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ხონის მუნიციპალიტეტის მერიის შრომის, საზოგადოებრივი 

ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და 

იძულებით გადაადგილებულ  პირთა  საქმეთა  სამსახურის  2019 წელს 

გაწეული მუშაობის  შესახებ

ა ნ გ ა რ ი შ ი

მინდა, ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მოვახსენო, რომ 2014 წლის 15 

აგვისტოდან ვმხელმძღვანელობ ხონის მუნიციპალიტეტის  მერიის შრომის, 

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა და იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა საქმეთა სამსახურს, რომელიც წარმოადგენს ხონის 

მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურულ ერთეულს და  პატივი მაქვს, როგორც ხონის 

მუნიციპალიტეტის  აღმასრულებელი  ორგანოს  თანამდებობის პირმა, საქართველოს 

ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსი’’-ს 24-ე მუხლის 

პირველი ნაწილის ,,გ.ა’’ ქვეპუნქის მოთხოვნათა გათვალისწინებით საკრებულოს 

წარვუდგინო  2019 წლის სამსახურის მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ  ანგარიში.

სოციალური სამსახურის პრიორიტეტია დაეხმაროსა და ხელი შეუწყოს ხონის 

მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოსახლეობას, 

კვალიფიციური  და  სპეციალიზირებული  სამედიცინო  მომსახურების  მიღებაში  და  მათი  

სოციალური  პირობების  გაუმჯობესებაში.

სოციალური პოლიტიკის დადებით მიდგომას, ჩვენს მხრიდან წარმოადგენს 

სოციალური პროგრამის ხელმისაწვდომობა და მისი  გამჭირვალობა.

სამსახური  თავის საქმიანობას წარმართავს მოქმედი კანონმდებლობის, მერიის 

დებულების, სამსახურის დებულებისა და მუნიციპალიტეტის სხვა სამართლებლივი 

აქტების შესაბამისად. სამსახური შესდგება: სამსახურის უფროსის,  განყოფილების 

უფროსის და 4 მთავარი სპეციალისტისაგან.

სამსახურის უფროსი წარმართავს სამსახურის საქმიანობას და ახორციელებს შესაბამისი 

სამსახურის საჯარო მოსამსახურეთა საქმიანობის საერთო ხელმძღვანელობას. პასუხს აგებს 

მერიის სამსახურისათვის დაკისრებული ამოცანებისა და ფუნქციების შესრულებაზე. 

ანაწილებს ფუნქციებს სამსახურის მუშაკებს შორის და კორდინაციას უწევს მათ 

საქმიანობას, ახორციელებს სამსახურის მუშაკთა მოქმედების სამსახურეობრივ 

ზედამხედველობას, ორგანიზებას უწევს და აკონტროლებს მოსამსახურეთა მიერ 

დაკისრებულ მოვალეობათა შესრულებას.

მიუხედავად იმისა, რომ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ამოქმედებამ მკვეთრად 
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გაზარდა სამედიცინო სერვისებზე ხელმისაწვდომობა, აღნიშნულ ეტაპზე, სახელმწიფო 

პროგრამების ფარგლებში  ზოგჯერ სრულად არ იფარება პაციენტის გადასახდელი თანხა, 

რაც გარკვეულ სირთულეებს უქმნის ამ საჭიროების მქონე პაციენტებს და მათ 

ოჯახებს (ონკოლოგიური, პოსტოპერაციული, პოსტრეანიმაციული, დიაგნოსტიკა.) 

ამისათვის სოციალური სამსახური გვერდით უდგას მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას 

და პაციენტის ასანაზღაურებელ თანხის დაფინანსებას და თანადაფინანსებას ახდენს. 

სოციალურად დაუცველ მოქალაქეები ,რომელთაც სარეიტინგო ქულა 1-დან 30001-მდე 

ფინანსდება   800- ლარით,ხოლო 30001-დან 65001-მდე ფინანსდება 600-ლარით .65001-დან 

100001-მდე400-ლარით. 100001-დან150001 -მდე 200-ლარით ) ასევე, სამსახური აწარმოებს 

თვითმართველი ერთეულის ტერიტორიაზე მცხოვრებ იძულებით გადაადგილებულ 

პირთა აღრიცხვას, მათი პრობლემების შესწავლას და მოგვარებას. მოქმედი 

კანონმდებლობის თანახმად წარმართავს ვეტერანთა საქმეების კოორდინაციას და იმ პირთა 

აღრიცხვის ორგანიზებას, რომელთა დახმარებაც ხორციელდება ადგილობრივი 

ბიუჯეტიდან. სოციალური სამსახური იმ ბენეფიციარებს, რომელთაც მოეხსნათ 

სოციალური დახმარება, შუამდგომლობას უწევს ხელახალი გადამოწმების მიზნით, 

სსიპ მომსახურების სააგენტოსთან. სამსახური მაქსიმუმს აკეთებს თითეული 

მოქალაქის პრობლემის გადასაჭრელად. ვცდილობთ მოვიცვათ ყველა მოწყვლადი 

ჯგუფი და ის ბენეფიციარები ,რომლებსაც ჩვენი დახმარება ყველაზე მეტად 

სჭირდებათ.

ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის   2  7 -   ა  გ ვ ი ს ტ ო ს -   N 74   დ ა   2 0 1 9      წ ლ ი ს  N  -  8 8  

დადგენილებით სოციალურ და ჯანდაცვის პროგრამისათვის ბიუჯეტში 

გათვალისწინებული იყო 720000- ლარი.

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრზე გამოყოფილი თანხა არის 93500 -ლარი.

ხონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს ორი უფასო სასადილო: 

ა(ა)იპ სათნოების სახლი და ა(ა)იპ მადლიერების სახლი,სადაც ბენეფიციარები 

ყოველდღიურად    ღებულობს სადილს. ა(ა)იპ ,,მადლიერები სახლი’’-ს დირექტორია 

მაია აკობიძე (საშტატო  ნუსხა  შეადგენს 11 ერთეულს)  სასადილო  ემსახურება 120 

ბენეფიციარს. 2019წელს დაიხარჯა 112000-ლარი.

ა(ა)იპ სათნოების სახლი დირექტორი თამარ გენძეხაძე (საშტატო ნუსხა შეადგენს 10 

ერთეულს) სასადილო ემსახურება 140  ბენეფიციარს . 2019 წელს დაიხარჯა- 118000 ლარი.

ხონის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ,,სათნოების სახლი’’-სა და ა(ა)იპ ,,მადლიერების 

სახლი’’ ემსახურება 260- ბენეფიციარს ერთჯერად კვებაზე.
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კვირის განმავლობაში თითოეულ ბენეფიციარზე გათვლილია შემდეგი დღიური 

კალორაჟი:

ორშაბათი 1350 კალორია

სამშაბათი 1290 კალორია

ოხშაბათი 1500 კალორია

ხუთშაბათი 1290 კალორია

პარასკევი 1421 კალორია

შაბათი 1310 კალორია
კვირას 1390 კალორია

   კვირის განმავლობაში თითოეული ბენეფიციარი ღებულობს 9551 კალორიას. 

აღნიშნული მომსახურეობა სრულად ფინანსდება ხონის მუნიციპლაიტეტის 

ადგილობრივი ბიუჯეტიდან. სოციალური სამსახური აქტიურადაა ჩართული 

საახალწლო და სააღდგომო ნობათის უზრუნველყოფოფის პროცესში და ასევე 

აღსანიშნავია მოხალისეთა ჯგუფების შექმნა,რომელთა მეშვეობითაც  ხდება უფასო 

სასადილოებიდან სადილის შინ მიტანა.  

 სამსახურის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს მუნიციპალიტეტში 

რეგისტრირებული მოქალაქეებზე სამედიცინო მომსახურეობის ხარჯების დაფინანსება 

და თანადაფინანსება. აღნიშნული სამედიცინო პროგრამა ითვალისწინებს გეგმიური 

და სტაციონალურ-ქირურგიულ ოპერაციებს, კომპიუტერულ ტომოგრაფიას, 

კორონაროგრაფია, ფიბროსკოპიას, თვალის ლაზერულ ქირურგიას და მედიკამენტოზურ 

მომსახურეობა ხონის მუნიციპალიტეტის მერიის შრომის, საზოგადოებრივი 

ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა საქმეთა სამსახურის პრიორიტეტულ ნაბიჯად შეიძლება 

ჩაითვალოს მოსახლეობის ჯანმრთლობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით 

ჩატარებული სკრინინგი ქუთაისის ონკოლოგიის ცენტრის მიერ გამოკვლევა: მკერდის-

40-დან70-თი წლის ჩათვლით, გინეკოლოგიური25-დან-60 წლის ჩათვლით 

პროსტატისა და მსხვილი ნაწლავის 50-დან 70წლამდე. ბენეფიციარების 

ტრანსპორტირება უზრუნველყო კლინიკამ. გამოკვლევაში 500-მდე ბენეფიციარმა 

მიიღო მონაწილეობა, სადაც 15 პირველადი შემთხვევა იყო გამოვლენილი. რის 

შემდგომ ბენეფიციარებს სოციალური სამსახურის მიერ გაეწიათ სათანადო  დახმარება.

