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ლარი

ლარი
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პროგრამის (ქვეპროგრამის) სახელწოდება:

პროგრამის (ქვეპროგრამის) მთლიანი ბიუჯეტი  

"2012 წლისათვის
ზომის ერთეული  ლარი"

0

"აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
 ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს

მიზნობრივი პროგრამა" 

პროგრამის (ქვეპროგრამის) დაწყებისა და დამთავრების თარიღი:

100 წელს გადაცილებულ მოქალაქეებზე ერთჯერადი დახმარების კომპონენტი

“ 1 იანვარი “  2012  წ.

“ 31 დეკემბერი “  2012  წ.

(ოცდაცამეტიათასი)  ლარი

პროგრამის დაფინანსების წყაროები:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

40 000
ბ) დამატებითი

პროგრამის (ქვეპროგრამის) განხოციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო:

ა) ძირითადი - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტი        
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7.

#

8.

# იანვარი
თებერვა

ლი
მარტი აპრილი მაისი ივნისი ივლისი აგვისტო

სექტემბ
ერი

ოქტომბე
რი

ნოემბერ
ი

დეკემბერი

1 X

2 X X X

3 X X X X X X X X X X X

პროგრამის (ქვეპროგრამის) მიზნები და მათი მიღწევის შეფასების ინდიკატორები:

თანხის გაცემა

მოქალაქეთა სიების გამოთხოვა 
გამგობებიდან და მერიიდან

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

       კომპონენტი აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში მოქმედებს 2002 წლიდან, რაც ითვალისწინებს აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში მცხოვრებ 100 წელს 
გადაცილებულ მოქალაქეებზე ერთჯერადი დახმარების გამოყოფას. 2002-2003 წელს ერთჯერადი დახმარება(თითოეულს 500 ლარის ოდენობით) გაეწია 60-62 
ასი წლისა და მეტი ასაკის მოქალაქეს. 2004 წელს ანალოგიური დახმარებით ისარგებლა 69 მოქალაქემ (თითოეულს 300 ლარის ოდენობით). 2005 წელს-73 
მოქალაქემ (თითოეულს 300 ლარის ოდენობით), 2006 წელს 88 მოქალაქემ (თითეულს 300 ლარის ოდენობით),  2007 წელს 71 მოქალაქემ (თითოეულს 300 
ლარის ოდენობით), 2008 წელს -73 მოქალაქემ (თითოეულს 300 ლარის ოდენობით),ხოლო 2009 წელს -60 მოქალაქემ (თითოეულს 500 ლარის ოდენობით), 
2010 წელს 71-მა მოქალაქემ (თითოეულს 500 ლარის ოდენობით), 2011 წელს 66 მოქალქემ (თითოეულს 500 ლარის ოდენობით). კომპონენტი აქტუალურია 
იმითაც, რომ აღნიშნულ მოქალაქეთა უმრავლესობა განიცდის ეკონომიურ სიდუხჭირეს და მისი განხორციელება ხელს შეუწყობს მათ მატერიალური 
მდგომარეობის გაუმჯობესებას.                                                                          
     საკანონმდებლო ბაზა : საქართველოს პრეზიდენტის 2002 წლის 23 აგვისტოს #388 ბრძანებულება ,, საქართველოში უხუცეს დღეგრძელთა (100 და მეტი 
წლის) სამედიცინო დახმარების, სოციალური და ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესების შესახებ".                                                                                                                                                                                                          

პროგრამის მიზნები მიზნების მიღწევის შეფასების ინდიკატორები

100 წელს გადაცილებული მოქალაქეებისათვის დამატებითი მატერიალური 
დახმარების გაწევა.

პროგრამის (ქვეპროგრამის) სამოქმედო გეგმა დასახული მიზნებისა და ამოცანების მიხედვით:

2011 წელი

100 წელს გადაცილებულ მოქალაქეების სახელობითი სიების დაზუსტება 
ბენეფიციარებისათვის ერთჯერადი დახმარების თანხის გაცემა 500 ლარის 

ოდენობით
1

საქმიანობის აღწერა

ბენეფიციართა სისტემატიზაცია; ყოფითი და სოციალური პირობების 
ნაწილობრივი შემსუბუქება

წარმოდგენილი სიების გადამოწმება



9.

#

ძირითადი

დამატებითი

I

II

1

III

40 000

სულ საქონელი და მომსახურება

პროგრამით გათვალისწინებული ღონისძიების დასახელება
(დეტალურად გაშიფრული)

0

0

ბ) პროგრამის (ქვეპროგრამის) ხარჯები ღონისძიებათა მიხედვით

040 000

40 000

2012 წელი

#

პროგრამის ბიუჯეტი

სულ

40 000

საქონელი და მომსახურება

40 000სულ 0

500

არაფინანსური აქტივები

ერთეულის დასახელება რაოდენობა

40 000

ა) პროგრამის (ქვეპროგრამის) დაფინანსება წლების მიხედვით

2013 წელი2012 წელი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 
რესპუბლიკური ბიუჯეტი 40 000

წყაროს დასახელება 2014 წელი

ერთეულის ფასი
სულ ღონისძიების ხარჯი 

(ლარი)

სულ საქონელი და მომსახურება

ხანდაზმული 
მოქალაქე

სულ სოციალური უზრუნველყოფა

100 წელს გადაცილებულ მოქალაქეებზე ერთჯერადი დახმარება

სულ ჯამი

80



10.

#

1

" ------- " 2012   წ

ბ.ა.

40 000

საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი სახელმწიფო შესყიდვვები:

ბ) მატერიალური რესურსის გაცემის სქემა: 

100 წელს  გადაცილებული 
მოქალაქეებზე ერთჯერადი 

დახმარების კომპონენტი

შენიშვნა

"-------------------------------"

თემურ გაბაიძე
 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და

    სოციალური დაცვის მინისტრი 
გვარი, სახელი და თანამდებობა :

პროგრამის (ქვეპროგრამის) წარმომდგენი ორგანოს ხელმძღვანელი:    -------------------------------------------------- 
                                                       (ხელმოწერა)   

ა)  დამტკიცებული ხარჯების კვარტალური განაწილება

კომპონენტით გათვალისწინებული ხარჯების კვარტლებისა და თვეების მიხედვით განაწილება წარედგინება ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს 
კომპონენტის დამტკიცების შემდეგ

  1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მცხოვრები ყველა 100 წელს გადაცილებული მოქალაქე რომლებსაც წარმოადგენენ ქალაქ ბათუმის მერია და მუნიციპალიტეტის 
გამგეობები  დამოწმებული სიებით სამინისტროს მოთხოვნის საფუძველზე.

გ) მოსარგებლეთა შერჩევის წესი: 

ერთჯერადი დახმარება ბენეფიციარს მიეცემა სამინისტროს ინსპექტირების ჯგუფის მიერ შესაბამის ორგანოებში დაბადების წლის  შემოწმების შემდეგ პირადობის მოწმობის საფუძველზე, 
სამინისტროს პასუხისმგებელი პირის მიერ.  

შესყიდვების 
განხორციელების ვადები

დამატებითი ინფორმაცია:

შესყიდვებისათვის 
დაგეგმილი თანხა 

(ლარი)

შესყიდვების 
განხორციელების ფორმა

შესყიდვების ობიექტის 
დასახელება და მოკლე აღწერა

ფულადი 
დახმარება


	axali tarifi

