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8    ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური 

 

ნაწილი I. სოციალურ‐ეკონომიკური მდგომარეობის ზოგიერთი მაჩვენებელი 
 

კრებულის შესავალ ნაწილში  მოყვანილია ქალაქ თბილისში სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის 

შესახებ ზოგიერთი მაჩვენებელი. 

მთლიანი დამატებული ღირებულება წარმოადგენს სხვაობას მთლიან გამოშვებასა და შუალედურ მოხმარებას 

შორის. 

მთლიანი  გამოშვება  არის  დროის  გარკვეულ  პერიოდში  ეკონომიკის  მიერ  წარმოებული  საქონლისა  და 

მომსახურების ერთობლიობა საბაზრო ფასში. 

შუალედური მოხმარება შედგება იმ საქონლისა და მომსახურების ღირებულებისაგან, რომელიც მთლიანად 

მოიხმარება წარმოების პროცესში. 

ფულადი შემოსავლების და ტრანსფერების, ასევე სამომხმარებლო ფულადი ხარჯების შეფასებების წყაროა 

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის შინამეურნეობების კვლევები. შინამეურნეობების 

კვლევა მოიცავს ქვეყნის ტერიტორიაზე მუდმივ საცხოვრებელ მისამართზე მცხოვრებ მოსახლეობას, გარდა 

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკისა  და ცხინვალის რეგიონის არაკონტროლირებადი ტერიტორიისა. 

შინამეურნეობების შერჩევითი კვლევებიდან ყოველკვარტალურად მიიღება მონაცემები მოსახლეობის 

შემოსავლებისა და ხარჯების შესახებ. 

ყოველწლიური სტატისტიკური მონაცემები მოსახლეობის ფულადი შემოსავლებისა და  სამომხმარებლო 

ფულადი ხარჯების შესახებ მოცემულია საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ოფიციალური 

ვებ-გვერდის - http://geostat.ge/  საშუალებით.  

მოსახლეობის ეკონომიკური აქტივობა : 

ეკონომიკურად აქტიური მოსახლეობა – 15 წლის და უფროსი ასაკის მოსახლეობა, რომელიც დასაქმებულია ან 

სთავაზობს  თავის  შრომას  იმ  საქონლისა  და  მომსახურების  საწარმოებლად,  რომლებიც  გაერთიანებული 

ერების ორგანიზაციის  (გაერო)  ეროვნული  ანგარიშების  სისტემაში  ეროვნული  პროდუქციის  განსაზღვრის 

ჩარჩოებში ხვდება.  

დასაქმებული – 15 წლის და უფროსი ასაკის პირი, რომელიც გამოსაკვლევი კვირის განმავლობაში მუშაობდა 

(სულ მცირე, ერთი საათი მაინც) შემოსავლის (ხელფასის, ნატურალური შემოსავლის, მოგების და ა.შ.) მიღების 

მიზნით,  მუშაობდა უსასყიდლოდ ოჯახურ  საწარმოში/  მეურნეობაში,  ან რაიმე  მიზეზით  არ  იმყოფებოდა 

სამუშაოზე, თუმცა ფორმალურად ირიცხებოდა მომუშავედ. 

დაქირავებული – პირი, რომელიც საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში ასრულებდა განსაზღვრულ სამუშაოს 

ხელფასის ან სხვა სახის ანაზღაურების (ფულით ან ნატურით) მიღების მიზნით. აგრეთვე პირი, რომელსაც აქვს 

სამუშაო ადგილი, მაგრამ დროებით არ მუშაობს შვებულებაში ყოფნის, ავადმყოფობის, წარმოების დროებით 

გაჩერების, სამუშაოდან დროებით დათხოვნის ან მსგავსი მიზეზების გამო.  

თვითდასაქმებული – მესაკუთრე, რომლის საქმიანობის მიზანს საანგარიშო პერიოდში წარმოადგენს მოგების 

ან  ოჯახური  შემოსავლის  (ფულით  ან  ნატურით)  მიღება;  აგრეთვე  ოჯახურ  საწარმოში/მეურნეობაში 

უსასყიდლოდ მომუშავე პირი.  

უმუშევარი – 15 წლის და უფროსი ასაკის პირი, რომელიც გამოსაკვლევი კვირის განმავლობაში არ მუშაობდა 

(ერთი საათითაც კი), ბოლო ოთხი კვირის განმავლობაში აქტიურად ეძებდა სამუშაოს და პოვნის შემთხვევაში 

მზად იყო მუშაობის დასაწყებად უახლოესი ორი კვირის განმავლობაში. 
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ყოველწლიური სტატისტიკური მონაცემები მოსახლეობის  ეკონომიკური  აქტივობის შესახებ შესახებ 

მოცემულია საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ოფიციალური ვებ-გვერდის - 

http://geostat.ge/  საშუალებით. 

დემოგრაფიული მაჩვენებლების შესახებ მონაცემების წყაროს წარმოადგენს  საქართველოს სტატისტიკის 

ეროვნული სამსახურის ოფიციალური ვებ-გვერდი: http://geostat.ge/ 

სახელმწიფო გასაცემლები: 

სახელმწიფო პენსია არის ყოველთვიური სახელმწიფო გასაცემელი, რომლის მიზანს წარმოადგენს 

ხანდაზმულ მოქალაქეთა სოციალურ-ეკონომიკური უფლებების რეალიზაცია. 

სახელმწიფო პენიის მიღების უფლება აქვს პირს თუ იგი არის: 

 საქართველოს მოქალაქე; 

 საქართველოში სტატუსის მქონე მოქალაქეობის არმქონე პირი; 

 პენსიის დანიშვნის თაობაზე განცხადების შეტანის მომენტისათვის ბოლო 10 წლის განმავლობაში 

საქართველოს ტერიტორიაზე კანონიერ საფუძველზე მუდმივად მცხოვრები უცხო ქვეყნის მოქალაქე; 

 უცხო ქვეყნის მოქალაქე, რომელსაც მინიჭებული აქვს საქართველოს მოქალაქეობა. 

სახელმწიფო პენსია ენიშნებათ ქალებს 60 წლის მიღწევისას, ხოლო მამაკაცებს - 65 წლის მიღწევისას. იმ 

შემთხვევაში, თუ პიროვნება ეწევა საჯარო საქმიანობას, მას არ აქვს სახელმწიფო პენსიის მიღების უფლება. 

ქვეყანაში სახელმწიფო პენსიის ოდენობა განისაზღვრება საქართველოს შესაბამისი წლის სახელმწიფო 

ბიუჯეტის შესახებ საქართველოს კანონით.  

 

სოციალური პაკეტის (ყოველთვიური ფულადი ბენეფიტი) მიღების უფლება აქვს პირს, თუ იგი არის: 

 საქართველოს მოქალაქე; 

 საქართველოში სტატუსის მქონე მოქალაქეობის არმქონე პირი; 

 უცხო ქვეყნის მოქალაქე, თუ იგი სოციალური პაკეტის დანიშვნის თაობაზე განცხადების შეტანის 

მომენტისათვის ბოლო 10 წლის განმავლობაში საქართველოს ტერიტორიაზე კანონიერი 

საფუძველით მუდმივად მცხოვრებია;  

 უცხო ქვეყნის მოქალაქე, რომელსაც მინიჭებული აქვს საქართველოს მოქალაქეობა. 

 

სოციალური პაკეტის განსაზღვრის შესახებ საქართველოს მთავრობის დადგენილების შესაბამისად, 

აღნიშნული ბენეფიტი ენიშნებათ პირებს, თუ ისინი განეკუთვნებიან შემდეგ კატეგორიას: 

 მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი; 

 მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი; 

 საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის 

და სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიაზე საბრძოლო მოქმედების შედეგად ზომიერად გამოხატული 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები; 
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 შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვი; 

 ბავშვობიდან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი, რომელსაც 18 წლის ასაკის შემდეგ 

დადგენილი აქვს ზომიერად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსი; 

 მარჩენალგარდაცვლილი პირი; 

 სახელმწიფო კომპენსაციის მიმღები პირი; 

 პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლად აღიარებულ პირი; 

 პირი, რომელიც არ განეკუთვნება ზემოთ ჩამოთვლილ პირთა წრეს და შენარჩუნებული აქვს 2012 

წლის 1 სექტემბრამდე მოპოვებული უფლებები. 

სოციალური პაკეტის ოდენობა დამოკიდებულია მისი მიღების საფუძვლებზე. გარდა გასაცემლის წინასწარ 

განსაზღვრული ოდენობისა, სოციალური პაკეტის მიმღები ბენეფიციარების ნაწილი იღებს სხვადასხვა 

ოდენობის ფულად ბენეფიტს, რომელიც განისაზღვრება “სოციალური პაკეტის განსაზღვრის შესახებ” 

საქართველოს მთავრობის დადგენილების გარდამავალი დებულებებით. 

სახელმწიფო კომპენსაცია და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდია   გაიცემა 2006 წლის იანვრიდან. 

აღნიშნულ გასაცემელს არეგულირებს საქართველოს კანონი „სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო 

აკადემიური სტიპენდიის შესახებ“.  

სახელმწიფო კომპენსაცია და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდია არის ყოველთვიური სახელმწიფო 

გასაცემელი, რომელსაც ღებულობს საქართველოს მოქალაქეთა გარკვეული კატეგორია სახელმწიფოს წინაშე 

განსაკუთრებული სამსახურის გავლის, აგრეთვე ამ პირთა მიერ შესაბამისი ასაკის მიღწევის, შესაძლებლობის 

შეზღუდვის და გარდაცვალების გამო. 

სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდია 2011 წლის ბოლომდე გაიცემოდა თანამდებობიდან 

გათავისუფლებიდან 5 კალენდარული წლის განმავლობაში, მაგრამ არა უგვიანეს 2011 წლის 31 დეკემბრისა 

მეცნიერებზე, პროფესორ მასწავლებლებზე და იმ დამხმარე პერსონალზე, რომლებიც უშუალოდ 

მონაწილეობენ საგანმანათლებლო ან სამეცნიერო საქმიანობაში. 

სახელმწიფო კომპენსაციის დანიშვნის საფუძვლებია: 

 კანონით დადგენილი ნამსახურობის ვადის ამოწურვა; 

 65 წლის ასაკის მიღწევა; 

 შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის დადგენა; 

 მარჩენალის გარდაცვალება. 

ქვეყანაში სახელმწიფო კომპენსაციის მიმღები ბენეფიციარებისათვის კომპენსაციის მაქსიმალური  ოდენობა 

„სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ“ საქართველოს კანონით 

განისაზღვრება 560 ლარის ოდენობით, ხოლო ზოგიერთი კატეგორიის ბენეფიციარებისთვის ამავე კანონის 

თანახმად, კომპენსაციის მიღების უფლების წარმოშობის საფუძვლები და ოდენობა განისაზღვრება მათი 

სოციალური დაცვის გარანტიების შესახებ სპეციალური  კანონის საშუალებით. (მაგ: საქართველოს 

საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრის კომპენსაციის მიღების უფლების წარმოშობის საფუძვლები და 
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ოდენობა განისაზღვრება „საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრთა სოციალური დაცვის 

გარანტიების შესახებ“ საქართველოს კანონით ). 

 

სოციალური შეღავათების მონეტიზაციის პროგრამა. საყოფაცხოვრებო სუბსიდია 

„სოციალური შეღავათების მონეტიზაციის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2007 წლის 11 იანვრის N4 

დადგენილების შესაბამისად, ქვეყანაში მოსახლეობის გარკვეული კატეგორია იღებს  მონეტიზებულ 

შეღავათებს - საყოფაცხოვრებო სუბსიდიას.  

საყოფაცხოვრებო სუბსიდია არის ფულადი სოციალური გასაცემელი, რომელიც განკუთვნილია 

საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ სოციალურ კატეგორიას მიკუთვნებულ პირთათვის, 

საყოფაცხოვრებო-კომუნალური საჭიროების უზრუნელსაყოფად. 

2012 წლის სექტემბრის თვემდე,  საყოფაცხოვრებო სუბსიდიის მიმღებთა კატეგორიაში შედიოდნენ, როგორც 

სახელმწიფო პენსიის და სახელმწიფო კომპენსაციის მიმღები პირები, ასევე სხვა (არაპენსიონერი) 

ბენეფიციარები. 

2012 წლის სექტემბრის თვიდან საყოფაცხოვრებო სუბსიდია  ენიშნებათ იმ პირებს, რომლებიც 

საყოფაცხოვრებო სუბსიდიის დანიშვნის მომენტისათვის კომპეტენტურ ორგანოში აღრიცხული არიან 

სახელმწიფო პენსიის მიმღებ პირებად. საყოფაცხოვრებო სუბსიდიის მიმღებ იმ ბენეფიციარებს, რომლებიც 

სექტემბრის თვემდე, აღნიშნულ ბენეფიტთან ერთად, იღებდნენ ასაკით პენსიას, არსებული წესით 

გაუგრძელდათ საყოფაცხოვრებო სუბსიდიის მიღება, ხოლო საყოფაცხოვრებო სუბსიდიის მიმღები სხვა 

ბენეფიციარები 2012 წლის სექტემბრის თვიდან გახდნენ სოციალური პაკეტის1 მიმღები პირები. 

საქართველოს მთავრობის 2007 წლის 11 იანვრის N4 დადგენილება  „სოციალური შეღავათების მონეტიზაციის 

შესახებ“ განსაზღვრავს საყოფაცხოვრებო სუბსიდიის მიმღებ პირთა წრეს და ბენეფიტის ოდენობას. 

 

მიზნობრივი სოციალური დახმარების მონაცემთა ბაზა და საარსებო შემწეობა 

2005 წლიდან, სოციალური დაცვის სისტემის რეფორმის ფარგლებში, დაიწყო სოციალურად დაუცველი 

ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზის ფორმირება. რეფორმის მიზანს წარმოადგენდა უკიდურეს სიღარიბეში 

მყოფი მოსახლეობის იდენტიფიცირება და მათთვის მიზნობრივი სოციალური დახმარების გაწევა. ამ 

მიზნით, შეიქმნა შინამეურნეობების2 კეთილდღეობის შეფასების არაპირდაპირი მეთოდი. კეთილდღეობის 

დონის შეფასების მეთოდიკის ძირითადი ამოცანაა აპლიკანტი შინამეურნეობების კეთილდღეობის დონეების 

შეფასება, ამ მაჩვენებლით  მათი რანჟირების მიზნით. 

ქვეყანაში შინამეურნეობების მონაცემთა ბაზაში რეგისტრაცია და შეფასება დაიწყო 2005 წლის ბოლოს და 

პირველი დახმარება (ფულადი ბენეფიტი) აღნიშნული პროგრამის საფუძველზე  გაიცა 2006 წლის აგვისტოს 

თვეში. მიზნობრივი დახმარების ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვან პროგრამას წარმოადგენს ფულადი 

                                                            
1 საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 23 ივლისის №279 დადგენილება „სოციალური პაკეტის განსაზღვრის შესახებ“. 
2 ამ თავში ტერმინი შინამეურნეობა და ოჯახი გამოყენებული იქნება ერთი და იგივე შინაარსით. ოჯახი-განცალკევებულ 

საცხოვრებელ ფართობზე მუდმივად მცხოვრები ნათესაური ან არანათესაური კავშირის მქონე პირთა წრე, რომლებიც ერთობლივად 

ეწევიან შინასამეურნეო საქმიანობას. ოჯახი შეიძლება იყოს ერთსულიანი. 
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სოციალური დახმარება3 ე.წ. „საარსებო შემწეობა“.  დახმარების ამ სახეების გარდა, რეგისტრირებულ და 

შეფასებულ შინამეურნეობებს სხვადასხვა სახის და ფორმის დახმარებას უწევს ადგილობრივი ხელისუფლება.            

საარსებო შემწეობის პროგრამის დაწყების პირველ ეტაპზე, ბენეფიტის მიღების უფლება მიეცათ იმ ოჯახებს, 

რომლებიც რეგისტრირებული იყვნენ „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ და 

მათი ოჯახის სარეიტინგო ქულა (პირობითი ერთეული, რომელიც შეესაბამება ოჯახის კეთილდღეობის 

დონეს. სარეიტინგო ქულის საშუალებით, ხდება მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახების დალაგება 

მათი ეკონომიკური მდგომარეობის მიხედვით. მაღალი სარეიტინგო ქულა ნიშნავს შედარებით მაღალ 

ეკონომიკურ მდგომარეობას.)  არ აღემატებოდა 52000 პირობით ერთეულს. 2007 წლის მეორე ნახევრიდან 

საარსებო შემწეობის გაცემისათვის აუცილებელი  ზღვრული სარეიტინგო ქულა გაიზარდა 

57 000ერთეულამდე. 

 „სოციალური დახმარების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2006 წლის 28 ივლისის N145 დადგენილების  

შესაბამისად,  "საარსებო შემწეობის" ოდენობა ერთსულიანი ოჯახისთვის შეადგენდა 30 ლარს, ხოლო ორი და 

მეტ სულიანი ოჯახების შემთხვევაში, მეორე და ოჯახის ყოველ მომდევნო წევრზე ემატებოდა 24 ლარი. 

აღნიშნულ დადგენილებაში 2013 წელს შესული ცვლილების თანახმად, ბენეფიტის ოდენობამ ერთსულიანი 

ოჯახისათვის შეადგინა  60 ლარი, ხოლო ორი და მეტ სულიანი ოჯახების შემთხვევაში - მეორე და ოჯახის 

ყოველ მომდევნო წევრზე დამატებით, 48 ლარი. 

2014 წლის 31 დეკემბრის №758 დადგენილებით დამტკიცებული მეთოდოლოგიის ფარგლებში შეფასებულ 

(შესწავლილ) ოჯახებზე, საარსებო შემწეობის ოდენობა განისაზღვრა: 

 ოჯახი, რომლის სარეიტინგო ქულაც 30001–ზე ნაკლებია – განისაზღვრება 60 ლარით ოჯახის 

ყველა  წევრზე; 

 ოჯახი, რომლის სარეიტინგო ქულაა 30001 და მეტი, მაგრამ ნაკლებია 57001 ქულაზე – განისაზღვრება 

50 ლარით ოჯახის ყველა  წევრზე; 

 ოჯახი, რომლის სარეიტინგო ქულაა 57001 და მეტი, მაგრამ ნაკლებია 60001 ქულაზე – განისაზღვრება 

40 ლარით ოჯახის ყველა წევრზე; 

 ოჯახი, რომლის სარეიტინგო ქულაა 60001 და მეტი, მაგრამ ნაკლებია 65001 ქულაზე – განისაზღვრება 

30 ლარით ოჯახის ყველა წევრზე; 

 ოჯახი, რომლის სარეიტინგო ქულაც 100001–ზე ნაკლებია – საარსებო შემწეობა განისაზღვრება 10 

ლარით ოჯახის თითოეულ 16 წლამდე ასაკის წევრზე. 