ასევე მნიშვნელოვანია, მუნიციპალიტეტის მასშტაბით, ,,C’’ჰეპატიტის ელიმინაციის 
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სახელმწიფო პროგრამის განხორციელება, რის შედეგად დღესაც გრძელდება 

ბენეფიციარების სკრინინგი. ხოლო  C  ჰეპატიტით  დაავადებული  პაციენტები, მერიის 

დაფინანსებით ერთვებიან სახელმწიფო  პროგრამაში , შესაბამისი მკურნალობის  

მისაღებად.

 აღსანიშნავია ის, რომ მერიაში მოწვეული იქნა სისხლის ბანკის სპეციალისტები, სადაც 

მერიის თანამშრომლებმა უსასყიდლოთ გაიღეს სისხლი, ლეიკემიით დაავადებულ 

ბავშვთა დასახმარებლად.  ასევე სოციალური სამსახურის აქტიური მუშაობით 2019 

წელს ხონის მუნიციპალიტეტში      მცხოვრებ    შშმ      სტატუსის    მქონე 35- ბენეფიციარს  

,,ელდი ეს ჩერითი’’-ს ჰუმანიტატულ ორგანიზაციასთან თანამშრომლობით გადაეცა 

სამედიცინო ეტლები. ამჟამად აქტიურად ვაგრძელებთ აღნიშნული საკითხის 

განხორციელებას და დღეისათვის სოციალურ სამსახურში არსებობს შშმ სტატუსის და 

განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა (სამედიცინო ეტლის მოსარგებლე 

ბენეფიციართა) ერთიანი ბაზა. სამსახურის უფროსი სპეციალისტის მიერ ხდება 

შეზღუდული  შესაძლებლობის მქონე პირებთან ვიზიტი, მათი მონაცემების შეგროვება 

და შემდგომ ეტლების გადაცემა. ასევე ვმუშაობთ უსახლკაროთა ბაზის ფორმირების 

საკითხზე.

ხონის მუნიციპალიტეტის მერიის და შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის და 

სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ 

პირთასაქმეთასამსახურის ხელშეწყობით ა(ა)იპ ,,მადლიერების სახლ’’-ში 2017 წლიდან 

ფუნქციონირებს სოციალური სამრეცხაო, რომელიც  ემსახურება სოციალურად 

დაუცველ ბენეფიციარებს დღემდე.

 საანგარიშო პერიოდში ხორციელდება ხონის ტერიტორიაზე მცხოვრები 65001-მდე 

სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახების, ომის ვეტერანების და ლტოლვილების 

კომუნალური გადასახადების შეღავათები:  საკანალიზაციო და წყალმომარაგების. სასმელ 

წყალზე სულზე 1 ლარი და კანალიზაციის შემთხვევაში 1,3 ლარი. აღნიშნულზე 

დაიხარჯა 46 200 ლარი.

სოციალურად შეჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი ბენეფიციართა ოჯახების 

ერთჯერადი ფულადი დახმარება, რომელთაც სოციალური სააგენტოს მოკვლევის 

შედეგად მიენიჭა 65001-დან 90001-მდე სარეიტინგო ქულა. დახმარება გაეწია სულ 

631ოჯახს  ერთჯერადად 100 ლარის ოდენობით, სულ დაიხარჯა 63100 ლარი. 2019 

წელს ერთჯერადი ფულად დახმარებაზე სულ შემოსული იყო 665 განცხადება, აქედან 

უარი ეთქვა 34- ბენეფიციარს განმეორებითი განცხადების შემოტანის გამო.
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 2019 წელს ერთჯერადი სამედიცინო მომსახურეობის დაფინანსება და 

თანადაფინანსების დახმარება გაეწია 1500- ბენეფიციარს და ადგილობრივი 

ბიუჯეტიდან დაიხარჯა 163139-ლარი.

ხონის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 18 

წლამდე ასაკის ბავშვების ერთჯერადი ფულადი დახმარება 200 ლარის ოდენობით, 

აღნიშნული  დახმარება     გაეწია 46-  ბავშვს, რაზეც დაიხარჯა  9200-ლარი.

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე გონებრივი ჩამორჩენილობის, ცერემბრალური 

დამბლით და დაუნის სინდრომით დაავადებულ ბენეფიციართა დახმარება 18 წლის 

ზემოთ,ერთჯერადი ფულადი დახმარება 200 ლარის ოდენობით, გაეწია 84- ბენეფიციარს, 

სულ    დაიხარჯა 16800-ლარი.

