
საჩხერის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მიერ გაწეული საქმიანობის ანგარიში 

მუნიციპალიტეტის გამგებელი - მალხაზ ბაზაძე 

საანგარიშო პერიოდი - 2015-2016 წწ. 

ანგარიშის ტიპი - რიგგარეშე 

    

                     საანგარიშო პერიოდში გაწეული საქმიანობა 

1.მუნიციპალიტეტის გამგებელმა 2016 წელს ჩაატარა 47  გეგმიური თათბირი, დადგა 176 

საკითხი 

2. მუნიციპალიტეტის გამგებელმა საფინანსო -საბიუჯეტო საქმიანობის სფეროში : 

 

 

 

3. მუნიციპალიტეტის გამგებლმა მუნიციპალიტეტის ქონების მართვისა და განკარგვის  

სფეროში განახორციელა შემდეგი ქმედებები: 

  მნიშვნელოვანი ყურადღება დაუთმო ქონების მართვის საკითხებს. გამგეობის 

შესაბამისი სამსახურის მიერ მომზადებული და წარდგენილი დოკუმენტაციის 

საფუძველზე სახელმწიფომ მუნიციპალიტეტს გადასცა 22 ერთეული უძრავი ქონება ( 

მიწის ნაკვეთი, შენობა ნაგებობა). ადგილზე მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 

დავირეგისტრირეთ 6 ერთეული არასასოფლო-სამეურნეო და 4 ერთეული სასოფლო 

სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი. 

    შეტანილია მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებულ საწარმოების საწარმოს 

კაპიტალში 6 შემთხვევაში 1033.0 ათასი ლარის, ხოლო ა(ა)იპ-ს 12 შემთხვევაში 

გადაეცა სხვადასხვა სამართლებრივი ფორმით 467 ათასი ლარის ღირებულების 

ქონება. 

    უძრავი ქონება სასყიდლიანი იჯარის ფორმით გაცემულია 4 შემთხვევაში, 

საიდანაც საანგარიშო პერიოდში შემოსულია 56.9 ათასი ლარი (საიჯარო ქირა). 

განხორციელდა   აუქციონის ფორმით უძრავ-მოძრავი ქონების პრივატიზაცია. 10 

შემთხვევაში შენობა-ნაგებობების პრივატიზაციიდან შემოსავალმა 10.6 ათასი 

ლარი შეადგინა,  6 შემთხვევაში აუქციონზე გაიყიდა სხვადასხვა სახის 71.5 ათასი 

ლარის ღირებულების ტექნიკა (ავტომობილები, გრეიდერი). 

 

4. მუნიციპალიტეტის გამგებლის მიერ საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული 

ინფრასტრუქტურული პროექტები: საჩხერის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 



ინფრასტრუქტურის, ტრანსპორტისა და  კეთილმოწყობის  სამსახურის 2016 წლის 

ანგარიში 

 

  - 2015 წლის ბოლოს დაიგეგმა ის ინფრასტრუქურული პროექტები, რომელიც 

უნდა განხორციელებულიყო 2017 წელს, როგორც რგპფ-ის ფონდიდან, ასევე 

ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებით, რაც შეეხება რგპფ-ის პროექტებს მოხდა 

მათი შეყვანა 2015-17 წლების სამოქმედო გეგმაში, მომზადდა თითოეულ 

პროექტზე აღწერის ფორმები და ექსპერტებთან კონსულტაციის შემდგომ 

ჩამოყალიბდა საბოოლო ვერსიები, რომელიც გადაგზავნილი იქნა მოწონებაზე 

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში, რის შემდგომაც რეგიონებში 