  

                                                            
3 საქართველოს მთავრობის 2006 წლის 28 ივლისის N145 დადგენილება "სოციალური დახმარების შესახებ". 
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ცხრილი 1 

ქ. თბილისში შექმნილი მთლიანი დამატებული ღირებულება. (მიმდინარე ფასებში, მლნ. ლარი) 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

სოფლის მეურნეობა, ნადირობა და 

სატყეო მეურნეობა; თევზჭერა, 

მეთევზეობა 

1.4 1.0 1.0 0.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 

მრეწველობა 734.8 741.6 757.2 752.1 918.2 1 119.2 1 359.0 1 396.1 1 473.3 

პროდუქციის გადამუშავება 

შინამეურნეობების მიერ  
43.3 65.5 65.6 70.6 73.9 88.0 78.2 83.8 87.2 

მშენებლობა 635.9 784.2 643.3 724.4 736.1 983.9 1 303.2 1 041.3 1 150.5 

ვაჭრობა; ავტომობილების, 

საყოფაცხოვრებო ნაწარმისა და 

პირადი მოხმარების საგნების 

რემონტი 

1 498.2 1 636.2 2 204.4 1 784.2 2 196.3 2 708.8 3 051.8 3 236.8 3 400.7 

ტრანსპორტი და 

კავშირგაბმულობა 
1 206.7 1 333.8 1 392.5 1 347.2 1 581.2 1 704.9 1 950.4 1 994.5 2 114.5 

სახელმწიფო მმართველობა 386.8 837.3 1 019.1 868.5 892.0 897.6 947.5 878.1 907.8 

განათლება 157.0 151.7 167.9 194.7 219.7 242.1 236.1 268.2 312.7 

ჯანმრთელობის დაცვა და 

სოციალური დახმარება 
200.4 270.3 351.4 389.5 478.1 496.5 631.8 628.0 722.2 

მომსახურების სხვადასხვა სახეები 789.5 1 187.9 1 311.2 1 143.0 1 376.6 1 673.5 1 636.2 1 774.1 1 978.2 

მთლიანი დამატებული 

ღირებულება, სულ 
5 653.9 7 009.5 7 913.6 7 274.3 8 472.6 9 914.3 11 194.2 11 300.9 12 147.1 

 

ცხრილი 2 

ზოგიერთი მაკროეკონომიკური მაჩვენებელი ქ. თბილისის მასშტაბით 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

მთლიანი დამატებული 

ღირებულება (მლნ ლარი) 5 653.9 7 009.5 7 913.6 7 274.3 8 472.6 9 914.3 11 194.2 11 300.9 12 147.1 
მთლიანი დამატებული 

ღირებულება (მლნ აშშ დოლარი) 3 182.2 4 195.5 5 310.4 4 354.6 4 752.9 5 880.2 6 779.2 6 793.9 6 878.7 
მთლიანი დამატებული 
ღირებულება ერთ სულზე (ლარი ) 5 124.5 6 365.9 6 962.5 6 400.1 7 351.5 8 529.2 9 545.7 9 649.0 10 336.2 
მთლიანი დამატებული 
ღირებულება  ერთ სულზე (აშშ 
დოლარი ) 2 884.3 3 810.3 4 672.2 3 831.2 4 124.0 5 058.7 5 780.8 5 800.8 5 853.2 
ბიუჯეტის ხარჯები (მლნ ლარი) 460.1 618.3 551.5 614.4 768.5 721.6 656.5 710.3 687.1 
ჯანდაცვის ხარჯების ბიუჯეტის 

მთლიან ხარჯებში 5.7 7.5 17.2 23.5 27.1 13.3 26.3 27.2 23.6 
სოციალური ხარჯების ბიუჯეტის 

მთლიან ხარჯებში 50.7 22.7 26.9 28.5 75.3 64.3 47.4 138.8 160.6 
ჯანდაცვის ხარჯების წილი 

ბიუჯეტის მთლიან ხარჯებში (%) 1.2 1.2 3.1 3.8 3.5 1.8 4.0 3.8 3.4 
სოციალური ხარჯების წილი 

ბიუჯეტის მთლიან ხარჯებში (%) 11.0 3.7 4.9 4.6 9.8 8.9 7.2 19.5 23.4 
ჯანდაცვაზე გაწეული ხარჯები ერთ 

სულზე (ლარი) 5.1 6.8 15.2 20.6 23.5 11.5 22.4 23.3 20.1 
სოციალურ უზრუნველყოფაზე 

გაწეული ხარჯები ერთ სულზე 

(ლარი) 45.9 20.7 23.6 25.1 65.3 55.3 40.4 118.5 136.6 
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ცხრილი 3 

მოსახლეობის საშუალო თვიური  შემოსავლების განაწილება (მლნ ლარი) 

 თბილისი საქართველო 

  2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

ფულადი შემოსავლები და ტრანსფერტები 185.5 214.0 259.2 287.1 306.9 515.7 598.0 704.8 785.5 830.2 
დაქირავებული შრომიდან 104.0 119.8 149.8 164.9 196.1 215.9 253.7 303.6 331.3 389.6 
თვითდასაქმებიდან 20.9 29.4 31.7 26.1 32.2 55.1 68.4 74.3 77.2 82.6 
სოფლის მეურნეობის პროდუქციის 

გაყიდვიდან 
0.3 1.0 0.2 1.9 0.2 47.4 49.3 51.4 71.7 81.1 

ქონებიდან (გაქირავებიდან, პროცენტი 

ანაბრიდან) 
4.1 2.3 5.4 4.9 3.3 5.5 4.4 7.7 9.2 9.1 

პენსიები, სტიპენდიები, დახმარებები 21.7 22.9 24.9 36.6 34.2 87.7 98.7 127.3 153.8 152.1 

უცხოეთიდან მიღებული გზავნილები 7.4 7.8 11.9 11.0 6.6 29.2 29.4 35.6 36.7 29.1 
საჩუქრად მიღებული ფული 27.0 30.8 35.2 41.7 34.4 74.9 94.2 104.9 105.6 86.8 
არაფულადი შემოსავლები 4.0 5.1 4.4 3.7 3.5 94.1 93.1 86.4 91.5 85.1 
შემოსავლები, სულ 189.5 219.1 263.6 290.8 310.4 609.8 691.2 791.3 877.0 915.3 
სხვა ფულადი სახსრები  33.5 37.5 29.1 31.8 22.3 101.3 117.6 115.7 124.5 124.6 
ქონების გაყიდვა 7.4 15.4 2.9 3.3 1.2 16.1 21.6 8.1 9.2 8.1 
ფულის სესხება ან დანაზოგის გამოყენება 26.0 22.1 26.2 28.5 21.1 85.2 96.0 107.6 115.2 116.5 
ფულადი სახსრები, სულ 219.0 251.4 288.3 318.9 329.3 617.0 715.6 820.5 909.9 954.8 

ფულადი და არაფულადი სახსრები, სულ 223.0 256.5 292.7 322.6 332.7 711.1 808.8 906.9 1 001.4 1 039.9 

 

ცხრილი 4 

მოსახლეობის საშუალო თვიური  შემოსავლების პროცენტული სტრუქტურა 

 თბილისი საქართველო 

 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 

ფულადი შემოსავლები და ტრანსფერტები 83.2 83.4 88.5 89.0 92.2 72.5 73.9 77.7 78.4 79.8 
დაქირავებული შრომიდან 46.6 46.7 51.2 51.1 58.9 30.4 31.4 33.5 33.1 37.5 
თვითდასაქმებიდან 9.4 11.5 10.8 8.1 9.7 7.7 8.5 8.2 7.7 7.9 
სოფლის მეურნეობის პროდუქციის 

გაყიდვიდან 
0.1 0.4 0.1 0.6 0.1 6.7 6.1 5.7 7.2 7.8 

ქონებიდან (გაქირავებიდან, პროცენტი 

ანაბრიდან) 
1.9 0.9 1.8 1.5 1.0 0.8 0.5 0.8 0.9 0.9 

პენსიები, სტიპენდიები, დახმარებები 9.7 8.9 8.5 11.3 10.3 12.3 12.2 14.0 15.4 14.6 

უცხოეთიდან მიღებული გზავნილები 3.3 3.1 4.1 3.4 2.0 4.1 3.6 3.9 3.7 2.8 
საჩუქრად მიღებული ფული 12.1 12.0 12.0 12.9 10.3 10.5 11.7 11.6 10.5 8.3 
არაფულადი შემოსავლები 1.8 2.0 1.5 1.2 1.0 13.2 11.5 9.5 9.1 8.2 
შემოსავლები, სულ 85.0 85.4 90.0 90.2 93.3 85.8 85.5 87.2 87.6 88.0 
სხვა ფულადი სახსრები  15.0 14.6 10.0 9.8 6.7 14.2 14.5 12.8 12.4 12.0 
ქონების გაყიდვა 3.3 6.0 1.0 1.0 0.4 2.3 2.7 0.9 0.9 0.8 
ფულის სესხება ან დანაზოგის გამოყენება 11.7 8.6 9.0 8.8 6.4 12.0 11.9 11.9 11.5 11.2 
ფულადი სახსრები, სულ 98.2 98.0 98.5 98.8 99.0 86.8 88.5 90.5 90.9 91.8 

ფულადი და არაფულადი სახსრები, სულ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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ცხრილი 5 

მოსახლეობის საშუალო თვიური  შემოსავლების განაწილება ერთ შინამეურნეობაზე  (ლარი) 

 თბილისი საქართველო 

  2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

ფულადი შემოსავლები და ტრანსფერტები 677.3 783.2 948.8 1067.0 1131.4 512.0 583.0 689.5 771.8 816.1 
დაქირავებული შრომიდან 379.7 438.4 548.4 612.9 722.9 214.3 247.3 297.0 325.5 382.9 
თვითდასაქმებიდან 76.3 107.6 115.9 97.0 118.6 54.7 66.7 72.7 75.8 81.2 
სოფლის მეურნეობის პროდუქციის 

გაყიდვიდან 
1.2 3.6 0.9 7.2 0.6 47.1 48.0 50.2 70.5 79.7 

ქონებიდან (გაქირავებიდან, პროცენტი 

ანაბრიდან) 
15.1 8.3 19.7 18.2 12.0 5.5 4.3 7.5 9.1 9.0 

პენსიები, სტიპენდიები, დახმარებები 79.3 83.9 91.3 135.9 126.0 87.0 96.2 124.5 151.1 149.5 

უცხოეთიდან მიღებული გზავნილები 26.9 28.7 43.7 40.9 24.3 29.0 28.7 34.8 36.0 28.6 
საჩუქრად მიღებული ფული 98.7 112.7 129.0 154.8 126.9 74.3 91.9 102.7 103.7 85.3 
არაფულადი შემოსავლები 14.6 18.7 16.1 13.9 12.7 93.4 90.8 84.6 89.9 83.6 
შემოსავლები, სულ 691.9 801.9 964.9 1080.8 1144.2 605.4 673.8 774.1 861.6 899.8 
სხვა ფულადი სახსრები  122.2 137.1 106.6 118.0 82.4 100.6 114.6 113.2 122.3 122.5 
ქონების გაყიდვა 27.2 56.2 10.6 12.2 4.5 16.0 21.0 7.9 9.1 8.0 
ფულის სესხება ან დანაზოგის გამოყენება 95.0 80.9 96.1 105.8 77.9 84.5 93.6 105.2 113.2 114.5 
ფულადი სახსრები, სულ 799.5 920.3 1055.4 1185.0 1213.8 612.5 697.6 802.7 894.0 938.6 

ფულადი და არაფულადი სახსრები, სულ 814.0 939.0 1 071.5 1 198.8 1 226.5 705.9 788.4 887.2 983.9 1 022.3 

 

ცხრილი 6 

მოსახლეობის საშუალო თვიური შემოსავლების განაწილება ერთ სულზე (ლარი) 

 თბილისი საქართველო 

  2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

ფულადი შემოსავლები და ტრანსფერტები 191.4 225.1 264.1 296.7 316.4 141.6 161.5 191.6 214.2 227.1 
დაქირავებული შრომიდან 107.3 126.0 152.7 170.4 202.2 59.3 68.5 82.6 90.4 106.6 
თვითდასაქმებიდან 21.6 30.9 32.3 27.0 33.2 15.1 18.5 20.2 21.1 22.6 
სოფლის მეურნეობის პროდუქციის 

გაყიდვიდან 
0.3 1.0 0.2 2.0 0.2 13.0 13.3 14.0 19.6 22.2 

ქონებიდან (გაქირავებიდან, პროცენტი 

ანაბრიდან) 
4.3 2.4 5.5 5.1 3.4 1.5 1.2 2.1 2.5 2.5 

პენსიები, სტიპენდიები, დახმარებები 22.4 24.1 25.4 37.8 35.2 24.1 26.6 34.6 41.9 41.6 

უცხოეთიდან მიღებული გზავნილები 7.6 8.2 12.2 11.4 6.8 8.0 8.0 9.7 10.0 8.0 
საჩუქრად მიღებული ფული 27.9 32.4 35.9 43.1 35.5 20.6 25.5 28.5 28.8 23.7 
არაფულადი შემოსავლები 4.1 5.4 4.5 3.9 3.6 25.8 25.1 23.5 24.9 23.3 
შემოსავლები, სულ 195.5 230.5 268.6 300.6 320.0 167.4 186.6 215.1 239.2 250.4 
სხვა ფულადი სახსრები  34.5 39.4 29.7 32.8 23.0 27.8 31.8 31.4 33.9 34.1 
ქონების გაყიდვა 7.7 16.2 2.9 3.4 1.3 4.4 5.8 2.2 2.5 2.2 
ფულის სესხება ან დანაზოგის გამოყენება 26.8 23.3 26.7 29.4 21.8 23.4 25.9 29.3 31.4 31.9 
ფულადი სახსრები, სულ 225.9 264.5 293.8 329.5 339.4 169.4 193.3 223.1 248.2 261.2 

ფულადი და არაფულადი სახსრები, სულ 230.0 269.9 298.3 333.4 343.0 195.2 218.4 246.6 273.1 284.5 
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ცხრილი 7 

მოსახლეობის საშუალო თვიური ხარჯების განაწილება (მლნ ლარი) 
  თბილისი საქართველო 

  2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 

სამომხმარებლო ფულადი ხარჯები 179.0 193.7 222.3 240.2 240.2 479.2 525.3 599.2 640.1 657.3 

სურსათზე, სასმელზე, თამბაქოს ნაწარმზე 61.7 64.6 75.6 78.6 80.3 193.9 199.9 224.3 234.1 241.1 

ტანსაცმელსა და ფეხსაცმელზე 5.9 6.6 8.1 9.1 9.4 17.5 19.3 23.3 25.3 27.8 

საოჯახო მოხმარების საქონელზე 6.5 6.1 8.8 9.0 11.4 18.1 20.8 27.8 30.0 32.5 

ჯანმრთელობის დაცვაზე 17.8 20.0 20.9 27.9 26.6 55.8 60.3 70.4 76.7 81.9 

სათბობსა და ელექტროენერგიაზე 26.2 27.7 29.0 29.3 29.3 59.4 67.4 67.8 73.6 79.0 

ტრანსპორტზე 19.7 21.0 23.4 25.3 29.7 46.0 53.7 63.9 66.7 72.9 
განათლებაზე 9.6 12.4 14.3 15.3 12.2 17.5 22.5 24.0 23.9 20.6 

სხვა სამომხმარებლო ხარჯები 31.5 35.3 42.3 45.7 41.3 70.9 81.5 97.7 109.9 101.6 

არაფულადი ხარჯები 4.0 5.1 4.4 3.7 3.5 94.1 93.1 86.4 91.5 85.1 

სამომხმარებლო ხარჯები, სულ 183.0 198.8 226.7 243.9 243.7 573.3 618.4 685.7 731.6 742.4 

არასამომხმარებლო ფულადი ხარჯები 34.7 51.6 59.1 73.1 78.0 120.1 167.5 204.8 241.6 279.7 

სასოფლო–სამეურნეო ხარჯები 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 14.6 16.4 20.1 21.0 26.5 

ტრანსფერტებზე 3.5 4.0 6.4 9.9 11.8 19.7 23.6 27.7 36.5 40.6 
დაზოგვაზე ან გასესხებაზე 15.2 39.4 44.0 50.7 58.8 52.0 99.4 123.3 147.6 180.5 
ქონების შეძენაზე 15.9 7.9 8.5 12.3 7.2 33.8 28.1 33.6 36.6 32.1 
ფულადი ხარჯები, სულ 213.7 245.4 281.5 313.3 318.2 599.3 692.8 804.1 881.8 936.9 

ხარჯები, სულ 217.7 250.5 285.9 317.0 321.7 693.4 785.9 890.5 973.2 1 022.0 

 

ცხრილი 8 

მოსახლეობის საშუალო თვიური ხარჯების პროცენტული სტრუქტურა 
  თბილისი საქართველო 

  2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 

სამომხმარებლო ფულადი ხარჯები 82.2 77.3 77.8 75.8 74.7 69.1 66.8 67.3 65.8 64.3 

სურსათზე, სასმელზე, თამბაქოს ნაწარმზე 28.4 25.8 26.4 24.8 25.0 28.0 25.4 25.2 24.1 23.6 

ტანსაცმელსა და ფეხსაცმელზე 2.7 2.6 2.8 2.9 2.9 2.5 2.5 2.6 2.6 2.7 

საოჯახო მოხმარების საქონელზე 3.0 2.4 3.1 2.8 3.5 2.6 2.6 3.1 3.1 3.2 

ჯანმრთელობის დაცვაზე 8.2 8.0 7.3 8.8 8.3 8.0 7.7 7.9 7.9 8.0 

სათბობსა და ელექტროენერგიაზე 12.0 11.0 10.2 9.2 9.1 8.6 8.6 7.6 7.6 7.7 

ტრანსპორტზე 9.0 8.4 8.2 8.0 9.2 6.6 6.8 7.2 6.8 7.1 
განათლებაზე 4.4 5.0 5.0 4.8 3.8 2.5 2.9 2.7 2.5 2.0 

სხვა სამომხმარებლო ხარჯები 14.5 14.1 14.8 14.4 12.9 10.2 10.4 11.0 11.3 9.9 

არაფულადი ხარჯები 1.8 2.0 1.5 1.2 1.1 13.6 11.8 9.7 9.4 8.3 

სამომხმარებლო ხარჯები, სულ 84.0 79.4 79.3 77.0 75.7 82.7 78.7 77.0 75.2 72.6 

არასამომხმარებლო ფულადი ხარჯები 16.0 20.6 20.7 23.0 24.3 17.3 21.3 23.0 24.8 27.4 

სასოფლო–სამეურნეო ხარჯები 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 2.1 2.1 2.3 2.2 2.6 

ტრანსფერტებზე 1.6 1.6 2.2 3.1 3.7 2.8 3.0 3.1 3.7 4.0 
დაზოგვაზე ან გასესხებაზე 7.0 15.7 15.4 16.0 18.3 7.5 12.6 13.8 15.2 17.7 
ქონების შეძენაზე 7.3 3.2 3.0 3.9 2.2 4.9 3.6 3.8 3.8 3.1 
ფულადი ხარჯები, სულ 98.2 98.0 98.5 98.8 98.9 86.4 88.2 90.3 90.6 91.7 

ხარჯები, სულ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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ცხრილი 9 

მოსახლეობის საშუალო თვიური სამომხმარებლო  ფულადი ხარჯების პროცენტული სტრუქტურა 
  თბილისი საქართველო 

  2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 

სამომხმარებლო ფულადი ხარჯები 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

სურსათზე, სასმელზე, თამბაქოს ნაწარმზე 34.5 33.3 34.0 32.7 33.4 40.5 38.0 37.4 36.6 36.7 

ტანსაცმელსა და ფეხსაცმელზე 3.3 3.4 3.6 3.8 3.9 3.7 3.7 3.9 4.0 4.2 

საოჯახო მოხმარების საქონელზე 3.6 3.2 4.0 3.7 4.7 3.8 4.0 4.6 4.7 4.9 

ჯანმრთელობის დაცვაზე 10.0 10.3 9.4 11.6 11.1 11.6 11.5 11.7 12.0 12.5 

სათბობსა და ელექტროენერგიაზე 14.7 14.3 13.1 12.2 12.2 12.4 12.8 11.3 11.5 12.0 

ტრანსპორტზე 11.0 10.9 10.5 10.5 12.4 9.6 10.2 10.7 10.4 11.1 
განათლებაზე 5.4 6.4 6.4 6.4 5.1 3.7 4.3 4.0 3.7 3.1 

