
proeqti

1.

2.

3. პროგრამის (ქვეპროგრამის) მთლიანი ბიუჯეტი

30,000

4.

30,000 ლარი

0 ლარი

5.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის

 ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს

მიზნობრივი პროგრამა

2013 წლისათვის

ზომის ერთეული  ლარი

პროგრამის (ქვეპროგრამის) დასახელება

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და ხანდაზმულ პირთა გადაადგილების საშუალებებით სავარძელ-ეტლით

 უზრუნველყოფის კომპონენტი

პროგრამის (ქვეპროგრამის) დაწყებისა და დამთავრების თარიღი:

პროგრამის (ქვეპროგრამის ) განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო:

“ 1 იანვარი “  2013  წ.

“ 31 დეკემბერი “  2013 წ.

(ოცდაათი  ათასი)  ლარი

პროგრამის დაფინანსების წყაროები

 ა) ძირითადი _ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტი 

         ბ) დამატებითი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო



6

7.

№

8.

№ იანვარი
თებე

რვალ

ი

მარტიაპრილი მაისი ივნისი ივლისი აგვისტო
სექტემბერ

ი

ოქტომბერ

ი
ნოემბერი დეკემბერი

2013 წელი

პრობლემის აღწერა და მისი აქტუალობის დასაბუთება ან/და ნორმატიული აქტი, რომლის საფუძველზეც დგება პროგრამა 

           სახელმწიფოს სოციალური პოლიტიკის ერთ-ერთი მიმართულება არის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ინტეგრაცია საზოგადოებაში, 

მათთვის თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფა.  ქვეყანაში მოქმედებს ,,სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის  სახელმწიფო პროგრამა”, 

რომლის სავარძელ-ეტლებით უზრუნველყოფის კომპონენტის  ფარგლებშიც ხორციელდება შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა სავარძელ-

ეტლებით უზრუნველყოფა, მაგრამ აღნიშნული პროგრამა ბიუჯეტის სიმცირის გამო სრულად ვერ აკმაყოფილებს აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში მცხოვრებ 

გადაადგილების პრობლემების მქონე პაციენტების მოთხოვნებს.   განსაკუთრებით რთული მდგომარეობა იყო ასაკით პენსიონერებთან  მიმართებაში, რომლებსაც 

მოძრაობა შეზღუდული აქვთ და არ გააჩნიათ შშმპ სტატუსი.  2012 წლის სექტემბრიდან პროგრამაში შევიდა ცვლილება, რომლის თანახმად სავარძელ-ეტლის 

მისაღებად საკმარისია ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობის (ფორმა N100/IVა) წარმოდგენა.  მიუხედავად ამისა, ვერ ხერხდება ყველა იმ პირის 

დაკმაყოფილება, ვისაც ესაჭიროება გადასაადგილებელი საშუალება. 2012 წელს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

სამინისტრო ახოციელებდა „შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე და ხანდაზულ პირთა გადაადგილების საშუალებებით სავარძელ-ეტლებით უზრუნველყოფის 

კომპონენტს“, რომლის ფარგლებში გაიცა 250 სავარძელ-ეტლი. ვინაიდან არ მოიპოვება აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში რეგისტრირებული იმ პირების ზუსტი 

სტატისტიკა, ვისაც აღენიშნება გადაადგილების პრობლემები და ესაჭიროება სავარძელ-ეტლი,  მიზანშეწონილია კომპონენტის განხორციელება  2013 წელსაც და 

შეძენილი იქნას 100 სავარძელ-ეტლი. ერთი ერთეულის  ღირებულება შეადგენს საშუალოდ 300 ლარს. სულ ზემოაღნიშნული მომსახურებისათვის საჭიროა 30 000 

ლარი.                                                                                                                                                                                                 საკანონმდებლო ბაზა: საქართველოს კანონი 

,,შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვის შესახებ” , საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 29 დეკემბრის N503 დადგენილება "სოციალური 

რეაბილიტაციისა და ბვშვზე ზრუნვის 2012 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ".

პროგრამის (ქვეპროგრამის) მიზნები და მათი მიღწევის შეფასების ინდიკატორები

პროგრამის მიზნები მიზნების მიღწევის შეფასების ინდიკატორები

1
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და ხანდაზმულ 

პირთა სავარძელ-ეტლით უზრუნველყოფა

ბენეფიციართა სოციალური პირობების ნაწილობრივი 

გაუმჯობესება, გადაადგილების მოთხოვნის 

დაკმაყოფილება

პროგრამის (ქვეპროგრამის) სამოქმედო გეგმა დასახული მიზნებისა და ამოცანების მიხედვით

საქმიანობის აღწერა



1 X X X X X X X X X X X X

2 X X X X X X X X X

9.

2014 წელი 2015 წელი

ძირითადი

დამატებითი

I

II

№

წყაროს დასახელება 2013 წელი სულ

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

რესპუბლიკური ბიუჯეტი

30,000 30,000

ბენეფიციართა სიების 

დაზუსტება

მომსახურების გაწევა

პროგრამის ბიუჯეტი

ა) პროგრამის დაფინანსება წლების მიხედვით

0

ბ) პროგრამის (ქვეპროგრამის) ხარჯები  ღონისძიებათა მიხედვით

№
პროგრამით გათვალისწინებული ღონისძიების დასახელება 

(დეტალურად გაშიფრული)

ერთეულის 

დასახელება 300 ლარი
რაოდენობა 100 ცალი

სულ ღონისძიების ხარჯი         

ოცდაათი ათასი  ლარი

სულ 30,000 30,000

2013 წელი

საქონელი და მომსახურება

სულ საქონელი და მომსახურება 0

სოციალური უზრუნველყოფა



1 100

III

10.

№

შესყიდვისა

თვის 

დაგეგმილი 

თანხა 

1 30,000

საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი  შესყიდვები

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და ხანდაზმულ 

პირებზე სავარძელ- ეტლების გაცემა, მორგება, 

გამოყენებასთან დაკავშირებული სარეკომენდაციო-

საკონსულტაციო და ტექნიკური მომსახურების გაწევა, 

საგარანტიო მოსახურება (შეკეთება, შეცვლა) 24 თვის 

განმავლობაში.  

300 30,000

სულ სოციალური უზრუნველყოფა 30,000

არაფინანსური აქტივები

სულ ჯამი 30,000

შესყიდვის ობიექტის 

დასახელება და მოკლე აღწერა

შესყიდვის 

განხორციელების 

ვადები

შესყიდვის განხორციელების 

ფორმა
შენიშვნა

შეზღუდული შესაძლებლობის 

მქონე და ასაკით პენსიონერთა 

სავარძელ-ეტლით 

უზრუნველყოფა

I-IV კვარტალი
გამარტივებული 

ელექტრონული ტენდერი

დამატებითი ინფორმაცია

ა) დამტკიცებული ხარჯების თვეების მიხედვით განაწილება

            კომპონენტით გათვალისწინებული ხარჯების კვარტლებისა და თვეების მიხედვით განაწილება წარედგინება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 

ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს კომპონენტის დამტკიცების შემდეგ. ერთეულის ფასი განისაზღვრა ”სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 

2012 წლის სახელმწიფო პროგრამის” ლიმიტის მიხედვით.

ბ) მატერიალური რესურსის გაცემის სქემა;