განსახორციელებელი პროექტების ფონდით 2016 წელს დაფინანსდა სულ 

რაოდენობრივად 11 პროექტი  თანხით 3 158 213 ლარი, ადგილობრივი ბიუჯეტის 

თანადაფინანსებამ შეადგინა 219 944 ლარი. 1 პროექტი დაფინანსდა მაღალმთიანი 

დასახლებების განვითარების ფონდიდან თანხით 474985 ლარი, ადგილობრივი 

ბიუჯეტის თანადაფინანსებამ შეადგინა 25000 ლარი. აღნიშნული პროექტებიდან 

ერთი, 2015 წლიდან გარდამავალი პროექტი სოფელ ბაჯითში საავტომობილო 

გზაზე ასფალტო ბეტონის საფარის მოწყობა დასრულდა 2016 წლის პირველ 

ნახევარში, გარდავლად ითვლება ორი პროექტი: ჭალა–პერევის საავტომობილო 

გზის რეაბილიტაცია და ქ.საჩხერეში მაჭავარიანის ქუჩაზე ძალოსნობის დარბაზის 

მშენებლობა, დანარჩენ პროექტებზე 2016 წლით გათვალისწინებული სამუშაოები 

დასრულებულია. დასრულდა ქალაქ საჩხერეში, სამუსიკო-სამხატვრო სკოლის 

მშენებლობა, აღნიშნული შენობის ფუნქციონირების დაწყებით მოხდება ბავშვების 

კულტურულ-საგამანათლებლო დონის ამაღლება. მუნიციპალიტეტის 

ყოველთვის გამოირჩეოდა ნიჭიერი ახალგაზრდობით, აღნიშნულ სკოლას წლების 

მანძილზე არაერთი გამოჩენილი მუსიკოსი და ხელოვნებადმცოდნე გაუზრდია, 

სკოლა დაკომლექტებულია გამოცდილი და კვალიფიცირებული პედაგოგებით. 

ასევე ქ. საჩხერეში მიმდინარეობს ძალოსნობის დარბაზის მშენებლობა 2016 წელს 

დასრულდა პირველი ეტაპის სამუშაოები, პროექტი გარდამავალია. საჩხერის 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ასფალტო-ბეტონის საფარი მოეწყო 

ნაწილობრივ მოძვი-ჯალაურთის საავტომობილო გზაზე, ჭალა-პერევის 

საავტომობილო გზაზე, სავანე-შალაურის საავტომობილო გზაზე, სოფელ სავანეში 

მეფრინველეობის ფაბრიკისკენ მიმავალ გზაზე. მიმდინარეობს სასმელი წყლის 

სისტემის მშენებლობა სოფელ სარეკსა და ბაჯითში, პროექტი დასრულდება 2017 

წელს. აშენდა სოფელ ცხამის საბავშვო ბაღი. ყველა ზემოთ აღნიშნული 

პროექტების განხორციელება მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს მუნიციპალიტეტში 

სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. 

    - 2016 წლის საანგარიშო პერიოდში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსული 

უხვი ნალექის შედეგას დაზიანდა და მწობიდან გამოვიდა: საავტომობილო გზები, 

ნაპირსამაგრი ნაგებობები და ხიდ-ბოგირები, ჩვენი სამსახურის მიერ მომზადდა 

თითოეულ პროექტზე დეფექტური აქტები და ოქმები, თავისი ფოტომასალით, 

რომელიც შემდგომ გადაგზავნილი იქნა საქართველოს რეგიონული 

განვითარებისა  და ინფრასტრუქტურის სამინისტროში, რის შედეგადაც სტიქიის 



შედეგების სალიკვიდაციო ფონდიდან ორი განკარგულებით 1 701 845 ლარით 

დაფინანსდა სტიქიის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქურული ობიექტების 

აღდგენა-რეაბილიტაციის სამუშაოები, რაოდენობრივად 88 პროექტი, 

სახელშეკრულებო ღირებულებამ შეადგინა 1634486,07 ლარი. 

-  საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 7 ივლისის  N 1340 განკარგულება 701845 

ლარი. 

- საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 28 ივლისის N 1533 განკარგულება 

1000000 ლარი 

პროექტების 98% დასრულებულია. ძირითადად პროექტების სახეობას 

შეადგენდა რკინა-ბეტონის გზები, იყო ასევე გაბიონებისა და საყრდენი 

კედლების მოწყობა და ხიდებისა ხიდ-ბოგირების რეაბილიტაცია. 