სხვა სამომხმარებლო ხარჯები 17.6 18.2 19.0 19.0 17.2 14.8 15.5 16.3 17.2 15.5 

 

ცხრილი 10 

15 წლის და უფროსი ასაკის მოსახლეობის განაწილება ეკონომიკური აქტივობის მიხედვით  (1000 კაცი) 

  თბილისი საქართველო 

  2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 

სულ აქტიური მოსახლეობა 

(სამუშაო ძალა) 
437.4 437.2 444.7 419.2 447.7 1 959.3 2 029.1 2 003.9 1 991.1 2 021.5 

დასაქმებული 309.4 309.9 315.3 325.0 352.0 1 664.2 1 724.0 1 712.1 1 745.2 1 779.9 

დაქირავებული 251.2 251.7 247.5 263.6 293.6 632.0 662.6 658.2 692.3 753.4 

თვითდასაქმებული 57.3 58.0 67.5 61.4 58.4 1 025.4 1 054.0 1 043.8 1 046.1 1 018.1 

გაურკვეველი 0.9 0.1 0.4 0.0 0.0 6.8 7.4 10.0 6.8 8.4 

უმუშევარი 128.0 127.3 129.3 94.2 95.7 295.1 305.1 291.8 246.0 241.6 

მოსახლეობა სამუშაო ძალის 

გარეთ 
361.6 331.7 358.9 364.6 342.7 1 045.9 1 005.2 1 022.3 1 004.4 958.3 

უმუშევრობის დონე 

(პროცენტებში) 
29.3 29.1 29.1 22.5 21.4 15.1 15.0 14.6 12.4 12.0 

აქტიურობის დონე 

(პროცენტებში) 
54.7 56.9 55.3 53.5 56.6 65.2 66.9 66.2 66.5 67.8 

დასაქმების დონე 

(პროცენტებში) 
38.7 40.3 39.2 41.5 44.5 55.4 56.8 56.6 58.3 59.7 

 

ცხრილი 11 

  მოსახლეობის რიცხოვნობა (1000 კაცი) 
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

საქართველო 4 401.3 4 394.7 4 382.1 4 385.4 4 436.4 4 469.2 4 497.6 4 483.8 4 490.5 3 713.7 
თბილისი 1 103.3 1 101.1 1 136.6 1 136.6 1 152.5 1 162.4 1 172.7 1 171.2 1 175.2 1 108.9 
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 ცხრილი 12 

  მოსახლეობის ბუნებრივი მატება 
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

თბილისი 
დაბადებულთა 

რაოდენობა  
13 773 14 210 15 136 16 696 16 212 16 715 16 573 17 010 18 048 17 509 

გარდაცვლილთა 

რაოდენობა 
12 454 12 040 12 123 12 397 11 645 12 291 12 459 12 358 12 403 12 377 

ბუნებრივი მატება 1 319 2 170 3 013 4 299 4 567 4 424 4 114 4 652 5 645 5 132 
საქართველო 

დაბადებულთა 

რაოდენობა  
47 795 49 287 56 565 63 377 62 585 58 014 57 031 57 878 60 635 59 249 

გარდაცვლილთა 

რაოდენობა 
42 255 41 178 43 011 46 625 47 864 49 818 49 348 48 553 49 087 49 121 

ბუნებრივი მატება 5 540 8 109 13 554 16 752 14 721 8 196 7 683 9 325 11 548 10 128 

პროცენტი საქართველოს შესაბამის მაჩვენებელთან 

დაბადებულთა 

რაოდენობა  
28.8 28.8 26.8 26.3 25.9 28.8 29.1 29.4 29.8 29.6 

გარდაცვლილთა 

რაოდენობა 
29.5 29.2 28.2 26.6 24.3 24.7 25.2 25.5 25.3 25.2 

ბუნებრივი მატება 23.8 26.8 22.2 25.7 31.0 54.0 53.5 49.9 48.9 50.7 

 

ცხრილი 13 

 სახელმწიფო სოციალური გასაცემლების მიმღები პირების რაოდენობა 
  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

თბილისი 
სახელმწიფო პენსია 200 716 202 193 207 396 210 162 182 127 184 884 190 784 196 526 
სოციალური პაკეტი - - - - 44 937 43 853 43 695 43 767 
სახელმწიფო კომპენსაცია და სახელმწიფო 

აკადემიური სტიპენდია 
15 959 14 329 12 042 9 797 9 131 9 036 10 176 10 250 

საყოფაცხოვრებო სუბსიდია - 27 085 25 753 24 698 10 654 9 986 9 749 9 345 
საარსებო შემწეობა 38 699 46 500 43 687 56 054 76 090 76 403 72 550 68 942 

საქართველო 

სახელმწიფო პენსია 844 254 840 502 837 911 828 761 684 898 688 688 697 240 707 709 
სოციალური პაკეტი - - - - 174 104 170 336 168 930 167 226 
სახელმწიფო კომპენსაცია და სახელმწიფო 

აკადემიური სტიპენდია 
26 940 25 081 22 206 19 128 17 773 18 012 20 542 20 792 

საყოფაცხოვრებო სუბსიდია - 83 248 77 686 72 536 38 733 35 564 33 176 30 667 
საარსებო შემწეობა 370 901 420 802 408 367 394 819 501 445 453 857 421 387 389 650 

პროცენტი საქართველოს შესაბამის მაჩვენებელთან 

სახელმწიფო პენსია 23.8 24.1 24.8 25.4 26.6 26.8 27.4 27.8 
სოციალური პაკეტი - - - - 25.8 25.7 25.9 26.2 
სახელმწიფო კომპენსაცია და სახელმწიფო 

აკადემიური სტიპენდია 
59.2 57.1 54.2 51.2 51.4 50.2 49.5 49.3 

საყოფაცხოვრებო სუბსიდია - 32.5 33.2 34.0 27.5 28.1 29.4 30.5 
საარსებო შემწეობა 10.4 11.1 10.7 14.2 15.2 16.8 17.2 17.7 
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ცხრილი 14 

 მიზნობრივი სოციალური დახმარების პროგრამაში რეგისტრირებული ოჯახები 
  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

თბილისი 

რეგისტრირებული ოჯახების რაოდენობა სულ 74 937 85 317 88 522 84 790 93 460 95 985 97 171 95 524 

57000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე 

ოჯახები 
19 967 22 979 26 015 25 771 29 868 30 008 29 165 25 379 

57000-დან 70000 სარეიტინგო ქულის მქონე 

ოჯახები 
12 092 13 431 11 767 9 182 11 056 11 741 11 120 11 009 

70000-დან 100000 სარეიტინგო ქულის მქონე 

ოჯახები 
19 510 21 233 22 012 20 561 23 612 25 035 26 698 26 964 

100 000-ზე მეტი სარეიტინგო ქულის მქონე 

ოჯახები 
23 368 27 674 28 728 29 276 28 924 29 201 30 188 32 172 

საქართველო 

რეგისტრირებული ოჯახების რაოდენობა სულ 502 689 539 256 545 619 509 324 525 137 524 482 522 449 498 395 

57000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე 

ოჯახები 
168 309 186 247 182 471 156 286 177 427 164 848 154 463 128 622 

57000-დან 70000 სარეიტინგო ქულის მქონე 

ოჯახები 
97 497 101 377 83 825 63 873 61 471 62 684 55 689 48 899 

70000-დან 100000 სარეიტინგო ქულის მქონე 

ოჯახები 
139 352 144 589 160 614 159 062 156 375 163 543 172 886 158 936 

100 000-ზე მეტი სარეიტინგო ქულის მქონე 

ოჯახები 
97 531 107 043 118 709 130 103 129 864 133 407 139 411 161 938 

პროცენტი საქართველოს შესაბამის მაჩვენებელთან 

რეგისტრირებული ოჯახების რაოდენობა სულ 14.9 15.8 16.2 16.6 17.8 18.3 18.6 19.2 

57000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე 

ოჯახები 
11.9 12.3 14.3 16.5 16.8 18.2 18.9 19.7 

57000-დან 70000 სარეიტინგო ქულის მქონე 

ოჯახები 
12.4 13.2 14 14.4 18 18.7 20 22.5 

70000-დან 100000 სარეიტინგო ქულის მქონე 

ოჯახები 
14 14.7 13.7 12.9 15.1 15.3 15.4 17 

100 000-ზე მეტი სარეიტინგო ქულის მქონე 

ოჯახები 
24 25.9 24.2 22.5 22.3 21.9 21.7 19.9 
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ცხრილი 15 

 მიზნობრივი სოციალური დახმარების პროგრამაში რეგისტრირებული პირები 
  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

თბილისი 

რეგისტრირებული ოჯახების 

რაოდენობა სულ 
233 935 266 805 277 003 263 445 293 391 298 219 299 595 293 057 

57000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულის 

მქონე ოჯახები 
56 135 58 156 70 173 73 626 89 159 87 457 84 437 77 306 

57000-დან 70000 სარეიტინგო ქულის 

მქონე ოჯახები 
37 402 38 487 33 009 25 455 33 040 36 564 34 587 32 791 

70000-დან 100000 სარეიტინგო ქულის 

მქონე ოჯახები 
60 028 66 452 67 329 59 074 69 958 73 567 78 074 77 272 

100 000-ზე მეტი სარეიტინგო ქულის 

მქონე ოჯახები 
80 370 103 710 106 492 105 290 101 234 100 631 102 497 105 688 

საქართველო 

რეგისტრირებული ოჯახების 

რაოდენობა სულ 
1 636 026 1 761 191 1 773 294 1 632 408 1 672 115 1 651 639 1 627 278 1 542 545 

57000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულის 

მქონე ოჯახები 
484 917 537 655 537 658 473 881 548 677 500 996 462 004 397 588 

57000-დან 70000 სარეიტინგო ქულის 

მქონე ოჯახები 
312 016 333 458 264 977 195 649 192 534 198 794 173 762 147 964 

70000-დან 100000 სარეიტინგო ქულის 

მქონე ოჯახები 
482 857 499 675 544 934 510 639 492 485 507 061 531 766 480 962 

100 000-ზე მეტი სარეიტინგო ქულის 

მქონე ოჯახები 
356 236 390 403 425 725 452 239 438 419 444 788 459 746 516 031 

პროცენტი საქართველოს შესაბამის მაჩვენებელთან 

რეგისტრირებული ოჯახების 

რაოდენობა სულ 
14.3 15.1 15.6 16.1 17.5 18.1 18.4 19 

57000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულის 

მქონე ოჯახები 
11.6 10.8 13.1 15.5 16.2 17.5 18.3 19.4 

57000-დან 70000 სარეიტინგო ქულის 

მქონე ოჯახები 
12 11.5 12.5 13 17.2 18.4 19.9 22.2 

70000-დან 100000 სარეიტინგო ქულის 

მქონე ოჯახები 
12.4 13.3 12.4 11.6 14.2 14.5 14.7 16.1 

100 000-ზე მეტი სარეიტინგო ქულის 

მქონე ოჯახები 
22.6 26.6 25 23.3 23.1 22.6 22.3 20.5 
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ცხრილი 16 

 ჯანმრთელობის დაცვის ზოგიერთი მაჩვენებელი 

  

თბილისი საქართველო 
პროცენტი 

საქართველოს 
მაჩვენებელთან 

  2013 2014 2013 2014 2013 2014 

ექიმების რიცხოვნობა დაკავებული 

თანამდებობების მიხედვით, ათასი 12.6 12.5 22.5 22.9 55.8 54.6 
საშუალო სამედიცინო პერსონალის 

რიცხოვნობა, ათასი 7.3 7.4 15.5 15.6 47.3 47.3 
საავადმყოფოების რიცხვი, ერთეული 105.0 111.0 237.0 245.0 44.3 45.3 
საავადმყოფო საწოლების რაოდენობა, ათასი 5.9 6.0 11.6 11.7 50.5 51.0 
ამბულატორიულ-პოლიკლინიკური 

დაწესებულებების რაოდენობა, ერთეული 301.0 334.0 1 990.0 2 124.0 15.1 15.7 
ამბულატორიულ-პოლიკლინიკურ 

დაწესებულებებში ექიმთან მიმართვების 

რიცხვი წლის განმავლობაში 

(პროფილაქტიკის ჩათვლით), ათასი 

5 756.3 6 228.7 10 974.5 11 881.1 52.5 52.4 
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ნაწილი II. ჯანდაცვის პროგრამები 
 

თავი 1. ონკოპრევენციის პროგრამა  
 

2015 წელს პროგრამა ითვალისწინებდა ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 

მოსარგებლეებისათვის შემდეგი მომსახურებების მიწოდებას:  

 ძუძუს კიბოს სკრინინგი 40-70 წლის ჩათვლით ასაკის ქალებში, რომელიც მოიცავდა: 

o მამოლოგის კონსულტაციას; 

o მამოგრაფიულ გამოკვლევას, შესაძლებლობის ფარგლებში 2 პროექციაში (2 რადიოლოგის მიერ 

წაკითხვით); 

o პათოლოგიის გამოვლენის შემთხვევაში ძუძუს ულტრაბგერით გამოკვლევას, ძუძუს ფიზიკალურ 

გასინჯვას და  ძუძუს ციტოლოგიურ გამოკვლევას; 

 საშვილოსნოს ყელის სკრინინგი 25-60 წლის ჩათვლით ასაკის ქალებში, რომელიც მოიცავდა: 

o გინეკოლოგის კონსულტაციას; 

o პაპ-ტესტის (PAP-ტესტი) ჩატარებას ბეტესტას მეთოდზე დაყრდნობით; 

o პათოლოგიის გამოვლენის შემთხვევაში კოლპოსკოპიურ სკრინინგს და/ან კოლპოსკოპიურ სკრინინგს 

მორფოლოგიით. 

 პროსტატის კიბოს სკრინინგი 50-70 წლის ჩათვლით ასაკის მამაკაცებში, რომელიც მოიცავდა სისხლში 

პროსტატის კიბოს ანტიგენის (PSA) გამოკვლევას. 

 კოლორექტული კიბოს სკრინინგი 50-70 წლის ჩათვლით ასაკის ორივე სქესისათვის, რომელიც მოიცავდა: 

o ფარულ სისხლდენაზე სპეციალური ტესტის (FOBT) ჩატარებას; 

o საჭიროების შემთხვევაში კოლონოსკოპიურ სკრინინგს და/ან კოლონოსკოპიურ სკრინინგს 

მორფოლოგიით. 

 ამბულატორიული ქირურგიის დაფინანსებას4 ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 

„საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის“ ბენეფიციარი საქართველოს 

მოქალაქეებისათვის: 

o ძუძუს კიბოსწინარე დაავადებების ამბულატორიული ქირურგია 40-70 წლის ჩათვლის ასაკის ქალებში; 

o გინეკოლოგური ამბულატორიული  ქირურგია 25-60 წლის ჩათვლით ასაკის ქალებში; 

o კანის კიბოსწინარე დაავადებების ამბულატორიული ქირურგია ორივე სქესის ყველა ასაკობრივ 

ჯგუფში. 

 

დაავადებათა სკრინინგის პროგრამის ფარგლებში სკრინინგული კვლევები ფინანსდებოდა სრულად, პაციენტის 

მხრიდან თანაგადახდის გარეშე კომპონენტების შესაბამისად: 

 ძუძუს კიბოს სკრინინგი - 24,1 ლარი 

 საშვილოსნოს ყელის სკრინინგი - 28,82 ლარი 

 პროსტატის კიბოს სკრინინგი - 13 ლარი 

 კოლორექტული კიბოს სკრინინგი - 5 ლარი  

 კოლონოსკოპიური სკრინინგი მორფოლოგიით - 80 ლარი 

 ამბულატორიული ქირურგიული მომსახურების დაფინანსება ხორციელდებოდა თანადაფინანსების 

გზით, განმახორციელებლის მიერ გაცემული თანხმობის ბარათის საფუძველზე. 

  

                                                            
4 აღნიშნული კომპონენტი გაუქმებულ იქნა 2016 წლის 8 მაისიდან, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N 11-43, 8.05.2015 

დადგენილებით. 
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ცხრილი 1.1 

პროგრამის ფარგლებში გაწეული მომსახურებების რაოდენობრივი განაწილება სქესობრივ ჭრილში 

მომსახურების დასახელება ქალი კაცი სულ

კოლორექტული კიბოს სკრინინგი                             758                     497                       1 255   

პროსტატის კიბოს სკრინინგი                 5 295                       5 295   

საშვილოსნოს ყელის სკრინინგი                       15 703                      15 703   

ძუძუს კიბოს სკრინინგი                       17 612                      17 612   

ამბულატორიული ქირურგია                               32                              32   

სულ                       34 105                  5 792                     39 897   

 

ცხრილი 1.2 

პროგრამის ფარგლებში გაწეული მომსახურებების რაოდენობების პროცენტული განაწილება 

სქესობრივ ჭრილში 

მომსახურების დასახელება ქალი კაცი სულ

კოლორექტული კიბოს სკრინინგი                            60.4                    39.6                       100.0   

პროსტატის კიბოს სკრინინგი                                 -                  100.0                       100.0   

საშვილოსნოს ყელის სკრინინგი                          100.0                         -                       100.0   

ძუძუს კიბოს სკრინინგი                          100.0                         -                       100.0   

ამბულატორიული ქირურგია                          100.0                         -                       100.0   

სულ                            85.5                    14.5                       100.0   

 

ცხრილი 1.3 

პროგრამის ფარგლებში გაწეულ მომსახურებებზე გახარჯული თანხა სქესობრივ ჭრილში 

მომსახურების დასახელება ქალი კაცი სულ

კოლორექტული კიბოს სკრინინგი                          7 990                  5 635                     13 625   

პროსტატის კიბოს სკრინინგი              68 835                     68 835   

საშვილოსნოს ყელის სკრინინგი                     452 515                    452 515   

ძუძუს კიბოს სკრინინგი                     424 450                    424 450   

ამბულატორიული ქირურგია                          5 175                        5 175   

სულ                     890 130               74 470                   964 600   

 

ცხრილი 1.4 

პროგრამის ფარგლებში გაწეული მომსახურებების რაოდენობრივი განაწილება რაონებისა და 

მომსახურების დასახელებების მიხედვით 

რაიონი 

კოლორექტუ

ლი კიბოს 

სკრინინგი 

პროსტატის 

კიბოს 

სკრინინგი 

საშვილოსნოს 

ყელის სკრინინგი 

ძუძუს კიბოს 

სკრინინგი 

ამბულატორიუ

ლი ქირურგია 
სულ 

გლდანი და 

ნაძალადევის 
296                 1 337               4 515               4 378                     10      10 536   

დიდუბე და 

ჩუღურეთის 
165                    850               2 051               2 318                       2        5 386   

ვაკე და საბურთალოს 359                 1 514               3 152               4 218                       7        9 250   
ისანი და სამგორის 314                 1 097               4 594               5 016                     12      11 033   
მთაწმინდა და 

კრწანისის 
 121                    497               1 391               1 682                       1        3 692   

სულ 1 255                 5 295             15 703             17 612                     32      39 897   
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ცხრილი 1.5 

პროგრამის ფარგლებში გაწეული მომსახურებების რაოდენობების პროცენტული განაწილება 

რაონებისა და მომსახურების დასახელებების მიხედვით 

რაიონი 
კოლორექტული 

კიბოს სკრინინგი 

პროსტატის 

კიბოს 

სკრინინგი 

საშვილოსნოს 

ყელის სკრინინგი 

ძუძუს კიბოს 

სკრინინგი 

ამბულატორი

ული 

ქირურგია 

სულ 

გლდანი და 

ნაძალადევის 
                 2.8                   12.7                  42.9                  41.6   0.1   100.0      

