
გაიცემა ახალშობილებზე, დაზარალებულთა კომპენსაციასა და გარდაცვლილ ვეტერანთა 
სარიტუალო ღონისძიებებზე. ყოველთვიური დახმარება გაიცემა ომის ვეტერანებზე, შშმ პირებსა და 
შშმ ბავშვებზე, ომის ვეტერანებზე მუნიციპალიტეტებში და 100 წელს გადაცილებულ მოხუცებზე. 
 
არაპირდაპირ ფინანსურ დახმარებას, სუბსიდიას თბილისის მუნიციპალიტეტი ოთხი ქვეპროგრამის 
ფორმით გასცემს და მასში შედის წყლის, ტრანსპორტის, კომუნალური გადასახადებისა და უფასო 
კვების დახმარება სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის.  
 
მომსახურებას ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტი 28 ქვეპროგრამის სახით გასცემს. მომსახურება 
მოიცავს დიაგნოსტიკურ, სარეაბილიტაციო და თერაპიის ჯანდაცვის პროგრამებს. უფრო 
კონკრეტულად კი, მასში შედის ნარკომანიის, „C“ ჰეპატიტის, მკერდის სიმსივნის, ფსიქიკური 
ჯანმრთელობის და სასწრაფო სამედიცინო მომსახურებაზე გაწეული დახმარება. გარდა ამისა, 
ქალაქის მუნიციპალიტეტი ითვალისწინებს გამაჯანსაღებელ, სასწავლო და კულტურულ პროგრამებს 
სოციალურად გაჭირვებული, შშმ და მარტოხელა მოხუცებული პირებისთვის (დეტალური 
ინფორმაციისთვის იხ. დანართი № 2). 
 
თბილისში სოციალური დახმარებები კვლევის ხუთივე სოციალურ ჯგუფზე გაიცემა: მარტოხელა 
ხანდაზმულები სარგებლობენ დღის ცენტრის ხელშეწყობით, მარტოხელა დედებზე ვრცელდება 
მიტოვების პრევენციის პროგრამა, შშმ პირები/ბავშვები  და ღარიბი ბავშვიანი ოჯახები იღებენ 
პირდაპირ ფინანსურ დახმარებას და მომსახურებას. მიუხედავად იმისა, რომ 
მზრუნველობამოკლებული ბავშვების ქვეპროგრამები ცალკე კატეგორიად არ გამოიყოფა, ცხრილში 
№ 1 არსებულ მონაცემებში ჩანს, რომ ისინი ჩართულნი არიან სხვადასხვა პროგრამებში და იღებენ 
დახმარებას.  
 
თბილისში არსებული სოციალური უზრუნველყოფისა და ჯანრთელობის დაცვის პროგრამებიდან რვა 
დახმარების ფორმა მიბმულია სარეიტინგო ქულაზე. კერძოდ კი, დახმარება გაიცემა შშმ პირებზე, 
მრავალშვილიან ოჯახებზე, „C“ ჰეპატიტით დაავადებულებსა და მრავალშვილიან ოჯახებზე. ასევე 
არსებობს შინმოვლის პროგრამა, სამგზავრო სუბსიდია და დახმარება სარიტუალო ხარჯების 
დაფარვისთვის. მოპოვებული მონაცემებით ირკევა, რომ დახმარების მისაღებად საჭირო ქულის 
რაოდენობა ძირითადად 70 000 ანდა ნაკლებია. თუმცა შინმოვლის პროგრამის სარგებლის 
მისაღებად მოქალაქეს შესაძლოა ჰქონდე 0-დან 200 000-მდე ქულა, ხოლო შშმ არასრულწლოვან 
პირს სარგებლის მისაღებად შეიძლება ჰქონდეს 0-დან 150 000 ქულამდე (დამატებითი 
ინფორმაციისთვის იხილეთ დანართი № 3). 

4.2 კახეთის რეგიონი 

ადმინისტრაციული ცენტრი: ქალაქი თელავი 

მოსახლეობის რაოდენობა: 318 583 კაცი (2014 წ.) 

სულ მოიცავს შემდეგ ცხრა ადმინისტრაციულ ერთეულს: ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტი, ახმეტის 
მუნიციპალიტეტი, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი, თელავის მუნიციპალიტეტი, გურჯაანის 
მუნიციპალიტეტი, დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი, სიღნაღის 
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მუნიციპალიტეტი და ყვარლის მუნიციპალიტეტი. 
 
სოციალური დახმარების პროგრამები კახეთის რეგიონში შემდეგნაირად გამოიყურება: 
 

1. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტი გასცემს პირდაპირ ფინანსურ დახმარებას შშმ პირებზე, 
სოციალურად დაუცველ მოსახლეობაზე, ბავშვიან ოჯახებზე, ვეტერანებსა და მიცვალებულთა 
სარიტუალო ღონისძიებებზე, სტიქიით დაზარალებულებსა და სადღესასწაულო 
ღონისძიებებზე. არაპირდაპირი ფულადი დახმარება სუბსიდიის სახით გაიცემა 
მედიკამენტების უზრუნველსაყოფად, უფასო სასადილოების დასაფინანსებლად და 
სოციალურად დაუცველ პირთა კომუნალური გადასახადების დასაფარად. მომსახურება კი 
მოიცავს ჯანდაცვის პროგრამებს, ჯანდაცვის ხელშეწყობის ქვეპროგრამებს და სოციალური 
დაცვის ღონისძიებებს. ბენეფიციარებიდან გამოყოფილია მარტოხელა დედები, შშმ პირები და 
ბავშვიანი ოჯახები, როგორც დახმარების მიმღებთა კატეგორია.  

2. ახმეტის მუნიციპალიტეტის მიერ პირდაპირი ფინანსური დახმარება გაიცემა ვეტერანებზე, 
სტიქიით დაზარალებულებსა და სოციალურად დაუცველ ოჯახებზე. არაპირდაპირი ფინანსური 
დახმარება სუბსიდიის ფორმით გაიცემა სოციალურად დაუცველ პირებზე უფასო სასადილოს, 
ტრანსპორტისა და ჯანდაცვის პროგრამების სარგებლობისთვის.  მომსახურება გაიცემა 
ავადმყოფთა მკურნალობის დახმარებასა და თუშეთის მოსახლეობის ავიარეისით 
ტრანსპორტირების დახმარებაზე. მომსახურება, სავარაუდოდ, ყველა სამიზნე ჯგუფზე გაიცემა, 
თუმცა ნათლად მხოლოდ სოციალურად დაუცველი პირები/ოჯახებია გამოყოფილი.  

3. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი პირდაპირ ფინანსურ დახმარებას გასცემს შშმ პირებზე, ბავშვიან 
ოჯახებზე, ვეტერანებსა და სოციალურად დაუცველ ოჯახებზე. არაპირდაპირი ფინანსური 
დახმარება სუბსიდიის სახით გაიცემა ხანდაზმულებსა და უმწეოთათვის სასადილოში უფასო 
კვებაზე. მომსახურება გაიცემა ჯანდაცვის პროგრამის სახით და ამ დახმარებით ყველა 
სოციალური ჯგუფი სარგებლობს, მათ შორის შშმ პირები, ხანდაზმულები, უმწეო ოჯახები და 
ვეტერანები.  

4. თელავის მუნიციპალიტეტი პირდაპირ ფინანსურ დახმარებას გასცემს საწარმოო ტრავმით 
დაზარალებულებზე, მარჩენალდაკარგულების და დაინვალიდებულთა შვილებზე, სტიქიით 
დაზარალებულებზე, ვეტერანთა და სოციალურად დაუცველი ოჯახების კატეგორიაზე. 
არაპირდაპირი ფინანსური დახმარება სუბსიდიის სახით გაიცემა კომუნალურ გადასახადებსა 
და ტრანსპორტზე, ასევე,  სოციალურად დაუცველ, დიალიზით დაავადებულ პირთა 
ტრანსპორტის ხარჯებზე. მომსახურება ფარავს საზოგადოებრი ჯანდაცვის პროგრამას, 
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარებას და დროებითი საცხოვრებლით 
უზრუნველყოფას. მომსახურებით სარგებლობენ  ვეტერანები, შშმ პირები, ხანდაზმულები, 
სტიქიით დაზარალებულები, მარჩენალდაკარგული პირები, მრავალშვილიანი დედები და, 
ზოგადად, სოციალურად დაუცველი პირები. მოსარგებლეებიდან ცალკე არ არის 
გამოყოფილი მარტოხელა მშობელი, მარტოხელა ხანდაზმული ანდა 
მზრუნველობამოკლებული ბავშვები. თუმცა სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები 
აღნიშნული სოციალური ჯგუფების დახმარებას არ გამორიცხავს.  

5. გურჯაანის მუნიციპალიტეტი პირდაპირ ფინანსურ დახმარებას გასცემს დაკრძალვის ხარჯების 
დასაფარად, მრავალშვილიან ოჯახებზე, სოციალურად დაუცველი პირების ფულად 
დახმარებაზე, სტიქიით დაზარალებულთა ზარალის ანაზღაურებასა და სტუდენტების სწავლის 
საფასურის დაფინანსებაზე. არაპირდაპირი ფინანსური დახმარება სუბსიდიის სახით გაიცემა 
ააიპ მოქალაქეთა თანადგომის პროგრამის ფარგლებში. მომსახურება კი გაიცემა უპატრონო 
პირთა დაკრძალვის სარიტუალო ღონისძიებებზე, სამედიცინო მომსახურების 
თანადაფინანსებასა და, ზოგადად, ჯანდაცვის მომსახურების პროგრამებზე.  

6. დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი პირდაპირ ფინანსურ დახმარებას გასცემს სოციალურად 
დაუცველ პირებსა და ვეტერანების დასაფლავების სარიტუალო ღონისძიებებზე. არაპირდარი 
ფინანსური დახმარება სუბდიის სახით გამოყოფილია სოციალურად დაუცველი პირების უფასო 
კვებისთვის. მომსახურება კი მოიცავს ჯანდაცვის პროგრამებს.  

7. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი პირდაპირ ფინანსურ დახმარებას გასცემს ავადმყოფ 
სოციალურად დაუცველ პირებზე, სარიტუალო ღონისძიებებსა და ბავშვიან სოციალურად 
დაუცველ ოჯახებზე. არაპირდაპირ ფინანსურ დახმარებას სუბსიდიის სახით გასცემს საშეშე 



სოციალური დახმარებების აღწერა და რეკომენდაციები - 2014-2016 წლები 

 

46 
 

მერქნისა და უფასო კვებისთვის. მომსახურება ჯანდაცვის პროგრამების სახით გაიცემა. 
სოციალური დახმარების მიმღებ ბენეფიციარებს შორის მხოლოდ ლტოლვილები, 
უნარშეზღუდული და სოციალურად დაუცველი პირები იკვეთებიან. თუმცა კვლევის სამიზნე 
ჯგუფის სხვა კატეგორიები, მიუხედავად ბუნდოვანი კატეგორიზაციისა, მაინც იღებენ 
სარგებელს. 

8. სიღნაღის მუნიციპალიტეტი პირდაპირ ფულად დახმარებას გასცემს ბავშვიან ოჯახებზე, 
ვეტერანებსა და სოციალურად დაუცველ მოსახლეობაზე. არაპირდაპირი ფინანსური 
დახმარება სუბსიდიის ფორმით გაიცემა უფასო კვებისა და მედიკამენტებით 
უზრუნველყოფაზე. მომსახურება კი ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში გაცემულ დახმარებას 
ფარავს. აღნიშნული პროგრამები ნათლად გამოყოფენ მიმღებ ბენეფიციარებს, კერძოდ კი, 
მარტოხელა დედებს, სოციალურად დაუცველ ბავშვიან ოჯახებს და მოხუცებს. 

9. ყვარლის მუნიციპალიტეტი პირდაპირ ფინანსურ დახმარებას გასცემს ვეტერანთა ოჯახებზე 
ერთჯერადად, სოციალურად დაუცველი ოჯახების საყოფაცხოვრებო მდგომარეობის 
გასაუმჯობესებლად და მრავალშვილიანი და მარტოხელა ბავშვიანი ოჯახების ფულადი 
დახმარებისთვის. არაპირდაპირი ფინანსური დახმარება სუბსიდიის სახით გაიცემა 
მედიკამენტების შეძენასა და უფასო კვებით სარგებლობაზე. მომსახურება გაიცემა ჯანდაცვის 
პროგრამების განსახორციელებლად. სოციალური ჯგუფები ყვარლის მუნიციპალიტეტში 
სრულად არ იფარება. კვლევის ინტერესში შემავალი სოციალური ჯგუფების პირდაპირი 
იდენტიფიკაცია არ ხდება, თუმცა დახმარების მიმღებთა კრიტერიუმები არ გამორიცხავს მათ 
მიერ დახმარებით სარგებლობის შესაძლებლობას (სარგებელსა და სოციალურ ჯგუფებზე 
დეტალური ინფორმაციისთვის იხ. დანართი 2). 

 

სარეიტინგო ქულებზე მიბმული დახმარება შემდეგნაირად გამოიყურება: 

კახეთის რეგიონში შემავალი საქალაქო და სასოფლო მუნიციპალიტეტებიდან მხოლოდ თელავის 
მუნიციპალიტეტს არ აღმოაჩნდა ქულაზე მიბმული სოციალური სარგებელი. არსებული ინფორმაციით 
ირკვევა, რომ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი ქულაზე მიბმული დახმარებების ყველაზე მეტ 
რაოდენობას გასცემს. კერძოდ კი, მას გააჩნია სარეიტინგო ქულაზე მიბმული 7 დახმარების 
პროგრამა, რომელთა ქულა 0-დან 120 000-მდე მერყეობს. ყვარლის მუნიციპალიტეტს კი მხოლოდ 
ერთი დახმარება აქვს მიბმული სარეიტინგო ქულაზე. ქულებზე მიბმული დახმარებების ფორმების 
მიხედვით კახეთის რეგიონში ყველაზე ხშირია  სამედიცინო მომსახურება  და ერთჯერადი ფულადი 
დახმარება.  

წინამდებარე კვლევის მიზნობრივი სოციალურად დაუცველი ჯგუფებიდან ქულებზე მიბმული 
დახმარებების ბენეფიციარად მარტოხელა მშობელი და შშმ პირი დედოფლისწყაროსა და საგარეჯოს 
მუნიციპალიტეტებს ცალკე აქვთ გამოყოფილი. თუმცა ქულაზე მიბმული სარგებელი ასევე 
განკუთვნილია ობოლი და გაჭირვებულ ოჯახში მცხოვრები სტუდენტებისთვის და, ზოგადად, 
სოციალურად და ეკონომიკურად გაჭირვებული ოჯახებისთვის.   

მუნიციპალიტეტებს სოციალური ქულების გამოყენების განსხვავებული დიაპაზონი აქვთ. 
მუნიციპალიტეტები ერთსა და იმავე ფორმის ანდა ერთსა და იმავე მიზნობრივი ჯგუფის დახმარებაზე 
განსხვავებულ პარამეტრებს გამოიყენებენ.  ქულების დიაპაზონი 0-დან 200 000 ათასამდე მერყეობს. 
მაგალითად, გურჯაანის მუნიციპალიტეტი სოციალური პროგრამების დაგეგმვის პროცესში იყენებს 
160 000, ხოლო სიღნაღის მუნიციპალიტეტი - 200 000 ქულას (დამატებითი ინფორმაციისთვის იხ. 
დანართი 3). 

4.3 იმერეთის რეგიონი 

ადმინისტრაციული ცენტრი: ქალაქი ქუთაისი  

მოსახლეობის რაოდენობა: 533 906 კაცი (2014) 

მოიცავს შემდეგ ადმინისტრაციულ ერთეულებს: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი, ჭიათურის 
მუნიციპალიტეტი, ტყიბულის მუნიციპალიტეტი, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი, ბაღდათის 
მუნიციპალიტეტი, ვანის მუნიციპალიტეტი, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი, თერჯოლის 
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მუნიციპალიტეტი, სამტრედიის მუნიციპალიტეტი, საჩხერის მუნიციპალიტეტი, ხარაგაულის 
მუნიციპალიტეტი, ხონის მუნიციპალიტეტი და ხობის მუნიციპალიტეტი.  

სოციალური დახმარებები იმერეთის რეგიონში მუნიციპალიტეტების მიხედვით შემდეგნაირად 
გამოიყურება: 

1. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი პირდაპირ ფინანსურ დახმარებას გასცემს ლეიკემიით და 
სიმსივნით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი დახმარების სახით, სოციალურად დაუცველი 
პირებისთვის გამართული სოციალური ღონისძიებებისთვის, შშმ პირების და მრავალშვილიანი 
ოჯახებისთვის, ასევე, განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირებისა და სარიტუალო 
ღონისძიებებისთვის. არაპირდაპირი ფინანსური დახმარება სუბსიდიის სახით გაიცემა 
კომუნალური გადასახადების შეღავათისთვის, ყოფითი პირობების გასაუმჯობესებლად და 
გაზიფიკაციისა და უფასო მგზავრობის უზრუნველსაყოფად. მომსახურებაში შედის ჯანდაცვის 
პროგრამები, სოციალურად დაუცველი პირების შინმოვლის პროგრამა და საცხოვრისით 
უზრუნველყოფა. კვლევის სამიზნე სოციალური ჯგუფის ხუთივე კატეგორია თითქმის სრულად 
იფარება. სოციალური დახმარების პროგრამის ნათლად გამოკვეთილი ბენეფიციარები არიან 
მზრუნველობამოკლებული ბავშვები, მარტოხელა პენსიონრები და შშმ პირები. 

2. ჭიათურის მუნიციპალიტეტი პირდაპირ ფინანსურ დახმარებას გასცემს სამუშაო პროცესში 
მიყენებული ზიანის გამო რეგრესის (სამსახურებრივი ზიანის მიყენების გამო ფულადი 
დახმარება) პენსიონრებზე, ბავშვიან ოჯახებზე, სოციალურად დაუცველ ოჯახებზე, 
ვეტერანებზე 9 მაისის ღონისძიების მოწყობის მიზნით, დაკრძალვის ხარჯსა და სტიქიით 
დაზარალებულ მოსახლეობაზე. არაპირდაპირი ფინანსური დახმარება სუბსიდიის ფორმით 
გაიცემა სოციალურად დაუცველ მოქალაქეებზე უფასო კვების პროგრამის სარგებლობის 
მიზნით. მომსახურებით კი სარგებლობს ადგილობრივი მოსახლეობა, შშმ პირები და შშმ 
ბავშვები ჯანდაცვის პროგრამებისა და ავადმყოფთა სოციალური დაცვის პროგრამის 
ფარგლებში. ჭიათურაში კვლევის ხუთი სოციალური ჯგუფის   სამი კატეგორია - შშმ პირები/შშმ 
ბავშვები, მარტოხელა დედები და 100 წელს გადაცილებული ხანდაზმულებია გამოყოფილი.  

3. ტყიბულის მუნიციპალიტეტი პირდაპირ ფინანსურ დახმარებას გასცემს სარიტუალო ხარჯებზე, 
ხანძრით და სხვა ბუნებრივი კატასტროფით დაზარალებულებზე, სამამულო ომისა და 
საქართველოს მთლიანობისთვის დაღუპულ ვეტერანთა ოჯახებზე, ახალშობილთა ოჯახებსა 
და ინდივიდუალური პროგრამის ფარგლებში. არაპირდაპირი ფინანსური დახმარება 
სუბსიდიის სახით უმწეოთა კვებაზე გაიცემა. მომსახურება გაიცემა ცენტრალური ჯანდაცვის 
პროგრამებისა და ინტეგრირებულ საქმიანობათა დღის ცენტრის დაფინანსების სახით. 
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მიერ გაცემული სოციალური დახმარების მიმღებ ბენეფიციარებს 
შორის, მხოლოდ უმწეო ოჯახებია ნათლად გამოყოფილი. ცალკე კატეგორიებად არ 
გამოიყოფიან შშმ პირები, ხანდაზმულები, მზრუნველობამოკლებული ბავშვები და მარტოხელა 
ხანდაზმულები. თუმცა სარგებლის მიმღებთა კრიტერიუმები კვლევის სამიზნე სხვა ჯგუფების 
მიერ დახმარების მიღების შესაძლებლობას არ გამორიცხავს.  

4. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი პირდაპირ ფინანსურ დახმარებას გასცემს „დღეგრძელ პირთა“ 
ფულადი დახმარების სახით, სარიტუალო ღონისძიებებისთვის, დემოგრაფიული 
მდგომარეობის წახალისების პროგრამის ფარგლებში და ერთჯერადი ფულადი დახმარების 
სახით. არაპირდაპირი ფინანსური დახმარება სუბსიდიის სახით, არ იკვეთება წყალტუბოს 
მუნიციპალიტეტში. მომსახურება მოიცავს ცენტრალური ჯანდაცვის პროგრამებს, ბავშვთა 
ინკლუზიურ ცენტრებს, სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსებას, სათნოების სახლის 
დაფინანსებას და ხანძრით და სხვა ბუნებრივი კატასტროფით დაზარალებულების 
დახმარებას.  

5. ბაღდათის მუნიციპალიტეტში პირდაპირი ფინანსური დახმარება გაიცემა დაკრძალვის 
ღონისძიებებისთვის, დაღუპულ ვეტერანთა დასახმარებლად, წლის განმავლობაში 
წარმოშობილი ფინანსური საჭიროების დაფინანსების ერთჯერადი დახმარების ფორმით,  
ბავშვიანი ოჯახების დასახმარებლად და სტიქიის ზიანის ასანაზღაურებლად. არაპირდაპირი 
ფინანსური დახმარება სუბსიდიის ფორმით გაიცემა უფასო კვებისთვის. მომსახურების 
დახმარება მოიცავს როგორც ცენტრალური ჯანდაცვის პროგრამებს, ისე სოციალურად 
დაუცველი ოჯახების სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსებას.  

6. ვანის მუნიციპალიტეტი პირდაპირ ფინანსურ დახმარებას გასცემს სოციალური ღონისძიებების 
დასაფინანსებლად, მრავალშვილიანი ოჯახებისთვის, მარჩენალდაკარგულებისთვის, შშმ 
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ბავშვებისთვის, ვეტერანებისთვის, 100 წელს გადაცილებული ხანდაზმული პირებისთვის, 
დაზარალებული ოჯახების კომპენსაციისთვის, ბავშვის დაბადებასთან დაკავშირებით, 
როგორც ერთჯერად ხარჯს და დაკრძალვის ხარჯებისთვის. არაპირდაპირი ფინანსური 
დახმარება სუბსიდიის სახით გაიცემა დიალიზის პროგრამის მონაწილეთა წამლებით 
უზრუნველსაყოფად და მზუნველობამოკლებული პირების კვებისთვის. მომსახურების ფორმის 
დახმარებები განკუთვნილია ჯანდაცვის უზრუნველსაყოფად საჭირო ინფრასტრუქტურისა და 
მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის დასაფინანსებლად.  

7. ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში პირდაპირი ფინანსური დახმარება გაიცემა ბავშვიან ოჯახებზე, 
სარიტუალო საქმიანობისთვის, მარჩენალდაკარგულებზე, სტიქიით დაზარალებულებზე, შშმ 
პირებზე, ფინანსურად შეჭირვებულ პირებზე. დახმარება ასევე გაიცემა 9 აპრილს 
დაზარალებულ მოქალაქეებზეც. არაპირდაპირი ფინანსური დახმარება სუბსიდიის სახით 
გაიცემა უფასო სადილის პროგრამაზე, ეპილეფსიით დაავადებულთა წამლებით 
უზრუნველყოფისა და თირკმლით დაავადებულთა ტრანსპორტირების ხარჯების დაფარვაზე. 
მომსახურება გაიცემა როგორც ცენტრალური მიზნობრივი ტრანსფერით განსაზღვრულ 
მომსახურებაზე, ისე სამედიცინო მომსახურების ფინანსური დახმარების სახით. ზესტაფონის 
მუნიციპალიტეტში კვლევის ინტერესში შემავალი სოციალური ჯგუფები მკაფიოდ არის 
ჩამოყალიბებული, ვინაიდან მარტოხელა დედები, „ხანდაზმული მოხუცები“, შშმ პირები, 
მზრუნველობამოკლებული ბავშვები და ღარიბი ბავშვიანი ოჯახები  სოციალური დახმარებების 
ბენეფიციარები არიან.  

8. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში პირდაპირი ფინანსური დახმარება გაიცემა სარიტუალო 
ღონისძიებებისთვის, შშმ პირებისთვის, უსახლკაროდ დარჩენილებისთვის, ახალშობილთა 
ოჯახებისთვის, ომის ვეტერანებისთვის და გაჭირვებული მოსახლეობის ერთჯერადი ფულადი 
დახმარების ფორმით. არაპირდაპირი ფინანსური დახმარება სუბსიდიის სახით კი გაიცემა 
უფასო კვების დასაფინანსებლად. მომსახურება მოიცავს როგორც ცენტრალური ჯანდაცვის 
პროგრამებს, ისე სოფლის ამბულატორიის და ჯანდაცვის უზრუნველყოფის 
თანადაფინანსებას.  

9. სამტრედიის მუნიციპალიტეტი პირდაპირ ფინანსურ დახმარებას გასცემს დედათა და ბავშვთა 
დასახმარებლად, ერთჯერადი ფულადი დახმარების სახით (რომელთა სამი ქვეპუნქტი ასევე 
განეკუთვნება სუბსიდიას), დაკრძალვის ხარჯების დასაფარად, ვეტერანთა ფინანსურ 
დახმარებაზე და 9 მაისის აღსანიშნავად. არაპირდაპირ ფინანსურ დახმარებას სუბსიდიის 
ფორმით გასცემს უფასო კვებაზე, წამლებით უზრუნველსაყოფად და ბინის ქირის დასაფარად. 
მომსახურება კი ჯანდაცვის პროგრამებს, ააიპ-ის, „სახლი თანადგომა“, და ააიპ-ის, 
„სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი“, დახმარებას მოიცავს. სამტრედიაში 
ბენეფიციარები სრულად არიან დაფარულნი, ვინაიდან ბენეფიტების მიმღებთა შორის არიან 
მარტოხელა ხანდაზმულები, მარტოხელები (აქ შესაძლოა იგულისხმებოდეს 
მზუნველობამოკლებული ბავშვები) და მარტოხელა დედები, შშმ პირები და  ღარიბი ბავშვიანი 
ოჯახები.  

10. საჩხერის მუნიციპალიტეტში პირდაპირი ფინანსური დახმარება გაიცემა ავადმყოფების 
სოციალურ დაცვაზე, შშმ პირებზე, ბავშვიანი ოჯახების სოციალურ დაცვაზე, სტიქიით 
დაზარალებულთა დასახმარებლად, ვეტერანების ოჯახებზე, უმუშევართა და 
მარჩენალდაკარგულთა პირების სოციალურ დაცვაზე, სარიტუალო ღონისძიებებსა და 
სადღესასწაულო ღონისძიებებზე. არაპირდაპირი ფინანსური დახმარება სუბსიდიის სახით 
გაიცემა ბინის ქირის დასაფარად, უფასო კვებისა და მგზავრობის საფასურის შეღავათისთვის. 
მომსახურება კი მოიცავს ინტეგრირებული დღის ცენტრებისა და ჯანდაცვის ობიექტების 
დაფინანსებას, შშმ პირთა სოციალური დაცვის უზრუნველყოფასა და ცენტრალური ბიუჯეტის 
მიზნობრივი ტრანსფერით გამიზნულ ჯანდაცვის პროგრამებს. საჩხერის მუნიციპალიტეტში 
მარტოხელა დედები, მარტოხელა პენსიონრები, შშმ პირები და სოციალურად დაუცველი 
ბავშვიანი ოჯახები ბენეფიციარებს შორის მკაფიოდ მოიაზრებიან .  

11. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში პირდაპირი ფინანსური დახმარება გაიცემა 
ახალდაბადებულთა ოჯახებზე, სარიტუალო საქმიანობაზე, სტიქიით დაზარალებულებსა და 9 
მაისის სადღესასწაულო ღონისძიებების დაფინანსებაზე. არაპირდაპირი ფინანსური 
დახმარება სუბსიდიის ფორმით გაიცემა უფასო კვებაზე. მომსახურების სახით დახმარება 
გაიცემა ცენტრალური ჯანდაცვის პროგრამებისთვის, სოციალური დაცვის ცენტრების 
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რეაბილიტაციისა და ინვენტარიზაციის დასახმარებლად. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში 
ნათლად არის განსაზღვრული დახმარების მიმღები სოციალური ჯგუფები - 
მზრუნველობამოკლებული მოხუცები, მარტოხელა დედები, შშმ პირები და უკიდურესად 
გაჭირვებული ოჯახები, მათ შორის  ღარიბი ბავშვიანი ოჯახები.  

12. ხონის მუნიციპალიტეტში პირდაპირი ფინანსური დახმარება გაიცემა სოციალურად დაუცველ 
პირებზე ერთჯერადად, ასევე, დაკრძალვის ხარჯების ასანაზღაურებლად. არაპირდაპირი 
ფინანსური დახმარება სუბსიდიის სახით მოიაზრებს შეშით უზრუნველყოფასა და კომუნალური 
ხარჯების შეღავათს ვეტერანებისთვის. მომსახურება მოსახლეობას „მადლიერების სახლის“, 
„სათნოების სახლის“ და ჯანდაცვის პროგრამების ფორმით მიეწოდება. ბენეფიციარებს 
განეკუთვნებიან როგორც ხანდაზმულები, ისე მრავალშვილიანი ოჯახები, შშმ პირები და 
მარტოხელა დედები, ასევე ვეტერანები.  

13. ხობის მუნიციპალიტეტში პირდაპირი ფინანსური დახმარება გაიცემა ვეტერანების სარიტუალო 
ხარჯებისთვის, მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა სოციალური ხარჯებისთვის, 
მრავალშვილიანი ოჯახების წასახალისებლად, ახალშობილზე ერთჯერადი დახმარების 
სახით, უმწეოთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარების სახით, სტიქიით დაზარალებულთა 
დასახმარებლად და საცხოვრებელი პირობების გასაუმჯობესებლად. არაპირდაპირი 
ფინანსური დახმარება სუბსიდიის სახით გაიცემა კვებისა და ტრანსპორტის შეღავათისთვის, 
ასევე, წყლის ხარჯებისთვის. მომსახურებაში იგულისხმება ჯანდაცვის პროგრამები 
(სარგებელსა და სოციალურ ჯგუფებზე დეტალური ინფორმაციისთვის იხ. დანართი 2). 
 

სარეიტინგო ქულაზე მიბმული სარგებელი იმერეთის რეგიონში შემდეგნაირად გამოიყურება:  

იმერეთის მხარეში შემავალი საქალაქო და სასოფლო მუნიციპალიტეტების დახმარებები მიბმულია 
ქულაზე, თუმცა გამონაკლისია თერჯოლის მუნიციპალიტეტი, სადაც დახმარების გაცემის დაგეგმვისას 
ქულა საერთოდ არ გამოიყენება. 

ქალაქ ქუთაისში სარეიტინგო ქულაზე მიბმულია 8 სოციალური დახმარება, ვანისა და ზესტაფონის 
მუნიციპალიტეტში კი, 4 სოციალური პროგრამა. დანარჩენი მუნიციპალიტეტები დახმარების გაცემის 
პროცესში ქულას ასე აშკარად არ იყენებენ.  

რაც შეეხება დახმარების ფორმებს, ისინი მეტწილად დაკავშირებულია საყოფაცხოვრებო პირობების 
გაუმჯობესებასთან, ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების მომსახურებასთან, გაზიფიკაციასთან, 
კომუნალური გადასახადების სუბსიდირებასთან, მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებასთან, 
მედიკამენტებით უზრუნველყოფასთან, სადღესასწაულო ამანათებსა და დაკრძალვის ხარჯებთან. 
დახმარების ფორმებს შორის ხშირია ერთჯერადი ფულადი დახმარება, რომელიც ძირითადად 
სარეიტინგო ქულაზეა მიბმული. სარეიტინგო ქულის დიაპაზონი მუნიციპალიტეტებში სხვადასხვაა 
ერთსა და იმავე ტიპის დახმარებაზე და ხშირად იგი 0-დან 100 000-მდე მერყეობს (დამატებითი 
ინფორმაციისთვის იხ. დანართი 3). 
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4.4 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა 

ადმინისტრაციული ცენტრი: ქალაქი ბათუმი 

მოსახლეობის რაოდენობა: 333 953 კაცი (2014)  

მოიცავს შემდეგ ადმინისტრაციულ ერთეულებს: ქალაქი ბათუმი, ქედის მუნიციპალიტეტი, ქობულეთის 
მუნიციპალიტეტი, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, შუახევის მუნიციპალიტეტი და ხულოს 
მუნიციპალიტეტი.  

სოციალური დახმარებები აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში შემავალი მუნიციპალიტეტების 
მიხედვით შემდეგნაირად გამოიყურება: 

1. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტი პირდაპირ ფინანსურ დახმარებას გასცემს ლეიკემიით 
დაავადებულ ბავშვებსა და ჰემოდიალიზის პაციენტებზე. პირდაპირი ფინანსური დახმარება 
ასევე გაიცემა კვლევის ინტერესში შემავალ მოწყვლად სოციალურ კატეგორიაზე, კერძოდ კი, 
დახმარება გაიცემა მრავალშვილიან ოჯახებზე საკომპენსაციო თანხის ფორმით, 
ახალშობილზე, მრავალშვილიან ოჯახებსა და მარტოხელა დედებზე ერთჯერადი ფულადი 
დახმარებების სახით. არაპირდაპირი ფინანსური დახმარება სუბსიდია მოიცავს დახმარებას 
გაზიფიკაციის განსახორციელებლად, წამლებით დაკმაყოფილებას, ტრანსპორტის შეღავათს, 
წყლისა და კანალიზაციის გადასახადის შემსუბუქებას. სუბსიდიის ბენეფიციარები არიან შშმ 
პირები, ვეტერანები და მზრუნველობამოკლებული ბავშვები. მომსახურება კი მოიცავს 
ცენტრალური ბიუჯეტიდან მიზნობრივი ტრანსფერის სახით განხორციელებულ სამედიცინო 
დახმარებებს, პროფესიულ სწავლებას, ღამის თავშესაფრით უზრუნველყოფასა და 
საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მხარდაჭერას. 

2. ქედის მუნიციპალიტეტი პირდაპირ ფინანსურ დახმარებას გასცემს სადღესასწაულო 
ღონისძიებების დაფინანსებისთვის, ახალშობილის მყოლი და მრავალშვილიანი 
ოჯახებისთვის, გარდაცვლილთა ოჯახებისა და სტიქიით დაზარალებულთათვის. 
არაპირდაპირი ფინანსური დახმარება სუბსიდიის სახით გაიცემა სახურავების შესაძენად, 
წამლებით უზრუნველსაყოფად, მგზავრობის შეღავათისა და უფასო კვებისთვის. მომსახურების 
სახით ქედის მუნიციპალიტეტი ეწევა როგორც ამბულატორიულ დახმარებას, ასევე აფინანსებს 
სამედიცინო სერვისების დაწესებულებების გამართვა-მოვლას.  

3. ქობულეთის მუნიციპალიტეტი პირდაპირ ფინანსურ დახმარებას გასცემს სტიქიით 
დაზარალებულებზე, ახალშობილზე, მრავალშვილიან ოჯახებზე, დედ-მამით ობლების 
დასახმარებლად, უმწეო გარდაცვლილის ოჯახებზე, ომის მონაწილეთა და დაღუპულთა 
ოჯახებზე. არაპირდაპირი ფინანსური დახმარება სუბსიდიის ფორმით გაიცემა უფასო კვების 
დაფინანსებაზე, ტრანსპორტის შეღავათზე, გაზიფიკაციის პროგრამაზე, სასურსათო 
ამანათებზე. მომსახურება მოიცავს სამედიცინო დახმარებას და მის დაფინანსებას.  

4. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი პირდაპირ ფინანსურ დახმარებას გასცემს ფენილკეტონურიით 
დაავადებულებზე, ახალშობილთა ოჯახებზე, სტიქიით დაზარალებულ ოჯახებზე, სოციალურად 
დაუცველი ოჯახებისთვის ოჯახის წევრის გარდაცვალებისას, მრავალშვილიან დედებზე, 
მრავალშვილიან და დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე, ომის მონაწილეთა და დაღუპულთა 
ოჯახებისთვის. არაპირდაპირი ფინანსური დახმარება სუბსიდიის სახით გაიცემა უფასო 
კვებისთვის, ტრანსპორტისა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფისთვის. მომსახურება, 
შინმოვლის პროგრამისა და ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში, გაიცემა სოციალურად 
დაუცველ და განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირებზე.  

5. შუახევის მუნიციპალიტეტში პირდაპირი ფინანსური დახმარება გაიცემა სტიქიით 
დაზარალებულებზე, დედ-მამით ობლებზე, განსაკუთრებულად გაჭირვებულ ოჯახებზე 
ერთჯერადად, ომში დაღუპულთა ოჯახებზე, სარიტუალო ღონისძიებებისთვის, 
მრავალშვილიანი ოჯახებისთვის, ახალშობილის შეძენისას, ომის მონაწილეებისთვის 
დღესასწაულების აღსანიშნავად და ერთჯერადი უფასო კვებისთვის. არაპირდარი ფინანსური 
დახმარება სუბსიდიის სახით გაიცემა მედიკამენტების, ტრანსპორტის და სახლის სახურავების 
შესაძენად. მომსახურება კი გაიცემა ომში დაღუპულთა სტენდების მშენებლობისთვის, 
სერვისცენტრებისა და სამედიცინო დაწესებულებების დასაფინანსებლად.  

6. ხულოს მუნიციპალიტეტი პირდაპირ ფინანსურ დახმარებას გასცემს ვეტერანებსა და ომში 
დაღუპულთა ოჯახებზე, უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებზე, ახალშობილის შეძენისას, 
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მცირეწლოვან ბავშვიან ღარიბ ოჯახებზე, უდედმამო ბავშვებზე, მრავალშვილიან ოჯახებზე, 
ონკოლოგიური დაავადების მქონე პირთა ერთჯერადი დახმარებისთვის და სტიქიით 
დაზარალებულებისთვის. არაპირდაპირი ფინანსური დახმარება სუბსიდიის სახით გაიცემა 
ტრანსპორტის შეღავათისთვის, უფასო კვებისთვის, წამლებით უზრუნველსაყოფად, სახლის 
შესაკეთებლად საჭირო მასალის მოსამარაგებლად, ბავშვის რეაბილიტაციის კურსებზე 
ტრანსპორტირების გადასახადის შეღავათისთვის. მომსახურება კი მოიცავს ჯანდაცვის 
პროგრამებს (სარგებელსა და სოციალურ ჯგუფებზე დეტალური ინფორმაციისთვის იხ. 
დანართი 2). 

 
სარეიტინგო ქულაზე მიბმული სარგებელი აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში შემდეგნაირად 
გამოიყურება:  

ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე შემავალი საქალაქო და სასოფლო მუნიციპალიტეტებიდან 
ქალაქი ბათუმი სარეიტინგო ქულას იყენებს 6 სახის დახმარების გაცემისას, ხოლო ქობულეთის 
მუნიციპალიტეტი - 5 დახმარების გაცემისას. ორივე მუნიციპალიტეტში ქულების დიაპაზონი 0-დან 70 
000 მერყეობს.  

სარეიტინგო ქულაზე მიბმული სარგებლის უმეტესობა სიღარიბის ზღვარს მყოფი ოჯახებისთვის 
ერთჯერადი ფულადი დახმარებისა და ჯანდაცვის პროგრამების სახით გვხვდება. თუმცა აქვე 
აღსანიშნავია, რომ ქულაზე მიბმული სარგებელი ეძლევათ სარიტუალო მომსახურებისთვის, 
გაზიფიკაციის პროგრამისა და სახლის გადახურვის თანადაფინანსებისთვის. ქულა გამოიყენება 
მრავალშვილიანი ოჯახებისთვის სარგებლის გაცემის პროცესშიც.  

კვლევის  მიზნობრივი ჯგუფებიდან  ნახსენებია მხოლოდ მარტოხელა პენსიონრები და შშმ პირები, 
თუმცა ის დახმარებები, სადაც კონკრეტულად არ არის კვლევის სამიზნე ჯგუფები ნახსენები, არ 
გამორიცხავს მათ მიერ დახმარებებით სარგებლობის შესაძლებლობას. აჭარის ავტონომიური 
რესპუბლიკის ტერიტორიაზე შემავალ საქალაქო და სასოფლო მუნიციპალიტეტებში ყველაზე დაბალი 
სარეიტინგო ქულაა  0 და ყველაზე მაღალი - 200 000 (დამატებითი ინფორმაციისთვის იხ. დანართი 
3). 

4.5 გურიის რეგიონი 

ადმინისტრაციული ცენტრი: ქალაქი ოზურგეთი 

მოსახლეობის რაოდენობა: 113 350 კაცი (2014)  

მოიცავს შემდეგ ადმინისტრაციულ ერთეულებს: ქალაქი ოზურგეთი, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი, 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი. 

სოციალური დახმარებები გურიის რეგიონში მუნიციპალიტეტების მიხედვით შემდეგნაირად 
გამოიყურება: 
 

1. ქალაქი ოზურგეთი პირდაპირ ფინანსურ დახმარებას გასცემს მრავალშვილიან ოჯახებზე, 
დედ-მამით ობლებზე, ბავშვის დაბადებასთან დაკავშირებით, ვეტერანთა დახმარებაზე, 
იძულებით გადაადგილებულებზე, ხანდაზმულებზე, განსაკუთრებით გაჭირვებულ პირებზე, 
უსინათლოებსა და თირკმლით დაავადებულებზე. არაპირდაპირი ფინანსური დახმარება 
სუბსიდიის სახით გაიცემა ტრანსპორტირების, უფასო კვების, კომუნალური გადასახადების და 
ქირით უზრუნველსაყოფად. მომსახურება კი მოიცავს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის 
პროგრამებს, სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მომსახურებას, ვეტერანთა სარიტუალო 
მომსახურებას, გენდერულ საკითხებთან დაკავშირებული პროექტების ხელშეწყობას, „C“ 
ჰეპატიტით დაავადებულთა პირებისთვის კვლევების დაფინანსებას, შეჭირვებულ მოქალაქეთა 
სამედიცინო მომსახურებას და ავადმყოფთა სოციალურ დაცვას. ქალაქ ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის მიერ გაცემული დახმარებები მკაფიოდ კვლევის ბენეფიციართა მხოლოდ 
ორ ჯგუფს - შშმ პირებს და ბავშვიან ოჯახებს გამოყოფს. თუმცა აღნიშნული დახმარებები, 
მათი გაცემის პროცესში, კვლევის სამიზნე სხვა ჯგუფებს არ გამორიცხავს.  
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2. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი პირდაპირ ფინანსურ დახმარებებს გასცემს მეციტრუსეობის 
დარგში დასაქმებული მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გასაუმჯობესებელი 
ღონისძიებების დასაფინანსებლად, სტიქიით დაზარალებულ ოჯახებზე, სოციალურ 
ღონისძიებებზე, სარიტუალო ღონისძიებებზე, უსინათლოთა დახმარებაზე, დედ-მამით 
ობლებსა და მრავალშვილიან ოჯახებზე. არაპირდაპირი ფინანსური დახმარება სუბსიდიის 
სახით გაიცემა მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფაზე, „C“ ჰეპატიტით 
დაავადებულთა პირებისთვის კვლევების დაფინანსებაზე, თირკმლის უკმარისობით 
დაავადებულ პირთა დასახმარებლად, ლეიკემიით და ონკოლოგიური დაავადების მქონე 
პირთა, ასევე, იძულებით გადაადგილებულ პირთა დასახმარებლად.  

3. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი პირდაპირ ფინანსურ დახმარებებს გასცემს 100 წელს 
გადაცილებულ ხანდაზმულებზე, ომში დაღუპულთა ოჯახებზე, ვეტერანებსა და 
მრავალშვილიან ოჯახებზე. არაპირდაპირი ფინანსური დახმარება სუბსიდიის ფორმით 
გაიცემა მაღალმთიან რეგიონში სტუდენტების ტრანსპორტის უზრუნველსაყოფად, ასევე, 
მოქალაქეების სამედიცინო მიზნებისთვის ტრანსპორტირების დასაფინანსებლად, უფასო 
კვებისა და დევნილთა შეშით უზრუნველსაყოფად. მომსახურებაში შედის „გამარჯვებულ 
ქალთა კლუბის“ დაფინანსება და სამედიცინო დაწესებულებაში მოწვეული სპეციალისტის 
ბინით უზრუნველყოფა. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მიერ გაცემულ დახმარებებში 
მითითებულია კვლევის სამიზნე ჯგუფების შემდეგი კატეგორები: ხანდაზმული პირები, 
მზრუნველობამოკლებულები, შშმ პირები და ბავშვიანი ღარიბი ოჯახები. თუმცა მომსახურების 
ფორმა არ ვრცელდება მარტოხელა ხანდაზმულებზე.  

4. ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი პირდაპირ ფინანსურ დახმარებას გასცემს ოჯახებისა და 
ბავშვების დასაცავად, ლტოლვილების დასახმარებლად (ნაწილი აღნიშული დახმარებისა 
სუბსიდიასაც განეკუთვნება, მაგალითად, შეშით უზრუნველყოფა), საქართველოს 
მთლიანობისთვის მებრძოლთა და დაღუპულთა ოჯახებისთვის, სარიტუალო ხარჯებისა და 
სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარებულების დასახმარებლად. არაპირდაპირი ფინანსური 
დახმარება სუბსიდიის სახით მოიცავს დევნილთა შეშით უზრუნველყოფას. მომსახურება კი 
გაიცემა ჯანდაცვის პროგრამებისა და სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსებით. 
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მიერ გაცემული დახმარებების მიმღებთა შორის არიან 
შემდეგი ბენეფიციარები: ხანდაზმულები, ბავშვიანი ოჯახები და შშმ პირები. თუმცა 
დახმარების გაცემის კრიტერიუმები სხვა ჯგუფების მიერ დახმარებით სარგებლობის 
შესაძლებლობას არ გამორიცხავს (სარგებელზე და სოციალურ ჯგუფებზე დეტალური 
ინფორმაციისთვის იხ. დანართი 2). 

 
სარეიტინგო ქულაზე მიბმული დახმარება გურიის რეგიონში შემდეგნაირად გამოიყურება:  

გურიის რეგიონში შემავალ ყველა საქალაქო და სასოფლო მუნიციპალიტეტს არ აქვს მიბმული 
სოციალური სარეიტინგო ქულა სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის დახმარების სხვადასხვა 
პროგრამაზე. მაგალითად, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი „C“ ჰეპატიტის პროგრამით მკურნალობისა 
და მრავალშვილიანთა და ვეტერანთათვის გამოყოფილი დახმარების გასაცემად, ბენეფიციარისგან 
ითხოვს სოციალური სარეიტინგო ქულის ამონაწერს, თუმცა საჭირო ქულა, როგორც კრიტერიუმი 
დახმარების მისაღებად, არ არის მითითებული. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს 7 დახმარება აქვს 
მიბმული სოციალურ ქულაზე. ქულის დიაპაზონი კი 100 000-დან 150 000-მდე მერყეობს.  