   - 2016 წლის საანგარიშო პერიოდში ადგილობრივი ბიუჯეტით დაფინანსდა 

რაოდენობრივად 83 ინფრასტრუქტურის განვითარებასთან დაკავშირებული 

პროექტები (პროექტირების სამუშაოები, სამშენებლო სამუშაოები და საქონლის 

შეძენა), გამოყოფილი იქნა სულ 117027,10 ლარი, საკონტრაქტო ღირებულებამ 

შეადგინა 1077798,52 ლარი. პროექტები დასრულებულია. ადგილობრივი 

ბიუჯეტით განხორციელდა შემდეგი სახის მაშტაბური პროექტები: ქ.საჩხერეში 

საავადმყოფოს უკან დუნთიდან ჩამოსახლებული მოსახლეობისათვის მოეწყო 

საკანალიზაციო სისტემა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი ახალ 

დასახლებაში მცხოვრები მოსახლეობისათვის. გაკეთდა ძალიან მნიშვნელოვანი 

და კეთილი საქმე გარემონტდა ქ. საჩხერეში მუხრან მაჭავარიანის ქუჩაზე 

მდებარე უკიდურესად გაჭირვებული ადამიანების ყოველდღიური 

ერთჯერადი კვების ობიექტი, ასევე შეძენილი იქნა შეზღუდული 

შესაძლებლობების მქონე პირებზე ადაპტირებული მიკროავტობუსი. 

დასრულდა სოფელ მერჯევის საბავშვო ბაღის სარემონტო სამუშაოები, ბაღი 

გათვალისწინებულია 50 ბავშვზე, ექსპლუატაციაში შევა 2017 წელს. რკინა -

ბეტონის საფარი დაიგო ქ. საჩხერის ასფალტის საფარის გარეშე დარჩენილ 

ქუჩებში და ჩიხებში. დასრულდა ქ.საჩხერეში საავტომობილო და 

ფეხითმავალთა ხიდებს შორის სკვერის მოწყობის სამუშაოები, სკვერში მოეწყო 

ხელოვნური ჩანჩქერი. 

          - 2016 წლის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით დაფინასთა 89 პროექტი, 

საერთო ღირებულებით  918527 ლარი. დაიხარჯა სულ 780302 ლარი, როგორც 

პროექტირების ასევე უშუალოდ სამშენებლო სამუშაოებზე. 2016 წლის სოფლის 

მხარდაჭერის პროგრამით საჩხერის მუნიციპალიტეტის თორმეტ 

ადმინისტრაციულ ერთეულში  შიდა საუბნო გზებზე დაიგო რკინა-ბეტონის 

საფარი, აღნიშნული პროექტები ძალიან მნიშვნელოვანია იმ კუთხით, რომ 

საგრძნობლად გაუმჯობესდა გაადგილება გზის იმ მონაკვეთებზე, რომელიც 

ითვლებოდა მიუვალ ადგილად ავტომოვბილებისათვის. ასევე მოხდა 

სარიტუალო დარბაზების მშენებლობის გაგრძელება იმ სოფლებში სადაც 

დაწყებული იყო აღნიშნულის მშენებლობა. რიგ სოფლებში მოეწყო მინი 

სკვერები, სოფელ არგვეთში მოეწყო გარე-განათება. სოფლის მხარდაჭერის 



პროგრამით პროექტების 98% დასრულებულია. 2015 წლის სოფლის 

მხარდაჭერის პროგრამის ნაშთებიდან 35750.00 ლარით დაფინანსდა 

რაოდენობრივად 8 პროექტი, საკონტრაქტო ღირებულებამ შეადგინა 29217,92 

ლარი. სამუშაოები დასრულებულია. 

        ზემოთ აღნიშნული ინფრასტრუქურული პროექტების დაგეგმა-

განხორციელებაში და ელექტრონული საქმისწარმოების პროცესში აქტიურად 

მონაწილეობდნენ საჩხერის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 

ინფრასტრუქტურის, ტრანსპორტისა და კეთილმოწყობის სამსახურის 

თანამშრომლები. 
 