დიდუბე და 

ჩუღურეთის 
                 3.1                   15.8                  38.1                  43.0         0.0   100.0      

ვაკე და 

საბურთალოს 
                 3.9                   16.4                  34.1                  45.6         0.1   100.0      

ისანი და სამგორის                  2.8                      9.9                  41.6                  45.5        0.1   100.0      
მთაწმინდა და 

კრწანისის 
                 3.3                   13.5                  37.7                  45.6          0.0   100.0      

სულ                  3.1                   13.3                  39.4                  44.1         0.1   100.0      

 

ცხრილი 1.6 

პროგრამის ფარგლებში გაწეულ მომსახურებებზე გახარჯული თანხა რაიონებისა და მომსახურების 

დასახელების მიხედვით 

რაიონი 
კოლორექტული 

კიბოს სკრინინგი 

პროსტატის 

კიბოს 

სკრინინგი 

საშვილოსნოს 

ყელის სკრინინგი 

ძუძუს კიბოს 

სკრინინგი 

ამბულატორი

ული 

ქირურგია 

სულ 

გლდანი და 

ნაძალადევის 
            2 980               17 381           130 122           105 510               1 631    257 624   

დიდუბე და 

ჩუღურეთის 
            1 950               11 050             59 110             55 864                   334    128 307   

ვაკე და 

საბურთალოს 
            4 195               19 682             90 841           101 654               1 149    217 521   

ისანი და სამგორის             3 295               14 261           132 354           120 886               1 950    272 746   
მთაწმინდა და 

კრწანისის 
            1 205                 6 461             40 089             40 536                   111      88 402   

სულ           13 625               68 835           452 515           424 449               5 175    964 600   
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თავი 2. გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლი 
 

2015 წელს პროგრამა  განსაზღვრავდა  გადამდებ  და  არაგადამდებ  დაავადებათა  ეპიდემიოლოგიურ 

კონტროლს. პროგრამით გათვალისწინებულ მომსახურებებს მიეკუთვნებოდა: 

 გადამდებ დაავადებათა (მ.შ. ინფექციური და პარაზიტული) აქტიური და პასიური 

ეპიდზედამხედველობა და კონტროლი, ხოლო აღმოცენების შემთხვევაში  მათი დროული 

გამოვლენა, იდენტიფიკაცია, ეპიდემიოლოგიური შესწავლა; 

 ინფექციების გავრცელების შეზღუდევის ღონისძიებების განხორციელება; 

 დაავადებულთან კონტაქტში მყოფი რისკის ჯგუფის კონტიგენტის გამოვლენა და მათი პრევენციულ 

მკურნალობაში, შესაბამისი ლაბორატორიული ტესტირება, საჭიროების შემთხვევაში დეზინფექცია-

დეზინსექცია; 

 იმუნიზაციის განხორციელების ხელშეწყობა; 

 სამედიცინო საგანმანათლებლო საქმიანობა, გადამდებ დაავადებათა შესახებ საინფორმაციო 

სისტემის მონაცემთა ბაზის შექმნა, დაავადებათა მოკლე და გრძელვადიანი პროგნოზირება და 

შედეგების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება შესაბამისი ორგანოებისათვის, რეკომენდაციების მიცემა 

სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებელთათვის დედაქალაქის მასშტაბით.  

 

სულ 2015 წლის იანვრიდან დეკემბრის ჩათვლით რეგისტრირებული იქნა გრიპის 147 040 შემთხვევა, მ. შ. 

ამბულატორიული - 140 856, ჰოსპიტალური - 6 184. განხორციელდა ქალაქის მასშტაბით იმუნიზაციის 

განხორციელების ხელშეწყობა, აცრების დაგეგმვა, ვაქცინებისა და შპრიცების განაწილება,  კალენდარულ 

აცრებში დაინერგა პნევმოკოკური ვაქცინა. ზოგიერთ არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის მიზნით 

ჩატარდა საგანმანათლებლო სამუშაოები. ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებისთვის ქ. თბილისის 

გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობისა და კონტროლის მუნიციპალური ცენტრის ვაკე-

საბურთალოს, ძველი თბილისისა და დიდგორის რაიონული ჯგუფების მიერ ქ. თბილისის საჯარო სკოლებში 

(№199 საჯარო სკოლა პანსიონი, №42, №213, №1 კლასიკურ გიმნაზია, № 64 საჯარო სკოლა,  ბაქსვუდის 

ქართულ-ბრიტანულ სკოლა, №214, №186 და№67 საჯარო სკოლები) ჩატარდა ლექცია-საუბრები, სხვადასხვა 

თემებზე: აუტიზმის, დიაბეტის დროული გამოვლენისა და პროფილაქტიკის, თამბაქოს მავნე ზემოქმედების, 

მასტოპათიისა და სარძევე ჯირკვლი კიბოს პრევენციული გამოკვლევა/პროფილაქტიკის შესახებ. ასევე 

ეპიდზედამხედველობისა და კონტროლის მუნიციპალური ცენტრის ვაკე-საბურთალოს, ძველი თბილისისა 

და დიდგორის რაიონული ჯგუფების მიერ “ტატიშვილის კლინიკა”-ში, შპს „სინათლის ქალაქი“-ს ძველი 

თბილისის რაიონის განყოფილება და შპს „სინათლი ქალაქის“ მხატვრული მინათების განყოფილებასა და 

საქართველოს რაგბის კავშირის კლუბ „შევარდენის“ სასწავლო-საწვრთნელ ბაზაზე ჩატარდა ლექცია-

საუბრები თემაზე „თბური ტალღების მავნე ზემოქმედების პრევენცია“.  ვაკე-საბურთალოსა და დიდგორის 

რაიონული ჯგუფების მიერ თბილისის სამშენებლო კომპანიაში „ვინჩი დეველოპმენტი“ და საქართველოს 

რაგბის კავშირში ასევე ჩატარდა ლექცია-საუბრები თბური ტალღების მავნე ზემოქმედება და ფიზიკური 

აქტივობის მნიშვნელობა არაგადამდებ დაავადებათა რისკის შემცირების საკითხებში. №52 , №145 ბაგა-

ბაღებში და კოჯრის საექიმო ლაბორატორიაში  ჩატარდა ლექცია საუბრები თემაზე ჯანსაღი კვება და 

სიკვდილის ნაადრევი პრევენცია, №170 და №157 ბაგა-ბაღებში ჩატარდა ლექცია საუბრები თემაზე ჯანსაღი 

კვება და ჰიპოთერმია, ასევე დიდუბე-ჩუღურეთის, მთაწმინდის და დიდგორის რაიონული ჯგუფების 

ეპიდემიოლოგების მიერ №23, ნეოგენეს და შინდისის ბაგა-ბაღებში ჩატარდა ლექცია- საუბრები თემაზე 

ჰიპოთერმია, მისი პროფილაქტიკა და ჯანსაღი კვება. 

 

ააიპ გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობისა და კონტროლის მუნიციპალური ცენტრმა, 

ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის  ევროპის რეგიონული ბიუროს მიერ  ორგანიზებულ  და 

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ   24-30  აპრილს  
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თბილისში  გამართულ  ევროპის იმუნიზაციის კვირეულში,  როგორც პროფილაქტიკური აცრების 

განხორციელების ხელშემწყობმა  მუნიციპალურმა ცენტრმა,  იმუნიზაციის კვირეულის ფარგლებში, ლ. 

საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ 

ცენტრთან ერთად,   მიიღო აქტიური მონაწილეობა ფართომასშტაბიან საკომუნიკაციო ღონისძიებებში და 

ჯანდაცვის პირველადი დონის დაწესებულებებთან მუდმივი  თანამშრომლობით, განახორციელა პროექტი 

,,აიცერი, დაიცავი.“  პროექტის მიზანს წარმოადგენდა მსოფლიოში იმუნიზაციის მნიშვნელობის ხაზგასმა. 

იმუნიზაციის კვირეული ფოკუსირებული იყოი დაავადებებზე, რომელთა თავიდან აცილება ვაქცინაციით 

არის შესაძლებელი (ე.წ. ვაქცინაციით მართვადი ინფექციები).  

კვირეულისადმი მიძღვნილი დღეების თვალსაჩინოებისა და ინფორმირებისათვის,  შესაბამისი 

უნიფორმებით,  ცენტრის იმუნოპროფილაქტიკის განხორციელებაზე  პასუხისმგებელი  ეპიდემიოლოგებისა 

და ადმინისტრაციის აქტიური მონაწილეობით  ჩატარდა არაერთი ლექცია-საუბარი პოლიკლინიკაში ბავშვთა 

ოჯახის ექიმთან ვიზიტის დროს მყოფ მშობლებთან, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მგზავრებთან, სკოლის 

მიმდებარე ტერიტორიაზე მყოფ მოსწავლეებთან, დარიგდა შესაბამისი ინფორმაციის შემცველი ბუკლეტები, 

აქტიურად მოხდა თანამშრომლობა მრავალშვილიან დედებთან, რომელთაც,  წასახალისებლად, გადაეცათ  

იმუნიზაციის კვირეულის ლოგოთი შემკული საჩუქრები.   

აღნიშნული პროგრამის ბენეფიციარებს წარმოადგენდნენ: 

ქ.  თბილისის  მუნიციპალიტეტში  რეგისტრირებული  საქართველოს  მოქალაქეები.  ასევე,  საქართველოს 

მოქალაქეობის არმქონე პირები. 

პროგრამის ფარგლებში მომსახურების დაფინანსება ხორციელდებოდა სრულად, თანაგადახდის გარეშე.  

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში 2015 წელს მომსახურება მიიღო 19 441 პირმა, პროგრამის ფარგლებში 

გახარჯულმა თანხამ შეადგინა 451 112 ლარი. 
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ცხრილი 2.1 

პროგრამის ფარგლებში ჩატარებული ეპიდემიოლოგიური კვლევების  რაოდენობრივი და 

პროცენტული განაწილება 

დაავადებების ნუსხა რაოდენობა პროცენტი 

ცოფის რისკის მქონე ექსპოზიცია 10 144 52.18 
სავარაუდო ინფექციური წარმოშობის დიარეები 2 629 13.52 
ჩუტყვავილა 2 052 10.56 
სავარაუდო საკვებისმიერი მოშხამვა 1 117 5.75 
ქუნთრუშა 632 3.25 
შიგელოზი 622 3.20 
როტავირუსული დიარეა 508 2.61 
სიფილისი 418 2.15 
წითელა 286 1.47 
ტუბერკულოზი 272 1.40 
ვირუსული ჰეპატიტი C 148 0.76 
აივ‐ინფექცია 89 0.46 
გონორეა 86 0.44 
ყივანახველა 48 0.25 
სხვა 390 2.01 

სულ 19 441 100.00 
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თავი 3. აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია 
 

აღნიშნული პროგრამა ამოქმედდა 2015 წლის 1 ივლისიდან. 

პროგრამა მოიცავდა შემდეგ მომსახურებებსა და ღონისძიებებს: 

 მულტიდისციპლინური გუნდის, ერთი ან საჭიროების შემთხვევაში, რამდენიმე სპეციალისტის 

(ფსიქოლოგი, ფსიქიატრი, ნევროლოგი, ქცევითი თერაპევტი, ოკუპაციური თერაპევტი, ლოგოპედი, 

სპეციალური პედაგოგი და სხვა) მიერ მოსარგებლისათვის კომპლექსური თერაპიის თვეში 

არაუმეტეს 20 ინდივიდუალური სეანსის ჩატარება, ინდივიდუალური განვითარების წლიური 

გეგმის შესაბამისად (მ.შ. გამოყენებითი ქცევითი ანალიზის თერაპია, საჭიროებისამებრ მეტყველების 

თერაპია, ოკუპაციური თერაპია და სხვა).  

 ქცევითი ანალიზის თერაპიის სეანსების მინიმალურ ოდენობა, თვეში 20 სეანსის განსაზღვრის 

შემთხვევაში შეადგენდა არანაკლებ 14 სეანსს, ხოლო 20-ზე ნაკლები სეანსის განსაზღვრის 

შემთხვევაში, სეანსების ოდენობის არანაკლებ ¾-ს.  

 სეანსების ხანგრძლივობა შეადგენდა არანაკლებ 1 საათს. 

 

აღნიშნული პროგრამის ბენეფიციარებს წარმოადგენდნენ:  

2015 წლის 1 ივლისამდე ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 2-დან 15 წლის ჩათვლით 

საქართველოს მოქალაქეები, რომლებსაც ძირითად დიაგნოზად გააჩნდათ დაავადებათა საერთაშორისო 

კლასიფიკატორის (ICD-10) განვითარების ზოგადი აშლილობების (F84.0- F84.9) ჯგუფის დიაგნოზი. 

 

პროგრამის ფარგლებში ბენეფიტის სახე და ოდენობა იყო: 

კომპლექსური თერაპიის 20 (მინიმუმ ერთსაათიანი) ინდივიდუალური სეანსი. ინდივიდუალური სეანსის 

ღირებულება შეადგენდა 21 ლარს დაფინანსება ხორციელდებოდა არამატერიალიზებული ვაუჩერის 

საშუალებით, ფაქტობრივი ხარჯის მიხედვით, მაგრამ არაუმეტეს, თვეში 420 ლარისა.  

პროგრამაში ჩართვა ხორციელდებოდა შემდეგნაირად: 

 დაწესებულების მიერმერიაში მიმწოდებლად რეგისტრაციისას  მასთან აღრიცხვაზე მყოფი პირების  

ჩართვა დაწესებულების მიერ წერილობით წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შესაბამისად; 

 მიმწოდებელ დაწესებულებაში ლიმიტის ფარგლებში გაჩენილ ვაკანტურ ადგილებზე ახალი 

მოსარგებლეების ჩართვა მოსარგებლის მიერ მერიაში მომართვის საფუძველზე, შესაბამის 

დაწესებულებაში ვაკანტური ადგილის გაჩენის შემთხვევაში. ამასთან, მომლოდინეთა რიგის 

არსებობის შემთხვევაში უპირატესობა ენიჭებოდა რიგში მყოფ ყველაზე პატარა ასაკის პირს. 

 

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში 2015 წელს მომსახურება მიიღო 325 ბავშმა,  დაიხარჯა 585 081 ლარი. 
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ცხრილი 3.1 

ჩატარებული სეანსების რაოდენობა და გახარჯული თანხა 

სეანსის ტიპი რაოდენობა პროცენტი თანხა 

ABA თერაპია 20 688   74.3 434 448   

მეტყველების თერაპია 1 836   6.6 38 556   

სენსორული თერაპია 1 215   4.4  25 515   

ხელოვნებითი თერაპია 1 122   4.0 23 562   

ფიზიკური თერაპია 1 071   3.8 22 491   

აკადემიური უნარების განვითარება 991   3.6 20 811   

ოკუპაციური თერაპია 938   3.4 19 698   

სულ 27 861   100.0 585 081   
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თავი 4. ნარკომანიის ჩანაცვლებითი თერაპია 
 

2015 წელს პროგრამა მოიცავდა საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

სამინისტროს პროგრამაში - ,,ნარკომანია“ ჩართული ბენეფიციარების (ამ მუხლის პირველი პუნქტით 

განსაზღვრული კრიტერიუმების შესაბამისად) ჩანაცვლებითი თერაპიის განხორციელებისა და 

ჩამანაცვლებელი ნარკოტიკის მიწოდების თანადაფინანსებას. 

აღნიშნული პროგრამის ბენეფიციარებს წარმოადგენდნენ: 

2015 წლის 1 იანვრისათვის პროგრამით მოსარგებლე პირები, ხოლო პროგრამით გათვალისწინებული 

დაფინანსების 2015 წლის 1 იანვრიდან მიმღები ახალი ბენეფიციარები იყვნენ ნარკომანიით დაავადებული ქ. 

თბილისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული საქართველოს მოქალაქეები (მ.შ. იძულებით 

გადაადგილებული პირები), რომელთაც გააჩნდათ სოციალურად დაუცველის სტატუსი (პროგრამაში 

ჩართვის მომენტისათვის მინიჭებული ჰქონდათ სარეიტინგო ქულა 70 000-დან 200 000-ის ჩათვლით, მ. შ. 

სომატურად მძიმე პაციენტები. 

პროგრამის ფარგლებში ბენეფიტის ოდენობა და სახე იყო: 

პროგრამით გათვალისწინებული დაფინანსება ერთ მოსარგებლეზე/ბენეფიციარზე შეადგენდა თვეში 110 

ლარს. 

პოგრამაში ჩართვა ხორციელდებოდა შემდეგნაირად: 

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს პროგრამის ,,ნარკომანია“ 

ბენეფიციართა ნუსხიდან შემდეგი მოთხოვნების გათვალისწინებით: პროგრამაში  გაჩენილი ვაკანტური 

ადგილისა და ახალი მოსარგებლის/ბენეფიციარის ჩართვის დროისათვის 70 000  სარეიტინგო ქულის ზემოთ 

მინიმალური ქულის მქონე მოსარგებლე რიგითობის დაცვით. 

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში 2015 წელს მომსახურება გაეწია 335 ბენეფიციარს, დაიხარჯა 323 577 

ლარი. 
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ცხრილი 4.1 

ბენეფიციარების რაოდენობრივი განაწილება სქესობრივ ჭრილში5 

რაიონი ქალი კაცი სულ

გლდანი და ნაძალადევის                 2                 50                 52   

დიდუბე და ჩუღურეთის                 2                 48                 50   

ვაკე და საბურთალოს                 1              100              101   

ისანი და სამგორის                -                 37                 37   

მთაწმინდა და კრწანისის                -                 25                 25   

სულ                 5              260              265   

 

ცხრილი 4.2 

ბენეფიციარების რაოდენობრივი განაწილება ასაკობრივ ჭრილში 

რაიონი 
30-ზე 

ნაკლები 
30-34 35-39 40-44 45-50 

50-ზე 

მეტი 
სულ 

გლდანი და ნაძალადევის              3                7                5                7              19              11              52   

დიდუბე და ჩუღურეთის              2              10              11              14                4                9              50   

ვაკე და საბურთალოს             -              10              21              21              16              33            101   

ისანი და სამგორის              3                8                6              12                2                6              37   

მთაწმინდა და კრწანისის              2                8                2                4                1                8              25   

სულ            10              43              45              58              42              67            265   

 

ცხრილი 4.3 

ბენეფიციარების პროცენტული განაწილება ასაკობრივ ჭრილში 

რაიონი 
30-ზე 

ნაკლები 
30-34 35-39 40-44 45-50 

50-ზე 

მეტი 
სულ 

გლდანი და ნაძალადევის           5.8           13.5             9.6           13.5           36.5           21.2        100..0   

დიდუბე და ჩუღურეთის           4.0           20.0           22.0           28.0             8.0           18.0        100..0   

ვაკე და საბურთალოს             -             9.9           20.8           20.8           15.8           32.7        100.0   

ისანი და სამგორის           8.1           21.6           16.2           32.4             5.4           16.2        100.0   

მთაწმინდა და კრწანისის           8.0           32.0             8.0           16.0             4.0           32.0        100.0   

სულ           3.8           16.2           17.0           21.9           15.8           25.3        100.0   

 

 

  

                                                            
5 მოცემულ თავში ნაჩვენები ცხრილების მონაცემები ასახავს 2015 წლის დეკემბრის მდგომარეობას 
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თავი 5.  „c“ ჰეპატიტით დაავადებულ პირებში მკურნალობის ტაქტიკის განსაზღვრისათვის 

საჭირო კვლევების დაფინანსება 
 

პროგრამა ამოქმედდა 2015 წლის მაისიდან.  