გურიის მუნიციპალიტეტში სოციალურ ქულაზე მიბმული დახმარებები ძირითადად ჯანმრთელობის 
დაცვის სფეროს, მედიკამენტების შეძენას და გაჭირვებული ოჯახების ფულად დახმარებას მოიცავს. 
ქულების სისტემას ასევე იყენებენ გარკვეულ დაავადებათა მქონე სოციალურად და ეკონომიკურად 
გაჭირვებული პირების, ასევე, მრავალშვილიანი გაჭირვებული ოჯახების დასახმარებლად. 
მიუხედავად იმისა, რომ სარეიტინგო ქულაზე მიბმული დახმარების მიმღებ ბენეფიციარებს შორის 
კვლევის ყველა სამიზნე ჯგუფი მკაფიოდ არ იკვეთება, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ისინი არ 
სარგებლობენ ამ დახმარებით. დახმარების მისაღებად აუცილებელი კრიტერიუმები არ ზღუდავს ამ 
ჯგუფებს გახდნენ ბენეფიციარები (დამატებითი ინფორმაციისთვის იხ. დანართი 3). 
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4.6 სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონი 

ადმინისტრაციული ცენტრი: ქალაქი ზუგდიდი 

მოსახლეობის რაოდენობა: 330 761 კაცი (2014) 

მოიცავს შემდეგ ადმინისტრაციულ ერთეულებს: ქალაქი ზუგდიდი, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი, 
ქალაქი ფოთი, აბაშის მუნიციპალიტეტი, მარტვილის მუნიციპალიტეტი, მესტიის მუნიციპალიტეტი, 
სენაკის მუნიციპალიტეტი, ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი, წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი და ხობის 
მუნიციპალიტეტი. 

სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონის მუნიციპალიტეტების მიერ გაცემული სოციალური დახმარებები 
შემდეგნაირად გამოიყურება: 
 

1. ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი პირდაპირ ფინანსურ დახმარებას გასცემს დევნილების 
მხარდასაჭერად, დაზარალებულთა კომპენსაციისთვის, მარჩენალდაკარგულებისთვის, 
სადღესასწაულო დღეებში სოციალურად დაუცველთათვის, უმწეო ოჯახების სხვადასხვა 
დახმარებით უზრუნველსაყოფად, ომის ვეტერანებისა და ბავშვიანი ოჯახებისთვის. 
არაპირდაპირი ფინასნური დახმარება სუბსიდიის სახით მოიცავს სასადილოს, ქირით და 
წამლებით უზრუნველყოფას. მომსახურება კი ფარავს ჯანდაცვის პროგრამებს, „სოციალური 
საცხოვრისი კეთილმოწყობილ პირობებში“ პროგრამას და სოციალური პროგრამების 
დაფინანსებას. ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მიერ გაცემული დახმარების გამოკვეთილი 
სამიზნე ჯგუფია მზრუნველობამოკლებული ბავშვები, მათ შორის მზრუნველობამოკლებული 
ობოლი ბავშვები, მარტოხელა ხანდაზმულები, მარტოხელა დედები, შშმ პირები/ბავშვები, 
ბავშვიანი ღარიბი ოჯახები. 

2. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი პირდაპირ ფინანსურ დახმარებას გასცემს ხანდაზმულებზე, ომის 
ვეტერანებზე, ბავშვიან ოჯახებზე, შშმ პირთა რეაბილიტაციის პროგრამებზე, 
მარჩენალდაკარგულ პირთათვის, სადღესასწაულოდ და დევნილთა მხარდასაჭერად. 
მუნიციპალიტეტს ასევე გააჩნია „სხვადასხვა მიზეზით და დაზარალებულთა ხელშეწყობის 
პროგრამა“ და დევნილთა მხარდაჭერის პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც გასცემს 
პირდაპირ ფინანსურ დახმარებას. არაპირდაპირი ფინანსური დახმარება სუბსიდიის სახით 
გაიცემა სოფელ ხურჩის მოსახლეობის, უმწეო კატეგორიის სტუდენტთა და დიალიზის 
პროგრამაზე მყოფ მოქალაქეთა ტრანსპორტით მგზავრობის ღირებულების 
თანადასაფინანსებლად და ციტრუსის სეზონის პერიოდში მოსავლის აღების ღონისძიების 
ხელშესაწყობად. მომსახურებაში კი მოიაზრება სოციალურად დაუცველი ოჯახებისა და 
მოწყვლადი ჯგუფების საცხოვრებელი პირობების გასაუმჯობესებლად სხვადასხვა 
ორგანიზაციების მიერ წარმოდგენილი პროექტების თანადაფინანსება, უსახლკარო და მძიმე 
საცხოვრებელ პირობებში მყოფ პირთა საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფა, სამედიცინო 
დახმარების პროგრამები, ჯანდაცვის მომსახურება და სხვა ღონისძიებები. ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტის მიერ გაცემული სოციალური სარგებელი გამოკვეთილად მოიცავს შშმ 
პირებს, მარტოხელა დედებს, მარტოხელა ხანდაზმულებს და ღარიბ ბავშვიან ოჯახებს.  

3. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი პირდაპირ ფინანსურ დახმარებას გასცემს სარიტუალო 
მომსახურებისთვის, მარტოხელა დედების დასახმარებლად, მოსახლეობის ერთჯერადად 
დასახმარებლად, 2008 წლის აგვისტოს დაღუპულთა ოჯახებისთვის, ვეტერანთა 
დასახმარებლად, შეჭირვებული ოჯახებისთვის, უსინათლოთა ფულადი დახმარებისთვის, 
ახალშობილთა ოჯახებისთვის, მრავალშვილიანი ოჯახების ყოველთვიურად დასახმარებლად, 
ასევე, ხუთი და მეტშვილიანი ოჯახებისა და სადღესასწაულო ღონისძიებებისთვის. 
არაპირდაპირი ფინანსური დახმარება სუბსიდიის სახით გაიცემა ტრანსპორტის 
შეღავათისთვის, უფასო კვებისა და მედიკამენტებით უზრუნველსაყოფად. მომსახურება კი 
მოიცავს ჯანდაცვის პროგრამებს, ბავშვთა ცენტრს და სარეაბილიტაციო დახმარებას და 
კვლევის ცენტრის დაფინანსებას ქალაქ ფოთში.  

4. აბაშის მუნიციპალიტეტი პირდაპირ ფინანსურ დახმარებას გასცემს სარიტუალო 
მომსახურებაზე, დედ-მამით ობლებზე, ომის ვეტერანთა დასახმარებლად, მრავალშვილიან 
ოჯახებსა და ხანძრით დაზარალებულებზე. არაპირდაპირი ფინანსური დახმარება სუბსიდიის 
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ფორმით გაიცემა უფასო კვებაზე და მგზავრობის ხარჯების შესამსუბუქებლად. მომსახურება კი 
მოიცავს ჯანდაცვის პროგრამებს და სამედიცინო ცენტრის რემონტის ხარჯებს. 

5. მარტვილის მუნიციპალიტეტი პირდაპირ ფინანსურ დახმარებას გასცემს ახალშობილებზე, 
სარიტუალო მომსახურებისთვის, ობლებზე, მრავალშვილიან ოჯახებზე, უკიდურესად 
გაჭირვებულ პირებზე ერთჯერადად, 100 წელს გადაცილებულ ხანდაზმულებზე, 9 აპრილის 
და 9 მაისის აღსანიშნავად ომის ვეტერანებზე და ხანძრით დაზარალებულებზე. 
არაპირდაპირი ფინანსური დახმარება სუბსიდიის სახით გაიცემა ხანძრით, მიწისძვრით და 
სხვა სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულთა დასახმარებლად ერთჯერადი 
ფორმით. თუმცა აღსანიშნავია, რომ ამ დახმარებით კვლევის სამიზნე არცერთი ჯგუფი არ 
იფარება. მომსახურება გაიცემა  ჯანდაცვის პროგრამებზე. მარტვილის მუნიციპალიტეტის მიერ 
გაცემული დახმარებით სარგებლობენ გაჭირვებულ ოჯახები, შშმ პირები, ხანდაზმულები და 
ობლები.  

6. მესტიის მუნიციპალიტეტი პირდაპირ ფინანსურ დახმარებებს გასცემს ბავშვიან ოჯახებზე, 
დაზარალებულ ოჯახებზე, ვეტერანთა და ხანდაზმულთა დასახმარებლად, 
მარჩენალდაკარგულ და გაჭირვებულ ოჯახებზე ერთჯერადად. მომსახურება კი გაიცემა 
ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში. მესტიის მუნიციპალიტეტის მიერ გაცემული დახმარება 
მოიცავს შემდეგ სოციალურ ჯგუფებს: ხანდაზმულები, ბავშვიანი ღარიბი ოჯახები და შშმ 
პირები. ასევე აღსანიშნავია, რომ მესტიის მუნიციპალიტეტი არ გასცემს არაპირდაპირ 
ფინანსურ დახმარებას. 

7. სენაკის მუნიციპალიტეტი პირდაპირ ფინანსურ დახმარებას გასცემს 2008 წლის აგვისტოს 
დაღუპულთა ოჯახებზე, ხანდაზმულებზე, შშმ პირებზე, დედ-მამით ობოლ პირებსა და 
მრავალშვილიან ოჯახებზე, ხანძრით დაზარალებულებისთვის, სადღესასწაულოდ, იშვიათი 
დაავადებების მქონე ბავშვთა დახმარების პროგრამისთვის, შობადობის წასახალისებლად, 
ინდივიდუალური დახმარების პროგრამის ფარგლებში და სარიტუალო ღონისძიებებისთვის. 
არაპირდაპირი ფინანსური დახმარება სუბსიდიის სახით მოიცავს მგზავრობის გადასახადის 
შეღავათს დიალიზის პაციენტებისათვის და სამშენებლო მასალით სოციალურად დაუცველი 
ოჯახების მომარაგებას. მომსახურება კი მოიცავს მოსწავლეთა პროფილაქტიკურ 
გამოკვლევას, მკურნალობის დაფინანსება/თანადაფინანსებას და სოციალური 
ადაპტაციისთვის სამზრუნველო ქსელის მომსახურებას.  

8. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი პირდაპირ ფინანსურ დახმარებას გასცემს ზარალის 
ასანაზღაურებლად, უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებზე ერთჯერადად, ოჯახებზე 
საყოფაცხოვრებო პირობების გასაუმჯობესებლად და 100 წელს გადაცილებული 
მოქალაქეების დასახმარებლად. არაპირდაპირი ფინანსური დახმარება სუბსიდიის სახით 
მოიცავს უფასო კვებას და უსახლკაროთა  თავშესაფრით უზრუნველყოფას. მომსახურება 
მოიცავს თავშესაფრით უზრუნველყოფას, სამედიცინო სერვისის თანადაფინასებას და 
ჯანდაცვის პროგრამებს.  

9. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი პირდაპირ ფინანსურ დახმარებას გასცემს ვეტერანების 
ოჯახებზე, სტიქიით დაზარალებულებზე, მრავალშვილიან ოჯახებზე, სარიტუალო 
მომსახურებასა და ერთჯერადი პროგრამული დახმარების სახით სოციალურად დაუცველი 
ოჯახებისთვის. არაპირდაპირი ფინანსური დახმარება სუბსიდიის ფორმით გაიცემა უფასო 
კვების პროგრამის დასაფინანსებლად. მომსახურება გაიცემა ჯანდაცვის პროგრამებისთვის და 
ვეტერანთა საბჭოს საქმიანობის ხელშესაწყობად. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში გაცემული 
დახმარებებით საგებლობენ შემდეგი სოციალური ჯგუფები: შშმ პირები, პენსიონერები და 
ბავშვიანი ღარიბი ოჯახები.  

10. ხობის მუნიციპალიტეტი პირდაპირ ფინანსურ დახმარებას გასცემს ვეტერანთა და დევნილთა 
სარიტუალო ხარჯების დასაფარად, სამამულო ომისა და ჩერნობილის კატასტროფის შედეგად 
დაზარალებულთა სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯებისთვის, ერთჯერად დახმარებას 
გასცემს 4 და მეტი შვილის მყოლ ოჯახებზე, დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე, 100 წელს 
გადაცილებულ ხანდაზმულებზე და ბავშვის დაბადებასთან დაკავშირებით. დახმარებას 
გასცემს, ასევე,  უმწეოებზე ერთჯერადად, ხანძრითა და სტიქიით დაზარალებულთა ხარჯების 
დასაფარად და მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობისა და საცხოვრებელი გარემოს 
გაუმჯობესების ხელშესაწყობად. არაპირდაპირ ფინანსურ დახმარებას სუბსიდიის სახით 
გასცემს მოსახლეობის ტრანსპორტის ხარჯების დასაფარად, ავადმყოფთა სოციალური 
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დახმარებისთვის, უმწეოთა სასადილოსა და ხანდაზმულთა ბინაზე მომსახურების მიზნით და 
უმწეოთათვის სასმელი წყლის ხარჯების დასაფარად. მომსახურებაში შედის ჯანდაცვის 
პროგრამები (სარგებელსა და სოციალურ ჯგუფებზე დეტალური ინფორმაციისთვის იხ. 
დანართი 2). 

სარეიტინგო ქულაზე მიბმული სარგებელი სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონში შემდეგნაირად 
გამოიყურება:  

სამეგრელო-ზემო სვანეთის მხარეში შემავალი საქალაქო და სასოფლო მუნიციპალიტეტების მიერ 
გაცემული ყველა პროგრამა არ არის მიბმული სარეიტინგო ქულაზე. მაგალითად, ქალაქ ფოთის, 
ჩხოროწყუსა და წალენჯიხის მუნიციპალიტეტების პროგრამები არ არის მიბმული სარეიტინგო 
ქულაზე. დანარჩენი მუნიციპალიტეტების უმეტესობას ერთი ანდა ორი სარგებელი აქვს მიბმული 
სარეიტინგო ქულაზე. თუმცა გამონაკლისია ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი, რომელსაც 8 
სარგებლის მიღების კრიტერიუმად სოციალური სარეიტინგო ქულა აქვს მითითებული. ქულების 
დიაპაზონი 65 000-იდან 100 00-ის ფარგლებში მერყეობს (დამატებითი ინფორმაციისთვის იხ. 
დანართი 3). 

4.7 რაჭა-ლეჩხუმის და ქვემო სვანეთის რეგიონი 

ადმინისტრაციული ცენტრი: ქალაქი ამბროლაური 

მოსახლეობის რაოდენობა: 32 089 კაცი (2014) 

მოიცავს შემდეგ ადმინისტრაციულ ერთეულებს: ქალაქი ამბროლაური, ამბროლაურის 
მუნიციპალიტეტი, ლენტეხის მუნიციპალიტეტი, ონის მუნიციპალიტეტი და ცაგერის მუნიციპალიტეტი. 

რაჭა-ლეჩხუმის და ქვემო სვანეთის რეგიონის მუნიციპალიტეტების მიერ გაცემული სოციალური 
დახმარებები შემდეგნაირად გამოიყურება: 

1. ქალაქ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მიერ პირდაპირი ფინასნური დახმარებები გაიცემა 
90 წლის და მეტი ასაკის ხანდაზმულებზე, ომის ვეტერანებზე, მზრუნველობამოკლებული 
ბავშვების მიტოვების თავიდან ასარიდებლად, მარჩენალდაკარგულ ოჯახებზე, 
მრავალშვილიან ოჯახებზე, ხანძრით დაზარალებულებზე, შშმ პირებზე, სარიტუალო 
მომსახურებასა და ახალშობილთა ოჯახებზე. არაპირდაპირი ფინანსური დახმარება სუბსიდიის 
სახით გაიცემა ერთჯერადი უფასო კვებისთვის, ქირითა და კომუნალური გადასახადებით 
უზრუნველსაყოფად და საშეშე მერქნით დასახმარებლად. მომსახურება კი მოიცავს ჯანდაცვის 
პროგრამებს.  

2. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი პირდაპირ ფინანსურ დახმარებას გასცემს სტიქიური 
უბედურების შედეგად მიყენებებული ზარალის ასანაზღაურებლად, ოჯახებისა და ბავშვების 
სოციალური დაცვისა და ლტოლვილთა და ომის ვეტერანთა სოციალური 
უზრუნველყოფისთვის. არაპირდაპირი ფინანსური დახმარება სუბსიდიის სახით გაიცემა 
მოსახლეობის მგზავრობის ხარჯებისა და უფასო კვებით უზრუნველსაყოფად. მომსახურება კი 
მოიცავს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის პროგრამებს და ამბულატორიულ 
მომსახურებას.  

3. ლენტეხის მუნიციპალიტეტი პირდაპირ ფინანსურ დახმარებას გასცემს შშმ პირებისთვის, 
სარიტუალო ხარჯებისთვის, ვეტერანთათვის, ხანძრით დაზარალებულებისთვის, 
ხანდაზმულებისთვის, მრავალშვილიანი ოჯახებისთვის და ოჯახებისა და ბავშვების 
სოციალური დახმარებისთვის. არაპირდაპირი ფინანსური დახმარება სუბსიდიის სახით კი 
მოიცავს სანიტარულ-ეპიდემიურ ზედამხედველობას და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის 
მომსახურებას. მომსახურება კი ვრცელდება ჯანდაცვის პროგრამებზე.  

4. ონის მუნიციპალიტეტი პირდაპირ ფინანსურ დახმარებას გასცემს შშმ პირებზე, 
მრავალშვილიან ოჯახებზე, სარიტუალო ღონისძიებებისთვის, სტიქიით დაზარალებულთა 
დასახმარებლად, სადღესასწაულო პროგრამებისთვის, დაინვალიდებული ოჯახებისთვის 
ერთჯერადად, 100 წელს გადაცილებული ხანდაზმულებისა და ოკუპირებულ ტერიტორიებთან 
ახლოს მცხოვრები ოჯახებისთვის. არაპირდაპირი ფინანსური დახმარება სუბსიდიის სახით 
გაიცემა სტუდენტთა და მოსახლეობის ტრანსპორტირებისთვის. მომსახურება კი მოიცავს 
ჯანდაცვის პროგრამას და ავადმყოფთა სოციალური დახმარების პროგრამას.  
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5. ცაგერის მუნიციპალიტეტი პირდაპირ ფინანსურ დახმარებას გასცემს სარიტუალო 
ხარჯებისთვის, 9 მაისის აღსანიშნავად და ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვისთვის. 
არაპირდაპირი ფინანსური დახმარება სუბსიდიის ფორმით გამოიხატება უფასო კვებით 
უზრუნველყოფაში. მომსახურება კი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამას მოიცავს 
(სარგებელსა და სოციალურ ჯგუფებზე დეტალური ინფორმაციისთვის იხ. დანართი 2). 

 

სარეიტინგო ქულაზე მიბმული სარგებელი რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონში 
შემდეგნაირად გამოიყურება:  

რაჭა-ლეჩხუმის და ქვემო სვანეთის რეგიონში შემავალი საქალაქო და სასოფლო 
მუნიციპალიტეტებიდან ლენტეხის მუნიციპალიტეტს დახმარების პროგრამები არ აქვს მიბმული 
სარეიტინგო ქულაზე. ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებს ორი დახმარების გაცემის კრიტერიუმად 
მითითებული აქვს სოციალური ქულა. იმ მუნიციპალიტეტებში, რომლებიც დახმარების გაცემის 
კრიტერიუმად სოციალურ სარეიტინგო ქულას იყენებენ, ქულების დიაპაზონი 65 000-დან და 100 
000-ის ფარგლებში მერყეობს.  

დახმარება, რომლის მიღების კრიტერიუმი სოციალური სარეიტინგო ქულაა, ძირითადად ეხება 
ერთჯერად ფულად დახმარებას, უფასო კვებას, ქირით უზრუნველყოფას, საშეშე მერქნით დახმარებას 
და დიაგნოსტიკური მომსახურების დაფინანსებას. წინამდებარე კვლევის მიზნობრივი ჯგუფები არ 
არის ცალკე გამოყოფილი სარეიტინგო ქულებზე მიბმულ დახმარებაში, თუმცა ეს მათ 
ბენეფიციარებად ყოფნის შესაძლებლობას არ გამორიცხავს (დამატებითი ინფორმაციისთვის იხ. 
დანართი 3). 

4.8 სამცხე-ჯავახეთის რეგიონი 

ადმინისტრაციული ცენტრი: ქალაქი ახალციხე 

მოსახლეობის რაოდენობა: 160 504 კაცი (2014) 

მოიცავს შემდეგ ადმინისტრაციულ ერთეულებს: ქალაქი ახალციხე, ახალციხის მუნიციპალიტეტი, 
ადიგენის მუნიციპალიტეტი, ასპინძის მუნიციპალიტეტი, ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი, ბორჯომის 
მუნიციპალიტეტი და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი.  

სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის მუნიციპალიტეტების მიერ გაცემული სოციალური დახმარებები 
შემდეგნაირად გამოიყურება: 
 

1. ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის მიერ პირდაპირი ფინანსური დახმარება გაიცემა შშმ 
პირებზე, სარიტუალო მომსახურებაზე, ახალშობილთა ოჯახებზე, ხანძრით დაზარალებულებზე 
და ვეტერანებზე 9 მაისის დღესასწაულის აღსანიშნავად. არაპირდაპირი ფინანსური 
დახმარება სუბსიდიის სახით გაიცემა მგზავრობის, საკვებისა და ჰიგიენის საშუალებების 
უზრუნველსაყოფად. მომსახურება კი მოიცავს „სათნოების სახლისა“ და სამედიცინო 
დახმარების პროგრამების დაფინანსებას.  

2. ახალციხის მუნიციპალიტეტი პირდაპირ ფინანსურ დახმარებას გასცემს 100 წელს 
გადაცილებულ ხანდაზმულებზე, ახალშობილი ბავშვის ოჯახებზე, ხანძრით და მეწყერით 
დაზარალებულთა ოჯახებზე, ომში დაღუპული ოჯახებისთვის, შშმ პირების სოციალური 
დახმარებისა და სარიტუალო მომსახურებისთვის. არაპირდაპირი ფინანსური დახმარება 
სუბსიდიის სახით გაიცემა საშენი მასალით და შეშით უზრუნველსაყოფად. მომსახურების 
სარგებელი კი გაიცემა სამედიცინო პროგრამასა და სკოლებში სოციალურ დახმარებაზე.  

3. ადიგენის მუნიციპალიტეტი პირდაპირ ფინანსურ დახმარებას გასცემს ახალშობილთა 
ოჯახებზე, ომის მონაწილეთათვის 9 მაისის აღსანიშნავად, დაკრძალვის ხარჯებისთვის, 
ლტოლვილთა ერთჯერადი ფულადი დახმარებისთვის, ომში დაღუპულთა ოჯახების 
დასახმარებლად, მრავალშვილიანი ოჯახებისთვის და, ზოგადად, სოციალურად დაუცველი 
ოჯახებისთვის მატერიალური დახმარების გასაწევად. არაპირდაპირი ფინანსური დახმარება 
სუბსიდიის ფორმით გაიცემა მედიკამენტების უზრუნველსაყოფად. მომსახურება კი 
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შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების საინტეგრაციო ცენტრის და საზოგადოებრივი 
ჯანდაცვის მომსახურების დაფინანსებას მოიცავს.  

4. ასპინძის მუნიციპალიტეტი პირდაპირ ფინანსურ დახმარებას გასცემს ახალდაბადებული 
ბავშვის ოჯახებზე, სარიტუალო ხარჯებისთვის და სოციალურად მოწყვლადი ჯგუფების 
მატერიალური დახმარებისთვის. არაპირდაპირი ფინანსური დახმარება სუბსიდიის სახით 
გაიცემა უფასო კვებისთვის. მომსახურება მოიცავს როგორც ჯანდაცვის პროგრამებს, ასევე შშმ 
პირების უფლებების ცენტრის დაფინანსებას. 

5. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი პირდაპირ ფინანსურ დახმარებას გასცემს 9 მაისის 
ღონისძიებებზე, ომის ინვალიდთა დასახმარებლად, დაკრძალვის რიტუალის ხარჯებისთვის, 
ვეტერანთა დასახმარებლად და ახალდაბადებულთა ოჯახებისთვის. არაპირდაპირი 
ფინანსური დახმარება სუბსიდიის სახით გაიცემა მრავალშვილიანი ოჯახებისთვის ფასიანი 
სწავლის შეღავათისთვის და მედიკამენტების შესაძენად. მომსახურება კი მოიცავს ჯანდაცვის 
პროგრამებს, ოპერაციებისა და მკურნალობის ხარჯებს.  