   აღნიშნულ საკითხზე მოგახსენებთ, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის 

მქონე პირების საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმართველონბის 

კოდექსი’’-ს მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის ,,უ’’ქვეპუნქტის და მე-4 პუნქტრის ,54- ე 

მუხლის პირველი პუნქტრის ,,ე.ე და ,,ე.ვ ქვეპუნქტების 61-ე მუხლის მე-3 პუნქტის 

,,ა’’ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის 62-ე მუხლის საქართველოს კანონის, საქართველოს 

ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის ,,54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 

,,შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დაცვის’’ შესახებ საქართველოს კანონის და 

ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 24 სექტემბრის N24-ე 

დადგენილების საფუძველზე ხონის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს შშმ პირთა 

საკითხებზე მომუშავე საბჭო. საბჭოში ჩართულია 4 შშმ სტატუსის მქონე პირი.

სოციალური სამსახურის ინიციატივით შშმ სტატუსის პირებს ჩაუტარდა ტრენინგ- 

სემინარები, თემაზე მათი უფლება-მოვალეობების შესახებ და საზოგადოებაში 

ჩართულობის შესახებ. ასევე სოციალური სამსახურის ხელშეწყობით განხორციელდა 

სპორტული ღონისძიებები(შაში,ჭადრაკი,ნარდი) სადაც გამარჯვებული პირები 

დაჯილდოვებული იქნა სხვადასხვა სახის პრიზებით და სიგელებით.

     დედ-მამით ობოლ  სტუდენტთა  ერთჯერადი  ფულადი  დახმარება 1000  ლარი.  

მერიის დახმარებით სტუდენტი  განათლების სამინისტრომ დააფინანსა სრულად.

2018 წლის 27- აგვისტოს N -74 დადგენილებით ხანდაზმული (100 და მეტი წლის 

ასაკის) პირთა ერთჯერადი ფულადი დახმარება განისაზღვრა 500- ლარის ოდენობით. 

2019წელს დახმარება გაეწია 1 ბენეფიციარს და დაიხარჯა 500- ლარი.
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მრავალშვილიანი (18 წლამდე 4 და მეტი ბავშვი) ოჯახის დახმარება, ერთჯერადი 

ფულადი დახმარების პროგრამა ერთ ბავშვზე 50 ლარის ოდენობით. აღნიშნული 

დახმარება 2019 წელს გაეწია52- ოჯახს( 176 ბავშვი)  გაიცა 8800- ლარი. 

მარტოხელა მშობლის ერთჯერადი ფულადი დახმარება - თითეულ ბავშვზე 200

ლარის ოდენობით 2019 წელს დახმარება  გაეწია  22- მშობელს  (30- ბავშვი) რაზეც დაიხარჯა 
6000-ლარი.

დიალიზისა და თირკმლის ,,ტრანსპლანტაციის სახელმწიფო პროგრამით“ 

გათვალისწინებული ტრანსპორტირების ყოველთვიური თანხა- 200 ლარის ოდენობით. 

დახმარების   პროგრამაში  2019 წელს  ჩართული  იყო    17--ბენეფიციარი,  რაზეც   დაიხარჯა  

39800-- ლარი.

ლეიკემიით დაავადებულ ბენეფიციართა ყოველთვიური ფულადი დახმარება 100

ლარის ოდენობით, 2019-წლის აგვისტოს თვიდან დაფინანსება გაიზარდა 150 ლარამდე. 
2019 წელ დახმარება გაეწია 3-ბენეფიციარს რაზეც დაიხარჯა   3900-   ლარი.

ონკოდაავადებულ ბენეფიციართა ყოველთვიური ფულადი დახმარებას  100 ლარის 

ოდენობით ბენეფიციარებს ერიცხებოდათ პირად ანგარიშზე.  ხოლო 2018 წლის აგვისტოს თვეში 

დებულებაში ცვლილების შეტანის შემდეგ ბენეფიციარების მათი მდგომარეობის საჭიროებიდან 

გამომდინარე, ონკოლოგიური მიმართულებით ყველა სახის სამედიცინო მომსახურეობის 

ხარჯების დაფინანსება განისაზღვრა 1200 ლარით. 2019  წელს პროგრამაში ჩართული იყო 122-

ბენეფიციარი   რაზეც  გაიცა 145916,51 ლარი.

   საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაინვალიდებული და 

ეტლს მიჯაჭვულ კატეგორიაზე 2019 წელს ერთჯერადად გაიცა 1 ბენეფიციარის მიმართ 

700 ლარის ოდენობით.

   მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა და მათთან გათანაბრებულ პირთა ერთჯერადი 

ფულადი დახმარება 150 ლარის ოდენობით 2019 წელს დახმარება გაეწია 6 ბენეფიციარს 

- რაზეც დაიხარჯა  900- ლარი.

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლ ვეტერანთა ერთჯერადი 

ფულადი დახმარება 100 ლარის ოდენობით 2019 წელს გაიცა 303 ვეტერანი, რაზეც 

დაიხარჯა 30 300 ლარის ოდენობით.

უნგრეთის, ავღანეთის ომის მონაწილე ვეტერანების და ჩერნობილის ატომური 
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ელექტრო-სადგურის აფეთქებისას სალიკვიდაციო სამუშაოებზე მონაწილე 

დაზარალებულ ვეტერანთა ერთჯერადი ფულადი დახმარება 100 ლარის ოდენობით 2019 

წელს გაეწია  22- ბენეფიციარს  რაზეც დაიხარჯა 2200 ლარი, 

   დევნილთა, უპატრონო მიცვალებულთა და ომის ვეტერანთა სარიტუალო ხარჯი 

გარდაცვლილის ოჯახებზე 250 ლარის ოდენობით  ,დ ა ხ მ ა რ ე ბ ა  გ ა ე წ  ი ა  1 8 - ო ჯ ა ხ ს -რაზეც 

დაიხარჯა 4 500 ლარი.

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისატვის ომში დაღუპულ ვეტერანთა 

ოჯახებზე ფულადი დახმარება 500 ლარის ოდენობით. 2019 წელს დახმარება გაეწიო 

დაღუპული ვეტერანის  16-ოჯახს. პროგრამაზე დაიხარჯა თანხა 8000- ლარი.

 2019 წლის აგვისტოს თვეში დებულებაში შევიდა ცვლილება პირველი ჯგუფის 

უსინათლო პირებისთვის ყოველთვიური ფულადი დახმარება 50 ლარის ოდენობით. 

დახმარება გაეწია 41-ბენეფიციარს პროგრამაზე დაიხარჯა 24400- ლარი. დახმარება  შშმ 

18 წლამდე ბავშვების სასმენი აპარატის (აპარატის სადენის, კვების წყარო, საშრობი 

ტაბლეტის) თანადაფინანსების პროგრამა. გამოყოფილი იყო 1000- ლარი. დახმარება 

გაეწია 2- ბენეფიციარს პროგრამაზე დაიხარჯა 1000-ლარი.

ასევე 2019 წელს დებულებაში ცვლილება შევიდა სახელმწიფო მზრუნველობიდან 

ბიოლოგიურ ოჯახში რეინტეგრირებული ბავშვების ოჯახების გაძლიერების 

პროგრამა. პროგრამაზე გამოყოფილი იყო 1500 ლარი. 2019-წელს დახმარება გაეწია 3-

ბენეფიციარს და დაიხარჯა 4500-ლარი.

დღეის მდგომარეობით ხონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 18 წლამდე ბავშვთა დღის ცენტრი „თანადგომა“. 

რომელსაც მუნიციპალიტეტის მერისა და საკრებულოს გადაწყვეტილებით  

ყოველთვიურად ეხმარება 1000 ლარის ოდენობით. აღნიშნულ პროგრამაზე 

დახარჯულია 12000- ლარი.

  

აქტიური თანამშრომლობა და კომუნიკაცია გვაქვს ყველა სამედიცინო 

დაწესებულებებთან, მოქალაქეებისათვის დროული მომსახურეობის გაწევის მიზნით.

2019 წელს შემოსული იყო 2780 განცხადება, მოქმედი დადგენილების შესაბამისად 

დაკმაყოფილდა 2 735 ბენეფიციარის მოთხოვნა, 45 განცხადებას ეთქვა უარი მოქმედი 

დებულებიდან გამომდინარე.                                                                                                                                     
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მინდა აღვნიშნო ,რომ საანგარიშო პერიოდში სამსახურის მუშობას ახლდა ნაკლოვანი 

მხარეებიც : საჭირო იყო უსახლკაროთა სრული ბაზის შექმნა (ნაწილობრივ 

დაწყებულია მუშაობა).ძირითადად ჩვენი მუშაობა უნდა იყოს მიმართული არა 

ერთჯერადი არამედ გრძელვადიანი პროგრამების განხორციელებაზე.

იმედია, საკრებულო   ობიექტურად  შეაფასებს სამსახურის  მიერ  გაწეულ  მუშაობას  და 
დასახავს  დარგში  არსებული  პრობლემების  გადაწყვეტის  გზებს  აღმასრულებელ   
ხელისუფლებასთან   ერთად.