პროგრამა მოიცავდა: 

 C ჰეპატიტის ვირუსის საწინააღმდეგო ანტისხეულების განსაზღვრას სწრაფი/მარტივი ტესტირების  

მეთოდით; 

 მკურნალობაში ჩართვამდე აუცილებელი კვლევების ჩატარების უზრუნველყოფას იმ პირებისთვის, 

რომლებსაც ჩატარებული აქვთ კვლევა C ჰეპატიტის ვირუსის საწინააღმდეგო ანტისხეულების 

განსაზღვრის მიზნით სწრაფი/მარტივი ან/და იმუნოფერმენტული ანალიზის (იფა) მეთოდით და 
მიღებული აქვთ დადებითი პასუხი (წარმოდგენილი კვლევის შედეგის საფუძველზე); 

 
აღნიშნული პროგრამის ბენეფიციარები იყვნენ: 

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული საქართველოს მოქალაქეები, ასევე საქართველოს 

მოქალაქე იძულებით გადაადგილებული პირები და „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან 

ბაზაში“ რეგისტრირებული ის პირები, რომლებსაც ფაქტობრივი საცხოვრებელი ადგილი ქონდათ  ქ. 

თბილისში. ამასთან, მკურნალობაში ჩართვამდე აუცილებელი კვლევების ჩატარების უზრუნველყოფის 

კომპონენტის ფარგლებში, პირები  ჩართულნი უნდა ყოფილიყვნენ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა 

და სოციალური დაცვის სამინისტროს ,,C ჰეპატიტის მართვის პირველი ეტაპის ღონისძიებების 

უზრუნველყოფის თაობაზე სახელმწიფო პროგრამის“ C ჰეპატიტით დაავადებულ პირთა დიაგნოსტიკის 

კომპონენტში. 

პროგრამა მოიცავდა შემდეგი ღონისძიებების დაფინანსებას: 

 C ჰეპატიტის ვირუსის საწინააღმდეგო ანტისხეულების განსაზღვრას სწრაფი/მარტივი ტესტირების  

მეთოდით; 

 მკურნალობაში ჩართვამდე აუცილებელი კვლევების ჩატარების უზრუნველყოფას შემდეგი 

პრინციპით: 

o ექიმთან ვიზიტი; 

o ანტი HCV სისხლში HCV რნმ-ის რაოდენობრივი განსაზღვრა რეალურ დროში პოლიმერაზული 

ჯაჭვური რეაქციის მეთოდით; 

o HCV რნმ პოზიტიურ პაციენტებს - სისხლის საერთო ანალიზი, ღვიძლის ფუნქციური სინჯები (ALT, 

AST კვლევები) და ღვიძლის ფიბროზის ხარისხის განსაზღვრა FIB-4 ტესტის დათვლით; 

o ღვიძლის ელასტოგრაფია (თუ FIB4 ქულა არის 1.45 - 3.25 მაჩვენებლებს შორის); 

o ღვიძლის ფიბროზის F3, F3-F4 და F4 ხარისხის მქონე პაციენტებს უტარდებათ შემდეგი  

გამოკვლევები: 

 HCV გენეტიკური ტიპის განსაზღვრა ხაზოვანი ჰიბრიდიზაციის ან რეალურ დროში 

პოლიმერაზული ჯაჭვური რეაქციის მეთოდით; 

 HBsAg, Anti-HBs, G-GT, ტუტე ფოსფატაზა, ბილირუბინი (პირდაპირი და საერთო),     კრეატინინი, 

გლუკოზა, ალბუმინი, INR, ANA, TSH, მუცლის ღრუს ულტრაბგერითი  გამოკვლევა. 

პროგრამის ფარგლებში ბენეფიტის ოდენობა და სახე იყო: 

 სწრაფი/მარტივი ტესტირების  მეთოდით C ჰეპატიტის ვირუსის საწინააღმდეგო ანტისხეულების 

განსაზღვრის  კომპონენტის ფარგლებში დაფინანსება ხორციელდებოდა ფაქტობრივი ხარჯის 
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მიხედვით, მაგრამ არაუმეტეს დიაგნოსტიკური ჯგუფისათვის დადგენილი ღირებულებისა, 

პაციენტის მხრიდან თანაგადახდის გარეშე. 

 მკურნალობაში ჩართვამდე აუცილებელი კვლევების ჩატარების უზრუნველყოფის კომპონენტის 

ფარგლებში პაციენტებისათვის, რომლებიც რეგისტრირებულნი იყვნენ „სოციალურად დაუცველი 

ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ და რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატებოდა 70 000-ს, 

დაფინანსება ხორციელდებოდა ფაქტობრივი ხარჯის მიხედვით, მაგრამ არაუმეტეს დიაგნოსტიკური 

ჯგუფისათვის დადგენილი ღირებულებების 30%-ისა, ხოლო ყველა სხვა მოსარგებლისათვის 

ღირებულების - 60%-ისა. 

 

დიაგნოსტიკური ჯგუფი  
ღირებულება 

(ლარი) 

C ჰეპატიტის ვირუსის საწინააღმდეგო ანტისხეულების  

განსაზღვრას სწრაფი/მარტივი  ტესტირების მეთოდით  

  

3.50 

C ჰეპატიტის დადგენა (ექიმთან ვიზიტი+HCV RNA)  130 

ღვიძლის ფიბროზის ხარისხის დადგენა (FIB4 (სისხლის საერთო, ALT, AST))  19 

ღვიძლის ფიბროზის ხარისხის დადგენა (FIB4 (სისხლის საერთო, ALT, AST), ელასტოგრაფია) 99 

მკურნალობის დაწყებამდე საჭირო სხვა კვლევები (მე-2 მუხლის ,,ბ.ე.“ ქვეპუნქტის 

შესაბამისად)  

251 

 

მკურნალობის კომპონენტში ჩართვამდე საჭირო კვლევები (სრული პაკეტი მე-2 მუხლის მე-3 

პუნქტის ,,ბ“ ქვეპუნქტის მიხედვით ელასტოგრაფიით)  
480 

მკურნალობის კომპონენტში ჩართვამდე საჭირო კვლევები (სრული პაკეტი მე-2 მუხლის მე-3 

პუნქტის ,,ბ“ ქვეპუნქტის მიხედვით ელასტოგრაფიის გარეშე)  
400 

 

2015 წლის განმავლობაში (მაისის თვიდან  დეკემბერის თვის ჩათვლით ) პროგრამის ფარგლებში 

წარმოდგენილმა შემთხვევების რაოდენობამ შეადგინა 16 107, ხოლო ანაზღაურებულმა თანხამ შეადგინა 

796 211 ლარი. 
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თავი 6. ლეიკემიითა და  სხვა ონკოჰემატოლოგიური დაავადებული პაციენტების (0‐30 

წლამდე ასაკის) ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაცია 
 

წელს პროგრამა მოიცავდა: 

 ძვლის ტვინის (ღეროვანი უჯრედების) ტრანსპლანტაციისა და პოსტტრანსპლანტაციური პერიოდის 

(მაქსიმუმ 180 დღე) მართვის დაფინანსების უზრუნველყოფას სერვისების მიმწოდებელ კლინიკაში: 

ა) აუტოლოგიური ტრანსპლანტაცია; 

ბ) ალოგენური ტრანსპლანტაცია. 

 

აღნიშნული პროგრამის ბენეფიციარები იყვნენ: 

პროგრამით გათვალისწინებული სერვისის მიმღები ბენეფიციარები იყვნენ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტში 

რეგისტრირებული ონკოჰემატოლოგიური დაავადებების ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაციის 

სავალდებულო/შესაძლო ჩვენების მქონე 30 წლამდე ასაკის,  საქართველოს მოქალაქეები. შემდეგი 

დიაგნოზი(ები)ს შესაბამისად: 

 მწვავე ლეიკემია; 
 მწვავე ლიმფოიდური ლეიკემია; 
 მწვავე მიელოიდური ლეიკემია; 
 ქრონიკული მიელოიდური ლეიკემია; 
 იუვენური მიელომონოციტარული ლეიკემია; 
 არა-ჰოჯკინის ლიმფომა; 
 ჰოჯკინის ლიმფომა; 
 მიელოდისპლაზიური სინდრომი; 
 აპლასტიური ანემია; 
 ჰისტიოციტოზი; 
 თალასემია; 

პროგრამის ფარგლებში ბენეფიტის ოდენობა და სახე იყო: 

პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურებები ფინანსდებოდა წინასწარ წარმოდგენილი 

ხარჯთაღრიცხვის დოკუმენტის მიხედვით, მაგრამ არაუმეტეს 200 000 ლარისა ერთი ბენეფიციარისათვის. 

 

 
2015 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა 11 პირმა, დაფინანსებამ შეადგინა  1 750 399 

ლარი. 
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ნაწილი III.  სოციალური პროგრამები 

თავი 1. კომუნალური სუბსიდირება 
 

2015 წელს კომუნალური სუბსიდირების პროგრამა ითვალისწინებდა ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტში 

რეგისტრირებული ოჯახებისთვის ზამთრის პერიოდში (იანვარი, თებერვალი, მარტი, ნოემბერი, დეკემბერი) 

ელექტროენერგიის, დასუფთავებისა და წყლის გადასახადის სუბსიდიის დარიცხვას. გარდა კომუნალური 

სუბსიდიისა, პროგრამა ითვალისწინებდა სოციალურად დაუცველი ოჯახებსათვის ფულადი დახმარების 

გაცემას. 

აღნიშნული პროგრამის ბენეფიციარები იყვნენ: 

 ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგისტრირებული ელქტრო-

ენერგიის აქტიური, საყოფაცხოვრებო მომხმარებელი/აბონენტები. აქტიურ აბონენტებად 

ითვლებოდნენ ოჯახები, რომლებმაც სუბსიდიის დარიცხვის წინა თვემდე, გასული სამი თვის 

განმავლობაში უწყვეტად მოიხმარეს 60 კვ/სთ-ზე მეტი ელექტროენერგია; 

 სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში ქ. თბილისში რეგისტრირებული 

ოჯახები, რომლებიც ბენეფიტის დარიცხვის თვის წინა სამი თვის განმავლობაში უწყვეტად 

ინარჩუნებდნენ 70 001-ზე ნაკლებ სარეიტინგო ქულას. 

პროგრამის ფარგლებში ბენეფიტის სახე და ოდენობა იყო: 

თბილისის ყველა ოჯახისთვის: 

 ელექტროენერგიის სუბსიდია _ თვეში - 8,45 ლარი; 

 წყლის მოსაკრებლის სუბსიდია _ თვეში - 3,15 ლარი; 

 დასუფთავების მოსაკრებლის სუბსიდია _ თვეში ერთ სულზე - 2,50 ლარი, ორ სულზე  - 5 ლარი, სამ 

სულზე - 7,50 ლარი და 4 და მეტი სული - 10 ლარი; 

სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის: 

 მონაცემთა ერთიან ბაზაში 70 000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულით რეგისტრირებულ ოჯახებს 

დამატებით ერიცხებოდათ ფულადი დახმარება 450 ლარის ოდენობით, რომელიც 5 ეტაპად 

გაიცემოდა. 

 ბენეფიტის მიწოდება ხორციელდებოდა შემდეგნაირად: 

 კომუნალური სუბსიდია აისახებოდა კომუნალური გადასახადის ერთიანი გადახდის ქვითარზე; 

 ფულადი ნაწილი ოჯახის უფლებამოსილი პირის პირად ანგარიშზე ავტომატურად ირიცხებოდა. 

 

2015 წელს პროგრამის განხორციელებისათვის დაიხარჯა 46 991 583 ლარი. 
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ცხრილი 1.1 

კომუნალური სუბსიდიის მიმღები აბონენტების რაოდენობა და გადარიცხული თანხა 6 

კომუნალური მომსახურების ტიპი 
ბენეფიციართა 

რაოდენობა 
გამოყოფილი თანხა 

ერთ ბენეფიციარზე 

გახარული თანხა 

ელექტროენერგია                    384 100                   3 245 645                             8.45   
დასუფთავება                    313 985                   1 937 858                             6.17   
წყალი                    325 557                   1 025 505                             3.15   

სულ   6 209 007   

 

ცხრილი 1.2 

კომუნალური დახმარების მიმღები სოციალურად დაუცველი ოჯახების რაოდენობა და 

გადარიცხული თანხები რაიონების მიხედვით 

რაიონი ოჯახების რაოდენობა გადარიცხული თანხა 

გლდანი და ნაძალადევის                       11 807                      991 788   
დიდუბე და ჩუღურეთის                         5 207                      437 388   
ისანი და სამგორის                       10 798                      907 032   
ვაკე და საბურთალოს                         3 832                      321 888   
მთაწმინდა და კრწანისის                         3 001                      252 084   

სულ                       34 645                   2 910 180   

 

ცხრილი 1.3 

 კომუნალური სუბსიდიის მიმღები აბონენტების რაოდენობა და გადარიცხული თანხა გახარჯული 

ელექტროენერგიის მიხედვით 

   თელასი დასუფთავება 

კილოვატი 
აბონენტების 

რაოდენობა 

გადარიცხული 

თანხა 
პროცენტი 

აბონენტების 

რაოდენობა 

გადარიცხული 

თანხა 
პროცენტი 

არ აღემატება 

100-ს 
97 992 828 032 25.5 75 019 373 710 23.9 

100-200 173 854 1 469 066 45.3 145 341 925 340 46.3 
200-300 73 340 619 723 19.1 62 366 427 038 19.9 
300-400 22 264 188 131 5.8 18 596 126 218 5.9 
400-500 8 075 68 234 2.1 6 656 45 108 2.1 
500-600 3 515 29 702 0.9 2 804 19 003 0.9 
600-700 1 682 14 213 0.4 1 253 8 493 0.4 
700-800 974 8 230 0.3 695 4 588 0.2 
800-900 548 4 631 0.1 388 2 580 0.1 
900-1000 410 3 464 0.1 250 1 710 0.1 
მეტია ან 

ტოლი 1000-

ზე 

1 446 12 219 0.4 617 4 073 0.2 

სულ 384 100 3 245 645 100.0 313 985 1 937 858 100.0 

 

  

                                                            
6 მონაცემები ასახავს 2015 წლის დეკემბრის მდგომარეობას 
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თავი 2. სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის 18 წლამდე ასაკის 

თითოეულ ბავშვზე ყოველთვიური დახმარება 
 

2015 წელს პროგრამა ითვალისწინებდა სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში ქ. 

თბილისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მრავალშვილიანი ოჯახების ყოველთვიურ ფულად 

დახმარებას. 

აღნიშნული პროგრამის ბენეფიციარები იყვნენ: 

სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტში 70 000 და 

დაბალი სარეიტინგო ქულით რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახები, 

რომლებსაც 18 წლამდე ასაკის 3 და მეტი ბავშვი ჰყავდათ. 

პროგრამის ფარგლებში ბენეფიტის სახე და ოდენობა იყო: 

18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვისათვის  ფულადი ბენეფიტი თვეში 50 ლარის ოდენობით. 

ბენეფიტის მიწოდება ხორციელდებოდა შემდეგნაირად: 

ბენეფიციარ ოჯახებს კუთვნილი თანხა ერიცხებოდათ ავტომატურად, სოციალური მომსახურების სააგენტოს 

ყოველთვიურად განახლებადი მონაცემთა ერთიანი ბაზისა და მომსახურე ბანკის მიერ მოწოდებული  

ინფორმაციის შეჯერების საფუძველზე. კერძოდ, სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ შესაბამისი 

სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახების თაობაზე ინფორმაციის მოწოდების შემდეგ, ბანკის მიერ ოჯახის 

უფლებამოსილი წარმომადგენლისთვის საბანკო ბარათი მზადდებოდა, რომელზეც პროგრამით 

გათვალისწინებული თანხა შემდგომში უკვე ავტომატურად ირიცხებოდა. ოჯახს თანხა ბანკიდან ბარათის 

გატანის თაობაზე ინფორმაციის მიღების თვიდან ერიცხებოდა. 

2015 წელს პროგრამის გახორციელებისათვის დაიხარჯა 7 044 550 ლარი. 
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ცხრილი 2.1 

 სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახების რაოდენობა და გადარიცხული თანხა 

რაონების მიხედვით7 

რაიონი 
ოჯახების 

 რაოდენობა 

ბავშვების  

რაოდენობა 

გადარიცხული 

 თანხა 

გლდანი და ნაძალადევის                         1 220                           4 176                      208 800   
დიდუბე და ჩუღურეთის                            375                           1 277                         63 850   
ისანი და სამგორის                         1 176                           4 066                      203 300   
ვაკე და საბურთალოს                            359                           1 278                         63 900   
მთაწმინდა და კრწანისის                            306                           1 072                         53 600   

სულ                         3 436                         11 869                      593 450   
 

ცხრილი 2.2 

 ბენეფიციარ ოჯახებში მცხოვრები 18 წლამდე ბავშვების რაოდენობრივი განაწილება სქესისა და 

რაიონების მიხედვით 

რაიონი გოგო ბიჭი სულ 

გლდანი და ნაძალადევის              2 112                2 064                4 176   
დიდუბე და ჩუღურეთის                  628                    649                1 277   
ისანი და სამგორის                  625                    653                1 278   
ვაკე და საბურთალოს              2 051                2 015                4 066   
მთაწმინდა და კრწანისის                  526                    546                1 072   

სულ              5 942                5 927              11 869   
 

ცხრილი 2.3 

 ბენეფიციარ ოჯახებში მცხოვრები 18 წლამდე ბავშვების პროცენტული განაწილება სქესისა და 

რაიონების მიხედვით 

რაიონი გოგო ბიჭი სულ 

გლდანი და ნაძალადევის                           50.6                             49.4                           100.0   
დიდუბე და ჩუღურეთის                           49.2                             50.8                           100.0   
ისანი და სამგორის                           48.9                             51.1                           100.0   
ვაკე და საბურთალოს                           50.4                             49.6                           100.0   
მთაწმინდა და კრწანისის                           49.1                             50.9                           100.0   

სულ                           50.1                             49.9                           100.0   
 

ცხრილი 2.4 

 ბენეფიციარ ოჯახებში მცხოვრები 18 წლამდე ასაკის  ბავშვების რაოდენობრივი განაწილება ასაკისა 

და რაიონების მიხედვით 

რაიონი 
არ აღემატება 5 

წელს 
6-11 12-18 სულ 

გლდანი და ნაძალადევის                      1 363                        1 663                        1 150                   4 176   
დიდუბე და ჩუღურეთის                         443                           504                           330                   1 277   
ისანი და სამგორის                      1 382                        1 588                        1 096                   4 066   
ვაკე და საბურთალოს                         405                           508                           365                   1 278   
მთაწმინდა და კრწანისის                         355                           443                           274                   1 072   

სულ 3948 4706 3215 11869 

 

                                                            
7 მოცემულ თავში ნაჩვენები მონაცემები ასახავს 2015 წლის დეკემბრის მდგომარეობას 
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ცხრილი 2.5 

 ბენეფიციარ ოჯახებში მცხოვრები 18 წლამდე ასაკის  ბავშვების პროცენტული განაწილება ასაკისა 

და რაიონების მიხედვით 

რაიონი 
არ აღემატება 5 

წელს 
6-11 12-18 სულ 

გლდანი და ნაძალადევის                        32.6                          39.8                          27.5                   100.0   

დიდუბე და ჩუღურეთის                        34.7                          39.5                          25.8                   100.0   

ისანი და სამგორის                        34.0                          39.1                          27.0                   100.0   

ვაკე და საბურთალოს                        31.7                          39.7                          28.6                   100.0   

მთაწმინდა და კრწანისის                        33.1                          41.3                          25.6                   100.0   

სულ 33.3 39.6 27.1 100.0 

 

ცხრილი 2.6 

 ბენეფიციარი ოჯახების რაოდენობრივი განაწილება და გადარიცხული თანხა ოჯახში მცხოვრები 