6. ბორჯომის მუნიციპალიტეტი პირდაპირ ფინანსურ დახმარებას გასცემს 18 წლამდე დედ-მამით 
ობოლ ბავშვებზე, ახალშობილების ოჯახებზე, საქართველოს ტერიტორიული 
მთლიანობისთვის დაღუპული ოჯახების დასახმარებლად, ვეტერანთა დაკრძალვისთვის და 
სხვა სოციალურ დახმარებაზე. არაპირდაპირი ფინანსური დახმარება სუბსიდიის სახით 
გაიცემა სოციალურად დაუცველი ოჯახების მედიკამენტებით უზრუნველსაყოფად, სტიქიის 
შედეგად დაზარალებული ოჯახების ბინით უზრუნველსაყოფად და უფასო სასადილოს 
დასაფინანსებლად. მომსახურება გაიცემა დაუცველი ფენის სტაციონარული სამედიცინო 
პროგრამის დასაფინანსებლად, ღვაწლმოსილი ადამიანების დასახმარებლად, 
მრავალშვილიანი ოჯახებისა და სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების 
დასახმარებლად, ტყის ხანძრის სალიკვიდაციო ხარჯებისა და ჯანდაცვის პროგრამების 
უზრუნველსაყოფად. ბორჯომის მუნიციპალიტეტში გაცემული სარგებლით კვლევის ინტერესში 
შემავალი ხუთივე კატეგორია სარგებლობს.  

7. ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი პირდაპირ ფინანსურ დახმარებას გასცემს ობლებზე, 
ინვალიდებზე, ვეტერანების დაკრძალვის ხარჯებისთვის, მრავალშვილიანი ოჯახებისთვის, 
ბავშვიანი ოჯახებისთვის, ვეტერანებზე და სოციალურად გაჭირვებული ოჯახებისთვის 
ერთჯერადად. არაპირდაპირ ფინანსურ დახმარებას სუბსიდიის სახით მუნიციპალიტეტი 
გასცემს სამუსიკო და სპორტული სექციით მოსარგებლე გაჭირვებული ოჯახებისთვის 
გადასახადის დასაფინანსებლად, გაჭირვებული ოჯახებისთვის საწვავის შესაძენად და 
სტუდენტებისთვის გრანტისა, ან ქირის ასანაზღაურებლად. მომსახურება კი მოიცავს 
ჯანდაცვის პროგრამებს (სარგებელსა და სოციალურ ჯგუფებზე დეტალური ინფორმაციისთვის 
იხ. დანართი 2). 

 
სარეიტინგო ქულაზე მიბმული დახმარება სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში შემდეგნაირად გამოიყურება:  

სამცხე-ჯავახეთის მხარეში შემავალი საქალაქო და სასოფლო მუნიციპალიტეტებიდან ადიგენისა და 
ასპინძის მუნიციპალიტეტებს არ აქვთ სარეიტინგო ქულაზე მიბმული დახმარებები. დანარჩენ 
მუნიციპალიტეტებს შორის ქულებზე მიბმული დახმარებების ყველაზე მეტი რაოდენობა აქვს 
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტს. კერძოდ კი, სოციალური სარეიტინგო ქულა გამოყენებულია 7 
დახმარების კრიტერიუმად და ის  57 000-დან 150 000-მდე მერყეობს. გარდა ამისა, ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტს  4 დახმარება აქვს ქულაზე მიბმული, მაშინ როცა ქალაქ ახალციხეში ასეთი 
დახმარება მხოლოდ ერთია, ბორჯომის მუნიციპალიტეტში კი - 2.  

სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის მუნიციპალიტეტების მიერ გაცემულ სოციალურ სარეიტინგო ქულაზე 
მიბმული დახმარებების ბენეფიციარები არიან შშმ პირები, მარტოხელა პენსიონრები, დედით და 
მამით ობოლი ბავშვები. რაც შეეხება დახმარების სახეებს, აღნიშნულ რეგიონში ჭარბობს 
სამკურნალოდ და მედიკამენტებისთვის გამოყოფილი დახმარებები. ასევე ქულებზეა მიბმული 
დახმარების ისეთი ფორმები, როგორებიცაა ერთჯერადი ფულადი დახმარება, მედიკამენტებით 
უზრუნველყოფა, ერთჯერადი კვება, საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება, სტუდენტთა ქირის 
გადახდა და სწავლის გადასახადის დაფინანსება.  

სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის მუნიციპალიტეტებში სარეიტინგო ქულები განსხვავებულია ერთსა და 
იმავე სახის დახმარებაზე და იგი მერყეობს 65 000-დან 90 000-მდე ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში 
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და მაქსიმუმ 150 000-მდე ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში (დამატებითი ინფორმაციისთვის იხ. 
დანართი 3). 

4.9 ქვემო ქართლის რეგიონი 

ადმინისტრაციული ცენტრი: ქალაქი რუსთავი  

მოსახლეობის რაოდენობა: 423 986 კაცი (2014) 

მოიცავს შემდეგ ადმინისტრაციულ ერთეულებს: ქალაქი რუსთავი, ბოლნისის მუნიციპალიტეტი, 
გარდაბნის მუნიციპალიტეტი, დმანისის მუნიციპალიტეტი, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი, 
მარნეულის მუნიციპალიტეტი და წალკის მუნიციპალიტეტი. 

ქვემო ქართლის რეგიონის მუნიციპალიტეტების მიერ გაცემული სოციალური დახმარებები 
შემდეგნაირად გამოიყურება: 
 

1. ქალაქ რუსთავის მიერ პირდაპირი ფინანსური დახმარება გაიცემა სარიტუალო 
მომსახურებისთვის, უხუცესთა დასახმარებლად, მრავალშვილიან ოჯახებზე, მებრძოლთა 
ოჯახებზე და სტუდენტთა დასახმარებლად. არაპირდაპირი ფინანსური დახმარება სუბსიდიის 
სახით გაიცემა შშმ პირთა დასახმარებლად, განსახლების ხარჯების ასანაზღაურებლად, 
მედიკამენტებით უზრუნველსაყოფად, ტრანსპორტის, უფასო კვებისა და კომუნალური 
გადასახადების დასაფარად. მომსახურება კი მოიცავს შშმ პირთა ხელშეწყობას, მოხუცთა 
სახლის დაფინანსებას და ჯანდაცვის პროგრამებს. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მიერ 
გაწეული დახმარებების მიმღებთა შორის საგანგებოდ არის მითითებული კვლევის ინტერესში 
შემავალი შემდეგი ჯგუფები: შშმ პირები, ხანდაზმულები და სოციალურად დაუცველი 
ბავშვიანი ოჯახები.  

2. ბოლნისის მუნიციპალიტეტი პირდაპირ ფინანსურ დახმარებას გასცემს შშმ პირებსა და 
მარტოხელა ინვალიდებზე, რეინტეგრირებულ ბავშვებზე, სპორტსმენებსა და სტუდენტებზე, 
ომის ვეტერანებზე, გაჭირვებულ მოსახლეობაზე ერთჯერადად, სარიტუალო მომსახურებაზე 
და სტიქიით დაზარალებულთა კომპენსაციისთვის. არაპირდაპირი ფინანსური დახმარება 
სუბსიდიის სახით გაიცემა ქირით უზრუნველყოფაზე, ტრანსპორტის, კომუნალური 
გადასახადების შეღავათსა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფაზე. მომსახურება კი მოიცავს 
ჯანდაცვის პროგრამებს, სათნოების სახლის დაფინანსებას, სტაციონარული და 
დიაგნოსტიკური გამოკვლევების უზრუნველყოფას და ხანდაზმულთა დღის ცენტრის 
დაფინანსებას. ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მიერ სოციალური დახმარების მიმღებთა შორის 
გამოკვეთილია კვლევის ინტერესში შემავალი ორი ჯგუფი -  ხანდაზმულები და შშმ პირები. 
თუმცა სარგებლის მიმღებთა შორის არ არიან მოხსენიებულნი მარტოხელა მშობლები ანდა 
მზრუნველობამოკლებული ბავშვები. მიუხედავად ამისა, არ არის გამორიცხული, რომ ეს 
ჯგუფებიც იღებდნენ დახმარებას.  

3. გარდაბნის მუნიციპალიტეტი პირდაპირ ფინანსურ დახმარებას გასცემს ვეტერანი 
მიცვალებულების ოჯახებზე სარიტუალო ხარჯების დასაფარად და სოციალურად დაუცველ 
პირებზე (მათ შორის ვეტერანებზე). არაპირდაპირი ფინანსური დახმარება გაიცემა დიალიზის 
საჭიროების მქონე პირებისა და პედაგოგების ტრანსპორტირების შეღავათისთვის. 
მომსახურება მოიცავს ჯანდაცვის პროგრამებს, ბავშვთა და მშობელთა დახმარების 
პროგრამებს, სამედიცინო ხარჯების თანადაფინანსებას და საოპერაციო ხარჯების 
დაფინანსებას. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია არ იძლევა იმის 
დადგენის საშუალებას, თუ კვლევის ინტერესში შემავალი რომელი ჯგუფი სარგებლობს 
სოციალური დახმარებით (იხ. კომენტარი გარდაბნის ბიუჯეტის თაობაზე დანართში 2). 

4. დმანისის მუნიციპალიტეტი პირდაპირ ფინანსურ დახმარებას გასცემს ვეტერანთა 
გარდაცვალების შემთხვევაში სარიტუალო მომსახურებაზე. არაპირდაპირ ფინანსურ 
დახმარებას სუბსიდიის სახით გასცემს უფასო მგზავრობის უზრუნველსაყოფად. მომსახურება 
კი გაიცემა ჯანდაცვის ცენტრის დასაფინანსებლად, „სათნოების სახლისა“ და სამედიცინო 
გამოკვლევების მხარდასაჭერად. კვლევის ინტერესში შემავალი ჯგუფები სარგებლობენ 
მუნიციპალიტეტის მიერ გაწეული დახმარებებით, თუმცა ამის ნათლად დანახვა რთულია 
ინფორმაციის სიმწირის გამო.  
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5. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი პირდაპირ ფინანსურ დახმარებას გასცემს 
მარჩენალდაკარგულ ოჯახებზე, დევნილებისთვის, სტიქიით დაზარალებულებზე, ვეტერანებზე 
და გარდაცვლილის სარიტუალო ღონისძიებებისთვის. არაპირდაპირი ფინანსური დახმარება 
სუბსიდიის სახით გაიცემა ხანდაზმულთა სოციალური დაცვის უზრუნველსაყოფად. ამაში კი 
ძირითადად უფასო კვებით უზრუნველყოფა იგულისხმება. მომსახურების სახის დახმარებებში 
შედის შშმ პირების სამედიცინო დახმარება, მშობიარეთა სამედიცინო დახმარება და 
ჯანდაცვის პროგრამები. თეთრიწყაროს მიერ გამოყოფილი დახმარებებით კვლევის ხუთივე 
სოციალური ჯგუფი არ იფარება, დახმარების მიმღებთა კატეგორიაში მხოლოდ 
ხანდაზმულებსა და შშმ პირებზეა მითითებული. ასევე აღსანიშნავია, რომ თეთრიწყაროს 
მუნიციპალიტეტი სარგებლის გაცემის პროცესში მკაცრად განსაზღვრულ კრიტერიუმებს 
იყენებს. მაგალითად, შშმ პირებისა და მარტოხელა ხანდაზმულების კატეგორიაში შემავალი 
ბენეფიციარები მხოლოდ ისინი არიან, ვინც სამივე სახის დახმარების კრიტერიუმებს 
აკმაყოფილებენ; შესაბამისად, დანარჩენი სამი სოციალური ჯგუფის წარმომადგენლებზე 
მხოლოდ პირდაპირი ფინანსური და მომსახურების სახის დახმარებები გაიცემა.   

6. მარნეულის მუნიციპალიტეტი პირდაპირ ფინანსურ დახმარებას გასცემს შეჭირვებული 
მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გასაუმჯობესებლად (აღნიშული დახმარება ასევე 
განეკუთვნება სუბსიდიას, თუმცა ბიუჯეტის დაჯამებისას იგი მხოლოდ ფულადი დახმარების 
კატეგორიაშია შეყვანილი), სარიტუალო მომსახურებისთვის, ოჯახებისა და ბავშვების 
კეთილდღეობის უზრუნველსაყოფად. არაპირდაპირი ფინანსური დახმარების დადგენა 
რთულია მუნიციპალიტეტის მიერ მოწოდებული მასალებიდან. მომსახურებაში კი შედის 
ჯანდაცვის პროგრამები და სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება.  

7. წალკის მუნიციპალიტეტი პირდაპირ ფინანსურ დახმარებას გასცემს 100 წელს 
გადაცილებული ხანდაზმულებისთვის, სარიტუალო ღონისძიებებისთვის, ომში დაღუპულთა 
ოჯახებისთვის, გაჭირვებული ოჯახებისა და სტიქიით დაზარალებულებისთვის. 
მუნიციპალიტეტის მიერ მოწოდებული მონაცემების მიხედვით, რთულია არაპირდაპირი 
ფინანსური დახმარების დადგენა. მომსახურება გაიცემა ჯანდაცვის პროგრამების 
უზრუნველსაყოფად. კერძოდ კი, მომსახურებით ძირითადად სარგებლობენ ხანდაზმულები და 
დიალიზის საჭიროების მქონე შშმ პირები (სარგებელსა და სოციალურ ჯგუფებზე დეტალური 
ინფორმაციისთვის იხ. დანართი 2). 

 
სარეიტინგო ქულაზე მიბმული დახმარება ქვემო ქართლის რეგიონში შემდეგნაირად გამოიყურება:  

ქვემო ქართლის რეგიონში შემავალი საქალაქო და სასოფლო მუნიციპალიტეტები სარეიტინგო 
ქულას აქტიურად იყენებენ სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის დახმარების დაგეგმვისა და 
გაცემის პროცესში.  

ბოლნისის მუნიციპალიტეტი 12 დახმარების პროგრამის გასაცემად იყენებს სარეიტინგო ქულას. 
ქულის დიაპაზონი კი 65 000-დან 100 000-მდე მერყეობს. მარნეულის მუნიციპალიტეტი 10 
დახმარების პროგრამის კრიტერიუმად იყენებს სოციალურ სარეიტინგო ქულას. ქულის დიაპაზონი 0-
დან 120 000-მდე მერყეობს. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი 6 დახმარების პროგრამის 
კრიტერიუმად იყენებს სოციალურ სარეიტინგო ქულას. ქულის დიაპაზონი კი 65 000-დან 100 000-
მდე მერყეობს. წალკის მუნიციპალიტეტი 6 დახმარების პროგრამის გასაცემად მიმართავს სოციალურ 
სარეიტინგო ქულას. ქულის დიაპაზონი კი 65 000-დან 150 000-მდე მერყეობს.  

ქვემო ქართლის რეგიონში ქულაზე მიბმულ დახმარებათა ფორმებს შორის ხშირად იკვეთება  
სამედიცინო მომსახურება  და  ერთჯერადი ფულადი დახმარება. ქულაზე მიბმული სარგებელი 
გაიცემა ობოლ და გაჭირვებულ ოჯახებში მცხოვრებ სტუდენტებზე. ბოლნისის მუნიციპალიტეტს 
დახმარებები მიბმული აქვს 2015-2016 წწ. მინიჭებულ ქულებზე და აფინანსებს ლოგოპედის 
მომსახურებას და ფსორიაზით დაავადებულთა მკურნალობას.  

კვლევის ინტერესში შემავალი ჯგუფებიდან ქვემო ქართლის რეგიონში გაცემული პროგრამების 
ბენეფიციარებად ხშირად გვხვდებიან ხანდაზმულები და შშმ პირები (მაგალითად, ქალაქ რუსთავში 
და ბოლნისში). მარნეულის მუნიციპალიტეტს ბენეფიციარად ჰყავს მოხსენიებული მარტოხელა დედა. 
მიზნობრივი ჯგუფების პარალელურად ხშირია დახმარების სხვადასხვა ფორმებისა და, მათ შორის, 
ქულაზე მიბმული დახმარების ბენეფიციარებად დევნილებისა და ომის მონაწილეთა მოხსენიება.  
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სოციალური ქულების გამოყენების დიაპაზონი ერთსა და იმავე ფორმის დახმარებაზე ანდა ერთსა და 
იმავე მიზნობრივი ჯგუფის დახმარებაზე, ქვემო ქართლის რეგიონში მუნიციპალიტეტებს შორის, 
განსხვავებულია. ქულები იწყება 0-დან და ყველაზე მაღალია წალკის, ქალაქ რუსთავის (ორივეს 150 
000-მდე) და მარნეულის (120 000-მდე) მუნიციპალიტეტებში (დამატებითი ინფორმაციისთვის იხ. 
დანართი 3). 

 

4.10 მცხეთა-მთიანეთის რეგიონი 

ადმინისტრაციული ცენტრი: ქალაქი მცხეთა  

მოსახლეობის რაოდენობა: 94 573 კაცი (2014) 

მოიცავს შემდეგ ადმინისტრაციულ ერთეულებს: ქალაქი მცხეთა, მცხეთის მუნიციპალიტეტი, დუშეთის 
მუნიციპალიტეტი, თიანეთის მუნიციპალიტეტი და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი. 

ქვემო ქართლის რეგიონის მუნიციპალიტეტების მიერ გაცემული სოციალური დახმარებები 
შემდეგნაირად გამოიყურება: 
 

1. ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტი პირდაპირ ფინანსურ დახმარებას გასცემს სოციალურად 
დაუცველ პირებზე ერთჯერადად და ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურებაზე. არაპირდაპირი 
ფინანსური დახმარება სუბსიდიის სახით გაიცემა სამშენებლო მასალის, შეშის, 
მზრუნველობამოკლებული პირების უფასო კვებისა და მრავალშვილიანი ოჯახებისთვის 
სასურსათო პაკეტის დახმარების გასაწევად. მომსახურება მოიცავს ჯანდაცვის ცენტრის 
დახმარებას, სამედიცინო დახმარებას, უპატრონო ძაღლების იზოლირებას და ქალაქ მცხეთის 
ინვესტიციების და ჰუმანიტარული პროექტების გაერთიანების დახმარებას.  

2. მცხეთის მუნიციპალიტეტი პირდაპირ ფინანსურ დახმარებას გასცემს მრავალშვილიან 
ოჯახებზე, სარიტუალო მომსახურებაზე, ერთჯერად სოციალურ დახმარებასა და დიალიზის 
პროგრამით მოსარგებლე პირებზე. არაპირდაპირი ფინანსური დახმარება სუბსიდიის სახით 
გაიცემა ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვის უზრუნველყოფაზე. მომსახურება მოიცავს 
ადგილობრივი რეგიონული განვითარების ცენტრების, ჯანდაცვის პროგრამებისა და 
ოპერაციის ხარჯების დაფინანსებას.  

3. დუშეთის მუნიციპალიტეტი პირდაპირ ფინანსურ დახმარებას გასცემს დევნილებისთვის, 
სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის ერთჯერადად, საავადმყოფო ფურცელზე მყოფი 
მუშაკების დასახმარებლად, სარიტუალო მომსახურებაზე და სტიქიური უბედურების 
კომპენსაციისთვის. არაპირდაპირი ფინანსური დახმარება მოიცავს უფასო კვებას, 
მედიკამენტებით უზრუნველყოფას და სტუდენტების მგზავრობის შეღავათს. მომსახურებაში 
შედის სოციალური ცენტრის დაფინანსება, რეგიონული სააგენტოს ხელშეწყობა, სამკურნალო 
ხარჯების დაფინანსება და ჯანდაცვის პროგრამები.  

4. თიანეთის მუნიციპალიტეტი პირდაპირ ფინანსურ დახმარებას გასცემს სოციალურად დაუცველ 
ოჯახებზე, ბავშვებისა და ოჯახების დასაცავად და სარიტუალო ღონისძიებების ხარჯების 
დასაფარად. არაპირდაპირ ფინანსურ დახმარებას სუბსიდიის სახით გასცემს უფასო კვებით 
უზრუნველყოფაზე. მომსახურებაში კი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამები იგულისხმება.  

5. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი პირდაპირ ფინანსურ დახმარებას გასცემს სტიქიით 
დაზარალებულებზე, შშმ პირებზე, ომის ვეტერანების სარიტუალო მომსახურებასა და 
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის უზრუნველყოფაზე ერთჯერადად. არაპირდაპირი 
ფინანსური დახმარება სუბსიდიის სახით გაიცემა ავადმყოფთა სოციალური დაცვის 
უზრუნველსაყოფად, მომსახურება კი მოიცავს ჯანდაცვის პროგრამებს და ავადმყოფთა 
სოციალურ დაცვას (სარგებელსა და სოციალურ ჯგუფებზე დეტალური ინფორმაციისთვის იხ. 
დანართი 2). აღსანიშნავია, რომ ავადმყოფთა სოციალური დაცვის უზრუნველყოფაზე 
მუნიციპალიტეტი თანხებს არაპირდაპირი ფინანსური და მომსახურების დახმარებაზე გასაწევი 
ხარჯებიდან ფარავს.  
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სარეიტინგო ქულაზე მიბმული სარგებელი მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში შემდეგნაირად გამოიყურება:  

მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში შემავალი საქალაქო და სასოფლო მუნიციპალიტეტები სარეიტინგო 
ქულას იყენებენ სოციალური პროგრამების დაგეგმვის პროცესში. გამონაკლისია მხოლოდ მცხეთის 
მუნიციპალიტეტი და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი. თუმცა აღსანიშნავია, რომ ის მუნიციპალიტეტები, 
რომლებიც სარგებლის გაცემის კრიტერიუმად ქულას იყენებენ, ამას მხოლოდ ერთი ან ორი 
პროგრამის ფარგლებში ახორციელებენ. მაგალითად, ქალაქ მცხეთის და თიანეთის 
მუნიციპალიტეტებს სარეიტინგო ქულაზე მიბმული ერთი დახმარების ფორმა აქვთ, მცხეთის 
მუნიციპალიტეტსა და დუშეთის მუნიციპალიტეტს კი ორი პროგრამა აქვთ მიბმული ქულაზე. ქულაზე 
მიბმული დახმარებების უმეტესობა განეკუთვნება ერთჯერად ფულად დახმარებას. დუშეთის 
მუნიციპალიტეტში მედიკამენტებით დახმარების პროგრამა (სუბსიდია) სოციალურ სარეიტინგო 
ქულაზეა მიბმული  და ქულის დიაპაზონი 0-დან 100 000-ის ფარგლებში მერყეობს. მცხეთა-
მთიანეთის რეგიონის მუნიციპალიტეტებში ყველაზე მაღალი ქულაა 100 000.   

წინამდებარე კვლევის მიზნობრივი სოციალურად დაუცველი ჯგუფებიდან ქულებზე მიბმული 
დახმარებების ბენეფიციარებად მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში არცერთი ჯგუფი ცალკე გამოყოფილი 
არ არის. თუმცა სარგებლის მისაღებად არსებული კრიტერიუმები კვლევის ინტერესში შემავალი 
ჯგუფების მიერ დახმარების გამოყენების შესაძლებლობას არ გამორიცხავს. იმ შემთხვევაში, თუ ისინი 
სოციალურად გაჭირვებულ მდგომარეობაში იმყოფებიან, არიან მუნიციპალიტეტებში 
რეგისტრირებულნი და გააჩნიათ მითითებული სარეიტინგო ქულა, მაშინ მათაც შეუძლიათ განაცხადის 
საფუძველზე დახმარების მიღების მოთხოვნა (დამატებითი ინფორმაციისთვის იხ. დანართი 3). 