5. მუნიციპალიტეტის გამგებლის საანგარიშო პერიოდში არქიტექტურის სფეროში 

განხორციელებული ქმედებები: 

   საჩხერის მუნიციპალიტეტის მამგებელმა გამგეობის სივრცითი მოწყობის, 

არქიტექტურის, მშენებლობისა და ზედამხედველობის სამსახურთან ერთად  გარკვეული 

მუშაობა გასწია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განხორციელებული მშენებლობების 

ტექნიკური დოკუმენტაციის მომზადებაზე. სამსახურის მიერ 2015-2016 წლწლის 

საანგარიშო პერიოდში გაცემულია 62 მშენებლობის ნებართვა, ექსპლუატაციაში 

მიღებულია 35 სხვადასხვა დანიშნულების ობიექტი, მოკვლეული და შესწავლილია  

სამსახურის მიერ 1060 განცხადება და საქმიანი დოკუმენტი. სამსახურის უშუალო 

ზედამხედველობით განხორციელდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ,,სოფლის 

მხარდაჭერის პროგრამით“ 89 პროექტი, ადგილობრივი ბიუჯეტით გამოყოფილი 

თანხებით 82 პროექტი, რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდით 

დაფინანსებული 11 პროექტი, სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ფონდით 88 პროექტი.  

   გამგებელმა აღნიშნულ სამსახურის ზედამხედველობის განყოფილებასთან ერთად  11 

თვის განმავლობაში მოსახლეობიდან და სხვადასხვა ორგანიზაციებიდან ამოიღო 43 000 

ლარზე მეტი დასუფთავების მოსაკრებელი. საყოფაცხოვრებო საკითხებზე სანიტარული 

მდგომარეობის კუთხით გაფრთხილებულია 59 ფიზიკური და იურიდიული პირი, 31 

პირი გარე ვაჭრობასთან დაკავშირებით, პირუტყვის უმეთვალყურეოთ გაშვებისათვის  

ქალაქის ტერიტორიაზე 73 მესაკუთრე. სამსახურის მიერ მოგვარებულია 17 მეზობლური 

დავა. დასუფთავების მოსაკრებელის გადაუხდელობის გამო გაფრთხილებულია 1000–ზე 

მეტი აბონენტი და 151 ფიზიკური პირი. სამსახურის მიერ სისტემატიურად ტარდება 

მონიტორინგი დასუფთავებასთან დაკავშირებით. 

     

6. მუნიციპალიტეტის გამგებლის მიერ საანგარიშო პერიოდში ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის კუთხით განახორციელა შემმდეგი პროგრამები:  

  

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა:  1.  საჩხერის  მუნიციპალიტეტის  

ტერიტორიაზე  მცხოვრებ  ბენეფიციარს,  რომელსაც  ესაჭიროება გეგმიური  და  

გადაუდებელი  სტაციონალური–  ქირურგიული  ოპერაცია,  თვალის  

რეფრაქციული ქირურგია,  სიელმის  ქირურგიული  მკურნალობა,  თვალის  

ლაზერული  ქირურგია  და  სხვა სამედიცინო  მომსახურეობა,  სამედიცინო  

დაწესებულებაში  მომსახურების წილობრივი  თანხა ჩაერიცხება,  სამკურნალო 

დაწესებულების ანგარიშზე, არაუმეტეს 1000 (ათასი)  ლარის ოდენობით. 



 2. ბენეფიციარს  რომელსაც  ესაჭიროება:  ლაბორატორიულ–  ინსტრუმენტული, 

პოზიტრონულ–ემისიური და  კომპიუტერული  ტომოგრაფია  (PET/CT),  

კორონოგრაფია,  გასტროფიბროსკოპია, ფიბროსკოპია,ან  სხვა  სახის  

კვლევა,სახელმწიფო  ან  სხვა  სამედიცინო  სადაზღვეო  პროგრამით 

დაუფინანსებელი  თანხის  თანადაფინანსება  განესაზღვროს  არაუმეტეს  1000  

(ათასი)  ლარის ოდენობით. 

3.  საჩხერის  მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  მცხოვრებ  ქრონიკული  

დაავადებების  მქონე  მოსახლეობის  უფასო  მედიკამენტებით  უზრუნველყოფის  

კუთხით  დასაფინანსებელ  ბენეფიციართა კონტინგენტია: 

ა)  მუნიციპალიტეტში  მცხოვრები  ეპილეფსიით  დაავადებული  პაციენტები  

ფინანსდებიან  ყოველთვიურად 50 (ორმოცდაათი) ლარამდე. 

ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ თირკმლის ტრანსპლანტაციის 

მქონე ბენეფიციარები ფინანსდებიან ყოველთვიურად 150 (ასორმოცდაათი 

)ლარამდე. 

4.  საჩხერის  მუნიციპალიტეტში  მცხოვრები  თირკმლის  უკმარისობით  

დაავადებულ    მოქალაქეებს, რომლებიც  დიალიზის  მკურნალობის  კურსს  

გადიან  სხვადასხვა    ქალაქებში,  მიეცემათ  120  (ასი) ლარი  ყოველთვიურად,  

გაუთვალისწინებელი  ხარჯებისათვის. 

5.  ონკოჰემატოლოგიური  დაავადების  (ლეიკემია)  მქონე  მოქალაქეებს    

რომლებიც  საჭიროებენ თერაპიულ  მკურნალობას,  დაენიშნოთ  ყოველთვიური    

დახმარება  200  (ორასი)  ლარის  ოდენობით.   

ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები:  

ა) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა სარიტუალო 

მომსახურება: 

ბ) ავღანეთის ომის მონაწილეთა სარიტუალო მომსახურება; 

გ) მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა სარიტუალო მომსახურება  დაკრძალვის 

ხარჯები ოჯახისათვის 250 ლარი.  

უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები:   

  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები უპატრონო მოქალაქეების 

დაკრძალვის ხარჯები 500 ლარი; 

სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება: 

1.  სტიქიური  უბედურების  შედეგად  დაზარალებულ  ოჯახებზე  გაიცემა  

დახმარება  ერთჯერადად, შემდეგი კატეგორიების მიხედვით: 



ა)  ხანძრის  შედეგად  მთლიანადა  დაზიანებული  ეგორიების მიხედვით: 

ა)  ხანძრის  შედეგად  მთლიანადა  საცხოვრებელი  სახლის  შემთხვევაში  3000  

(სამი ათასი) ლარამდე ოდენობით; 

ბ)  ხანძრის  შედეგად  დაზიანებული  დამხმარე  ნაგებობის  დაზიანების  

შემთხვევაში  500  (ხუთასი) ლარამდე ოდენობით; 

გ)  მეწყერის  ან  სხვა  რაიმე  ბუნებრივი  სტიქიის  შედეგად  მიყენებული  ზიანის  

თანადაფინანსება  იმ შემთხვევაში,  როდესაც  ოჯახი  თავისი  სახსრებით  

ცდილობს  დაზიანებული  ქონების  აღდგენას  არა უმეტეს 2000 (ათასი) ლარის 

ოდენობით; 

დ)  ეპიდემიის  შედეგად,  მასობრივად  დაწყვეტილი  პირუტყვის  (ორი  ან  მეტი)  

შემთხვევაში,  არა უმეტეს 1000 (ათასი)  ლარის ოდენობით.  
 

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა:  1 

 

  ფენილკეტონურიით დაავადებული ბავშვების დახმარება მოხდება, წელიწადში 

არაუმეტეს 1000 (ათასი) ლარისა თითოეულ დაავადებულზე. 

2. ოჯახს,  რომელსაც  შეეძინება  მეექვსე  და  მეტი  შვილი  0–18  წლის  ჩათვლით  

ჩაერიცხება  საბავშო ანაბარზე ყოველთვიურად 100 (ასი) ლარის ოდენობით 

შესაბამის ბანკში 18 წლის ასაკამდე. 

3.  ოჯახს,  რომელსაც  შეეძინება  მეოთხე  და  მეტი  შვილი  0–18  წლის  ჩათვლით  

მიეცემა  ერთჯერადად 200 (ორასი) ლარის ოდენობით 

4.  მუნიციპალიტეტში  მცხოვრებ  ხანდაზმულებს  (90  წელი  და  ზევით)  

დახმარება    მიეცემათ ერთჯერადად  წელიწადში,  თანხის  ოდენობა  შეადგენს  

100  (ასი)  ლარს.   