ბავშვების მიხედვით 

ოჯახში ბავშვების რაოდენობა ოჯახების რაოდენობა გადარიცხული თანხა

3                                               2 392                                            358 800   

4                                                  712                                            142 400   

5                                                  221                                               55 250   

6                                                     63                                               18 900   

7                                                     31                                               10 850   

8                                                     11                                                 4 400   

9                                                       4                                                 1 800   

10                                                       1                                                    500   

11                                                       1                                                    550   

სულ 3 436 593 450 

 

ცხრილი 2.7 

 ბენეფიციარი ოჯახების პროცენტული განაწილება და გადარიცხული თანხა ოჯახში მცხოვრები 

ბავშვების მიხედვით 

ოჯახში ბავშვების რაოდენობა ოჯახების რაოდენობა გადარიცხული თანხა

3                                                        69.6                                                          60.5   

4                                                        20.7                                                          24.0   

5                                                           6.4                                                             9.3   

6                                                           1.8                                                             3.2   

7                                                           0.9                                                             1.8   

8                                                           0.3                                                             0.7   

9                                                           0.1                                                             0.3   

10                                                           0.0                                                             0.1   

11                                                           0.0                                                             0.1   

სულ 100.0 100.0 
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ცხრილი 2.8 

 ბენეფიციარ ოჯახებში მცხოვრები 18 წლამდე ასაკის  ბავშვების რაოდენობრივი განაწილება ასაკისა 

და სქესის მიხედვით 

ასაკი გოგო ბიჭი სულ

0 181 200 381 

1 298 262 560 

2 340 351 691 

3 330 336 666 

4 396 376 772 

5 441 437 878 

6 404 509 913 

7 425 439 864 

8 378 408 786 

9 348 360 708 

10 363 379 742 

11 367 326 693 

12 343 330 673 

13 331 307 638 

14 282 273 555 

15 265 252 517 

16 233 195 428 

17 217 187 404 

სულ 5 942 5 927 11 869 

 

ცხრილი 2.9 

ბენეფიციარ ოჯახებში მცხოვრები 18 წლამდე ასაკის  ბავშვების პროცენტული განაწილება ასაკისა 

და სქესის მიხედვით 

ასაკი გოგო ბიჭი სულ

0                                      3.0                                        3.4                                        3.2   

1                                      5.0                                        4.4                                        4.7   

2                                      5.7                                        5.9                                        5.8   

3                                      5.6                                        5.7                                        5.6   

4                                      6.7                                        6.3                                        6.5   

5                                      7.4                                        7.4                                        7.4   

6                                      6.8                                        8.6                                        7.7   

7                                      7.2                                        7.4                                        7.3   

8                                      6.4                                        6.9                                        6.6   

9                                      5.9                                        6.1                                        6.0   

10                                      6.1                                        6.4                                        6.3   

11                                      6.2                                        5.5                                        5.8   

12                                      5.8                                        5.6                                        5.7   

13                                      5.6                                        5.2                                        5.4   

14                                      4.7                                        4.6                                        4.7   

15                                      4.5                                        4.3                                        4.4   

16                                      3.9                                        3.3                                        3.6   

17                                      3.7                                        3.2                                        3.4   

სულ 100.0 100.0 100.0 

 



ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური    41 
 

თავი 3. სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის მე‐3‐ე, მე‐4‐ე, მე‐5‐ე და მეტი შვილის 

დაბადებისათვის „ახალშობილთა“ ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 
 

2015 წელს პროგრამა ითვალისწინებდა სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისთვის მე-3, მე-4, 

მე-5 და მეტი შვილის შეძენის შემთხვევაში ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევას. 

აღნიშნული პროგრამის ბენეფიციარები იყვნენ: 

სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში 100 000 და დაბალი სარეიტინგო ქულით ქ. 

თბილისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ოჯახები, რომლებსაც მესამე ან მომდევნო ბავშვი 

შეეძინათ. 

პროგრამის ფარგლებში ბენეფიტის სახე და ოდენობა იყო: 

 მე-3-ე ახალშობილზე - 800 ლარი; 

 მე-4-ე ახალშობილზე - 1000 ლარი; 

 მე-5-ე და ყოველ შემდეგ ახალშობილზე 1500 ლარი; 

 

ბენეფიტის მიწოდება ხორციელდებოდა შემდეგნაირად: 

ოჯახი, ახალშობილის შეძენის შემდეგ, დახმარების მისაღებად განცხადებით მიმართავდა ქ. თბილისის 

მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახურს. თანხა 

ირიცხებოდა ოჯახის უფლებამოსილი პირის ანგარიშზე. 

პროგრამაში ჩასართველად საჭირო დაკუმენტების სია იყო: 

 ქორწინების მოწმობის ასლი; 

 პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი (თუნდაც ერთ-ერთი მშობლის); 

 შვილების დაბადების მოწმობის ასლები; 

 ამონაწერი სოციალურად დაუცველის სარეიტინგო ქულის შესახებ; 
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ცხრილი 3.1 

 ახალშობილების რაოდენობრივი განაწილება სქესისა და რაიონების მიხედვით 

რაიონი გოგო ბიჭი სულ 

გლდანი და ნაძალადევის                         66                           74                         140   
დიდუბე და ჩუღურეთის                         15                           25                           40   
ვაკე და საბურთალოს                         20                           19                           39   
ისანი და სამგორის                         72                           74                         146   
მთაწმინდა და კრწანისის                         17                           23                           40   

სულ 190 215 405 

 

ცხრილი 3.2 

 ახალშობილების პროცენტული განაწილება სქესისა და რაიონების მიხედვით 

რაიონი გოგო ბიჭი სულ 

გლდანი და ნაძალადევის                      47.1                        52.9                     100.0   
დიდუბე და ჩუღურეთის                      37.5                        62.5                     100.0   
ვაკე და საბურთალოს                      51.3                        48.7                     100.0   
ისანი და სამგორის                      49.3                        50.7                     100.0   
მთაწმინდა და კრწანისის                      42.5                        57.5                     100.0   

სულ 46.9 53.1 100.0 

 

ცხრილი 3.3 

 გადარიცხული თანხა სქესისა და ასაკის მიხედვით 

რაიონი გოგო ბიჭი სულ 

გლდანი და ნაძალადევის                 60 200                   71 000                 131 200   
დიდუბე და ჩუღურეთის                 14 200                   23 400                   37 600   
ვაკე და საბურთალოს                 21 000                   21 800                   42 800   
ისანი და სამგორის                 71 700                   72 100                 143 800   
მთაწმინდა და კრწანისის                 14 900                   21 700                   36 600   

სულ 182 000 210 000 392 000 

 

ცხრილი 3.4 

 გადარიცხული თანხის პროცენტული განაწილება სქესისა და ასაკის მიხედვით 

რაიონი გოგო ბიჭი სულ 

გლდანი და ნაძალადევის                      45.9                        54.1                     100.0   
დიდუბე და ჩუღურეთის                      37.8                        62.2                     100.0   
ვაკე და საბურთალოს                      49.1                        50.9                     100.0   
ისანი და სამგორის                      49.9                        50.1                     100.0   
მთაწმინდა და კრწანისის                      40.7                        59.3                     100.0   

სულ 46.4 53.6 100.0 

 

ცხრილი 3.5 

 ახალშობილების რაოდენობრივი განაწილება დაბადების რიგითობის და რაიონების მიხედვით 

რაიონი მე-3-ე ბავშვი მე-4-ე ბავშვი 
მე-5-ე და შემდეგი 

ბავშვი 
სულ 

გლდანი და ნაძალადევის                         89                           33                           18                             140   
დიდუბე და ჩუღურეთის                         27                             7                             6                               40   
ვაკე და საბურთალოს                         16                             9                           14                               39   
ისანი და სამგორის                         81                           37                           28                             146   
მთაწმინდა და კრწანისის                         27                             9                             4                               40   

სულ 240 95 70 405 
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ცხრილი 3.6 

 ახალშობილების პროცენტული განაწილება დაბადების რიგითობის და რაიონების მიხედვით 

რაიონი მე-3-ე ბავშვი მე-4-ე ბავშვი 
მე-5-ე და შემდეგი 

ბავშვი 
სულ 

გლდანი და ნაძალადევის                      63.6                        23.6                        12.9                          100.0   
დიდუბე და ჩუღურეთის                      67.5                        17.5                        15.0                          100.0   
ვაკე და საბურთალოს                      41.0                        23.1                        35.9                          100.0   
ისანი და სამგორის                      55.5                        25.3                        19.2                          100.0   
მთაწმინდა და კრწანისის                      67.5                        22.5                        10.0                          100.0   

სულ 59.3 23.5 17.3 100.0 

 

ცხრილი 3.7 

 გადარიცხული თანხა დაბადების რიგითობის და რაიონების მიხედვით 

რაიონი მე-3-ე ბავშვი მე-4-ე ბავშვი 
მე-5-ე და შემდეგი 

ბავშვი 
სულ 

გლდანი და ნაძალადევის                 71 200                   33 000                   27 000                     131 200   
დიდუბე და ჩუღურეთის                 21 600                     7 000                     9 000                       37 600   
ვაკე და საბურთალოს                 12 800                     9 000                   21 000                       42 800   
ისანი და სამგორის                 64 800                   37 000                   42 000                     143 800   
მთაწმინდა და კრწანისის                 21 600                     9 000                     6 000                       36 600   

სულ 192 000 95 000 105 000 392 000 

 

ცხრილი 3.8 

 გადარიცხული თანხის პროცენტული განაწილება დაბადების რიგითობის და რაიონების მიხედვით 

რაიონი მე-3-ე ბავშვი მე-4-ე ბავშვი 
მე-5-ე და შემდეგი 

ბავშვი 
სულ 

გლდანი და ნაძალადევის                      54.3                        25.2                        20.6                          100.0   
დიდუბე და ჩუღურეთის                      57.4                        18.6                        23.9                          100.0   
ვაკე და საბურთალოს                      29.9                        21.0                        49.1                          100.0   
ისანი და სამგორის                      45.1                        25.7                        29.2                          100.0   
მთაწმინდა და კრწანისის                      59.0                        24.6                        16.4                          100.0   

სულ 49.0 24.2 26.8 100.0 
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თავი 4. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკურორტო მომსახურება 
 

2015 წელს პროგრამა ითვალისწინებდა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საქართველოს 

სხვადასხვა კურორტზე დასვენების უზრუნველყოფას, ასევე, შემოსული განცხადებების საფუძველზე 

კონტინგენტის შერჩევას, განაწილებას, ნაკადების დაკომპლექტებას და მთისა და ზღვის კურორტების 

საგზურების გაცემას.  

აღნიშნული პროგრამის ბენეფიციარები იყვნენ: 

 თბილისში რეგისტრირებული 3-დან 21 წლამდე ასაკის მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული 

შშმ პირები; 

 შშმ მოზარდების ჯანმრთელი ტყუპისცალი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში); 

პროგრამის ფარგლებში მომსახურების სახე და ოდენობა იყო: 

 მომვლელის თანხლებით შშმ პირთა დასვენება საქართველოს მთისა და ზღვის კურორტებზე; 

 მინიმუმ სამჯერადი კვება, მოვლა; 

 კეთილმოწყობილ საცხოვრებელ ადგილას ტრანსპორტირება და საჭიროების შემთხვევაში 

ფსიქოლოგიური და ამბულატორიული სამედიცინო მომსახურება; 

 დანიშნული მკურნალობის უწყვეტობა (ასეთის აუცილებლობის შემთხვევაში); 

 სპორტულ-გამაჯანსაღებელი ღონისძიებებით უზრუნველყოფა; 

 ზღვის კურორტზე დასასვენებლად განსაზღვრულია 12 დღე; 

 მთის კურორტზე დასასვენებლად განსაზღვრულია 12 დღე; 

პროგრამაში ჩართვა ხორციელდებოდა შემდეგნაირად: 

ბენეფიციარს საკურორტო მომსახურების მისაღებად განცხადებით უნდა მიემართა ქ. თბილისის 

მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახურისთვის. 

  საჭირო დოკუმენტების სია იყო: 

 მშობლის პირადობის მოწმობის ასლი; 

 ბენეფიციარის დაბადების მოწმობის ასლი; 

 ცნობა ჯანმრთელობის შესახებ (ფორმა №100); 

 შშმ პირის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი; 

2015 წელს პროგრამის ფარგლებში მომსახურება მიიღო 2100-მა ბავშვმა. პროგრამის გახორციელებისათვის 

დაიხარჯა 607 314 ლარი.  
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თავი 5. ბავშვების  (10‐16 წელი) კულტურულ‐გამაჯანსაღებელი საზაფხულო ბანაკები 
 

2015 წელს პროგრამა ითვალისწინებდა თბილისში რეგისტრირებულ ბავშვთა საზაფხულო საკურორტო-

გამაჯანსაღებელ ბანაკებში დასვენებას. 

აღნიშნული პროგრამის ბენეფიციარები იყვნენ: 

 ქ. თბილისში რეგისტრირებული 10-დან 17 წლამდე ასაკის ბავშვები; 

 კონტინგენტის შერჩევისას უპირატესობა ენიჭებოდა სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბავშვებს; 

პროგრამის ფარგლებში მომსახურების სახე იყო: 

მომსახურებისთვის განსაზღვრულია იყო 12 დღე 

 ტრანსპორტირება კომფორტული ტრანსპორტით თბილისიდან განთავსების ადგილამდე და უკან; 

 დღეში სამჯერადი კვება;  

 პირველადი უფასო სამედიცინო დახმარება და სამედიცინო მეთვალყურეობა; 

 შემეცნებით-გასართობი და სპორტული ღონისძიებები; 

 საბავშვო შემოქმედებითი კოლექტივების კონცერტები და საღამოები; 

პროგრამაში ჩართვა ხორციელდებოდა შემდეგნაირად: 

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის საქალაქო 

სამსახურისთვის ან ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის შესაბამისი გამგეობისთვის განცხადებით 

მიმართვის საფუძველზე.   

საჭირო დოკუმენტების სია იყო: 

 მშობლის პირადობის ასლი; 

 ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლი; 

 

2015 წელს პროგრამის გახორციელებისათვის დაიხარჯა 788 400 ლარი. 
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თავი 6. 100 წელს მიღწეული მოქალაქეებისათვის ერთჯერადი დახმარება 
 

2015 წელს პროგრამა ითვალისწინებდა ქ. თბილისში რეგისტრირებული 100 წელს მიღწეულ 

ხანდაზმულთათვის ფინანსური დახმარების გაწევას. 

აღნიშნული პროგრამის ბენეფიციარები იყვნენ: 

ქ. თბილისში რეგისტრირებული საქართველოს მოქალაქეები, რომელთაც საბიუჯეტო წლის განმავლობაში 

შეუსრულდათ 100 და მეტი წელი. 

პროგრამის ფარგლებში ბენეფიტის სახე და ოდენობა იყო: 

 ფულადი დახმარება 1 000 ლარის ოდენობით;  

ბენეფიტის მიწოდება ხორციელდებოდა შემდეგნაირად: 

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის საქალაქო 

სამსახურისთვის განცხადებით მიმართვის საფუძველზე. თანხა ირიცხებოდა წარმოდგენილ საბანკო 

ანგარიშზე (საბიუჯეტო წლის განმავლობაში ბენეფიციარის გარდაცვალების შემთხვევაში მისი თანხა 

გადაეცემოდა კანონიერ მემკვიდრეს).  

საჭირო დოკუმენტების სია: 

 პირადობის მოწმობის ასლი; 

 საბანკო რეკვიზიტები. 
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ცხრილი 6.1 

 ბენეფიციარების რაოდენობა და გადარიცხული თანხა რაიონების მიხედვით 

რაიონი რაოდენობა თანხა 

გლდანი და ნაძალადევის 9 9 000 

დიდუბე და ჩუღურეთის 6 6 000 
ვაკე და საბურთალოს 16 16 000 
ისანი და სამგორის 4 4 000 

მთაწმინდა და კრწანისის 5 5 000 

სულ 40 40 000 
 

ცხრილი 6.2 

 ბენეფიციარების რაოდენობრივი განაწილება სქესისა და რაიონების მიხედვით 

რაიონი ქალი კაცი სულ 

გლდანი და ნაძალადევის 9 0 9 

დიდუბე და ჩუღურეთის 6 0 6 

ვაკე და საბურთალოს 13 3 16 

ისანი და სამგორის 4 0 4 

მთაწმინდა და კრწანისის 4 1 5 

სულ 36 4 40 
 

ცხრილი 6.3 

 ბენეფიციართა პროცენტული განაწილება სქესისა და რაიონების მიხედვით 

რაიონი ქალი კაცი სულ 

გლდანი და ნაძალადევის                                 100.0                                          -               100.0   
დიდუბე და ჩუღურეთის                                 100.0                                          -               100.0   
ვაკე და საბურთალოს                                   81.3                                     18.8               100.0   
ისანი და სამგორის                                 100.0                                          -               100.0   
მთაწმინდა და კრწანისის                                   80.0                                     20.0               100.0   

სულ 90.0 10.0 100.0 
 

ცხრილი 6.4 

 ბენეფიციარების რაოდენობრივი განაწილება ასაკისა და რაიონების მიხედვით 

რაიონი 100 101 102 103 104 105 107 სულ 

გლდანი და ნაძალადევის 4 4 0 0 0 1 0 9 
დიდუბე და ჩუღურეთის 1 2 1 1 1 0 0 6 
ვაკე და საბურთალოს 6 3 2 3 1 0 1 16 
ისანი და სამგორის 2 1 1 0 0 0 0 4 
მთაწმინდა და კრწანისის 1 2 1 1 0 0 0 5 

სულ 14 12 5 5 2 1 1 40 
 

  



48    ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური 

 

ცხრილი 6.5 

 ბენეფიციარების რაოდენობრივი განაწილება ასაკისა და რაიონების მიხედვით 

რაიონი 100 101 102 103 104 105 107 სულ

გლდანი და ნაძალადევის     44.4       44.4            -            -            -       11.1            -          100.0   

დიდუბე და ჩუღურეთის     16.7       33.3       16.7       16.7       16.7           -            -          100.0   

ვაკე და საბურთალოს     37.5       18.8       12.5       18.8         6.3           -         6.3          100.0   

ისანი და სამგორის     50.0       25.0       25.0            -            -           -            -          100.0   

მთაწმინდა და კრწანისის     20.0       40.0       20.0       20.0            -           -            -          100.0   

სულ 35.0 30.0 12.5 12.5 5.0 2.5 2.5 100.0 

 

  



ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური    49 
 

თავი 7. უფასო სწავლება მოსწავლე‐ახალგაზროდბის სახლებში 
 

2015 წელს პროგრამა ითვალისწინებდა ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტში სოციალურად დაუცველი ოჯახების 

მონაცემთა ერთიან ბაზაში  70 000 და დაბალი სარეიტინგო ქულით რეგისტრირებულ ბავშვთა მოსწავლე-

ახალგაზრდობის სახლებში სწავლების ღირებულების ანაზღაურებას;  

ბენეფიციარებს თითო სახეობის/წრის არჩევის უფლება ჰქონდათ. 

აღნიშნული პროგრამის ბენეფიციარები იყვნენ: 

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტში სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში 70 000 და 

დაბალი სარეიტინგო ქულით რეგისტრირებული 18 წლამდე ასაკის ბავშვები და მოზარდები. 

პროგრამის ფარგლებში ბენეფიტის სახე და ოდენობა იყო: 

 დაფინანსების მაქსიმალური ოდენობა თვეში შეადგენდა 30 ლარს. 