4.11 შიდა ქართლის რეგიონი 

ადმინისტრაციული ცენტრი: ქალაქი გორი 

მოსახლეობის რაოდენობა: 263 382 კაცი (2014) 

მოიცავს შემდეგ ადმინისტრაციულ ერთეულებს: ქალაქი გორი, გორის მუნიციპალიტეტი, კასპის 
მუნიციპალიტეტი, ქარელის მუნიციპალიტეტი და ხაშურის მუნიციპალიტეტი.  

შიდა ქართლის რეგიონის მუნიციპალიტეტების მიერ გაცემული სოციალური დახმარებები 
შემდეგნაირად გამოიყურება: 

1. ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტი პირდაპირ ფინანსურ დახმარებას გასცემს შშმ პირებზე, 
მრავალშვილიან ოჯახებზე, დედ-მამით ობლებზე, სარიტუალო მომსახურებისთვის, 
სტუდენტებისთვის, ხანძრის სტიქიით დაზარალებულებისთვის, ვეტერანთა ოჯახებისთვის, 
მარტოხელა დედებისთვის, სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისთვის ზამთრის 
პერიოდში ერთჯერადი ფულადი დახმარების სახით, ასევე, ეხმარება მიუსაფარ და 
უკიდურესად მძიმე მდგომარეობაში მყოფ ოჯახებს. არაპირდაპირი ფინანსური დახმარება 
სუბსიდიის სახით გაიცემა ძალადობის მსხვერპლთა საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად, 
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების თანადაფინანსებისა და უფასო მედიკამენტებით 
უზრუნველსაყოფად. მომსახურება კი მოიცავს ჯანდაცვის პროგრამებს, სარეაბილიტაციო 
საქმიანობებს და სოციალური თანადგომის პროექტების დაფინანსებას. ქალაქ გორის 
მუნიციპალიტეტის მიერ გაცემული დახმარებებით სარგებლობს  კვლევის ინტერესში 
შემავალი სამი ჯგუფი: შშმ პირები, მარტოხელა დედები და ღარიბი ოჯახები. 

2. გორის მუნიციპალიტეტში პირდაპირი ფინანსური დახმარება გაიცემა მარტოხელა დედებზე 
ერთჯერადად, რეინტეგრირებული ახალგაზრდების დახმარებაზე ერთჯერადად, ვეტერანთა 
ოჯახების დახმარებაზე, 100 წელს გადაცილებულ ხანდაზმულთა დახმარებაზე, უდედმამო 
ობლების, მრავალშვილიანი ოჯახების, სტუდენტებისა და სპორტსმენების ფულად 
დახმარებაზე, სარიტუალო მომსახურებისა და სტიქიის ზარალის ასანაზღაურებლად. 
არაპირდაპირი ფინანსური დახმარება სუბსიდიის სახით გაიცემა ქირის საფასურის 
დასაფარად, მედიკამენტებისა და შეშის მისაწოდებლად. მომსახურებაში შედის ჯანდაცვის 
პროგრამა და სარეაბილიტაციო პროგრამის თანადაფინანსება. გორის მუნიციპალიტეტის 
მიერ გაცემულ დახმარებათა ბენეფიციარებად ნათლად მოიხსენიებიან მარტოხელა დედები, 
ხანდაზმულები, ბავშვიანი ოჯახები და შშმ პირები. 



სოციალური დახმარებების აღწერა და რეკომენდაციები - 2014-2016 წლები 

 

62 
 

3. კასპის მუნიციპალიტეტი პირდაპირ ფინანსურ დახმარებებს გასცემს ერთჯერადი 
დახმარებების სახით, ზარალის ასანაზღაურებლად დაზარალებული ოჯახებისთვის და 
ვეტერანთა სარიტუალო ხარჯებისთვის, ასევე გაიცემა ყოველთვიური პენსია ტრავმის 
მიღებისთვის. არაპირდაპირი ფინანსური დახმარება სუბსიდიის ფორმით გაიცემა შეშის 
მერქნით უზრუნველსაყოფად და კომუნალური გადასახადების შესამსუბუქებლად. 
მომსახურება კი მოიცავს ჯანდაცვის პროგრამებს. 

4. ქარელის მუნიციპალიტეტი პირდაპირ ფინანსურ დახმარებას გასცემს სარიტუალო 
მომსახურებასა და სტიქიით დაზარალებულებზე. არაპირდაპირი ფინანსური დახმარება 
სუბსიდიის სახით გაიცემა უფასო კვებაზე, შეშასა და ელექტროენერგიისა და წყლის 
გადასახადების დასაფარად. მომსახურებაში კი შედის ბავშვიანი ოჯახებისთვის ჯანდაცვის 
პროგრამების თანადაფინანსება და, ზოგადად, ჯანდაცვის პროგრამები.  

5. ხაშურის მუნიციპალიტეტი პირდაპირ ფინანსურ დახმარებას გასცემს 100-ზე მეტი წლის 
ხანდაზმულებზე, სტიქიით დაზარალებულებზე, ვეტერანებზე, სარიტუალო მომსახურებაზე და 
საწარმოო ტრავმის ასანაზღაურებლად. არაპირდაპირი ფინანსური დახმარება სუბსიდიის 
ფორმით გაიცემა საცხოვრებლის, მგზავრობის შეღავათის და უფასო კვების 
უზრუნველსაყოფად, დევნილების შეშით მოსამარაგებლად და საყოფაცხოვრებო პირობების 
გასაუმჯობესებლად. მომსახურებაში კი შედის ჯანდაცვის პროგრამები და სახელოვნებო 
სკოლების მოსწავლეთა უფასო მომსახურება (სარგებელსა და სოციალურ ჯგუფებზე 
დეტალური ინფორმაციისთვის იხ. დანართი 2). 

 
სარეიტინგო ქულაზე მიბმული სარგებელი შიდა ქართლის რეგიონში შემდეგნაირად გამოიყურება:  

შიდა ქართლის მხარეში შემავალი საქალაქო და სასოფლო მუნიციპალიტეტები სოციალური და 
ჯანმრთელობის დაცვის დახმარების გაცემის პროცესში ერთ-ერთ კრიტერიუმად იყენებენ სოციალურ 
სარეიტინგო ქულას. ქულებზე მიბმული დახმარებების ყველაზე მეტი რაოდენობა აქვს ხაშურის 
მუნიციპალიტეტს, რომელიც სარეიტინგო ქულას 11 დახმარების გასაცემად ეყრდნობა. ქულის 
დიაპაზონი კი 0-სა და 100 000 და 70 000-სა და 150 000 შორის მერყეობს. ქალაქ გორისა  და 
გორის მუნიციპალიტეტი 8 სახის ქულაზე მიბმულ დახმარებას გასცემენ. ქულის დიაპაზონი ქალაქ 
გორის შემთხვევაში მერყეობს 0-დან 65 000-მდე ანდა 0-დან 100 000-მდე, ხოლო გორის 
მინიციპალიტეტის შემთხევაში 0-დან 47 000-მდე ანდა 0 და 70 000-ს შორის.  

შიდა ქართლის მხარეში ქულებზე მიბმული დახმარების ფორმებიდან ხშირად გვხვდება სამედიცინო 
მომსახურება და ერთჯერადი ფულადი დახმარება. ქულაზე მიბმულ სარგებელში ასევე მოიაზრება 
ზამთრის პერიოდში შეშით მოსამარაგებლად საჭირო დახმარება, სტუდენტების, სპორტსმენებისა და 
დევნილების მატერიალური დახმარება.  

კვლევის მიზნობრივი სოციალურად დაუცველი ჯგუფებიდან ქვემო ქართლის რეგიონში ქულებზე 
მიბმული დახმარებების ბენეფიციარები ქალაქ გორში არიან ხანდაზმული პირები მარტოხელა 
პენსიონრის სტატუსით და მარტოხელა დედები. გორისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში შშმ პირები 
შეყვანილნი არიან ბენეფიციართა კატეგორიაში.   

შიდა ქართლის რეგიონში შემავალ მუნიციპალიტეტებში სოციალური ქულები 0-დან იწყება, ყველაზე 
მაღალი 150 000 ქულა ხაშურის მუნიციპალიტეტს აქვს (დამატებითი ინფორმაციისთვის იხ. დანართი 
3). 

4.12 ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტები დახმარების 
სახეობების მიხედვით: 

ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტში სოციალური პროგრამების წილის დასადგენად 
შევისწავლეთ 71 მუნიციპალიტეტის 2014-2016 წლების ჯამური ბიუჯეტები და იმავე პერიოდში 
თითოეული მუნიციპალიტეტების ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის 
ბიუჯეტები.  

მუნიციპალიტეტების საერთო ბიუჯეტის მონაცემების დაჯამებით და ამ საერთო ბიუჯეტში 71 
მუნიციპალიტეტის მიერ სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამებზე გამოყოფილი 
თანხების პროცენტულობის დაანგარიშებით შემდეგი სურათი გამოიკვეთა - 2014-2016 წლებში 
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საქართველოს 71 მუნიციპალიტეტში საერთო ბიუჯეტში ჯანმრთელობისა და სოციალური 
უზრუნველყოფის თანხის წილი დაახლოებით 1%-ით შემცირდა.  

გრაფიკი № 5: 71 მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ჯამური ბიუჯეტი და მასში სოციალური და 
ჯანმრთელობის პროგრამების წილი 

 

გრაფიკი № 6: 71 მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ჯამური ბიუჯეტი და მასში სოციალური და 
ჯანმრთელობის პროგრამების წილი  

 

გრაფიკი № 7: 71 მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ჯამური ბიუჯეტი და მასში სოციალური და 
ჯანმრთელობის პროგრამების წილი

 

15,25% 

84,75% 

სოციალური და ჯანდაცვის ხარჯები სხვა დანარჩენი ასიგნებები 

13,9% 

86,1% 

სოციალური და ჯანდაცვის ხარჯები სხვა დანარჩენი ასიგნებები 

14,22% 

85,88% 

სოციალური და ჯანდაცვის ხარჯები სხვა დანარჩენი ასიგნებები 
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ქვემოთ მოცემული ცხრილი ასახავს გრაფიკებში არსებულ ინფორმაციას ლარებში.  

 

ცხრილი № 19: 2014-2016 წწ. საქართველოს მუნიციპალიტეტების საერთო ბიუჯეტში სოციალური 
და ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამებზე გამოყოფილი თანხები მილიონ ლარში. 

  2014  2015 2016 

მუნიციპალიტეტების ჯამური ასიგნებები 
(ათასი ლარი) 

1568828.11 1983562.53 2018877.55 

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური 
უზრუნველყოფა (ათასი ლარი) 

239263.92 275489.78 287013.93 

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური 
უზრუნველყოფის წილი მთლიან ბიუჯეტში 
(%) 

15.25% 13.89% 14.22% 

 

საინტერესოა იმის ნახვა, გამოიყურება ჯანმრთელობის დაცვასა და სოციალურ უზრუნველყოფაზე 
გამოყოფილი თანხები რეგიონულ ჭრილში. მაგალითად, თუ გურიის რეგიონში 2014 წელს 
პროგრამის საერთო წილი 5.04%-ს შეადგენდა, 2016 წელს იგი 3.93%-მდე შემცირდა. შიდა 
ქართლში 13.75%-დან 9.06%-მდე, ხოლო თბილისში 26.8%-დან 24.59%-მდე კლება აღინიშნება.   

გრაფიკი № 8: 2014-2016 წწ. ჯანმრთელობისა და სოციალური უზრუნველყოფის წილი 
რეგიონების მიხედვით 

 
 

ქვემოთ მოყვანილი ცხრილი აჩვენებს 71 მუნიციპალიტეტის მიერ 2014-2016 წწ. სოციალურ 
პროგრამებზე გაწეულ წლიურ ხარჯს და მათ წილს მუნიციპალიტეტების წლიურ ხარჯებთან 
შედარებით. აღსანიშნავია, რომ 16 მუნიციპალიტეტის მიერ სოციალურ პროგრამებზე გაწეული ხარჯი 
საკმაოდ მცირეა და იგი 2-4%-ს შორის მერყეობს. მათ შორის არიან გარდაბნის, თიანეთის, 
ლანჩხუთის, ონის და ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტები. 

პროცენტულად ყველაზე დიდ თანხას სოციალურ უზრუნველყოფაზე ხარჯავს თბილისი.  ასევე 
მაღალი მაჩვენებელი აქვთ ბოლნისის, ბორჯომის, გორის, ახალგორის, სამტრედიის და შუახევის 
მუნიციპალიტეტებს.  
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ცხრილი № 20: 2014-2016 წწ. 71 მუნიციპალიტეტის მიერ ჯანმრთელობის დაცვისა და  
სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამებზე გაღებული ხარჯების წილი 
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ქალაქი თბილისი  27% 23% 25% 23.37% 19.19% 19.70% 3.43% 3.39% 4.89% 

ქალაქი თელავი 5% 6.6% 6.6% 4.10% 5.71% 5.58% 0.90% 0.93% 0.98% 

ახმეტის მუნიციპალიტეტი 6% 9.8% 6.5% 4.46% 9.07% 5.97% 0.73% 0.66% 0.58% 

გურჯაანის მუნიციპალიტეტი 7% 7.9% 8.0% 4.11% 4.52% 5.07% 2.89% 3.37% 2.91% 

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი 7% 6.7% 7.5% 5.85% 5.70% 6.49% 1.10% 0.98% 1.06% 

თელავის მუნიციპალიტეტი 5% 6.6% 6.6% 4.10% 5.71% 5.58% 0.90% 0.93% 0.98% 

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი 4% 17.1% 6.6% 2.93% 16.41% 5.92% 0.79% 0.70% 0.72% 

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი 6% 7.1% 7.5% 5.39% 6.06% 6.54% 0.90% 1.01% 0.97% 

სიღნაღის მუნიციპალიტეტი 5% 5.9% 5.6% 4.60% 5.07% 5.01% 0.71% 0.81% 0.56% 
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ყვარლის მუნიციპალიტეტი 6% 4.1% 5.1% 4.97% 3.63% 4.58% 0.64% 0.47% 0.55% 

ქალაქი რუსთავი 8% 9.0% 8.7% 7.73% 8.50% 8.17% 0.55% 0.50% 0.52% 

ბოლნისის მუნიციპალიტეტი 11% 10.0% 12.6% 9.68% 9.01% 11.73% 1.45% 0.98% 0.92% 

გარდაბნის მუნიციპალიტეტი 7% 5.0% 5.5% 4.72% 3.52% 4.59% 1.97% 1.52% 0.88% 

დმანისის მუნიციპალიტეტი 3% 4.3% 3.3% 2.68% 3.58% 2.80% 0.70% 0.69% 0.53% 

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი 8% 7.0% 9.4% 6.57% 6.26% 8.38% 0.97% 0.76% 0.99% 

მარნეულის მუნიციპალიტეტი 4% 5.0% 5.1% 3.19% 4.47% 4.51% 0.74% 0.57% 0.59% 

წალკის მუნიციპალიტეტი 4% 3.3% 2.5% 3.05% 2.72% 2.50% 0.58% 0.56% 0.44% 

ქალაქი მცხეთა 4% 3.7% 2.5% 3.81% 3.27% 2.04% 0.37% 0.42% 0.46% 

დუშეთის მუნიციპალიტეტი  5% 4.8% 5.3% 4.49% 4.43% 5.05% 0.59% 0.34% 0.27% 

თიანეთის მუნიციპალიტეტი 4% 3.6% 3.5% 2.58% 2.65% 2.67% 1.00% 0.97% 0.80% 

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი  2% 3.5% 2.5% 1.50% 3.35% 1.64% 0.68% 0.73% 0.47% 

ახალგორის მუნიციპალიტეტი 11% 9.6% 10.3% 9.51% 8.00% 8.78% 1.66% 1.59% 1.55% 

მცხეთის მუნიციპალიტეტი 4% 3.6% 2.5% 3.81% 3.16% 2.04% 0.37% 0.43% 0.46% 

ქალაქი გორი  20% 6.7% 11.5% 18.91% 6.66% 11.33% 0.68% 0.00% 0.15% 

გორის მუნიციპალიტეტი  20% 6.7% 11.5% 18.91% 6.66% 11.33% 0.68% 0.00% 0.15% 
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ხაშურის მუნიციპალიტეტი 19% 8.7% 7.7% 18.14% 7.84% 6.11% 0.80% 0.82% 1.61% 

კასპის მუნიციპალიტეტი 3% 3.1% 4.5% 2.52% 2.59% 4.01% 0.42% 0.47% 0.43% 

ქარელის მუნიციპალიტეტი 13% 10.0% 7.9% 12.11% 9.47% 7.37% 0.76% 0.49% 0.57% 

 ახალციხის მუნიციპალიტეტი 2% 4.3% 3.5% 1.78% 3.58% 2.99% 0.11% 0.76% 0.46% 

ადიგენის მუნიციპალიტეტი 4% 3.8% 5.1% 3.41% 2.79% 4.00% 0.99% 1.03% 1.09% 

ბორჯომის მუნიციპალიტეტი 10% 11.2% 11.8% 9.44% 10.61% 11.24% 0.78% 0.63% 0.51% 

ახალციხის მუნიციპალიტეტი 0% 0.8% 0.5% 1.78% 3.58% 2.99% 2.01% 4.34% 3.45% 

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი 5% 4.2% 6.5% 3.38% 3.22% 5.05% 1.20% 1.02% 1.40% 

ასპინძის მუნიციპალიტეტი 5% 4.1% 3.1% 3.27% 2.98% 2.37% 1.24% 1.15% 0.69% 

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი 4% 4.5% 5.7% 2.57% 3.06% 4.37% 1.74% 1.42% 1.29% 

ქალაქი ქუთაისი  5% 4.7% 6.6% 3.05% 3.42% 5.18% 1.53% 1.31% 1.39% 

ჭიათურის მუნიციპალიტეტი 4% 7.1% 7.0% 2.92% 6.38% 6.35% 0.81% 0.67% 0.63% 

ტყიბულის მუნიციპალიტეტი 5% 4.3% 4.6% 4.61% 3.64% 3.93% 0.66% 0.62% 0.63% 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი 10% 8.5% 9.7% 9.80% 7.71% 9.22% 0.47% 0.81% 0.48% 

ბაღდათის მუნიციპალიტეტი 3% 5.2% 4.2% 2.96% 4.51% 3.79% 0.35% 0.66% 0.45% 

ვანის მუნიციპალიტეტი 3% 5.8% 4.4% 2.48% 5.15% 4.02% 0.56% 0.62% 0.42% 
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ქალაქი ზესტაფონი 9% 9.5% 8.6% 7.77% 8.83% 8.03% 1.20% 0.71% 0.54% 

თერჯოლის მუნიციპალიტეტი 7% 6.6% 7.9% 6.18% 5.86% 7.02% 0.77% 0.76% 0.85% 

სამტრედიის მუნიციპალიტეტი 7% 7.3% 10.0% 5.93% 6.64% 9.16% 0.78% 0.66% 0.80% 

საჩხერის მუნიციპალიტეტი 6% 4.2% 7.6% 4.85% 3.59% 6.49% 1.48% 0.63% 0.69% 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი 8% 7.7% 8.1% 7.36% 6.56% 6.93% 1.00% 1.16% 1.15% 

ხონის მუნიციპალიტეტი 8% 8.0% 9.5% 6.85% 6.98% 8.54% 1.11% 0.98% 0.99% 

ქალაქი ამბროლაური 5% 5.2% 6.1% 3.23% 4.32% 5.43% 1.45% 0.89% 0.69% 

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი 5% 5.2% 6.1% 4.16% 0.93% 1.52% 0.68% 0.89% 0.69% 

ლენტეხის მუნიციპალიტეტი 3% 2.9% 3.0% 1.94% 1.67% 1.80% 1.04% 0.94% 0.88% 

ონის მუნიციპალიტეტი 2% 1.4% 2.4% 1.49% 1.04% 1.79% 0.46% 0.39% 0.61% 

ცაგერის მუნიციპალიტეტი 6% 4.8% 5.2% 5.24% 3.71% 4.06% 1.03% 1.07% 1.12% 

ქალაქი ბათუმი 6% 6.6% 8.2% 4.44% 4.29% 5.54% 1.72% 2.04% 2.22% 

ქობულეთის მუნიციპალიტეტი 3% 2.6% 3.1% 2.36% 2.24% 2.70% 0.39% 0.37% 0.40% 

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი 3% 2.5% 5.3% 2.39% 2.10% 4.38% 0.61% 0.40% 0.91% 

შუახევის მუნიციპალიტეტი 5% 10.2% 10.0% 5.01% 8.69% 7.78% 4.59% 1.47% 2.20% 

ხულოს მუნიციპალიტეტი 8% 6.6% 6.3% 6.40% 5.29% 4.91% 1.32% 1.34% 1.36% 
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ქალაქი ოზურგეთი  5% 3.2% 3.8% 4.23% 3.11% 3.35% 0.31% 3.40% 3.36% 

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი 4% 5.5% 4.9% 2.92% 4.72% 4.18% 0.65% 0.78% 0.67% 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი 4% 2.8% 3.3% 3.35% 2.14% 2.56% 1.13% 0.64% 0.74% 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი 7% 2.9% 3.9% 6.23% 2.42% 3.51% 0.43% 0.49% 0.44% 
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4.13 მუნიციპალიტეტების მიერ გასაცემი დახმარების კრიტერიუმები და 
ტენდენციები 

მუნიციპალიტეტების მიერ მოწოდებული მასალებიდან ირკვევა, რომ სოციალური უზრუნველყოფისა 
და ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამებით გასაცემი დახმარება, როგორც წესი, ადგილობრივი 
ბიუჯეტის დამტკიცების დადგენილებისა და ადგილობრივი სოციალური დახმარების გაცემის წესის 
შესაბამისად რეგულირდება. რეგულაციების შესაბამისად იკვეთება დახმარების მისაღებად 
აუცილებელი შემდეგი კრიტერიუმები:  

1. სოციალურად დაუცველი პირი, რომელიც გამოთქვამს სურვილს ისარგებლოს 
მუნიციპალიტეტის სოციალური უზრუნველყოფის ან ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამით, 
ვალდებულია რეგისტრირებული იყოს განაცხადის მიმღებ მუნიციპალიტეტში; 

2. პირი, რომელსაც სურს სოციალური უზრუნველყოფის ან ჯანმრთელობის დაცვის 
პროგრამით ისარგებლოს შესაბამის მუნიციპალიტეტში, ვალდებულია ირიცხებოდეს 
სოციალურად დაუცველთა მონაცემთა ბაზაში;  

3. პირმა/ოჯახმა, რომელსაც სურს ქულაზე მიბმული სოციალური უზრუნველყოფის ან 
ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამით სარგებლობა, სოციალური მომსახურების სააგენტოდან 
უნდა წარმოადგინოს ამონაწერი სოციალური ქულის შესახებ; 

4. პირმა/ოჯახმა, რომელსაც სურს ისარგებლოს კონკრეტული სამიზნე ჯგუფისთვის 
(მაგალითად, შშმ პირებისთვის, მარტოხელა მშობლებისთვის, მზრუნველობამოკლებული 
ბავშვებისთვის და ა.შ.) განსაზღვრული სოციალური უზრუნველყოფის ან ჯანმრთელობის 
დაცვის პროგრამით, გამგეობაში უნდა წარმოადგინოს აღნიშნული სტატუსის 
დამადასტურებელი დოკუმენტი. 

 

განსაკუთრებით მწვავე დაავადების ანდა გადაუდებელი საჭიროების შემთხვევაში 
მუნიციპალიტეტები გასცემენ დახმარებას პირებზე, რომლებიც, შესაძლოა, ვერ ხვდებოდნენ 
მუნიციპალიტეტის მიერ მიზნობრივი სოციალური ჯგუფებისთვის გამოყოფილი დახმარების 
კატეგორიაში. გამგებლის დადგენილების საფუძველზე შექმნილი დახმარების შემსწავლელი 
მუდმივმოქმედი კომისია მოქალაქის განაცხადის საფუძველზე იღებს გადაწყვეტილებებს 
ინდივიდუალური განაცხადის განხილვასა და დაკმაყოფილება/დაუკმაყოფილებლობის თაობაზე. ამ 
ტიპის დახმარებები ზოგიერთ მუნიციპალიტეტში ერთჯერადად გაიცემა, ზოგან კი შესაძლოა 
განმეორებით გაიცეს ერთსა და იმავე პირზე.  

