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სტიქიით დაზარალებული ოჯახების დახმარება 

(პროგრამული კოდი 06 04) 

1.პროგრამის სახელწოდება: 

სტიქიით (მათ შორის ხანძრით) დაზარალებული ოჯახების დახმარების პროგრამა. 

 

2.  პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი- 124  000 (ასოცდაოთხი ათასი) ლარი. 

I კვარტალი --80 000 (ოთხმოცი  ათასი) ლარი. 

II კვატალი --20 000 ( ოცი  ათასი) ლარი. 

III კვარტალი --10 000 (ათი ათასი) ლარი. 

IV კვარტალი --14 000 (თოთხმეტი ათასი)  ლარი. 

 

4. პროგრამის დაფინანსების წყარო 

მესტიის მუნიციპალიტეტის მერიის 2022 წლის ბიუჯეტი  

5. პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: 

მესტიის მუნიციპალიტეტის მერიის  სოციალური დაცვის  სამსახური. 

 

6. პროგრამის მიზნები: 

   აღნიშნული პროგრამის მიზანია მესტიის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სტიქიით, მათ 

შორის ხანძრით  დაზარალებული ოჯახების დახმარების გაწევა მათთვის სოციალურ-

ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით. 

7. პროგრამის შინაარსი:  

პროგრამა ეხება სტიქიით, მათ შორის ხანძრით დაზარალებულ ოჯახებს. დაზარალებული 

ოჯახებისთვის დახმარების გაწევა ხდება სოციალური დახმარების გაცემის საბჭოს წევრთა მიერ, 

ყოველი კონკრეტული შემთხვევის შესწავლის შემდეგ, არსებული საჭიროებიდან გამომდინარე, 

თანხის რაოდენობის განსაზღვრისას დახმარების გაცემის  საბჭოსთან ერთად გადაწყვეტილებას 

იღებს მუნიციპალიტეტის მერი. 

8. პროგრამის განხორციელების მექანიზმი: 
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განცხადებების (თანდართულ დოკუმენტაციასთან ერთად) უტყუარობის შესწავლა ხდება მესტიის 

მუნიციპალიტეტის  მერიის  სოციალური დახმარების გაცემის საბჭოზე განმცხადებლის მიერ 

წარმოდგენილი დოკუმენტების შეფასებით.  

9.  პროგრამით  მოსარგებლე პირთა (მომხმარებელთა) კატეგორია: 

1. ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახები:ერთჯერადი მატერიალური დახმარების 

გაწევა- 500ლარიდან 5000 ლარამდე. 

   I კატეგორია -სახლი მთლიანად (100 %) დაზიანებულია (განადგურებულია) ხანძრის შედეგად, 

დახმარებების ოდენობა დამდგარი ზიანის მიხედვით განისაზღვროს  არაუმეტეს  5000 (ხუთი 

ათასი) ლარის ოდენობით; 

II კატეგორია - სახლის ნახევარი (50 %) დაზიანებულია (განადგურებულია) ხანძრის შედეგად, 

დახმარებების ოდენობა დამდგარი ზიანის მიხედვით განისაზღვროს  არანაკლებ  - 2000 (ორი 

ათასი) ლარის,  არაუმეტეს        2 500 (ორი ათას ხუთასი) ლარის ოდენობით; 

III კატეგორია - სახლი ან დამხმარე ნაგებობა ნაწილობრივ დაზიანებულია ხანძრის შედეგად, 

დახმარებების ოდენობა დამდგარი ზიანის მიხედვით განისაზღვროს  არანაკლებ  - 500 (ხუთასი) 

ლარის,  არაუმეტეს  2000 (ორი ათასი) ლარის ოდენობით. 

 

2. სხვა სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული პირები: 

ერთჯერადი მატერიალური დახმარების - 500ლარიდან 2000 ლარამდე. 

  

10. პროგრამით მოსარგებლე პირთა შერჩევის წესი. 

1.  სტიქიის შედეგად (მათ შორის ხანძარით) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ 

საცხოვრებელზე მიყენებული ზარალისათვის დაზარალებულმა მოქალაქემ ან მისი ოჯახის 

სრულწლოვანმა წევრმა , მუნიციპალიტეტის მერიაში უნდა წარმოადგინოს: 

 

ა) წერილობითი განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის სახელზე; 

ბ) განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ასლი; 

გ) ხანძრის შემთხვევაში – სახანძრო-სამაშველო სამსახურიდან შესაბამისი აქტის (დედანი) ; 

დ) დაზიანებული (ან დამწვარი) შენობა-ნაგებობის ფოტოსურათი; 

ე) საბანკო დაწესებულებაში დახმარების მიმღებ პირზე გახსნილი ანგარიშის რეკვიზიტები. 

ვ) შენობა-ნაგებობის საკუთრების დამადასტურებელი დოკუმენტი, საჯარო რეესტრის ამონაწერი 

(არარეგისტრირებული შენობა-ნაგებობის შემთხვევში წარმოსადგენია, ტერიტორიულ ერთეულში 

მერის წარმომადგენლის მიერ გაცემული დოკუმენტი, შენობა-ნაგებობის ფაქტობრივი ფლობის 

შესახებ). 

 

 

2.   სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა საკითხის განხილვას, გარდა ამ მუხლის პირველი 

პუნქტით გათვალისწინებული დოკუმენტებისა, თან უნდა ახლდეს სტიქიური მოვლენის შედეგად 

მიღებული ზარალის შემფასებელი საბჭოს ან მუნიციპალიტეტის მერიის შესაბამისი სამსახურის 

დასკვნა  ფოტომასალასთან ერთად. 
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3.ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, დაზარალებულის 

პირად   საბანკო ანგარიშზე. 

 

4. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული ოჯახი, მესტიის მუნიციპალიტეტის მერიის მხრიდან 

ჩაითვლება დაკმაყოფილებულად და განმეორებით ვეღარ ისარგებლებს აღნიშნული კატეგორიით 

გათვალისწინებული დახმარებით. 

 

11. მოსალოდნელი  შედეგები: 

 სტიქიით, მათ შორის ხანძრით დაზარალებული ოჯახებისთვის სოციალურ-ეკონომიკური 

მდგომარეობის გაუმჯობესება. ერთჯერადი (ფულადი) დახმარების გაწევა დაზარალებული 

ოჯახების პირველადი მოხმარების საყოფაცხოვრებო ნივთების შეძენის მიზნით. 

 