5.    მუნიციპალიტეტში  მცხოვრებ  ხანდაზმულებს  (100  წელი  და  ზევით)  

დახმარება  მიეცემათერთჯერადად  წელიწადში,  თანხის  ოდენობა  შეადგენს  300 

(სამასი)  ლარს.   

6.  აკრედიტებულ  უმაღლეს  სასწავლებელში  სწავლის   

საფასურის  თანადაფინანსება  500  (ხუთასი) ლარის  ოდენობით,  ერთჯერადად  

გაეწევათ:  დედით  ან  მამით  ობოლ,  მარტოხელა  დედის  სტატუსის მქონე,  

მრავალშვილიან  ოჯახში  მცხოვრებ  (4  და  მეტი  შვილი,  18  წლის  ჩათვლით),  

სოციალურად დაუცველ  ოჯახში  მცხოვრებ  /რომელთაც  აქვთ  მინიჭებული  

57000  ჩათვლით  სარეიტინგო  ქულა/  და საქართველოს  ოკუპირებული  



ტერიტორიიდან  იძულებით  გადაადგილებულ  ოჯახებში  მცხოვრებ 

სტუდენტებს. 

7.  განსაკუთრებულ  შემთხევაში  შესაძლებელია  დახმარება  გაეწიოს  ოჯახებს,  

ერთჯერადად, არაუმეტეს  2000  (ორიათას)  ლარამდე,  სამუშაო  ჯგუფის  

დასკვნის  საფუძველზე.   

 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დაცვა:   

1.  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტიდან  გაიცეს  დახმარება  „მკვეთრად“  (  პირველი  

ჯგუფი  )  შეზღუდული შესაძლებლობის  მქონე  პირებზე,    100  (ასი)  ლარის  

ოდენობით,  ხოლო  „მნიშვნელოვნად“  (მე–2  ჯგუფი) ,,ზომიერად‘‘  (მე–3  ჯგუფი)  

გამოხატული  ფორმის    შეზღუდული  შესაძლებლობის  მქონე  პირებზე 

შესაბამისი  ადმინისტრაციული  ერთეულის  გამგებლის  წარმომადგენელის  

წერილობითი რეკომენდაციის  საფუძველზე  /მიეთითოს  ოჯახის  სოციალურ–

ეკონომოკური  მდგომარეობა/.დახმარება გაიცეს წელიწადში ერთჯერადად. 

ომის,  შრომისა  და  სამხედრო  ძალების  ვეტერანებზე  და  მათ  ოჯახებზე  

ფულადი  ფორმით გასაცემი დახმარებები 

1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარება მიეცემა: 

მძიმე  სოციალურ–ეკონომიკური  მდგომარეობის  მქონე  ომის  მონაწილე  

ვეტერანებზე 

ერთჯერადად 100 (ასი) ლარის ოდენობით. 

3.  მეორე  მსოფლიო  ომში  მონაწილეზე  წახალისების  მიზნით  მუნიციპალიტეტს  

შეუძლია  გასცეს ფულადი  დახმარება  9  მაისის  ღონისძიებასთანა  დაკავშირებით  

500  (ხუთასი)  ლარის  ოდენობით. 

უმუშევართა და მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა: 

1.  დედით  ან  მამით  ობოლ  ბავშვს  რომელსაც,  არ  შესრულებია  18  წელი  

მიეცემათ  150  (ასორმოცდაათ) ლარი წელიწადში ერთჯერადად 

2. მარტოხელა პენსიონრებს, რომელთაც არა ჰყავთ შვილი, შვილიშვილი ან სხვა 

კანონით გათვალისწინებული  შრომისუნარიანი მარჩენალი გაეწევათ 

ერთჯერადი დახმარება 100 (ასი) ლარამდე. 

3. კანონის წესით მიჩნეულ მარტოხელა დედებს გაეწევა დახმარება 150 

(ასორმოცდაათი) ლარის ოდენობით წელიწადში ერთჯერადად. 



საჩხერის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა რეგისტრირებული კავშირი 

ჯამური თანხა - 10000 ლარი 

ომის,  შრომისა  და  სამხედრო  ძალების  ვეტერანებზე  და  მათ  ოჯახებზე  

ფულადი  ფორმით გასაცემი დახმარებები: 

1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარება მიეცემა: 

მძიმე  სოციალურ–ეკონომიკური  მდგომარეობის  მქონე  ომის  მონაწილე  

ვეტერანებზე 

ერთჯერადად 100 (ასი) ლარის ოდენობით. 

