
1 
 

სოციალურად დაუცველის  ან იძულებით გადაადგილებული პირის -დევნილის  სტატუსის , 

ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე   (მათ შორის შშმ.პირის)  პირების სოციალური დაცვა 

 

პროგრამის კოდი (06 02 02) 

 

1. პროგრამის სახელწოდება: 

სოციალურად დაუცველის  ან იძულებით გადაადგილებული პირის -დევნილის  სტატუსის, 

ჯანმრთელობის პრობლემების  მქონე (მათ შორის შშმ.პირის) პირების  სოციალური დაცვა - 

რომელშიც შედის : სოციალურად დაუცველის  ან იძულებით გადაადგილებული პირის -დევნილის  

სტატუსის, ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე (მათ შორის შშმ.პირის) პირების   დიაგნოსტიკის, 

მკურნალობის,  ან სამედიცინო რეაბილიტაციის მიზნით სამედიცინო მომსახურების გამწევის მიერ 

პაციენტისათვის ჩასატარებელი სამედიცინო მომსახურების ან მედიკამენტების თანადაფინანსება / 

დახმარება .  

2. პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი-  250  000 (ორას ორმოცდაათი  ათასი) ლარი; 

I კვარტალი --100 000 (ასი  ათასი) ლარი.  

II კვატალი --100 000 (ასი   ათასი) ლარი. 

III კვარტალი --25 000 (ოცდახუთი  ათასი) ლარი. 

IV კვარტალი --25 000 (ოცდახუთი ათასი) ლარი. 

 

 

3. პროგრამის დაფინანსების წყარო: 

მესტიის  მუნიციპალიტეტის  მერიის 2022  წლის  ბიუჯეტი. 

 

4. პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: 

მესტიის მუნიციპალიტეტის მერიის  სოციალური დაცვის სამსახური. 

 

5. ზოგადი ნაწილი: 

  მესტიის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და მცხოვრები, სოციალურად 

დაუცველის -0-დან 100 000-მდე სოციალური სარეიტინგო ქულით შეფასებულ ბენეფიციარებს ან 

იძულებით გადაადგილებული პირის - დევნილის  სტატუსის ,ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე    

(მათ შორის შშმ. პირი) პირების , მაღალმთიან რეგიონში არსებული მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური 

და  ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე, საჭიროების მიხედვით დიაგნოსტიკის, 

მკურნალობის, პროფილაქტიკის ან სამედიცინო რეაბილიტაციის მიზნით სამედიცინო მომსახურების 
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გამწევის მიერ პაციენტისათვის ჩასატარებელი სამედიცინო მომსახურების ან მედიკამენტების 

თანადაფინანსება.   

 დახმარება გაეწევათ  შესაბამისი სამედიცინო დაწესებულების  მიერ  გაცემული ხარჯაღრიცხვის 

დოკუმენტის (ინვოისის) მიხედვით მითითებულ საბანკო ანგარიშზე , აქედან 0-დან 30 001-მდე 

სოციალური სარეიტინგო ქულით შეფასებულ ბენეფიციარს, სოციალურად დაუცველის სტატუსის 

მქონე ხანდაზმულ  ან მარტოხელა იძულებით გადაადგილებული პირის - დევნილის  სტატუსის, 

ჯანმრთელობის პრობლემების  მქონე    ბენეფიციარებს მათი სურვილის შემთხვევაში შესაძლებლობა 

ექნებათ, აღნიშნული დახმარება გაეწიოთ უნაღდო ანგარიშსწორების გზით  პირად საბანკო ანგარიშზე.  

დახმარების/დაფინანსების/თანადაფინანსების თანხა- არაუმეტეს 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით, 

წლიური ლიმიტის ფარგლებში. 

6. პროგრამის მიზანი:  

პროგრამის მიზანია მესტიის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრები ან 

რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველის  ან იძულებით გადაადგილებული  -დევნილის  

სტატუსის, ჯანმრთელობის პრობლემების  მქონე (მათ შორის შშმ.პირის) პირების  დიაგნოსტიკის, 

მკურნალობის, პროფილაქტიკის ან სამედიცინო რეაბილიტაციის მიზნით სამედიცინო მომსახურების 

გამწევის მიერ პაციენტისათვის ჩატარებული სამედიცინო მომსახურების ან მედიკამენტების 

თანადაფინანსება,  შესაბამისი სამედიცინო დაწესებულების  მიერ  გაცემული ფორმა N100 -ისა და  

ხარჯთაღრიცხვის დოკუმენტის (ინვოისის) მიხედვით . 

7. მოსარგებლეთა შერჩევის წესი:  

ადგილობრივ თვითმმართველობაში შემოსული მესტიის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და 

მცხოვრები მოქალაქეების განცხადებები. მესტიის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

რეგისტრირებული, მცხოვრები, სოციალურად დაუცველის - 0-დან 100 000-მდე სოციალური 

სარეიტინგო ქულით შეფასებულ ბენეფიციარების, სოციალურად დაუცველის სტატუსის მქონე 

მარტოხელა ხანდაზმულ ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე ან იძულებით გადაადგილებული 

პირების  ჯანმრთელობის პრობლემების მოქნე პირთა (მათ შორის შშმ.პირი)  დახმარების კატეგორიით 

შემოსულ განცხადებას თან უნდა ერთვოდეს:  

ა) განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის  სახელზე; 

ბ) განმცხადებლის (და ბენეფიციარის)  პირადობის მოწმობის ასლი; 

 გ) 1. სოციალურად დაუცველის სტატუსის მქონე პრის შემთხვევაში - სოციალურად დაუცველი               

ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრაციის მოწმობა . 