პროგრამაში ჩართვა ხორციელდებოდა შემდეგნაირად: 

 

მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის შესაბამის რაიონულ ფილიალში განცხადებით მიმართვის საფუძველზე. 

ქალაქ თბილისის მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის ფილიალები 

N  ფილიალი მისამართი 

1  გლდანი გლდანის V მ/რაიონი, (135-ე ბაღის შენობა) 

2  ნაძალადევი სარაჯიშვილის გამზ. #1 

3  დიდუბე დიღმის მასივი, V კვარტალი, (მე-40 ბაღის შენობა) 

4  ჩუღურეთი კიევის ქ. #8 

5  ძველი თბილისი ცაბაძის ქ. .#1 

6  ვაკე ვაჟა-ფშაველას გამზ. #61, (151-ე სკოლის შენობა) 

7  საბურთალო შარტავას ქ..20, (198-ე სკოლის შენობა) 

8  ისანი ვაზისუბნის II მ/რ (136-ე ბაღის შენობა) 

9  სამგორი კახეთის გზატკეცილი#76 

 

2015 წელს პროგრამის გახორციელებისათვის დაიხარჯა 501 330 ლარი. 
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ცხრილი 7.1 

 მოსწავლეების რაოდენობა და გადარიცხული თანხა რაიონების მიხედვით8 

რაიონი რაოდენობა თანხა 

გლდანი და ნაძალადევის 489 14 670 
დიდუბე და ჩუღურეთის 413 12 390 
ვაკე და საბურთალოს 236 7 080 
ისანი და სამგორის 467 14 010 
მთაწმინდა და კრწანისის 121 3 630 

სულ 1 726 51 780 

 

ცხრილი 7.2 

 მოსწავლეების რაოდენობრივი განაწილება სქესისა და რაიონების მიხედვით 

რაიონი გოგო ბიჭი სულ

გლდანი და ნაძალადევის 265 224 489 

დიდუბე და ჩუღურეთის 214 199 413 

ვაკე და საბურთალოს 126 110 236 

ისანი და სამგორის 235 232 467 

მთაწმინდა და კრწანისის 64 57 121 

სულ 904 822 1 726 

 

ცხრილი 7.3 

 მოსწავლეების პროცენტული განაწილება სქესისა და რაიონების მიხედვით 

რაიონი გოგო ბიჭი სულ

გლდანი და ნაძალადევის 54.2 45.8 100.0 

დიდუბე და ჩუღურეთის 51.8 48.2 100.0 

ვაკე და საბურთალოს 53.4 46.6 100.0 

ისანი და სამგორის 50.3 49.7 100.0 

მთაწმინდა და კრწანისის 52.9 47.1 100.0 

სულ 52.4 47.6 100.0 

 

ცხრილი 7.4 

 მოსწავლეების რაოდენობრივი განაწილება ასაკისა და რაიონების მიხედვით 

რაიონი 
არ აღემატება 10 

წელს 
10 - 14 15 - 18 სულ 

გლდანი და ნაძალადევის 187 225 77 489 

დიდუბე და ჩუღურეთის 130 221 62 413 

ვაკე და საბურთალოს 92 114 30 236 

ისანი და სამგორის 213 196 58 467 

მთაწმინდა და კრწანისის 44 51 26 121 

სულ 666 807 253 1726 

 

  

                                                            
8 მოცემულ თავში მონაცემები ასახავს 2015 წლის დეკემბრის მდგომარეობას 
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ცხრილი 7.5 

 მოსწავლეების პროცენტული განაწილება ასაკისა და რაიონების მიხედვით 

რაიონი 
არ აღემატება 10 

წელს 
10 - 14 15 - 18 სულ 

გლდანი და ნაძალადევის 38.2 46.0 15.7 100.0 

დიდუბე და ჩუღურეთის 31.5 53.5 15.0 100.0 

ვაკე და საბურთალოს 39.0 48.3 12.7 100.0 

ისანი და სამგორის 45.6 42.0 12.4 100.0 

მთაწმინდა და კრწანისის 36.4 42.1 21.5 100.0 

სულ 38.6 46.8 14.7 100.0 

 

ცხრილი 7.6 

 მოსწავლეების რაოდენობრივი განაწილება სქესისა და სასწავლო წრეების მიხედვით 

წრის დასახელება გოგო ბიჭი სულ

უცხო ენა 278 286 564 

ფიზიკა–მათემატიკა 152 147 299 

ცეკვა 146 75 221 

ხატვა-ხელოვნება 69 58 127 

სიმღერა 50 47 97 

სპორტი 35 53 88 

ქიმია-ბიოლოგია 39 18 57 

ქართული ენა  

და ლიტერატურა 
30 26 56 

მუსიკა 23 22 45 

სხვა 82 90 172 

სულ 904 822 1 726 

 

ცხრილი 7.7 

 მოსწავლეების პროცენტული განაწილება სქესისა და სასწავლო წრეების მიხედვით 

წრის დასახელება გოგო ბიჭი სულ

უცხო ენა 30.8 34.8 32.7 

ფიზიკა–მათემატიკა 16.8 17.9 17.3 

ცეკვა 16.2 9.1 12.8 

ხატვა-ხელოვნება 7.6 7.1 7.4 

სიმღერა 5.5 5.7 5.6 

სპორტი 3.9 6.4 5.1 

ქიმია-ბიოლოგია 4.3 2.2 3.3 

ქართული ენა  

და ლიტერატურა 
3.3 3.2 3.2 

მუსიკა 2.5 2.7 2.6 

სხვა 9.1 10.9 10.0 

სულ 100.0 100.0 100.0 
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ცხრილი 7.8 

 მოსწავლეების რაოდენობრივი განაწილება ასაკისა და სასწავლო წრეების მიხედვით 

წრის დასახელება არ აღემატება 10 წელს ოქტ.14 15 - 18 სულ

უცხო ენა 195 300 69 564 

ფიზიკა–მათემატიკა 46 169 84 299 

ცეკვა 126 85 10 221 

ხატვა-ხელოვნება 60 59 8 127 

სიმღერა 65 31 1 97 

სპორტი 57 24 7 88 

ქიმია-ბიოლოგია 0 20 37 57 

ქართული ენა 
11 29 16 56 

და ლიტერატურა 

მუსიკა 6 30 9 45 

სხვა 100 60 12 172 

სულ 666 807 253 1 726 

 

ცხრილი 7.9 

 მოსწავლეების პროცენტული განაწილება ასაკისა და სასწავლო წრეების მიხედვით 

წრის დასახელება 
არ აღემატება 10 

წელს 
10 - 14 15 - 18 სულ

უცხო ენა 34.6 53.2 12.2 100.0 

ფიზიკა–მათემატიკა 15.4 56.5 28.1 100.0 

ცეკვა 57.0 38.5 4.5 100.0 

ხატვა-ხელოვნება 47.2 46.5 6.3 100.0 

სიმღერა 67.0 32.0 1.0 100.0 

სპორტი 64.8 27.3 8.0 100.0 

ქიმია-ბიოლოგია 0.0 35.1 64.9 100.0 

ქართული ენა  

და ლიტერატურა 
19.6 51.8 28.6 100.0 

მუსიკა 13.3 66.7 20.0 100.0 

სხვა 58.1 34.9 7.0 100.0 

სულ 38.6 46.8 14.7 100.0 
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თავი 8. უფასო სწავლება ხელოვნების სკოლებში 
 

2015 წელს პროგრამა ითვალისწინებდა ბაშვების განათლების დონის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით 

სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტში 70 000 და 

დაბალი სარეიტინგო ქულით რეგისტრირებულ ბავშვთა სწავლების ღირებულების ანაზღაურებას 

ხელოვნების სკოლებში, თითო სახეობის არჩევის უფლებით. 

აღნიშნული პროგრამის ბენეფიციარები იყვნენ: 

სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტში 70 000 და 

დაბალი სარეიტინგო ქულით რეგისტრირებული 18 წლამდე ასაკის ბავშვები და მოზარდები. 

პროგრამის ფარგლებში ბენეფიტის სახე და ოდენობა იყო: 

 დაფინანსების მაქსიმალური ოდენობა თვეში შეადგენდა 40 ლარს. 

პროგრამაში ჩართვა ხორციელდებოდა შემდეგნაირად: 

ხელოვნების სკოლისთვის განცხადებით მიმართვის საფუძველზე. 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის  ხელოვნების სკოლები 

# დასახელება მისამართი 

1 
ააიპ ქ. თბილისის მერიის  ა. მიზანდარის სახელობის #1 

ხელოვნების სკოლა 
ჩუბინაშვილის #42 

2 
ააიპ ქ. თბილისის მერიის ზ. ფალიაშვილის სახელობის #2 

ხელოვნების სკოლა 
ხოშარაულის #1 

3 
ააიპ ქ. თბილისის მერიის ა. ჩიმაკაძის სახელობის #3 

ხელოვნების სკოლა 
ვარკეთილის `3~ა IV მ/რ 

4 
ააიპ ქ. თბილისის მერიის რ. ლაღიძის სახელობის #4 

ხელოვნების სკოლა 
ც. დადიანის #28 

5 
ააიპ ქ. თბილისის მერიის ა. ანჯაფარიძის სახელობის 

ზაჰესის #5 ხელოვნების სკოლა 
ზაჰესი, თავისუფლების #18 

6 
ააიპ ქ. თბილისის მერიის მ.იპოლიტოვ-ივანოვის სახელობის 

#6 ხელოვნების სკოლა 
ნ. ჩხეიძის #29 

7 
ააიპ ქ. თბილისის მერიის კ. ფოცხვერაშვილის სახელობის #7 

ხელოვნების  სკოლა  
ვ. დოლიძის #3 

8 
ააიპ ქ. თბილისის მერიის მ. კოსტავას სახელობის #8 

ხელოვნების სკოლაA 
ი. ჭავჭავაძის გამ. #38   

9 
ააიპ ქ. თბილისის მერიის ა. ხაჩატურიანის სახელობის #10 

ხელოვნების სკოლაA 
წურწუმიას #4 

10 
ააიპ ქ. თბილისის მერიის ს. ინაშვილის სახელობის #12 

ხელოვნების  სკოლა  
გუდამაყრის #3 

11 
ააიპ ქ. თბილისის მერიის ა. ვირსალაძის სახელობის 

ხელოვნების გიმნაზია  
საირმის #15 

12 
ააიპ ქ. თბილისის მერიის დ. ანდღულაძის სახელობის #14 

ხელოვნების  სკოლა 
გ. რობაქიძის გამზ. I კვარტ. 3ა კორპუსი 

13 
ააიპ ქ. თბილისის მერიის ვ. დოლიძის სახელობის  #15 

ხელოვნების სკოლა  
ლიბანის #25 
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14 
ააიპ ქ. თბილისის მერიის ს. ცინცაძის სახელობის #16 

ხელოვნების გიმნაზია 
თოფურიას #12 

15 
ააიპ ქ. თბილისის მერიის მ. ნაკაშიძის სახელობის #17 

ხელოვნების სკოლა 
ვარკეთილის VI კვ. XIII კორპუსი 

16 
ააიპ ქ. თბილისის მერიის პ. ამირანაშვილის სახელობის #18 

ხელოვნების სკოლა 
თემქის III მ/რ. II კვარტალი, კორპ. 25 

17 
ააიპ ქ. თბილისის მერიის ო. თაქთაქიშვილის სახელობის #19  

ხელოვნების  სკოლა 
ორხევი, სოსოს აბზიანიძის #6 

18 ააიპ ქ. თბილისის მერიის #21 ხელოვნების სკოლა მოსკოვის გამზირი #37,  IV კორპ. 

19 
ააიპ ქ. თბილისის მერიის დ. თორაძის სახელობის #22 

ხელოვნების  სკოლა 
რუსთავის გზატკეცილი #42 

20 ააიპ ქ. თბილისის მერიის #23 ხელოვნების სკოლა ბეღლეთის #12 

21 ააიპ ქ. თბილისის მერიის #24 ხელოვნების  სკოლა უწერის #5 ა  

22 
ააიპ ქ. თბილისის მერიის გ. ცაბაძის სახელობის #25 

ხელოვნების სკოლა 

გლდანის I მ/რ.  

გლდანის III მ/რ, 87 კორპ. 

მუხიანის I მ/რ, 10 კორპუსი 

23 
ააიპ ქ. თბილისის მერიის  ა. მაჭავარიანის სახელობის #26 

ხელოვნების სკოლა 
გლდანის VIII მ/რ 

24 
ააიპ ქ. თბილისის მერიის ა. ნიჟარაძის სახელობის #27 

ხელოვნების სკოლა 
გლდანის VII მ/რ #69 

25 
ააიპ ქ. თბილისის მერიის ზ. ანჯაფარიძის სახელობის #28 

ხელოვნების სკოლა 
ბახტრიონის #24 

26 
ააიპ ქ. თბილისის მერიის ჰ. გონაშვილის სახელობის #29 

ხელოვნების სკოლა  
წყნეთი, სამთავრობო აგარაკი 

27 ააიპ ქ. თბილისის მერიის #30 ხელოვნების  სკოლა ც. დადიანის #19 

28 
ააიპ ქ. თბილისის მერიის ს. ვირსალაძის სახელობის #1 

სამხატვრო სკოლა 
იოსელიანის #37 

29 
ააიპ ქ. თბილისის მერიის ი. სუხიშვილის სახელობის 

ქორეოგრაფიული სკოლა-სტუდია 
ხოშარაულის #1 

30 ააიპ ხელოვნების სკოლა „აფხაზეთი #1“ რუსთაველის #1 

31 ააიპ ხელოვნების სკოლა „აფხაზეთი #2“ გლდანი, III მ/რ, I კორპ. ბ 46. 

32 ააიპ ხელოვნების სამხატვრო სკოლა „აფხაზეთი #1“ რუსთაველის #1 

 

 

 

2015 წელს პროგრამის გახორციელებისათვის დაიხარჯა 872 442 ლარი. 
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ცხრილი 8.1 

 მოსწავლეების რაოდენობა და გადარიცხული თანხა რაიონების მიხედვით9 

რაიონი რაოდენობა თანხა

გლდანი და ნაძალადევის 1 248 46 345 

დიდუბე და ჩუღურეთის 352 13 613 

ვაკე და საბურთალოს 289 11 080 

ისანი და სამგორის 508 18 190 

მთაწმინდა და კრწანისის 157 6 220 

სულ 2 554 95 448 

 

ცხრილი 8.2 

 მოსწავლეების რაოდენობრივი განაწილება სქესისა და რაიონების მიხედვით 

რაიონი გოგო ბიჭი სულ

გლდანი და ნაძალადევის 712 536 1 248 

დიდუბე და ჩუღურეთის 210 142 352 

ვაკე და საბურთალოს 186 103 289 

ისანი და სამგორის 318 190 508 

მთაწმინდა და კრწანისის 93 64 157 

სულ 1 519 1035 2 554 

 

ცხრილი 8.3 

 მოსწავლეების პროცენტული განაწილება სქესისა და რაიონების მიხედვით 

რაიონი გოგო ბიჭი სულ

გლდანი და ნაძალადევის 57.1 42.9 100.0 

დიდუბე და ჩუღურეთის 59.7 40.3 100.0 

ვაკე და საბურთალოს 64.4 35.6 100.0 

ისანი და სამგორის 62.6 37.4 100.0 

მთაწმინდა და კრწანისის 59.2 40.8 100.0 

სულ 59.5 40.5 100.0 

 

ცხრილი 8.4 

 მოსწავლეების რაოდენობრივი განაწილება ასაკისა და რაიონების მიხედვით 

რაიონი 
არ აღემატება 10 

წელს 
10 - 14 15 - 18 სულ 

გლდანი და ნაძალადევის 582 539 127 1 248 

დიდუბე და ჩუღურეთის 148 160 44 352 

ვაკე და საბურთალოს 112 134 43 289 

ისანი და სამგორის 239 213 56 508 

მთაწმინდა და კრწანისის 84 61 12 157 

სულ 1 165 1 107 282 2 554 

 

  

                                                            
9 მოცემულ თავში მონაცემები ასახავს 2015 წლის დეკემბრის მდგომარეობას 
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ცხრილი 8.5 

 გადარიცხული თანხა ასაკისა და რაიონების მიხედვით 

რაიონი 
არ აღემატება 10 

წელს 
10 - 14 15 - 18 სულ 

გლდანი და ნაძალადევის 21 505 20 098 4 743 46 345 

დიდუბე და ჩუღურეთის 5 628 6 288 1 698 13 613 

ვაკე და საბურთალოს 4 203 5 158 1 720 11 080 

ისანი და სამგორის 8 300 7 830 2 060 18 190 

მთაწმინდა და კრწანისის 3 330 2 430 460 6 220 

სულ 42 965 41 803 10 680 95 448 

 

ცხრილი 8.6 

 მოსწავლეების რაოდენობრივი განაწილება ასაკისა და სასწავლო წრეების მიხედვით 

სასწავლო წრე 
არ აღემატება 10 

წელს 
10 - 14 15 - 18 სულ 

მუსიკა 264 381 103 748 

ცეკვა 381 206 20 607 

ხელოვნება 130 126 35 291 

სიმღერა 133 79 35 247 

საესტრადო–თეატრალული 109 111 22 242 

გიტარა 32 73 39 144 

ხატვა 55 49 6 110 

ხალხური საკრავები 20 32 11 63 

სხვა 41 50 11 102 

სულ 1 165 1 107 282 2 554 

 

ცხრილი 8.7 

 მოსწავლეების პროცენტული განაწილება ასაკისა და სასწავლო წრეების მიხედვით 

სასწავლო წრე 
არ აღემატება 10 

წელს 
10 - 14 15 - 18 სულ 

მუსიკა 35.3 50.9 13.8 100.0 

ცეკვა 62.8 33.9 3.3 100.0 

ხელოვნება 44.7 43.3 12.0 100.0 

სიმღერა 53.8 32.0 14.2 100.0 

საესტრადო–თეატრალული 45.0 45.9 9.1 100.0 

გიტარა 22.2 50.7 27.1 100.0 

ხატვა 50.0 44.5 5.5 100.0 

ხალხური საკრავები 31.7 50.8 17.5 100.0 

სხვა 40.2 49.0 10.8 100.0 

სულ 45.6 43.3 11.0 100.0 
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ცხრილი 8.8 

 მოსწავლეების რაოდენობრივი განაწილება სქესისა და სასწავლო წრეების მიხედვით 

სასწავლო წრე გოგო ბიჭი სულ

მუსიკა 490 258 748 

ცეკვა 375 232 607 

ხელოვნება 162 129 291 

სიმღერა 155 92 247 

საესტრადო–თეატრალული 146 96 242 

გიტარა 64 80 144 

ხატვა 50 60 110 

ხალხური საკრავები 18 45 63 

სხვა 59 43 102 

სულ 1 519 1 035 2 554 

 

ცხრილი 8.9 

 მოსწავლეების პროცენტული განაწილება სქესისა და სასწავლო წრეების მიხედვით 

სასწავლო წრე გოგო ბიჭი სულ

მუსიკა 32.3 24.9 29.3 

ცეკვა 24.7 22.4 23.8 

ხელოვნება 10.7 12.5 11.4 

სიმღერა 10.2 8.9 9.7 

საესტრადო–თეატრალული 9.6 9.3 9.5 

გიტარა 4.2 7.7 5.6 

ხატვა 3.3 5.8 4.3 

ხალხური საკრავები 1.2 4.3 2.5 

სხვა 3.9 4.2 4.0 

სულ 100.0 100.0 100.0 
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თავი 9. უფასო სწავლება სპორტულ სკოლებში და საცურაო აუზებში 
 

2015 წელს პროგრამა ითვალისწინებდა სოციალურად დაუცველი მოზარდების ცხოვრების ჯანსაღი წესის 

დანერგვის ხელშეწყობის მიზნით სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში ქ. 

