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3.

51 900

4.

ა) ძირითადი _ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტი ლარი
ბ) დამატებითი ლარი

5.

 

(ორმოცდა თერთმეტი ათას ცხრაასი)  ლარი

პროგრამის დაფინანსების წყაროები:

51 900

"2012 წლისათვის
ზომის ერთეული  ლარი"  

0

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
 ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს

მიზნობრივი პროგრამა

პროგრამის (ქვეპროგრამის) დაწყებისა და დამთავრების თარიღი:

“ 31 დეკემბერი “  2012 წ.

სამედიცინო დაწესებულებების სამედიცინო ინვენტარით აღჭურვის კომპონენტი

“ 1 იანვარი “  2012  წ.

პროგრამის (ქვეპროგრამის) სახელწოდება:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო      
პროგრამის (ქვეპროგრამის) განხოციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო:            

პროგრამის (ქვეპროგრამის) მთლიანი ბიუჯეტი  



6.

7.

#

1

8.

# იანვარი
თებერვა

ლი
მარტი აპრილი მაისი ივნისი ივლისი აგვისტო

სექტემბ
ერი

ოქტომბე
რი

ნოემბერი დეკემბერი

1 X X

2 X

9.

#

ძირითადი

დამატებითი

51 900

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 
რესპუბლიკური ბიუჯეტი    

0

პროგარმის ბიუჯეტი

მომწოდებელზე თანხის გადარიცხვა

2012 წელი

საქმიანობის აღწერა

გამარტივებული ელექტრონული 
ტენდერი

2014 წელი

51 900

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

პროგრამის (ქვეპროგრამის) მიზნები და მათი მიღწევის შეფასების ინდიკატორები:

წყაროს დასახელება

 მოსახლოებისათვის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ხარისხის 
გაუმჯობესება     

სულ2013 წელი

   ქ. ბათუმის ადმინისტრაციული საზღვრების გაფართოებასთან ერთად გაიზარდა მოსახლეობის რაოდენობაც. შესაბამისად,  სასწრაფო სამედიცინო 
დახმარების სამსახურს გაეზარდა მომსახურების არეალი და კონტინგენტი. სასწრაფო სამედიცინო სამსახური თავის აღჭურვილობით ვერ პასუხობს 
თანამედროვე მოთხოვნებს, დაბალი რჩება მიწოდებული სამედიცინო მომსახურების ხარისხი. დეფიბრილატორებით, კარდიოგრაფებით აღჭურვის 
გარეშე სამედიცინო ბრიგადების მუშაობა რიგ შემთხვევებში ნაკლებად ეფექტურია და პაციენტის ჯანმრთელობისათვის რისკის შემცველი. 
აღნიშნულიდან გამომდინარე, დღის წესრიგში დადგა 2012 წლისათვის მომქმედი 13 სასრაფო დახმარების ავტომანქანის დეფიბრილატორებით და 11 
ავტომანქანის კარდიოგრაფებით აღჭურვის საკითხი.

პროგრამის მიზნები მიზნების მიღწევის შეფასების ინდიკატორი

ა) პროგრამის (ქვეპროგრამის) დაფინანსება წლების მიხედვით             

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

განხორციელებულ გამოძახებათა რაოდენობა
   მოსახლეობის კმაყოფილების დონე

2012 წელი



I

II

III

ა

ბ

10.

არაფინანსური აქტივები

საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი სახელმწიფო შესყიდვვები:

ცალი

51 900

კარდიოგრაფი ცალი 11 1 500 16 500

სულ ჯამი

სულ სოციალური უზრუნველყოფა

სულ საქონელი და მომსახურება

სოციალური უზრუნველყოფა

სულ ღონისძიების 
ხარჯი (ლარი)

2012 წელი

რაოდენობა
ერთეულის 
სავარაუდო 

ღირებულება

"პროგრამით გათვალისწინებული ღონისძიების დასახელება
(დეტალურად გაშიფრული)"     

     

51 900 0

13 2 723 35 400

51 900სულ არაფინანსური აქტივები 

დეფიბრილატორი 

ბ) პროგრამის (ქვეპროგრამის) ხარჯები ღონისძიებათა მიხედვით

0 51 900

ერთეულის დასახელება

საქონელი და მომსახურება

#

სულ



#

1

" ------- " 2012   წ

ბ.ა.

შესყიდვის განხორციელების 
ფორმა

შესყიდვისათვის 
დაგეგმილი თანხა 

(ლარი)
შენიშვნა

შესყიდვის 
განხორციელების ვადები 

შესყიდვის ობიექტის დასახელება 
და მოკლე აღწერა

კომპონენტით გათვალისიწინებული მომსახურების მოსარგებლეა სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახურები

გ) მოსარგებლეთა შერჩევის წესი: 

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

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

გვარი, სახელი და თანამდებობა : 
თემურ გაბაიძე

 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და
    სოციალური დაცვის მინისტრი 

   კომპონენტის ფარგლებში შეძენილი სამედიცინო ინვენტარის გადაცემა ქ. ბათუმის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახურისათვის.

ბ) მატერიალური რესურსის გაცემის სქემა: 

I კვარტალი 51 900

პროგრამით გათავლისწინებულ ხარჯების კვარტლებისა და თვეების მიხედვით განაწილება წარედგინება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა 
და ეკონომიკის სამინისტროს პროგრამის დამტკიცების შემდეგ.

გამარტივებული ელექტრონული 
ტენდერი

დამატებითი ინფორმაცია:   

ა)  დამტკიცებული ხარჯების კვარტალური განაწილება 

სამედიცინო დაწესებულებების 
სამედიცინო ინვენტარით აღჭურვის 
კომპონენტი


	axali tarifi