რთული აღმოჩნდა იმის ზუსტად განსაზღვრა, თუ რა სახის დახმარებები გაიცემა მხოლოდ 
ერთჯერადად ანდა მრავალჯერადად. თუმცა გარკვეული ტენდენციები მაინც გამოიკვეთა. 
მაგალითად, თირკმლის უკმარისობით დაავადებულთა ტრანსპორტის ხარჯის ასანაზღაურებლად 
საჭირო დახმარება, როგორც წესი, გაიცემა მრავალჯერადად; უფასო კვებაზე განკუთვნილი 
დახმარება გაიცემა დღეში ერთხელ; ხოლო თვეში ერთხელ გაიცემა დახმარება შშმ პირთა 
ტრანსპორტირების დასაფინანსებლად; სარიტუალო ხარჯების ანაზღაურებას ერთჯერადი 
დახმარების სახე აქვს; ხოლო დახმარება, რომელიც გამიზნულია ხანძრის ანდა სტიქიის შედეგად 
მიყენებული ზარალის ასანაზღაურებლად, შესაძლოა გაიცეს წელიწადში ერთხელ ერთსა და იმავე 
პირზე ან ოჯახზე. მუნიციპალიტეტების მიერ გაცემული ერთჯერადი დახმარება, როგორც წესი, 
პირდაპირი ფინანსური დახმარების კატეგორიაში მოიაზრება.  
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4.14 სარეიტინგო ქულაზე მიბმული დახმარებები 

71 მუნიციპალიტეტიდან მოპოვებული ინფორმაციის საფუძველზე ირკვევა, რომ ექვსი რეგიონის 10 
მუნიციპალიტეტი ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის დახმარების გაცემისას 
არ იყენებს სარეიტინგო ქულას. ამისი მიზეზის დადგენა რთულია, რამეთუ მათი არც გეოგრაფიული 
და არც დემოგრაფიული კრიტერიუმი არ იძლევა რაიმე განსაკუთრებული ტენდენციის დანახვის 
საშუალებას. თუმცა მათი აღნიშვნა მაინც საინტერესოა შემდგომი დაკვირვების მიზნით. აღნიშნული 
მინიციპალიტეტები შემდეგნაირად გამოიყურება:   

1. სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონი: წალენჯიხის, ჩხოროწყუს და ქალაქ ფოთის 
მუნიციპალიტეტი; 

2. კახეთის რეგიონი: თელავის მუნიციპალიტეტი; 

3. იმერეთის რეგიონი: თერჯოლის მუნიციპალიტეტი; 

4. რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთის რეგიონი: ლენტეხის მუნიციპალიტეტი; 

5. მცხეთა-მთიანეთის რეგიონი: მცხეთის და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი; 

6. სამცხე-ჯავახეთის რეგიონი: ადიგენის და ასპინძის მუნიციპალიტეტი. 

დანარჩენი 61 მუნიციპალიტეტი უფასო კვების, მედიკამენტების და სამედიცინო მომსახურების 
დახმარებების გაცემის პროცესში სარეიტინგო სოციალურ ქულას ერთ-ერთ კრიტერიუმად იყენებს. 
ქულა ასევე გამოიყენება არაპირდაპირი ფინანსური დახმარების, კერძოდ კი, კომუნალური 
გადასახადების შემსუბუქების სუბსიდიის გასაცემად.  

სამედიცინო მომსახურების და მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დახმარებების მისაღებად 
ბენეფიციარი უნდა ხვდებოდეს 65000 - 100 000 ქულის დიაპაზონში. თუმცა მრავალშვილიან 
ოჯახებს, რომლებიც 0-100 000 სარეიტინგო ქულის დიაპაზონში ხვდებიან, ეძლევათ პირდაპირი 
ფინანსური დახმარება ანდა არაპირდაპირი ფინანსური დახმარება, ძირითადად უფასო კვებისა და 
სხვა სახის სუბსიდიების ფორმით. კახეთის რეგიონში შემავალი ორი მუნიციპალიტეტი ყველაზე 
მაღალ სარეიტინგო ქულას იყენებს დახმარების გაცემის პროცესში. 160 000-მდე ქულა 
გამოიყენება გურჯაანის, ხოლო 200 000-მდე სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მიერ დახმარების 
გაცემის ერთ-ერთ კრიტერიუმად.  
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5.  დასკვნები და რეკომენდაციები 

5.1 დასკვნები  

 აღნიშნული კვლევა გვაჩვენებს, რომ ცენტრალური სახელმწიფო სტრუქტურებისა და 
ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების მიერ ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური 
უზრუნველყოფის არსებული პროგრამები ამ კვლევის ინტერესში შემავალ ხუთივე 
სოციალურ ჯგუფს ფარავენ. ხუთივე ჯგუფი იღებს პირდაპირ ფინანსურ, არაპირდაპირ 
ფინანსურ და მომსახურების სახის დახმარებას. კვლევიდან ასევე ირკვევა, რომ 
ცენტრალური სამინისტროების მიერ გაცემული დახმარების ბენეფიციარების განსაზღვრა 
უფრო მარტივია, ვიდრე ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების მიერ გაცემული დახმარების 
შემთხვევაში. სამინისტროების მიერ გაცემული სამივე სახის დახმარება უფრო განჭვრეტადი 
და დათვლადია, ვიდრე მუნიციპალიტეტების მიერ გაცემული იმავე სახის დახმარება. არც 
დახმარების დუბლირება გამოირიცხება. შესაძლებელია, რომ ერთი და იგივე ბენეფიციარი 
დახმარებას იღებდეს როგორც ცენტრალურ, ისე ადგილობრივ დონეზე. თუმცა ამ ტიპის 
დუბლირება შეიძლება, ძირითადად, ერთჯერადი დახმარების გაცემის პროცესში 
შეიმჩნეოდეს.  
 

 კვლევის პროცესში მიღებული მონაცემების საფუძველზე შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ 
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამების პრიორიტეტები ცენტრალურ და მუნიციპალურ 
დონეზე ერთმანეთს მკვეთრად ემთხვევა. მაგალითად, დემოგრაფიული მდგომარეობის 
გაუმჯობესების მიზნით მუნიციპალიტეტები ხშირად გასცემენ ახალშობილებსა და 
მრავალშვილიან ოჯახებზე ერთჯერადი და ყოველთვიური სახის დახმარებას. ამასთანავე, 
ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამებში ჩართვის უზრუნველსაყოფად, მუნიციპალიტეტები 
ბენეფიციარებზე გასცემენ ტრანსპორტისა და საჭირო სამედიცინო კვლევების 
თანადასაფინანსებლად საჭირო დახმარებას.  
 

 ცენტრალურ დონეზე ყველაზე აქტიურად სამიზნე ჯგუფებს საქართველოს შრომის, 
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო ეხმარება. სამინისტრო გასცემს 
პირდაპირ ფინანსურ, არაპირდაპირ ფინანსურ დახმარებას სუბსიდიის სახით და ასევე 
სთავაზობს მომსახურებას. სხვა სამინისტროები ბენეფიციარებს სხვადასხვა მიზნობრივი 
პროგრამებით ნაწილობრივ ეხმარებიან.  
 

 მოპოვებული მონაცემების საფუძველზე შეიძლება დავასკვნათ, რომ მუნიციპალიტეტების 
მიერ გაცემული დახმარებები თავისი ფორმებისა და პრიორიტეტების კუთხით ერთმანეთის 
მსგავსია. შესაძლოა მუნიციპალიტეტი მკაფიოდ არ მიუთითებდეს ბენეფიციარის 
კონკრეტულ ტიპზე, თუმცა მათ მიერ შექმნილი კრიტერიუმები სხვადასხვა ბენეფიციარის 
არსებობას არ გამორიცხავს. შესაბამისად, კვლევის ინტერესში შემავალი ბენეფიციარები, 
დიდი ალბათობით, იღებენ მუნიციპალიტეტების მიერ გაცემულ დახმარებას.  
 

 სოციალურ სარეიტინგო ქულაზე მიბმული დახმარება გვხვდება როგორც ცენტრალურ, ასევე 
მუნიციპალურ დონეზე. 71 მუნიციპალიტეტიდან 10 მუნიციპალიტეტს არ აქვს ქულაზე 
მიბმული დახმარება. ცენტრალურ დონეზე სარეიტინგო სოციალურ ქულაზე მიბმული 
დახმარებები აქვთ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 
სამინისტროს, იუსტიციის სამინისტროს და განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს.  
 

 კვლევის საფუძველზე მოპოვებული ინფორმაცია გვაჩვენებს, რომ ცენტრალურ დონეზე 
ბიუჯეტიდან სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამებზე უფრო მეტი თანხა 
გამოიყოფა, ვიდრე ადგილობრივი ბიუჯეტებიდან. 2014-2016 წწ. მონაცემებით სოციალურ 
პროგრამებზე ბიუჯეტის თითქმის 10%-ით მეტი იხარჯება ცენტრალურ დონეზე, ვიდრე 
მუნიციპალიტეტების დონეზე. იგივე ტენდენცია შეიმჩნევა ჯანმრთელობის დაცვის 
პროგრამებზეც. 2016 წლის მონაცემებით, ცენტრალური ბიუჯეტის 7% დაიხარჯა აღნიშნული 



სოციალური დახმარებების აღწერა და რეკომენდაციები - 2014-2016 წლები 

 

73 
 

სახის დახმარების გაცემაზე, მაშინ როდესაც მუნიციპალური ბიუჯეტის მხოლოდ 2% 
მოხმარდა ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამებს.  
 

5.2 რეკომენდაციები 

 კვლევის პროცესში მიღებული მონაცემების ანალიზის შედეგად იკვეთება ინფორმაციის 
მოპოვებისა და ანგარიშგების სტანდარტული ფორმის შემუშავების საჭიროება. აღნიშნული 
სტანდარტი ცენტრალურ და ადგილობრივ სახელმწიფო სტრუქტურებს შესაძლებლობას 
მისცემდა უფრო ეფექტიანად, ზუსტად და დროულად მიეღოთ, დაემუშავებინათ და 
გაეანალიზებინათ ინფორმაცია ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის პროგრამების შესახებ 
და ასევე ზუსტად გამოევლინათ პროგრამებით მოსარგებლე ბენეფიციარების 
ინდივიდუალური ჯგუფები და კატეგორიები.  
 

 სოციალური დახმარების უფრო მიზნობრივად განსასაზღვრად და გასაცემად, 
მუნიციპალიტეტები სოციალური პროგრამების დაგეგმვისა და  პრიორიტეტების 
განსაზღვრის დროს კოორდინაციას ახორციელებენ სოციალური მომსახურების 
სააგენტოსთან. ისინი ასევე ყოველწლიურ რეჟიმში აწვდიან სააგენტოს ინფორმაციას 
არსებული პროგრამების შესახებ, თუმცა არც დაგეგმვის და არც ინფორმაციის მიწოდების 
სტანდარტიზებული ფორმები არ არსებობს. ეს კი აბრკოლებს სოციალური პროგრამების 
სიღრმისეული კვლევის შესაძლებლობას, ასევე მათი მოკლევადიანი, საშუალოვადიანი და 
გრძელვადიანი შედეგის დანახვის შესაძლებლობას. სტანდარტიზებული ფორმების 
არსებობა სააგენტოსა და მუნიპალიტეტებს გაუმარტივებდა სოციალური პროგრამების 
დაგეგმვის პროცესს და მუნიციპალურ დახმარებებსაცუფრო მიზნობრივს და განჭვრეტადს 
გახდიდა. ასევე მოგვცემდა პირდაპირი ფინანსური დახმარების, არაპირდაპირი ფინანსური 
დახმარებისა და მომსახურების ფორმებისა და სახეების უფრო კონკრეტულად განსაზღვრის 
საშუალებას. 
 

 სოციალური პროგრამების შესახებ ინფორმაციის მოპოვებას ასევე გაამარტივებდა 
რეგიონებში საინფორმაციო შეხვედრების პერმანენტული მოწყობა და ადგილობრივი 
წარმატებული სოციალური პროექტების გამოვლენა და საუკეთესო პრაქტიკის სხვა 
მუნიციპალიტეტებში გავრცელება.  
 

 სასურველია მუნიციპალურ დონეზე საჭიროებების პერიოდულად შეფასების პრაქტიკის 
დანერგვა, რომელსაც ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლები 
ერთობლივად განახორციელებენ და ამის საფუძველზე დაგეგმავენ სოციალურ პროგრამებს 
და განსაზღვრავენ დახმარებების გასაცემად საჭირო ეფექტიან კრიტერიუმებს.  
 

 ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებსა და სააგენტოს რეგიონულ წარმომადგენლობებს შორის 
თანამშრომლობა და კოორდინაცია დღეისათვის თანამშრომელთა კეთილ ნებაზეა 
დამოკიდებული. სისტემის სირთულის გათვალისწინებით და პროცესების უკეთ 
წარსამართავად, სასურველი იქნებოდა ამ ურთიერთობის ფორმალიზება და მისთვის 
პერმანენტული ხასიათის მიცემა. მომავალში ეს შეიძლება ელექტრონული ფორმითაც 
განხორციელდეს, თუმცა საწყის ეტაპზე საჭიროა მისი ფორმალიზება.  
 

 სასურველია დახმარებების სტანდარტიზაცია. მაგალითად, ნათლად განისაზღვროს 
მრავალჯერადი და ერთჯერადი დახმარების საბაზისო ტიპები და მათ გასაცემად საჭირო 
დოკუმენტების ნუსხა. ამავე დროს, სასურველია ბენეფიციარებთან ურთიერთობა 
გამარტივდეს და ინფორმაცია მათთვის ხელმისაწვდომი გახდეს ელექტრონული ფორმით. 
ეს ბენეფიციარს დროისა და ამ ინფორმაციის მოსაპოვებლად საჭირო სატრანსპორტო 
რესურსებზე დანახარჯს შეუმცირებდა.  
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 საბაზისო სისტემა სასურველია დაინერგოს ყველა მუნიციპალიტეტში, ასევე, 
მუნიციპალიტეტებს მიეცეთ საშუალება ამ საბაზისო სისტემის საფუძველზე შექმნან 
კონკრეტული რეგიონისთვის დამახასიათებელი სოციალური პროგრამები. თუმცა საბაზისო 
სისტემაში შემავალი დახმარებები ყველა მუნიციპალიტეტში უნდა გაიცემოდეს.  
 

 ბენეფიციარზე (მომხმარებელზე) ორიენტირებული სერვისის სისტემა სასურველია 
დაინერგოს ცენტრალურ და მუნიციპალურ დონეზე. სისტემა, რომლის გამოყენების 
შემთხვევაშიც ბენეფიციარს გაუმარტივდება სახელმწიფო სტრუქტურასთან ურთიერთობა და 
გაზრდის მის კმაყოფილებას. სასურველია გაფართოვდეს საქართველოს სერვისების 
განვითარების სააგენტოს საზოგადოებრივ ცენტრებთან თანამშრომლობა, ასევე, 
ბენეფიციარს მიეცეს საშუალება სოციალური მომსახურება იუსტიციის სახლების საშუალებით 
მიიღოს.    
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ბიბლიოგრაფია  
 

ცენტრალურ დონეზე გამოყენებული მასალები: 
წერილები: 

• საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს წერილი №18/5761, 
თარიღი 01/09/2016  

• რეგიონული განვითარების სამინისტროს წერილი №01/2834,  თარიღი 07/092016 
• სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წერილი №11626/01, თარიღი 09/09/2016   
• საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მიერ 2016 წლის 14 სექტემბერს მოწოდებული 

წერილი №6124;  
• საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, 

განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს 2016 წლის 8 სექტემბერს მოწოდებული 
წერილი (№04-03/04/23512);  

• საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ 2016 წლის 14 იანვარს 
მოწოდებული წერილი MES 3 16 01068462; 

• საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს მიერ 2016 წლის 8 
სექტემბერს მოწოდებული წერილი №11/2593; 

• საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს 2016 წლის 18 ნოემბრის წერილი №04-03/125988; 
• საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს - პენიტენციური 

დეპარტამენტის მიერ 2016 წლის 8 სექტემბერს მოწოდებული წერილი MOC 3 16 
00763953;  

• სოციალური მომსახურების სააგენტოს ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტის 
უფროსის მოადგილის, დიმიტრი ჩხეიძის მიერ 2016 წლის 2 დეკემბერს ელ. ფოსტით 
მოწოდებული სტატისტიკური მონაცემები;   

• ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ 2017 წლის 23 თებერვალს ელ. ფოსტით მოწოდებული 
დოკუმენტი, რომელიც ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების მიერ 2016 წელს 
განხორციელებულ პროგრამებს მოიცავს.  
 

სტატისტიკური მონაცემები, კანონმდებლობა და სამინისტროების ვებგვერდებზე 
მოპოვებული ინფორმაცია:  
სსიპ „საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე“  www.matsne.gov.ge 

საქართველოს სტატისტიკის დეპარტამენტის ვებგვერდიდან  http://www.geostat.ge 

საქართველოს 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონი 
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3108373  

საქართველოს კანონი სოციალური დახმარების შესახებ, 2006 წლის 29 დეკემბერი 

№4289–რს, იხილეთ დოკუმენტი შემდეგ ვებგვერდზე: 
http://ssa.gov.ge/files//01_GEO/KANONMDEBLOBA/Kanonmdebloba/kanoni_socialuri_daxmarebi
s_shesaxeb_kodificirebuli_2017_wlis_ianvris_mdgomareobiT.pdf  
 

ჯანდაცვის სამინისტრო - სოციალური მომსახურების სააგენტო 

სოციალური მომსახურების სააგენტოს ინტერნეტგვერდზე მოპოვებული ინფორმაცია სოციალურ 
პროგრამებზე http://ssa.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=34 

სოციალური მომსახურების სააგენტოს ინტერნეტგვერდზე მოპოვებული ინფორმაცია 
ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამებზე http://ssa.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=803 

იუსტიციის სამინისტრო 
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საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 22 დეკემბრის დადგენილება №643 „საქართველოს 
იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის 
– საქართველოს ეროვნული არქივის მიერ გაწეული მომსახურებისათვის დაწესებული საფასურის 
ოდენობების, გადახდის წესისა და მომსახურების ვადების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს 
მთავრობის 2011 წლის 29 დეკემბრის №506 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე, იხ. 
დადგენილების დეტალები შემდეგ ვებგვერდზე: 
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3114497 ). 
 
საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 29 დეკემბრის დადგენილება №508 „საქართველოს 
იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის 
– სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს და დელეგირებული უფლებამოსილების 
ფარგლებში საკონსულო თანამდებობის პირის მიერ გაწეული მომსახურების ვადების, ამ 
მომსახურებისათვის დაწესებული საფასურების ოდენობების და საფასურის გადახდის წესის 
დამტკიცების შესახებ“, იხ. დადგენილების დეტალები შემდეგ ვებგვერდზე: 
http://www.sda.gov.ge/wp-content/uploads/2015/04/508. ). 
 
განათლების სამინისტრო 
საქართველოს განათლების სამინისტრო ინკლუზიური განათლების შესახებ 
http://www.mes.gov.ge/content.php?id=289&lang=geo.  
ინკლუზიური პროგრამების სამმართველო: http://inclusion.ge/geo/static/5.  
 
დევნილთა სამინისტრო 
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა 
და ლტოლვილთა მინისტრის  2014 წლის 3 ივნისის ბრძანება №1125 
(http://mra.gov.ge/res/docs/2016092612471957843.pdf). 
 
 
მუნიციპალიტეტის დონეზე გამოყენებული მასალები: 

1. ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №68, 2015 წლის 24 დეკემბერი, 
დაბა ადიგენი. 

2. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №38, 2015 წლის 25 
დეკემბერი, ქალაქი ამბროლაური. 

3. ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება, №47, 2015 წლის, 16 დეკემბერი, 
დაბა ასპინძა. 

4. ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება, №46, 2015 წლის 17 დეკემბერი, 
ქალაქი ახალციხე.  

5. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება, №29, 2015 წლის 29 
დეკემბერი, ქალაქი ახალქალაქი. 

6. ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება, №74, 2015 წლის 23 დეკემბერი, 
ქალაქი ახმეტა.  

7. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება, №69, 2015 წლის 25 დეკემბერი, 
ქალაქი ბაღდათი.  

8. ქალაქ ბათუმის საკრებულოს დადგენილება, №35, 2015 წლის 25 დეკემბერი, ქალაქი 
ბათუმი.  

9. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება, №36, 2015 წლის 18 დეკემბერი, 
ქალაქი ბორჯომი.  

10. ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება, №53, 2015 წლის 28 დეკემბერი, 
ქალაქი ცაგერი.  

11. ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება, №40, 2015 წლის 29 დეკემბერი, 
ქალაქი ჭიათურა.  

12. ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება, №53, 2015 წლის 29 
დეკემბერი, დაბა ჩოხატაური.  

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3114497
http://www.mes.gov.ge/content.php?id=289&lang=geo
http://mra.gov.ge/res/docs/2016092612471957843.pdf
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13. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება, №40, 2015 წლის 21 
დეკემბერი, დაბა ჩხოროწყუ.  

14. დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება, №52, 2015 წლის 17 
დეკემბერი, ქალაქი დედოფლისწყარო.  

15. დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება, №30, 2015 წლის 18 დეკემბერი, 
ქალაქი დმანისი.  

16. დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება, №36, 2015 წლის 25 დეკემბერი, 
ქალაქი დუშეთი.  

17. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება, №28/34, 2015 წლის 25 
დეკემბერი, ქალაქი ფოთი.  

18. გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება, №57, 2015 წლის 18 დეკემბერი, 
ქალაქი გორი.  

19. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება, №50, 2015 წლის 7 დეკემბერი, 
ქალაქი გურჯაანი.  

20. ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება, №48, 2015 წლის 27 ნოემბერი, 
ქალაქი ქარელი. 

21. კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება, №37, 2015 წლის 18 დეკემბერი, 
ქალაქი კასპი.  

22. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №22, 2015 წლის 29 
დეკემბერი, ქალაქი ქობულეთი. 

23. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება, №55, 2015 წლის 25 
დეკემბერი, ქალაქი ლაგოდეხი.  

24. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება, №47, 2015 წლის 29 
დეკემბერი, ქალაქი ლანჩხუთი.  

25. ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება, №30, 2015 წლის 30 დეკემბერი, 
დაბა ლენტეხი.  

26. მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება, №41, 2015 წლის 25 
დეკემბერი, ქალაქი მარტვილი.  

27. მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება, №58, 2015 წლის 31 დეკემბერი, 
ქალაქი მცხეთა.  

28. მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება, №37, 2015 წლის 29 დეკემბერი, 
დაბა მესტია. 

29. ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება, №24, 2015 წლის 30 
დეკემბერი, ქალაქი ნინოწმინდა.  

30. ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება, №27, 2015 წლის 16 დეკემბერი, 
ქალაქი ონი.  

31. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება, №43, 2015 წლის 25 
დეკემბერი, ქალაქი ოზურგეთი.  

32. ქალაქ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება, №52, 2015 წლის 25 
დეკემბერი, ქალაქი ამბროლაური  

33. ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება, №49, 2015 წლის 23 
დეკემბერი, ქალაქი ახალციხე.  

34. ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება, №5, 2016 წლის 5 
თებერვალი, ქალაქი გორი.  

35. ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება, №49, 2015 წლის 15 
დეკემბერი, ქალაქი მცხეთა.  

36. ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება, №56, 2015 წლის 30 
დეკემბერი, ქალაქი ოზურგეთი.  

37. ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება, №80, 2015 წლის 22 
დეკემბერი, ქალაქი ზუგდიდი.  

38. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება, №114, 2015 წლის 18 
დეკემბერი, ქალაქი ქუთაისი.  



სოციალური დახმარებების აღწერა და რეკომენდაციები - 2014-2016 წლები 

 

78 
 

39. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება, №141, 2015 წლის 24 
დეკემბერი, ქალაქი რუსთავი.  

40. საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება, №40, 2015 წლის 25 ნოემბერი, 
ქალაქი საჩხერე.  

41. სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება, №48, 2015 წლის 22 
დეკემბერი, ქალაქი სამტრედია.  

42. სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება, №44, 2015 წლის 23 დეკემბერი, 
ქალაქი სენაკი. 

43. შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება, №35, 2015 წლის 25 დეკემბერი, 
დაბა შუახევი.  

44. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება, №43, 2014 წლის 19 დეკემბერი, 
ქალაქი სიღნაღი.  

45. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება, №32-127, 2015 წლის 26 
დეკემბერი, ქალაქი თბილისი.  

46. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება, №52, 2015 წლის 28 
დეკემბერი, ქალაქი თელავი.  

47. თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება, №64, 2015 წლის 25 დეკემბერი, 
ქალაქითელავი. 

48. თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება, №39, 2015 წლის 7 დეკემბერი, 
ქალაქი თერჯოლა.  

49. თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება, №54, 2015 წლის 29 დეკემბერი, 
დაბა თიანეთი.  

50. ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება, №44, 2015 წლის 22 დეკემბერი, 
ქალაქი ტყიბული.  

51. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება, №47, 2015 წლის 24 
დეკემბერი, ქალაქი წალენჯიხა.  

52. ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება, №53, 2015 წლის 29 დეკემბერი, 
ქალაქი ვანი.  

53. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება, №74, 2015 წლის 25 
დეკემბერი, ქალაქი წყალტუბო.  

54. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება, №43, 2015 წლის 18 
დეკემბერი, დაბა ხარაგაული.  

55. ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება, №60, 2015 წლის 15 დეკემბერი, 
ხაშური.  

56. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება, №36, 2015 წლის 25 
დეკემბერი, ქალაქი ბათუმი.  

57. ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება, №30, 2015 წლის 25 დეკემბერი, 
ქალაქი ხობი.  

58. ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება, №42, 2015 წლის 22 დეკემბერი, 
ქალაქი ხონი.  

59. ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება, №32, 2015 წლის 25 დეკემბერი, 
დაბა ხულო.  

60. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება, №14, 2015 წლის 30 დეკემბერი, 
დაბა სტეფანწმინდა.  

61. ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება, №53, 2015 წლის 21 დეკემბერი, 
ქალაქი ყვარელი.  

62. ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება, №35, 2015 წლის 16 
დეკემბერი, ქალაქი ზესტაფონი.  

63. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება, №47, 2015 წლის 29 დეკემბერი, 
ქალაქიზუგდიდი.  

64. ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება, №58, 2015 წლის 21 დეკემბერი, 
ქალაქი ბოლნისი.  
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65. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება, №63, 2015 წლის 21 დეკემბერი, 
ქალაქი გარდაბანი.  

66. მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება, №44, 2015 წლის 25 
დეკემბერი, ქალაქი მარნეული.  

67. ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება, №23, 2015 წლის 29 დეკემბერი, 
დაბა ქედა.  

68. წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება, №31, 2015 წლის 28 დეკემბერი, 
ქალაქი წალკა.  

69. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №137, 2015 წლის 25 
დეკემბერი, ქალაქი თეთრიწყარო. 

70. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №47, 2015 წლის 25 დეკემბერი, 
ქალაქი საგარეჯო. 

71. აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №44, 2015 წლის 25 დეკემბერი, 
აბაშა. 

დანართები 

დანართი 1: ინფორმაცია მუნიციპალიტეტებზე, სამინისტროებსა და ჩატარებულ ინტერვიუებზე 
(ანგარიშს თან ერთვის ცალკე დოკუმენტად) 
დანართი 2: ბენეფიტების სამი ფორმა კვლევის ხუთი სოციალური გჯუფის მიხედვით 71 
მუნიციპალიტეტში (ანგარიშს თან ერთვის ცალკე დოკუმენტად) 
დანართი 3: სოციალურ სარეიტინგო ქულაზე მიბმული დახმარებები ადგილობრივ დონეზე 
(ანგარიშს თან ერთვის ცალკე დოკუმენტად) 
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i 2016 წლის საქართველოს ბიუჯეტიდან ამოღებული ინფორმაცია, რომელიც გრაფაშია მოცემული 
სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების შესახებ მოიცავს შემდეგი 5 სახის დახმარების: 
მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფა - საპენსიო ასაკის მოსახლეობის (ქალებისა – 60 წლიდან, 
მამაკაცებისა – 65 წლიდან) პენსიით და პირთა სპეციფიკური კატეგორიების (ძალოვანი სტრუქტურების, 
პროკურატურის, სამოქალაქო ავიაციის თანამშრომლების, საქართველოს პარლამენტის ყოფილი წევრების, 
უმაღლესი რანგის დიპლომატების და სხვა პირთა) სახელმწიფო კომპენსაციით უზრუნველყოფა; 
მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარება - მიზნობრივი სოციალური ჯგუფებისთვის გაიცემა: 
სიღარიბის ზღვრის ქვემოთ მყოფი ოჯახებისთვის – საარსებო შემწეობები; მიზნობრივი ჯგუფებისთვის – 
სოციალური პაკეტი; დევნილთა, ლტოლვილისა და ჰუმანიტარული სტატუსების მქონე პირთა შემწეობები; 
რეინტეგრაციის შემწეობა; დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის ფულადი ბენეფიტები; 
ორსულობისა და მშობიარობის, ბავშვის მოვლის, აგრეთვე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო დახმარება; 
შრომითი მოვალეობის შესრულებისას დასაქმებულის ჯანმრთელობისათვის ვნების შედეგად მიყენებული 
ზიანის ანაზღაურება; სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა - შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
პირთა, ხანდაზმულთა  და მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობის 
გაუმჯობესება და მათი საზოგადოებაში ინტეგრაცია პრევენციული, სარეაბილიტაციო, ალტერნატიული, ოჯახის 
გასაძლიერებელი  მომსახურებებით და დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფით; 
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა - იმუნიზაციის, დაავადებათა ადრეული გამოვლენისა და სკრინინგის 
ხელშეწყობა, აგრეთვე ისეთი გადამდები დაავადებების, როგორებიცაა ტუბერკულოზი, მალარია, ვირუსული 
ჰეპატიტები, აივ ინფექცია, სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების გავრცელების კონტროლი და 
მოსახლეობაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების ღონისძიებების განხორციელება; მოსახლეობის 
საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა - გეგმური ამბულატორიული, გადაუდებელი ამბულატორიული და 
სტაციონარული, გეგმური ქირურგიული მომსახურება, ქიმიო-, ჰორმონო- და სხივური თერაპია;  მშობიარობისა 
და საკეისრო კვეთის სერვისების დაფინანსება; ბენეფიციართა გარკვეული ჯუფების (სოციალურად დაუცველ, 
საპენსიო ასაკის პირთა, ვეტერანთა და სხვათა) შესაბამისი მედიკამენტებით უზრუნველყოფა. 
ii საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 31 დეკემბრის დადგენილება №249 საქართველოს შრომის, 
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ. 
iii სსიპ „სოციალური მომსახურების სააგენტოს“ შესახებ დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ ვებგვერდი: 
http://ssa.gov.ge.  
iv დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ საქართველოს კანონი სახელმწიფო პენსიის შესახებ №2442, 2015 
წლის 23 დეკემბერი (http://ssa.gov.ge/files/01_GEO/JAN_PROG/Brdzanebebi-
Kanonebi/_პენსიის_შესახებ_საქართველოს_კანონი.pdf).  
v დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ 2013 წლის 1 მარტის №45 საქართველოს მთავრობის 
დადგენილება (http://ssa.gov.ge/files/01_GEO/KANONMDEBLOBA/Kanon%20Qvemdebare/6.pdf). 
vi დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ შემდეგი სამართლებრივი აქტები: „საქართველოს კანონი 
სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ“ და „სახელმწიფო პენსიის, 
სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის დანიშვნისა და გაცემის წესების 
დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2006 
წლის 10 თებერვლის №46/ნ ბრძანება“. 
vii დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ საქართველოს მთავრობის დადგენილება სოციალური შეღავათების 
მონეტიზაციის შესახებ (http://ssa.gov.ge/files/01_GEO/JAN_PROG/Brdzanebebi-Kanonebi/12.pdf).  
viii დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ   საქართველოს მთავრობის დადგენილება №279 სოციალური 
პაკეტის განსაზღვრის შესახებ (http://ssa.gov.ge/files/01_GEO/JAN_PROG/Brdzanebebi-Kanonebi/11.pdf). 
ix დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ საქართველოს  შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 
მინისტრის ბრძანება „ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, ასევე ახალშობილის შვილად აყვანის 
გამო შვებულების ანაზღაურების წესის“ დამტკიცების თაობაზე 
(http://ssa.gov.ge/files/01_GEO/KANONMDEBLOBA/Kanon%20Qvemdebare/4.pdf).  
x დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ საქართველოს კანონი სოციალური დახმარების შესახებ (მუხლი 9) 
(http://www.tbilisi.gov.ge/img/original/2015/7/21/498963503135.pdf ).  
xi “საარსებო შემწეობის“ ოდენობა შემდეგია: ოჯახისთვის, რომლის სარეიტინგო ქულაც 30000-ზე ნაკლებია - 
60 ლარი (ოჯახის თითოეულ წევრზე, 18 წლამდე ბავშვების ჩათვლით); ოჯახისთვის, რომლის სარეიტინგო 
ქულაა 57000 და მეტი, მაგრამ ნაკლებია 60000 ქულაზე - 40 ლარი (ოჯახის თითოეულ წევრზე, 18 წლამდე 
ბავშვების ჩათვლით); ოჯახისთვის, რომლის სარეიტინგო ქულაა 60000 და მეტი, მაგრამ ნაკლებია 65000 
ქულაზე - 30 ლარი (ოჯახის თითოეულ წევრზე, 18 წლამდე ბავშვების ჩათვლით); ოჯახისთვის, რომლის 
სარეიტინგო ქულაც 100000-ზე ნაკლებია -  10 ლარი (მხოლოდ ოჯახის 16 წლამდე ასაკის წევრზე). 
დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ „საქართველოს კანონი სოციალური დახმარების შესახებ“ და 
„ქვეყანაში სიღატაკის დონის შემცირებისა და მოსახლეობის სოციალური დაცვის სრულყოფის ღონისძიებათა 
შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 24 აპრილის №126 დადგენილება. 

http://ssa.gov.ge/
http://ssa.gov.ge/files/01_GEO/JAN_PROG/Brdzanebebi-Kanonebi/11.pdf
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xii დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნობრივი სახელმწიფო პროგრამა 
დამტკიცებული იქნა 2014 წლის 31 მარტს საქართველოს მთავრობის №262 დადგენილებით. აღნიშნული 
პროგრამა 2014 წლიდან შეეხება შემდეგ რეგიონებს: გურიას, იმერეთს, კახეთს, მცხეთა-მთიანეთს, 
სამეგრელო/ზემო სვანეთს და რაჭა-ლეჩხუმ-ქვემო სვანეთს. დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ 
საქართველოს მთავრობის №262 დადგენილება  
(http://ssa.gov.ge/files/01_GEO/KANONMDEBLOBA/Kanon%20Qvemdebare/99.pdf). 
xiii 2014 წლის პირველი მარტიდან ძალაში შესული „საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 
იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა“ შესახებ საქართველოს კანონის თანახმად, ყველა დევნილზე 
გაიცემა 45 ლარის ოდენობის ფულადი დახმარება (იმ შემთხვევაში, თუ დევნილის შემოსავალი თვეში 1250 
ლარს არ აღემატება)  სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ყოველთვიურად. დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ 
კანონი შემდეგ ბმულზე: http://mra.gov.ge/res/docs/2014041013582144976.pdf. 
xiv სამინისტროს მიერ მოწოდებულ წერილში განმარტებული არ იყო „ერთჯერად დახმარებაში“ სამედიცინო 
საჭიროებისათვის ეკონომიკურად უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების დახმარება იგულისხმება, თუ ბინებით 
უზრუნველყოფის პროგრამის ფარგლებში გაცემული თანხები. ერთჯერადი ფულადი დახმარება გაიცემა 
დევნილებზე გრძელვადიანი საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის პროგრამის ფარგლებში. მისი 
რაოდენობა განისაზღვრება ინდივიდუალურად, თუმცა ის არ უნდა აღემატებოდეს 20 000 ლარს და გაიცემა 
ოჯახებზე, რომელთაც იპოთეკური სესხით შეიძინეს საცხოვრებელი ფართი (საქართველოს ოკუპირებული 
ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა მინისტრის  2014 
წლის 3 ივნისის ბრძანება №1125 (http://mra.gov.ge/res/docs/2016092612471957843.pdf)). სამედიცინო 
საჭიროებისათვის ეკონომიკურად უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება სამინისტროს 
ვებგვერდზე შემდეგნაირად არის განმარტებული (იხ. http://mra.gov.ge/geo/static/4673). სამინისტროს მიერ 
მოწოდებულ წერილში ერთ პირზე გაცემული თანხების რაოდენობის სიმცირით შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ 
საქმე ამ უკანასკნელს ეხება. 
xv თანხა შეაჯამა ავტორმა და მანვე გამოთვალა წილების რაოდენობაც. ინფორმაცია გამოგზავნა 
საქართველოს სოციალური მომსახურების სააგენტოს ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტის 
უფროსის მოადგილემ დიმიტრი ჩხეიძემ 2016 წლის 2 დეკემბერს. ასახავს ინფორმაციას ჯანდაცვის 
სამინისტროს საერთო სტატისტიკის შესახებ. ფულად დახმარებებში შეყვანილია შემდეგი ბენეფიტები: პენსია, 
კომპენსაცია, საყოფაცხოვრებო სუბსიდია, სოციალური პაკეტი, რეგრესის პენსია (სამსახურებრივი ზიანის 
მიყენების გამო ფულადი დახმარება), რეინტეგრაციის, დევნილთა დახმარება, საარსებო შემწეობა. 
xvi აღნიშნული დახმარების მონაცემებში არ შედის მიზნობრივი სოციალური დახმარება და არ ჩანს 
კონკრეტულად, რა სახის დახმარებები მოიაზრება ერთჯერად ფულად დახმარებაში. გარდა ამისა, 
მოპოვებული ინფორმაცია არ მოიცავს ციფრებს ბავშვიან ოჯახებზე. 
xvii თანხა დაჯამებულია ავტორის მიერ. სამინისტროს მიერ მოწოდებულ ინფორმაციაში მოცემული იყო 
დევნილთა რაოდენობა 2014-2016 წლებში, ასევე დახარჯული თანხა თითოეულ წელს და თითოეულ პირზე 
დახარჯული საშუალო თანხა ლარებში.   
xviii საშუალო დახმარების რაოდენობა ავტორმა დაიანგარიშა სამინისტროსგან მოწემული წლიური ხარჯისა და 
დევნილთა საერთო რაოდენობის ციფრების მიხედვით.  
xix დამატებითი ინფორმაციისთვის იხ. ვებგვერდი:  
http://ssa.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=1105&info_id=1422 
xx დამატებითი ინფორმაციისთვის იხ. ვებგვერდი: http://ssa.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=502 
xxi გარდა ჩამოთვლილი სოციალური ჯგუფებისა, აღნიშნული სახის სუბსიდია სხვა სოციალური დაცვის 
საჭიროების მქონე სტუდენტებზეც გაიცემა, მათ შორის შემდეგ ჯგუფებზე: „სტუდენტები, რომლებიც ბოლო სამი 
წლის განმავლობაში სწავლობდნენ და სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი მიიღეს 
მაღალმთიან და ეკოლოგიური მიგრაციის რეგიონებში არსებულ ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში; 
სტუდენტები, რომლებიც ბოლო ორი წლის განმავლობაში სწავლობდნენ და სრული ზოგადი განათლების 
დამადასტურებელი დოკუმენტი მიიღეს „ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ“ საქართველოს კანონით 
გათვალისწინებულ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე არსებულ ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში ან 
რომელთა სრული ზოგადი განათლების აღიარება მოხდა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 
სამინისტროს მიერ დადგენილი წესით; ასევე სტუდენტები, რომლებიც 2008 წლის 7 აგვისტომდე ბოლო ერთი 
წლის განმავლობაში სწავლობდნენ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, ხოლო სრული ზოგადი განათლების 
დამადასტურებელი დოკუმენტი მიიღეს ოკუპირებული ტერიტორიის ფარგლებს გარეთ;   სტუდენტები, 
რომლებიც ბოლო სამი წლის განმავლობაში სწავლობდნენ და სრული ზოგადი განათლების 
დამადასტურებელი დოკუმენტი მიიღეს აზერბაიჯანულენოვან ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში; 
სტუდენტები, რომლებიც ბოლო სამი წლის განმავლობაში სწავლობდნენ და სრული ზოგადი განათლების 
დამადასტურებელი დოკუმენტი მიიღეს სომხურენოვან ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში;  
სტუდენტები, რომლებიც არიან კომუნისტური რეჟიმის დროს საქართველოდან დეპორტირებული სამცხე-
ჯავახეთის მოსახლეობის შთამომავლები;  სტუდენტები, რომლებიც ბოლო სამი წლის განმავლობაში 
სწავლობდნენ და სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი მიიღეს ოკუპირებული 
ტერიტორიის საზღვრისპირა სოფლებში არსებულ ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში“; ამონარიდი 
წერილიდან №MES 3 16 01068462. 