2.იძულებით გადაადგილებული პირის სტატუსის მქონე პირის შემთხვევაში - იძულებით 

გადაადგილებული პირის - დევნილის  სტატუსის დამადასტურებელი მოწმობა. 

 დ) სამედიცინო დაწესებულებიდან გაცემული ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ–ფორმა 

№100/ა ან შშმ. სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი. 

ე) 1. შესაბამისი დაწესებულების  (საავადმყოფო, აფთიაქი) დაწესებულების მიერ სამედიცინო 

მომსახურების ან მედიკამენტების  შესახებ გაცემული ინვოისი, ხარჯთაღრიცხვის დოკუმენტი . 

  2. პირად ანგარიშზე ჩარიცხვის   შემთხვევაში  - პირადი  ანგარიშის რეკვიზიტები ბანკიდან. 
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ვ) მარტოხელა დევნილის სტატუსის მქონე  ავადმყოფის შემთხვევაში , მუნიციპალიტეტის 

ადმინისტრაციული ერთეულის წარმომადგენლისგან გაცემული მარტოხელობის 

დამადასტურებელი ცნობა . 

8. პროგრამით  მოსარგებლე პირთა ( მომხმარებელთა ) კატეგორია: 

სოციალურად დაუცველის სტატუსის ან იძულებით გადაადგილებული პირის - დევნილის  სტატუსის, 

ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე პირები (მათ შორის შშმ. პირი/მატოხელა სოც. დაუცველი 

ხანდაზმული ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე პირები). 

 

   

9. პროგრამის განხორციელების მექანიზმი: 

სოციალური დაცვის სამსახური პერიოდულად იხილავს სოციალური სუბსიდიების სააგენტოში 

რეგისტრირებულ, სოციალურად დაუცველის  ან იძულებით გადაადგილებული პირის -დევნილის  

სტატუსის, ჯანმრთელობის პრობლემების  მქონე (მათ შორის შშმ.პირის) პირების  დაბალშემოსავლიან 

ოჯახთა განცხადებებს, დახმარების ან თანადაფინანსების გაწევის თაობაზე, ადგენს მათ უტყუარობას, 

ინდივიდუალურად შეისწავლის თითოეული მოქალაქის განცხადებას, რის საფუძველზეც 

განსაზღვრავს ერთჯერადი ფულადი დახმარების/დაფინანსების/თანადაფინანსების რაოდენობას, 

პროგრამით გათვალისწინებული ან  შესაბამისი დაწესებულების მიერ სამედიცინო მომსახურების ან 

მედიკამენტების შესახებ გაცემული ფორმა N100-ისა და ინვოისის მიხედვით.    

10. დახმარების გაცემის წესი:  

ა) ა) 0-დან 30 001-მდე სოციალური სარეიტინგო ქულის მქონე ბენეფიციარს  ან იძულებით 

გადაადგილებული პირის -დევნილის  სტატუსის მქონე  ავადმყოფების შემთხვევაში    ფულადი 

დახმარების გაცემა, თანხის ჩარიცხვა განხორციელდება,  უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით 

შესაბამისი დაწესებულების  (საავადმყოფო, აფთიაქი) დაფინანსება /თანადაფინანსების   თანხა 

არაუმეტეს 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით, წლიური ლიმიტის ფარგლებში  ან განმცხადებლის 

პირად საბანკო ანგარიშზე 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით.  

ბ) 30 001-დან 100 000-მდე  სარეიტინგო ქულის მქონე ბენეფიციარის ან  იძულებით გადაადგილებული 

პირის -დევნილის  სტატუსის მქონე  ავადმყოფების შემთხვევაში    ფულადი დახმარების გაცემა, 

თანხის ჩარიცხვა განხორციელდება, უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით შესაბამისი დაწესებულების  

(საავადმყოფო, აფთიაქი) საბანკო ანგარიშზე, ამ დაწესებულების მიერ სამედიცინო მომსახურების ან 

მედიკამენტების შესახებ გაცემული ინვოისის მიხედვით.  დაფინანსების/თანადაფინანსების   თანხა - 

არაუმეტეს 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით, წლიური ლიმიტის ფარგლებში, რასაც სახელმწიფო 

პროგრამა არ აფინანსებს.  

გ) სოციალურად დაუცველის სტატუსის 0-დან 100 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე  მარტოხელა 

ხანდაზმულ ბენეფიციარებს (მათ შორის დევნილის სტატუსის მქონე) ფულადი დახმარება 

ჩაერიცხებათ მათი სურვილის გათვალიწინებით პირად საბანკო ანგარიშზე 500 (ხუთასი) ლარის 

ოდენობით  ან შესაბამისი დაწესებულების (საავადმყოფო, აფთიაქი) ანგარიშზე ,დაფინანსება 

/თანადაფინანსების   თანხა არაუმეტეს 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით, წლიური ლიმიტის 

ფარგლებში  . 
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11. მოსალოდნელი შედეგი: 

    პროგრამის განხორციელების შედეგად გაუმჯობესდება სოციალურად დაუცველის  ან იძულებით 

გადაადგილებული პირის -დევნილის  სტატუსის, ჯანმრთელობის პრობლემების  მქონე (მათ შორის 

შშმ.პირის) პირების  , დაბალშემოსავლიანი ოჯახების სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობა, 

ასევე გარკვეულწილად დაეხმარება მათ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემების 

მოგვარებაში, მედიკამენტების შეძენასა და  შესაბამისი სამედიცინო მომსახურების მიღებაში.  

 