3.  მეორე  მსოფლიო  ომში  მონაწილეზე  წახალისების  მიზნით  მუნიციპალიტეტს  

შეუძლია  გასცეს ფულადი  დახმარება  9  მაისის  ღონისძიებასთანა  დაკავშირებით  

500  (ხუთასი)  ლარის  ოდენობით.      ჯამური თანხა:  20000 ლარი 

უმუშევართა და მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა: 

1.  დედით  ან  მამით  ობოლ  ბავშვს  რომელსაც,  არ  შესრულებია  18  წელი  

მიეცემათ  150  (ასორმოცდაათ) ლარი წელიწადში ერთჯერადად 

2. მარტოხელა პენსიონრებს, რომელთაც არა ჰყავთ შვილი, შვილიშვილი ან სხვა 

კანონით გათვალისწინებული  შრომისუნარიანი მარჩენალი გაეწევათ 

ერთჯერადი დახმარება 100 (ასი) ლარამდე. 

3. კანონის წესით მიჩნეულ მარტოხელა დედებს გაეწევა დახმარება 150 

(ასორმოცდაათი) ლარის ოდენობით წელიწადში ერთჯერადად. 

ჯამური თანხა: 20000 ლარი 

საჩხერის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა რეგისტრირებული კავშირი 

ჯამური თანხა:  10000 ლარი; 

სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა. 

მუნიციპალიტეტიდან  დახმარება  გაიცემა  გარკვეული  კატეგორის  ღვაწმოსილ,  

სოციალურად შეჭირვებულ,  დამსახურებულ  ბენეფიციარზე,  რაიმე  

დღესასწაულის  ან  ღირსეშანიშნავი  დღის აღსანიშნავად თანხის რაოდენობა 

განისაზღვროს  500 (ხუთასი) ლარამდე ჯამური თახა: 5000 ლარი 

ტრანსპორტით უზრუნველყოფა:  სოფელ პერევისა და მიმდებარე სოფლების 

მოქალაქეები.   ჯამური თანხა: 27000 ლარი 



საქართველოს ყრუთა კავშირის საჩხერის ფილიალის ხარჯების სუბსიდირება: 

ჯამური თანხა- 30000  ლარი 

უფასო სასადილოს დაფინანსება:  სოციალურად შეჭირევბულ მოსახელობაზე ,, 

უფასო სადილი“ – თ  უზრუნველყოფა. ჰჯამური თანხა - 35000 ლარი 

  

საცხოვრებით უზრუნველყოფა:     

   დახმარებები დროებითი ან გრძელვადიანი გადახდებით 

უზრუნველყოფისათვის, რომლებიც დაკავშირებულია ბინის დაქირავებასთან, 

იაფი ან საზოგადოებრივი სახის საცხოვრებლით, თავშესაფრით უზრუნველყოფა. 

თანხის მაქსიმალური რაოდენობა განისაზღვრება 130 (ასოცდაათი) ლარის 

ოდენობით თვეში. ჯამური თანხა: 10000 ლარი 

ჯამი :  742000 ლარი 

7. მუნიციპალიტეტის გამგებელმა საანგარიშო პერიოდში კულტურული 

საგანმანათლებლო სფეროში: 

 

8. მუნიციპალიტეტის საკრებულოში გამგებლის მიერ ინიცირებული საკითხები 

ინიცირებული საკითხებიდან მიღებულ იქნა  დადგენილება განკარგულება 

9. საანგარიშო პერიოდში გამოცემული ინდივიდუალური ადმინისტრაციული-

სამართლებრივი აქტების რაოდენობა : 

გამგებლის ბრძანება - 3421 

საფინანსო – საბიუჯეტო სამსახურის უფროსის ბრძანება : 15 

მემორანდუმი- 2  

ხელშეკრულება: 

მუნიციპალიტეტის გამგეობლის მიერ მიღებული მოქალაქეების რაოდენობა შეადგენს 533 

მოქალაქეს 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