http://mra.gov.ge/res/docs/2014041013582144976.pdf
http://mra.gov.ge/res/docs/2014041013582144976.pdf
http://mra.gov.ge/res/docs/2016092612471957843.pdf
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xxii „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ რეგისტრირებული იმ ოჯახების წევრები, 
რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 57 000-ს, თავისუფლდებიან დაბადების სამოქალაქო აქტის 
ჩანაწერში სახელის ცვლილების კანონიერად აღიარებასთან დაკავშირებით დაწესებული მომსახურების 
საფასურისაგან; ასევე სამოქალაქო აქტის ჩანაწერში ცვლილების, შესწორებისა და დამატების (გარდა 
მამობის დადგენისა და შვილად აყვანის საკითხებთან დაკავშირებული შემთხვევებისა) შეტანისა და 
სამოქალაქო აქტის რეგისტრაციის მოწმობის განმეორებით გაცემისათვის დადგენილი საფასურისაგან“ - 
განმარტება ამოღებულია საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მიერ 2016 წლის 14 სექტემბერს 
მოწოდებული წერილიდან  №6124; 
xxiii სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, სახელის 
ცვლილების კანონიერად აღიარების საფასური 30 ლარია დაუჩქარებლად, სახელის 
ცვლილება/შესწორება/დამატება, განმეორებით გაცემის ღირებულება 15 ლარია დაუჩქარებლად. 
მოწოდებული იქნა ბენეფიციართა საერთო რაოდენობა და, შესაბამისად, დახარჯული თანხები დაიანგარიშა 
ავტორმა; 
xxiv სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, სახელის 
ცვლილების კანონიერად აღიარების საფასური 30 ლარია დაუჩქარებლად, სახელის 
ცვლილება/შესწორება/დამატება, განმეორებით გაცემის ღირებულება 15 ლარია დაუჩქარებლად. 
მოწოდებული იქნა ბენეფიციართა საერთო რაოდენობა და, შესაბამისად, დახარჯული თანხები დაიანგარიშა 
ავტორმა; 
xxv სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, სახელის 
ცვლილების კანონიერად აღიარების საფასური 30 ლარია დაუჩქარებლად, სახელის 
ცვილებაშესწორება/დამატება, განმეორებით გაცემის ღირებულება 15 ლარია დაუჩქარებლად. მოწოდებული 
იქნა ბენეფიციართა საერთო რაოდენობა და, შესაბამისად, დახარჯული თანხები დაიანგარიშა ავტორმა; 
xxvi „სამოქალაქო აქტების რეგისტრაციის მოწმობის განმეორებით გაცემის ან სამოქალაქო აქტის 
რეგისტრაციის შესახებ ცნობის გაცემისათვის დადგენილი მომსახურების საფასურის გადახდისაგან  
თავისუფლდება პირი, თუ შესაბამისი ცნობა აუცილებელია სოციალური უზრუნველყოფის ორგანოებში 
წარსადგენად, პენსიისა და დახმარების დანიშვნის ან გადაანგარიშებისათვის“ - განმარტება ამოღებულია 
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მიერ 2016 წლის 14 სექტემბერს მოწოდებული წერილიდან  №6124; 
xxvii სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, აღნიშნული სახის 
დახმარების საფასური 2 ლარია დაუჩქარებლად. მოწოდებული იქნა ბენეფიციართა საერთო რაოდენობა და, 
შესაბამისად, დახარჯული თანხები დაიანგარიშა ავტორმა; 
xxviii სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, აღნიშნული სახის 
დახმარების საფასური 2 ლარია დაუჩქარებლად. მოწოდებული იქნა ბენეფიციართა საერთო რაოდენობა და, 
შესაბამისად, დახარჯული თანხები დაიანგარიშა ავტორმა; 
xxix სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, აღნიშნული სახის 
დახმარების საფასური 2 ლარია დაუჩქარებლად. მოწოდებული იქნა ბენეფიციართა საერთო რაოდენობა და, 
შესაბამისად, დახარჯული თანხები დაიანგარიშა ავტორმა; 
xxx „საქართველოს მოქალაქეობის მინიჭების საკითხის განხილვისა და შესაბამისი დასკვნის მომზადების და 
მოქალაქეობის არმქონე პირის სტატუსის დადგენისთვის ამ დადგენილებით გათვალისწინებული მომსახურების 
საფასური არ გადაიხდევინება, თუ განცხადების განხილვის საფუძველია მეურვეობისა და მზრუნველობის 
ორგანოს მიმართვა იმ პირთან დაკავშირებით, რომელიც იმყოფება ამ ორგანოს მეურვეობის/მზრუნველობის 
ქვეშ; მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს მიმართვით რამდენი პირის მიმართ განხორციელდა 
მოქალაქეობის არმქონე პირის სტატუსის დადგენის საქმისწარმოება; (ეს შეღავათი პროგრამულად 
ფიქსირდება 2015 წლის 17 სექტემბრიდან“ - განმარტება ამოღებულია საქართველოს იუსტიციის 
სამინისტროს მიერ 2016 წლის 14 სექტემბერს მოწოდებული წერილიდან  №6124; 
xxxi სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, აღნიშნული სახის 
დახმარების საფასური 50 ლარია. მოწოდებული იქნა ბენეფიციართა საერთო რაოდენობა და, შესაბამისად, 
დახარჯული თანხები დაიანგარიშა ავტორმა; 
xxxii სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, აღნიშნული სახის 
დახმარების საფასური 50 ლარია. მოწოდებული იქნა ბენეფიციართა საერთო რაოდენობა და, შესაბამისად, 
დახარჯული თანხები დაიანგარიშა ავტორმა;  
xxxiii „საქართველოს მოქალაქის ბიომეტრიული პასპორტის, საქართველოს მოქალაქის 1 წლის ვადით 
მოქმედი 32-გვერდიანი პასპორტის და საქართველოში სტატუსის მქონე მოქალაქეობის არმქონე პირის 
ბიომეტრიული სამგზავრო პასპორტის მე-10 სამუშაო დღეს გაცემისათვის განსაზღვრული მომსახურების 
საფასურის გადახდისაგან თავისუფლდებიან ა. მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეები; ბ. საქართველოს 
ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედებებში 
დაინვალიდებული საქართველოს მოქალაქეები; გ. ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანები და იძულებით 
გადაადგილებული პირები – 50 პროცენტით; დ. მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირები – 50 პროცენტით; ე. უცხო ქვეყნის მოქალაქე, რომელსაც საქართველოს 
კონსტიტუციის შესაბამისად მიენიჭა საქართველოს მოქალაქეობა, თუ მოქალაქეობის გამონაკლისის წესით 
მინიჭების ინიციატორი საქართველოს პრეზიდენტია; ვ.  18 წლამდე ასაკის პირები – 50 პროცენტით“ - 
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განმარტება ამოღებულია საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მიერ 2016 წლის 14 სექტემბერს 
მოწოდებული წერილიდან  №6124; 
xxxiv სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, აღნიშნული სახის 
სერვისის საფასური (ბიომეტრიული პასპორტის საფასური) დაუჩქარებლად არის 100 ლარი, ხოლო 32-
გვერდიანი პასპორტის ღირებულება - 20 ლარი დაუჩქარებლად. ავტორის მიერ გაცემული პასპორტების 
რაოდენობა გამრავლდა 100 ლარზე. შესაბამისად, მიღებული თანხა არ შეესაბამება დაზუსტებულ, სააგენტოს 
მიერ დახარჯულ თანხას აღნიშნული სერვისის მოწოდებაზე, მაგრამ ავტორის კალკულაციის შედეგია; 
xxxv სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, აღნიშნული სახის 
სერვისის საფასური (ბიომეტრიული პასპორტის საფასური) დაუჩქარებლად არის 100 ლარი, ხოლო 32-
გვერდიანი პასპორტის ღირებულება - 20 ლარი დაუჩქარებლად. ავტორის მიერ გაცემული პასპორტების 
რაოდენობა გამრავლდა 100 ლარზე. შესაბამისად, მიღებული თანხა არ შეესაბამება დაზუსტებულ, სააგენტოს 
მიერ დახარჯულ თანხას აღნიშნული სერვისის მოწოდებაზე, მაგრამ ავტორის მიერ განხორციელებული 
კალკულაციის შედეგია; 
xxxvi სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, აღნიშნული სახის 
სერვისის საფასური (ბიომეტრიული პასპორტის საფასური) დაუჩქარებლად არის 100 ლარი, ხოლო 32-
გვერდიანი პასპორტის ღირებულება - 20 ლარი დაუჩქარებლად. ავტორის მიერ გაცემული პასპორტების 
რაოდენობა  გამრავლდა 100 ლარზე. შესაბამისად, მიღებული თანხა არ შეესაბამება დაზუსტებულ, სააგენტოს 
მიერ დახარჯულ თანხას აღნიშნული სერვისის მოწოდებაზე, მაგრამ ავტორის მიერ განხორციელებული 
კალკულაციის შედეგია; 
xxxvii „საქართველოს მოქალაქის პირადობის ელექტრონული მოწმობის, საქართველოში მუდმივად მცხოვრები 
უცხოელისა და საქართველოში სტატუსის მქონე მოქალაქეობის არმქონე პირის ბინადრობის ელექტრონული 
მოწმობების მე-10 სამუშაო დღეს გაცემის, ფოტოსურათის გადაღების განსაზღვრული მომსახურების 
საფასურების გადახდისაგან თავისუფლდებიან: ა.  სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან 
ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახის წევრი, რომლის სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 70 000-ს; ბ.  მეორე 
მსოფლიო ომის მონაწილე; გ. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და 
დამოუკიდებლობისათვის მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებებში დაინვალიდებული პირი; დ. უცხო ქვეყნის 
მოქალაქე, რომელსაც საქართველოს კონსტიტუციის შესაბამისად, მიენიჭა საქართველოს მოქალაქეობა, თუ 
მოქალაქეობის გამონაკლისის წესით მინიჭების ინიციატორი საქართველოს პრეზიდენტია“ - განმარტება 
ამოღებულია საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მიერ 2016 წლის 14 სექტემბერს მოწოდებული 
წერილიდან № 6124; 
xxxviii სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, აღნიშნული სახის 
დახმარების საფასური 30 ლარია დაუჩქარებლად. მოწოდებული იქნა ბენეფიციართა საერთო რაოდენობა და, 
შესაბამისად, დახარჯული თანხები დაიანგარიშა ავტორმა; 
xxxix სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, აღნიშნული სახის 
დახმარების საფასური 30 ლარია დაუჩქარებლად. მოწოდებული იქნა ბენეფიციართა საერთო რაოდენობა და, 
შესაბამისად, დახარჯული თანხები დაიანგარიშა ავტორმა; 
xl სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, აღნიშნული სახის 
დახმარების საფასური 30 ლარია დაუჩქარებლად. მოწოდებული იქნა ბენეფიციართა საერთო რაოდენობა და, 
შესაბამისად, დახარჯული თანხები დაიანგარიშა ავტორმა; 
xli „საქართველოს მოქალაქის პირადობის ელექტრონული მოწმობის, საქართველოში მუდმივად მცხოვრები 
უცხოელისა და საქართველოში სტატუსის მქონე მოქალაქეობის არმქონე პირის ბინადრობის ელექტრონული 
მოწმობების განაცხადის შეტანიდან მე-10 სამუშაო დღეს გაცემისათვის განსაზღვრული საფასურის 
გადახდისაგან თავისუფლდება არასრულწლოვანი პირი, რომელიც იმყოფება მეურვეობისა და მზრუნველობის 
ორგანოს მეურვეობის/მზრუნველობის ქვეშ, თუ ამ პირზე საქართველოს მოქალაქის პირადობის 
ელექტრონული მოწმობის გაცემის შესახებ მოთხოვნა წარდგენილია შესაბამისი მეურვეობისა და 
მზრუნველობის ორგანოს მიერ“ - განმარტება ამოღებულია საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მიერ 2016 
წლის 14 სექტემბერს მოწოდებული წერილიდან  №6124;  
xlii სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, აღნიშნული სახის 
დახმარების საფასური 30 ლარია დაუჩქარებლად. მოწოდებული იქნა ბენეფიციართა საერთო რაოდენობა და, 
შესაბამისად, დახარჯული თანხები დაიანგარიშა ავტორმა; 
xliii სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, აღნიშნული სახის 
დახმარების საფასური 30 ლარია დაუჩქარებლად. მოწოდებული იქნა ბენეფიციართა საერთო რაოდენობა და, 
შესაბამისად, დახარჯული თანხები დაიანგარიშა ავტორმა; 
xliv სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, აღნიშნული სახის 
დახმარების საფასური 30 ლარია დაუჩქარებლად. მოწოდებული იქნა ბენეფიციართა საერთო რაოდენობა და, 
შესაბამისად, დახარჯული თანხები დაიანგარიშა ავტორმა; 
xlv „საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევებში და დადგენილი წესით ადგილზე 
მომსახურების საფასურისაგან თავისუფლდება პირი, რომელსაც ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო 
შეზღუდული აქვს გადაადგილების შესაძლებლობა“ - განმარტება ამოღებულია საქართველოს იუსტიციის 
სამინისტროს მიერ 2016 წლის 14 სექტემბერს მოწოდებული წერილიდან  №6124. 
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xlvi სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, აღნიშნული სახის 
დახმარების საფასური 100 ლარია. მოწოდებული იქნა ბენეფიციართა საერთო რაოდენობა და, შესაბამისად, 
დახარჯული თანხები დაიანგარიშა ავტორმა;  
xlvii სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, აღნიშნული სახის 
დახმარების საფასური 100 ლარია. მოწოდებული იქნა ბენეფიციართა საერთო რაოდენობა და, შესაბამისად, 
დახარჯული თანხები დაიანგარიშა ავტორმა;  
xlviii სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, აღნიშნული სახის 
დახმარების საფასური 100 ლარია. მოწოდებული იქნა ბენეფიციართა საერთო რაოდენობა და, შესაბამისად, 
დახარჯული თანხები დაიანგარიშა ავტორმა;  
xlix დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ დადგენილება №102 
(https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3206217). 
l მინდობით აღზრდის ანაზღაურება განისაზღვრება შემდეგნაირად:  

• ნათესაურ მინდობით აღზრდაში განთავსებული ჯანმრთელი ბავშვისათვის - თვეში 200 ლარი; 

• არანათესაურ მინდობით აღზრდაში განთავსებული ჯანმრთელი ბავშვისათვის - ერთი კალენდარული 
დღისთვის 15 ლარი; 

• ნათესაურ მინდობით აღზრდაში განთავსებული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვისათვის - 
თვეში 300 ლარი; 

• არანათესაურ მინდობით აღზრდაში განთავსებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვისათვის - ერთი 
კალენდარული დღისთვის 20 ლარი; 

• გადაუდებელი მინდობით აღზრდისათვის (მათ შორის, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვისათვის) - 
ერთი კალენდარული დღისთვის 20 ლარი. დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ „სოციალური მომსახურების 
სააგენტოს“ ვებგვერდზე: http://ssa.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=49. 
li დამატებითი ინფორმაციისთვის იხ. ვებგვერდი: 
http://ssa.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=37&info_id=479  
lii დამატებითი ინფორმაციისთვის იხ. სამინისტროს ინტერნეტგვერდი: 
http://ssa.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=420; ასევე იხილეთ საქართველოს მთავრობის 2015 
წლის 30 მარტი დადგენილება №138 სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2015 წლის 
სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ:  

 http://ssa.gov.ge/files/01_GEO/KANONMDEBLOBA/Kanon%20Qvemdebare/106.PDF 
liii დამატებითი ინფორმაციისთვის იხ. შემდეგი ვებგვერდი: 
http://ssa.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=616 
liv ერთდროულად ამ ქვეპუნქტით განსაზღვრული ბენეფიციარების რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს 580-ს; 
6-დან 18 წლამდე ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვი, მათ შორის, შეზღუდული 
შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვები, რომელთა ოჯახებიც იღებენ რეინტეგრაციის შემწეობას ან 
იმყოფებიან მინდობით აღზრდაში. ერთდროულად ამ ქვეპუნქტით განსაზღვრული ბენეფიციარების რაოდენობა 
არ უნდა აღემატებოდეს 618-ს; შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი. ერთდროულად ამ ქვეპუნქტით 
განსაზღვრული ბენეფიციარების რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს 446-ს; 6-დან 18 წლამდე ასაკის მძიმე 
და ღრმა გონებრივი განვითარების შეფერხების მქონე შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვები 
(მათ შორის, ბავშვები, რომელთა ოჯახებიც იღებენ რეინტეგრაციის შემწეობას ან იმყოფებიან მინდობით 
აღზრდაში). ამ ქვეპუნქტით განსაზღვრული ბენეფიციარების რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს 66-ს. 
ამასთან, ამ ქვეპუნქტით განსაზღვრული სამიზნე ჯგუფის ბენეფიციარებს არ შეუძლიათ, ერთდროულად 
ისარგებლონ სხვადასხვა განსაზღვრული სამიზნე ჯგუფისთვის გათვალისწინებული მომსახურებით. 
lv დამატებითი ინფორმაციისთვის იხ. ვებგვერდი: http://ssa.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=790 
lvi აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ფსიქიკური დარღვევების მქონე ბენეფიციართა ყოველდღიურ 
მომსახურებას, კერძოდ: ყოველდღიურ მომსახურებას მინიმუმ სამჯერადი კვებით, რომელთაგან ერთ-ერთი 
უნდა იყოს სამკომპონენტიანი სადილი; ბენეფიციართა მოვლა-პატრონობისა და ინდივიდუალური 
რეაბილიტაციის პროგრამების შედგენა-განხორციელებას; საყოფაცხოვრებო უნარ-ჩვევების სწავლებას; 
სათანადო სამედიცინო დახმარებით და ფსიქოლოგიური მომსახურებით უზრუნველყოფას; ბენეფიციართა 
შესაძლებლობის გათვალისწინებით, კულტურულ ღონისძიებებში მათი მონაწილეობის უზრუნველყოფას, მათ 
შორის, სპეციალიზებული დაწესებულების გარეთაც. ფსიქიკური დარღვევების მქონე პირთა თავშესაფრით 
უზრუნველყოფის ქვეპროგრამით სარგებლობა შეუძლიათ თანდაყოლილი და შეძენილი ფსიქიკური 
დაავადებებით გამოწვეული დემენციის მქონე 18 წლის და მეტი ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
პირებს. ასევე, ისეთი ფსიქიკური დარღვევების მქონე პირებს, რომლებიც საჭიროებენ ამ ქვეპროგრამით 
გათვალისწინებული მომსახურების მიღებას და რომელთა ქვეპროგრამაში ჩართვის შესახებ არსებობს 
რეგიონული საბჭოს შესაბამისი გადაწყვეტილება. 
lvii აღნიშნულ პროგრამაში შედის შემდეგი ქვეპროგრამები: 1) მცირე საოჯახო სახლები: ქვეპროგრამის 
ამოცანაა მზრუნველობამოკლებული ბავშვების მცირე საოჯახო ტიპის სახლებში განთავსება და მათი ოჯახურ 

http://ssa.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=49
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გარემოსთან მიახლოებულ პირობებში აღზრდა. ქვეპროგრამის სამიზნე ჯგუფებია ბავშვთა სააღმზრდელო 
დაწესებულებაში მცხოვრები ან ჩასარიცხი 6-იდან 18 წლამდე ასაკის მზრუნველობამოკლებული ბავშვები, მათ 
შორის, შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვები, რომელთა ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნება, 
შვილად აყვანა ან მინდობით აღზრდაში განთავსება ვერ ხერხდება. ასევე, ბავშვთა სააღმზრდელო 
დაწესებულებაში მცხოვრები 18 წლის ასაკს გადაცილებული ზოგადსაგანმანათლებლო 
დაწესებულების/სკოლის მოსწავლეები; 2) ბავშვის აყვანა და აღნიშნული სერვისის ბენეფიციარებია: 
გასაშვილებელი და მიტოვებული 18 წლის ასაკამდე პირი; მეურვეობა წესდება ბავშვზე, რომელსაც არ 
მიუღწევია შვიდი წლის ასაკისთვის, მზრუნველობა წესდება არასრულწლოვანზე შვიდი წლის ასაკიდან 
თვრამეტ წლამდე; 3) ბავშვის ძალადობისგან დაცვა; 4) მიუსაფარ ბავშვთა თავშესაფრით უზრუნველყოფა. 
ქვეპროგრამის სამიზნე ჯგუფია 18 წლამდე ასაკის მიუსაფარი ბავშვები, რომლებიც იდენტიფიცირებული არიან 
ასეთად შესაბამისი უფლებამოსილების მქონე სოციალური მუშაკის მიერ, კანონმდებლობით დადგენილი წესის 
საფუძველზე.; 5) ბავშვთა ადრეული განვითარება - ქვეპროგრამის სამიზნე ჯგუფს განეკუთვნება გონებრივი 
განვითარების შეფერხების (მათ შორის, დაუნის სინდრომი, ცერებრალური დამბლა, აუტიზმი და სხვ.) მქონე 0-
7 წლამდე ასაკის თვეში არა უმეტეს 480 ბავშვისა, მათ შორის, არა უმეტეს 335 ბავშვს (მიუხედავად მათი 
საცხოვრებელი ადგილისა) მომსახურება მიეწოდება ქალაქ თბილისში. ამასთან, ბავშვი არ შეიძლება იყოს 
ერთდროულად ადრეული განვითარების ქვეპროგრამის და დღის ცენტრების ქვეპროგრამის ბენეფიციარი; 6) 
ბავშვთა რეაბილიტაცია/აბილიტაცია - ქვეპროგრამის ამოცანებია სამიზნე ჯგუფის ბავშვთა სპეციფიკური 
რეაბილიტაცია, აბილიტაცია, ფიზიკური ჯანმრთელობის გაუმჯობესება, ადაპტაციური შესაძლებლობების 
გაძლიერება და სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობა. ბენეფიციარის მომსახურებაში ჩართვის შესახებ 
გადაწყვეტილება უქმდება დაგეგმილ კურსზე ბენეფიციარის მიერ ნებისმიერი მიზეზით ზედიზედ 30 
კალენდარული დღის ვადაში გამოუცხადებლობის შემთხვევაში. ამ შემთხვევაში უნდა მოხდეს ბენეფიციარის 
პროგრამაში ხელახლა ჩართვა ყველა აუცილებელი პროცედურის გავლით. ამასთან, ამ ვაუჩერის 
ანაზღაურების აუცილებელი პირობაა საჭიროების შესაბამისი მომსახურებების (ათდღიანი კურსის, რომელიც 
სრულად უნდა განხორციელდეს არაუმეტეს 30 კალენდარული დღის განმავლობაში), ჯამში არანაკლებ 22 
სეანსის ჩატარება. ქვეპროგრამის სამიზნე ჯგუფია: ბავშვთა ცერებრალური  დამბლის, სპინალური კუნთოვანი 
ატროფიისა და მასთან დაკავშირებული სინდრომების, კუნთოვანი დისტროფიის, თანდაყოლილი 
მიოპათიების, კუნთების სხვა (მათ შორის, დაუზუსტებელი) პირველადი დაზიანების, ჰემი-, პარა- და 
ტეტრაპლეგიის, ცენტრალური ნერვული სისტემის ანთებითი და სისხლძარღვოვანი დაავადებების შედეგების, 
ანთებითი პოლინეიროპათიების შედეგების, პერიფერიული ნერვული სისტემის სამშობიარო ტრავმის 
შედეგების მქონე 3 წლისა და მეტი ასაკის (მათ შორის, მინდობით აღზრდაში/სააღმზრდელო დაწესებულებაში 
მყოფი) შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვები, აგრეთვე ამავე მდგომარეობების მქონე 3 
წლამდე ასაკის ბავშვები. 
lviii საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამა ამოქმედდა 2013 წლის 28 თებერვლიდან. 
პროგრამით გაწეული მომსახურება მოიცავს როგორც გეგმურ, ისე გადაუდებელ ამბულატორიულ 
მომსახურებას, გადაუდებელ სტაციონარულ მომსახურებას, გეგმურ ქირურგიულ ოპერაციას, ქიმიოთერაპია, 
მშობიარობა, პროგრამის მიზანია, ჯანმრთელობის დაზღვევის არმქონე საქართველოს მოსახლეობისათვის 
შექმნას ფინანსური უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობისათვის. ბენეფიციარები 
არიან  საქართველოს მოქალაქენი, კერძოდ,: ა) „სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში მოსახლეობის 
ჯანმრთელობის დაზღვევის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებებისა და სადაზღვევო ვაუჩერის პირობების 
განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 9 დეკემბრის №218 დადგენილებით 
განსაზღვრული მოსარგებლეები; ბ) „ჯანმრთელობის დაზღვევის სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში 0-5 
წლის (ჩათვლით) ასაკის ბავშვები, 60 წლის და ზემოთ ასაკის ქალები და 65 წლის და ზემოთ ასაკის 
მამაკაცები (საპენსიო ასაკის მოსახლეობა), სტუდენტები, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა და 
მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ჯანმრთელობის დაზღვევის მიზნით 
გასატარებელი ღონისძიებებისა და სადაზღვევო ვაუჩერის პირობების განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს 
მთავრობის 2012 წლის 7 მაისის №165 დადგენილებით განსაზღვრული მოსარგებლეები; გ) 2013 წლის 28 
თებერვლის მდგომარეობით კერძო სადაზღვევო  სქემებში ჩართული პირები; დ) ის 
ბრალდებული/მსჯავრდებული პირები, რომლებიც იმყოფებიან პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის 
დაწესებულებაში. 
lix დამატებითი ინფორმაციისთვის იხ. ვებგვერდი: http://ssa.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=887 
lx თავად ტერმინ „ინკლუზიური განათლების“ განმარტებას ახდენს სამინისტრო შემდეგნაირად: „ინკლუზიური 
განათლება გულისხმობს ყველა ტიპის სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე მოსწავლეების 
ჩართვას ზოგადსაგანმანათლებლო სასწავლო პროცესში თანატოლებთან ერთად. ინკლუზიური  განათლება 
ასევე გულისხმობს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მოსწავლეების ინდივიდუალური და/ან 
მოდიფიცირებული სასწავლო გეგმებით სწავლებას.“ იხ. ვებგვერდი  
http://www.mes.gov.ge/content.php?id=289&lang=geo. ინკლუზიური პროგრამების სამმართველო 
დეტალურად აღწერს საქართველოში ინკლუზიური განათლების პროგრამებს, იხ.: 
http://inclusion.ge/geo/static/5. დაწვრილებითი ინფორმაცია ასევე მოიძებნება ბმულზე 
http://inclusion.ge/geo/static/7. 
lxi დაწვრილებითი ინფორმაცია პროგრამასთან დაკავშირებით იხილეთ განათლებისა და მეცნიერების 
სამინისტროს ვებგვერდზე, 2017 წელი: http://www.mes.gov.ge/content.php?id=4231&lang=geo. 
lxii განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროდან მოწოდებული ინფორმაციით, აღნიშნული პროგრამა 
შემდეგი მიზნით შეიქმნა: „საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს დამტკიცებული აქვს  
ქვეპარაგრაფი „ინკლუზიური განათლების დანერგვის ხელშეწყობა პროფესიულ საგანმანათლებლო 

http://www.mes.gov.ge/content.php?id=289&lang=geo
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დაწესებულებებში“.  აღნიშნული ქვეპარაგრაფის ფარგლებში ის სსსმ და შშმ პირები, რომლებსაც აქვთ 
გადაადგილების პრობლემა, უზრუნველყოფილნი არიან ტრანსპორტირებით. ხარჯი დამოკიდებულია იმაზე, რა 
დისტანციაზე ცხოვრობს ბენეფიციარი დაწესებულებიდან. თითოეული ბენეფიციარის შემთხვევა განიხილება 
ინდივიდუალურად  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში შექმნილი მარეგულირებელი 
საბჭოს სხდომაზე, რომელიც წყვეტს დაფინანსების მიზანშეწონილობას შესაბამისი დოკუმენტაციის განხილვის 
შედეგად. დაფინანსება ტრანსპორტირების უზრუნველყოფისათვის ეძლევა პროფესიულ სასწავლებელს. 
ამონარიდი წერილიდან № MES 3 16 01068462. 
lxiii „მიუსაფარ ბავშვთათვის ტრანზიტულ საგანმანათლებლო პროგრამას“ სსიპ სოციალური მომსახურების 
სააგენტოს მიუსაფარ ბავშვთა სერვისებში ახორციელებს  ელექტრონული ტენდერით შერჩეული 
არასამთავრობო ორგანიზაცია. პროგრამაში ბენეფიციარის ჩართვის პირობაა, რომ ის სსიპ სოციალური 
მომსახურების სააგენტოს მიუსაფარ ბავშვთა სერვისების მიმღები იყოს. ე.წ. „ქუჩაში მცხოვრებ“ და მომუშავე 
ბავშვებს, რომლებიც არ ირიცხებიან სკოლაში ან ირიცხებიან, მაგრამ აქვთ სწავლისა და თანატოლებთან 
ინტეგრაციის პრობლემები, მიეცემათ შესაძლებლობა, დღის ცენტრებსა და სადღეღამისო თავშესაფრებში 
განავითარონ მათი ასაკისთვის შესაფერისი სასიცოცხლო და საბაზისო აკადემიური უნარები“ - ამონარიდი 
წერილიდან № MES 3 16 01068462. 
lxiv დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით 
გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა მინისტრის 2014 წლის 3 ივნისის ბრძანება №1125 
(http://mra.gov.ge/res/docs/2016092612471957843.pdf). 
lxv პროგრამის დასახელება მოწოდებული ინფორმაციით მითითებულია შედეგნაირად: „სარეაბილიტაციო 
პროგრამებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურის შექმნა“ - წყარო: 2016 წლის 8 სექტემბერს 
მოწოდებული წერილი (MOC 3 16 00763953); 
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