
            სამინისტროს ფუნქციები: 

 ა) აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, 

დასაქმების, დევნილთა და განსახლების სფეროში საქართველოს ერთიანი სახელმწიფო 

პოლიტიკის განხორციელება; 

ბ) ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე სამედიცინო დახმარების ერთიანი 

წესების, პირობებისა და ნორმატივების დანერგვისა და გამოყენების ხელშეწყობა; 

გ) ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის დარგში პრიორიტეტულ ღონისძიებათა 

შემუშავება; 

დ) სამინისტროს სისტემაში შემავალი დაწესებულებების საქმიანობაზე 

ზედამხედველობა და კოორდინაცია მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად; 

ე) სამედიცინო დაწესებულებათა მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განმტკიცებისა 

და განვითარების ხელშეწყობა; 

ვ) აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში მოსახლეობის ჯანმრთელობის 

მდგომარეობის შესწავლა, დაავადებათა და მართვად ინფექციათა მიმართულებით 

პროფილაქტიკური ღონისძიებების გატარება; 

ზ) გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლი, 

ეპიდაფეთქებების, ეპიდემიების მიზეზების დადგენა, ეპიდსაწინააღმდეგო და 

პრევენციული ღონისძიებების განხორციელება; 

თ) იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა, მისი ლოჯისტიკური უზრუნველყოფა და 

განხორციელების ზედამხედველობა (მონიტორინგი, შეფასება); 

ი) ცხოვრების ჯანსაღი წესის და ჯანმრთელობის ხელშეწყობის ღონისძიებების 

განხორციელებაში მონაწილეობა; 

კ) სამედიცინო სტატისტიკის წარმოება, სამედიცინო სტატისტიკური ინფორმაციის 

შეგროვება და ანალიზი კომპეტენციის ფარგლებში; 

ლ) მოსახლეობის დასაქმების ხელშეწყობის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის, სამედიცინო-პროფილაქტიკური პროგრამების შემუშავება, მართვა, 

განხორციელება და კონტროლი; 

მ) მოსახლეობის დასაქმების ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავებაში 

მონაწილეობის მიღება, საჭირო წინადადებათა მომზადება; 

ნ) აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში დასაქმების სისტემისა და მექანიზმების 

განვითარების ხელშეწყობა; 

ო) პენსიონერების, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისა და 

მოსახლეობის სოციალურად დაუცველი სხვა ფენებისათვის სოციალური დახმარების 

პროგრამის შემუშავებაში მონაწილეობის მიღება, განხორციელება და მათ შესრულებაზე 

ზედამხედველობა, კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად; 

პ) მოსახლეობის სოციალური გარანტიების განმტკიცების მიზნით სახელმწიფო 

სოციალური, კერძო, ნებაყოფლობითი და, ასევე, სამედიცინო დაზღვევის სხვა ფორმების 

განვითარებისათვის ხელშეწყობა; 

ჟ) საინფორმაციო საშუალებების გამოყენებით მოსახლეობის დროული 

ინფორმირება და კონსულტაციების გაწევა ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

სფეროში არსებული კანონებით, კანონქვემდებარე აქტებით დაწესებული შეღავათებისა და 

სოციალური დაცვის სხვა გარანტიების შესახებ; 



რ) აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში დევნილთა, თავშესაფრის მაძიებელთა, 

ლტოლვილის ან ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთა, რეპატრიანტთა საგანგებო 

სიტუაციებით (სტიქიური უბედურებები, ეპიდემია და სხვ.) გამოწვეული მიგრაციული 

ნაკადის რეგულირება, მათი დროებითი ან მუდმივი განსახლების ორგანიზების, 

ადაპტაცია-ინტეგრაციისათვის პირობების შექმნისა და სოციალური დაცვის ხელშეწყობა; 

ს) დასაქმების ხელშეწყობის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

პროგრამებით გათვალისწინებული სამედიცინო მომსახურების განხორციელება 

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს  კანონით ან ვაუჩერის საშუალებით; 

ტ) საქართველოს და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკანონმდებლო და 

კანონქვემდებარე აქტებით მასზე დაკისრებული სხვა ამოცანებისა და ფუნქციების 

განხორციელება. 

 

სამინისტროს კომპეტენცია: 

 

ა) შეიმუშავოს და მთავრობის სხდომაზე განსახილველად წარადგინოს საკითხები 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, დასაქმების ხელშეწყობის, მიგრაციის სფეროში 

არსებული ვითარებისა და მისი გაუმჯობესების ღონისძიებათა შესახებ; 

ბ) შეიმუშაოს და მთავრობის სხდომაზე განსახილველად წარადგინოს სამინისტროს  

პროგრამების პროექტები; 

გ) განსაზღვროს ვაუჩერის ფორმა, მისი გაცემისა და გამოყენების წესი; 

დ) ცალკეულ საკითხთა განხილვისა და გადაწყვეტის მიზნით შექმნას სათათბირო 

ორგანოები - კომისიები და საბჭოები; 

ე) მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, კოორდინაცია და კონტროლი გაუწიოს 

სამინისტროს სისტემაში შემავალი დაწესებულებების საქმიანობას, წარუდგინოს 

წინადადებები მათი შექმნის, რეორგანიზაციისა და ლიკვიდაციის შესახებ აჭარის 

ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობას; 

ვ) წარმართოს სამინისტროს სისტემის საკადრო პოლიტიკა, უზრუნველყოს 

სამინისტროს საჯარო მოსამსახურეთა ატესტაცია და არსებული ვაკანტური 

თანამდებობების დასაკავებლად კონკურსის ჩატარება; 

ზ) გამართოს თათბირები, სემინარები და კონფერენციები  თავის კომპეტენციას 

მიკუთვნებულ საკითხებზე; 

თ) დადგენილი წესით მიავლინოს სამინისტროს საჯარო მოსამსახურეები, ქვეყნის 

შიგნით და საზღვარგარეთ, სამსახურებრივი დავალებების შესასრულებლად,  

კვალიფიკაციის ასამაღლებლად, გამოცდილების შესასწავლად, კონფერენციებსა და სხვა 

სახის შეკრებებში მონაწილეობის მისაღებად; 

ი) უზრუნველყოს  საზოგადოებასთან ურთიერთობა უშუალოდ ან/და მასობრივი 

ინფორმაციის საშუალებებით; 

კ) უზრუნველყოს სამინისტროს მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის სრულყოფა და 

გაფართოება, თანამშრომელთა მატერიალური სტიმულირება, კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით; 

ლ) აწარმოოს მოლაპარაკებები და დადოს ხელშეკრულებები საქართველოსა და 

უცხოეთის ფიზიკურ და იურიდიულ პირებთან; 



მ) კანონით გათვალისწინებულ ფარგლებში მოითხოვოს საჭირო დოკუმენტები და 

ინფორმაცია სახელმწიფო დაწესებულებებიდან და ორგანიზაციებიდან; 

ნ) განიხილოს მოქალაქეთა განცხადებები, საჩივრები, წინადადებები და დროულად 

მიიღოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ღონისძიებები; 

ო) გამოვიდეს მოსარჩელედ ან მოპასუხედ სასამართლოში; 

პ) პერიოდულად მოახსენოს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობას 

თავისი საქმიანობის მიმდინარეობის შესახებ; 

ჟ) განახორციელოს საქართველოსა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 

კანონმდებლობით მინიჭებული სხვა უფლებამოსილებანი. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