თბილისის მუნიციპალიტეტში 70 000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულით დარეგისტრირებული მოსწავლეების 

სპორტულ სკოლებსა და საცურაო აუზებში სწავლების დაფინანსებას, თითო სახეობის არჩევის უფლებით. 

აღნიშნული პროგრამის ბენეფიციარები იყვნენ: 

სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტში 70 000 და 

დაბალი სარეიტინგო ქულით რეგისტრირებული 18 წლამდე ასაკის ბავშვები. 

პროგრამის ფარგლებში ბენეფიტის სახე და ოდენობა იყო: 

დაფინანსების მაქსიმალური ოდენობა თვეში შეადგენდა: 

 ფეხბურთი - 50 ლარი; 

 ტანვარჯიში - 35 ლარი; 

 ცურვა - 70 ლარისა; 

 სხვა სახეობები - 30 ლარი;  

 

პროგრამაში ჩართვა ხორციელდებოდა შემდეგნაირად: 

სპორტული სკოლისთვის განცხადებით მიმართვის საფუძველზე.  

საცურაო აუზების შემთხვევაში ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და 

სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახურისთვის ან საცურაო აუზის ადმინისტრაციისთვის 

განცხადებით მიმართვის საფუძველზე. 

სპორტული  სკოლები  დ ა საცურაო  აუზები  

N  დასახელება  სპორტული განყოფილება მისამართი 

1 
ქ. თბილისის მერიის კომპლექსური 

სპორტული ცენტრი “ნაძალადევი“ 
ცურვა თემქა XI მ/რ,IIკვ.,  

2 შ.პ.ს. „როიალ-2009“ ცურვა თევდორე მღვდლის ქ.#10 

3  შ.პ.ს.””დიღომი 2008”“ ცურვა დიღმის მასივი 3 მ/რ 

4 
 შ.პ.ს. ”მონიო”-ს სასწავლო-საწყლოსნო 

კომპლექსი  ”ოლიმპიკი” 
ცურვა ჩოლოყაშვილის ქ. 1 კვ., 5ბ. 

5 ა(ა) ი.პ ”საცურაო აუზი-გლდანი” ცურვა გლდანის 5 მ/რ, 

6 ა.ი.პ ”35 -ე საფეხბურთო კლუბი” ფეხბურთი ქავთარაძის ქ.#16,,ა" 

7 

ქ. თბილისის მერიის მ.კეკელიძის სახ. 

კალათბურთის ოლიმპიური მზადების 

სპორტული ცენტრი 

კალათბურთი წერეთლის გამზირი 105 „ა“ 
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8 
ქ. თბილისის მ. კეკელიძის სახ. ბავშვთა და 

მოზართა კალათბურთის სასახლე 
კალათბურთი კოსტავას ქ.#45 

9 სპორტული კლუბი  ”არაგველები” ჭიდაობა 
ვარკეთილის დასახლება, 

ყოფ. კულტურის სახლი 

10 შ.პ.ს. ”ველაჯიო” 
ბ/რ ჭიდაობა, თავის/ჭიდაობა, 

ძიუდო, ფეხბუღთი                    
ნუცუბიძის ქ. #62  

11 
ლერი ხაბელოვის სპორტული კლუბი  

”იმედი” 
თავის/ჭიდაობა უწერის ქუჩა #6 

12 
ქ. თბილისის მერიის ოლიმპიური  მზადების 

კომპლექსური სპორტული ცენტრი 

ხელბურთი, კრივი, ჭადრაკი, 

ძიუდო 
ბელიაშვილის ქ.#5 

13 ააიპ  ძიუდოს კლუბი ”ჯორჯია” ძიუდო ბოგდან ხმელნიცკის #48 

14 მაგიდის ჩოგბურთის კლუბი ”ტოპ-სპინი” მაგიდის ჩოგბურთი წურწუმიას ქუჩა 

15 

ქ. თბილისის მერიის მ. გეგელიას სახ. 

ტანვარჯიშის სახეობათა აკრობატიკის 

სპორტული ცენტრი 

ტანვარჯიში ზაზიაშვილის ქ.#14 

16 

ქ. თბილისის მერიის გიორგი ეგნატაშვილის 

სახ. ტანვარჯიშის სახეობათა ოლიმპიური 

მზადების სპორტ. ცენტრი 

ტანვარჯიში სანაპიროს ქ. #9 

17 

ქ.თბილისის მერიის მარინა ცერცვაძის 

სახელობის ფიგურული სრიალის 

ოლიმპიური მზადების სპორტული ცენტრი 

ყინულზე სრიალი მ. კოსტავას ქ.#75“ა“ 

 

2015 წელს პროგრამის გახორციელებისათვის დაიხარჯა 592 995 ლარი. 
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ცხრილი 9.1 

 მოსწავლეების რაოდენობა და გადარიცხული თანხა რაიონების მიხედვით10 

რაიონი რაოდენობა თანხა

გლდანი და ნაძალადევის 437 20 905 

დიდუბე და ჩუღურეთის 235 10 735 

ვაკე და საბურთალოს 237 10 860 

ისანი და სამგორის 330 16 445 

მთაწმინდა და კრწანისის 55 2 695 

სულ 1 294 61 640 

 

ცხრილი 9.2 

 მოსწავლეების რაოდენობრივი განაწილება სქესისა და რაიონების მიხედვით 

რაიონი გოგო ბიჭი სულ

გლდანი და ნაძალადევის 168 269 437 

დიდუბე და ჩუღურეთის 97 138 235 

ვაკე და საბურთალოს 60 177 237 

ისანი და სამგორის 98 232 330 

მთაწმინდა და კრწანისის 21 34 55 

სულ 444 850 1 294 

 

ცხრილი 9.3 

 მოსწავლეების პროცენტული განაწილება სქესისა და რაიონების მიხედვით 

რაიონი გოგო ბიჭი სულ

გლდანი და ნაძალადევის                    38.4                      61.6                   100.0   

დიდუბე და ჩუღურეთის                    41.3                      58.7                   100.0   

ვაკე და საბურთალოს                    25.3                      74.7                   100.0   

ისანი და სამგორის                    29.7                      70.3                   100.0   

მთაწმინდა და კრწანისის                    38.2                      61.8                   100.0   

სულ 34.3 65.7 100.0 

 

ცხრილი 9.4 

 მოსწავლეების რაოდენობრივი განაწილება ასაკისა და რაიონების მიხედვით 

რაიონი 
არ აღემატება 

10 წელს
10 - 14 15 - 18 სულ

გლდანი და ნაძალადევის 222 169 46 437 

დიდუბე და ჩუღურეთის 116 91 28 235 

ვაკე და საბურთალოს 89 117 31 237 

ისანი და სამგორის 152 129 49 330 

მთაწმინდა და კრწანისის 30 20 5 55 

სულ 609 526 159 1 294 

 

  

                                                            
10 მოცემულ თავში მონაცემები ასახავს 2015 წლის დეკემბრის მდგომარეობას 
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ცხრილი 9.5 

 გადარიცხული თანხა ასაკისა და რაიონების მიხედვით 

რაიონი 
არ აღემატება 

10 წელს 
10 - 14 15 - 18 სულ 

გლდანი და ნაძალადევის 10 960 7 840 2 105 20 905 

დიდუბე და ჩუღურეთის 5 165 4 325 1 245 10 735 

ვაკე და საბურთალოს 4 225 5 365 1 270 10 860 

ისანი და სამგორის 8 085 6 380 1 980 16 445 

მთაწმინდა და კრწანისის 1 440 990  265 2 695 

სულ 29 875 24 900 6 865 61 640 

 

ცხრილი 9.6 

 მოსწავლეების რაოდენობრივი განაწილება ასაკისა და სპორტის სახეობის მიხედვით 

სპორტის სახეობა 
არ აღემატება 

10 წელს 
10 - 14 15 - 18 სულ 

ცურვა 330 237 51 618 

ჭიდაობა 68 143 59 270 

ტანვარჯიში 139 49 4 192 

ფეხბურთი 21 50 19 90 

ბატუტზე ხტომა 17 8 4 29 

ძიუდო 7 8 10 25 

კრივი 3 13 6 22 

ბატუტი 13 7 0 20 

მაგიდის ჩოგბურთი 1 8 6 15 

სხვა 10 3 0 13 

სულ 609 526 159 1 294 

 

ცხრილი 9.7 

 მოსწავლეების პროცენტული განაწილება ასაკისა და სპორტის სახეობის მიხედვით 

სპორტის სახეობა 
არ აღემატება 

10 წელს 
10 - 14 15 - 18 სულ 

ცურვა 53.4 38.3 8.3 100.0 

ჭიდაობა 25.2 53.0 21.9 100.0 

ტანვარჯიში 72.4 25.5 2.1 100.0 

ფეხბურთი 23.3 55.6 21.1 100.0 

ბატუტზე ხტომა 58.6 27.6 13.8 100.0 

ძიუდო 28.0 32.0 40.0 100.0 

კრივი 13.6 59.1 27.3 100.0 

ბატუტი 65.0 35.0 0.0 100.0 

მაგიდის ჩოგბურთი 6.7 53.3 40.0 100.0 

სხვა 76.9 23.1 0.0 100.0 

სულ 47.1 40.6 12.3 100.0 
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ცხრილი 9.8 

 მოსწავლეების რაოდენობრივი განაწილება სქესისა და სპორტის სახეობის მიხედვით 

სპორტის სახეობა გოგო ბიჭი სულ

ცურვა 256 362 618 

ჭიდაობა 17 253 270 

ტანვარჯიში 126 66 192 

ფეხბურთი 0 90 90 

ბატუტზე ხტომა 16 13 29 

ძიუდო 4 21 25 

კრივი 1 21 22 

ბატუტი 10 10 20 

მაგიდის ჩოგბურთი 6 9 15 

სხვა 8 5 13 

სულ 444 850 1 294 

 

ცხრილი 9.9 

 მოსწავლეების პროცენტული განაწილება სქესისა და სპორტის სახეობის მიხედვით 

სპორტის სახეობა გოგო ბიჭი სულ

ცურვა 57.7 42.6 47.8 

ჭიდაობა 3.8 29.8 20.9 

ტანვარჯიში 28.4 7.8 14.8 

ფეხბურთი 0.0 10.6 7.0 

ბატუტზე ხტომა 3.6 1.5 2.2 

ძიუდო 0.9 2.5 1.9 

კრივი 0.2 2.5 1.7 

ბატუტი 2.3 1.2 1.5 

მაგიდის ჩოგბურთი 1.4 1.1 1.2 

სხვა 1.8 0.6 1.0 

სულ 100.0 100.0 100.0 

* _ მონაცემები ასახავს 2015 წლის დეკემბრის მდგომარეობას 
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თავი 10. სერვის ცენტრებში სამგზავრო ბარათების დამზადება (ინიციალიცაცია) 
 

2015 წელს პროგრამა ითვალისწინებდა მეტროთი და ავტოტრანსპორტით შეღავათიანი მგზავრობით 

სარგებლობის უკონტაქტო პლასტიკური ბარათების შესყიდვას, ინიციალიზაციას, გაცემას. ბენეფიციარებზე 

პლასტიკური ბარათების გასაცემად  სერვისცენტრის საჭირო მასალებით უზრუნველყოფას; 

აღნიშნული პროგრამის ბენეფიციარები იყვნენ: 

ქ.თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მცხოვრები მოქალაქეთა ცალკეული კატეგორიები მათ შორის 

სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში 70 000 და დაბალი სარეიტინგო ქულით 

რეგისტრირებული პირები. 

პროგრამის ფარგლებში ბენეფიტის სახე და ოდენობა იყო: 

 ავტობუსით და მეტროთი მგზავრობის გადასახდელი - 0,1  ლარი 

 შეღავათი მიკროავტობუსით მგზავრობის შემთხვევაში - 50% 

 საბაგირო გზით „რიყე-ნარიყალა“ მგზავრობის გადასახდელი - 0,5 ლარი 

პროგრამაში ჩართვა ხორციელდებოდა შემდეგნაირად: 

მეტროთი და ავტოტრანსპორტით შეღავათიანი მგზავრობით სარგებლობის უფლების მქონე პირებს ბარათის 

ასაღებად უნდა მიემართათ ვაჟა-ფშაველას №99-ში მდებარე სერვისცენტრისათვის. 

2015 წელს პროგრამის გახორციელებისათვის დაიხარჯა 204 765 ლარი. 
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თავი 11. სოციალურად დაუცველ და უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის დაფინანსება 

 

2015 წელს პროგრამა ითვალისწინებდა ქ. თბილისში 70 000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულით 

რეგისტრირებული ოჯახების წევრთა გარდაცვალების შემთხვევაში, ასევე პროზექტურებში განთავსებული 

უზედამხედველო მიცვალებულების დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებასა და სასახლით 

უზრუნველყოფას. 

აღნიშნული პროგრამის ბენეფიციარები იყვნენ: 

 სოციალურად დაუცველი ოჯახები 70 000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულით 

 პროზექტურებში განთავსებული უზედამხედველო მიცვალებულები 

პროგრამის ფარგლებში ბენეფიტის სახე და ოდენობა იყო: 

 სოციალურად დაუცველი გარდაცვლილი მოქალაქის დაკრძალვა ქ. თბილისის ტერიტორიაზე 

არსებულ საქალაქო სასაფლაოზე, კერძოდ: სამარის გათხრა-ჩასვენება, სამარის ამოვსება, ბორცვის 

მოწყობა და სასახლით უზრუნველყოფა; 

 პროზექტურებში განთავსებული უპატრონო მიცვალებულებისთვის სარიტუალო მომსახურების 

გაწევა, კერძოდ: სასახლით უზრუნველყოფა, სანიტრის მომსახურება, ლითონის ფირფიტის 

დამზადება, კატაფალკის მომსახურება, სამარხზე მომსახურება - სამარის გათხრა-ჩასვენება, სამარის 

ამოვსება, ბორცვის მოწყობა, საფლავის ბორცვზე ფირფიტის დაყენება. 

მომსახურების მისაღებად: 

 სოციალურად დაუცველი პირის გარდაცვალების შემთხვევაში სამარხზე მომსახურების მისაღებად 

გარდაცვლილის ოჯახის წევრს განცხადებით უნდა მიემართა შპს „ჰერმესის“ ან საქალაქო 

სასაფლაოების ადმინისტრაციისათვის; 

 სასახლით უზრუნველყოფის შემთხვევაში უნდა მიემართათ ი/მ თამაზ ობგაიძისათვის, მისამართზე: 

ჩარგლის ქ. 52 

2015 წელს პროგრამის პროგრამის ადმინისტრირებისათვის დაიხარჯა  337 478 ლარი.  პროგრამის ფარგლებში 

ყოველთვიურად  ხორციელდებოდა სოციალურად დაუცველ ოჯახებში გარდაცვლილთა საშულოდ  135 

შემთხვევის, ხოლო უპატრონო გარდაცვლილთა საშულოდ 4 შემთხვევის დაკრძალვის მომსახურების 

დაფინანსება. 
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თავი 12. ყრუ ინვალიდთათვის თარჯიმან‐დაქტილოლოგების მომსახურებით 

უზრუნველყოფა 
 

2015 წელს პროგრამა ითვალისწინებდა ყრუ და სმენადაქვეითებული მოქალაქეების თარჯიმან-

დაქტილოლოგის მომსახურებით უზრუნველყოფას. 

აღნიშნული მომსახურების მისაღებად ყრუ და სმენადაქვეითებული მოქალაქეები განცხადებით 

მიმართავდნენ „საქართველოს ყრუთა კავშირს“. 

2015 წელს პროგრამის გახორციელებისათვის დაიხარჯა 17 000 ლარი. 
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თავი 13. სხვა სოციალური დახმარების ღონისძიებები 
 

2015 წელს პროგრამა ითვალისწინებდა ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული უმწეო და 

გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი  მოქალაქეების სამედიცინო და სხვა სერვისების მომსახურების 

დაფინანსებას. 

აღნიშნული პროგრამის ბენეფიციარები იყვნენ: 

 სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პირები, 

რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატებოდა  70 000-ს; 

 სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პირები, 

რომელთა სარეიტინგო ქულა შეადგენდა  70 000-100 000-ს; 

 სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული მრავალშვილიანი 

(3 და მეტი შვილი) ოჯახის წევრები, რომელთა სარეიტინგო ქულა იყო 100 000 -დან 200 001-მდე; 

 მკვეთრად ან მნიშვნელოვნად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ან შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე არასრულწლოვანი პირები და მათი ოჯახის წევრები; 

 ვეტერანი, რომელიც რეგისტრირებული იყო საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ვეტერანების 

საქმეთა სახელმწიფო სამსახურში; 

 მარჩენალდაკარგულის სტატუსის მქონე პირი;  

 დამსახურებული საზოგადო მოღვაწე, ქალაქ თბილისის საპატიო მოქალაქის წოდების ან ქალაქ 

თბილისზე მზრუნველის სტატუსის მატარებელი პირი; 

 სხვა პირები, რომლებიც საკუთარი განცხადების საფუძველზე, მატერიალური მდგომარეობის გამო 

საჭიროებენ დახმარებას 

პროგრამის ფარგლებში ბენეფიტის სახე და ოდენობა იყო: 

ბენეფიტის გაცემისა და მოცულობის შესახებ გადაწყვეტილებას იღებდა შესაბამისი კომისია. ბენეფიტის 

ოდენობა დამოკიდებული იყო პირის კატეგორიაზე პრიორიტეტების ჯგუფში, ასევე მის სოციალურ-

ეკონომიკურ და ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე. 

ბენეფიტის მიწოდება ხორციელდებოდა შემდეგნაირად: 

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო 

სამსახურისთვის განცხადებით მიმართვის საფუძველზე. 

საჭირო დოკუმენტების სია: 

 პირადობის ასლი 

 სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი 

 ცნობა ჯანმრთელობის შესახებ (ფორმა №100) 

 კალკულაცია (აფთიაქიდან/სამედიცინო დაწესებულებიდან). 

2015 ნელს პროგრამის ფარგლებში კომისიის მიერ გამოიყო 18 404 708 ლარი. აქედან ფაქტიური ხარჯვა იყო 

16 596 391 ლარი. 
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ცხრილი 13.1 

კომისიის მიერ განხილული და დაკმაყოფილებული მოთხოვნების რაოდენობა და დაკმაყოფილების 

პროცენტული წილი 

რაიონი 
მოთხოვნების 

რაოდენობა 

დაკმაყოფილებული 

მოთხოვნების რაოდენობა 

დაკმაყოფილებული 

მოთხოვნების პროცენტული 

წილი 

გლდანი და ნაძალადევის 7 759 7 382 95.1 
დიდუბე და ჩუღურეთის 3 497 3 311 94.7 
ვაკე და საბურთალოს 6 432 6 098 94.8 
ისანი და სამგორის 5 600 5 355 95.6 
მთაწმინდა და კრწანისის 2 496 2 371 95.0 

სულ 25 784 24 517 95.1 
 

ცხრილი 13.2 

აპლიკანტთა მიერ მოთხოვნილი და კომისიის მიერ დაკმაყოფილებული თანხა და დაკმაყოფილებული 

თანხის პროცენტული წილი 

რაიონი 
მოთხოვნილი 

თანხა 

კომისიის 

გადაწყვეტილება 

კომისიის გადაწყვეტილების 

პროცენტული წილი 

გლდანი და ნაძალადევის 31 183 373   4 747 893   15.2   
დიდუბე და ჩუღურეთის 8 769 030   2 621 505   29.9   
ვაკე და საბურთალოს 17 891 311   5 076 983        28.4   
ისანი და სამგორის 12 578 177   3 937 035        31.3   
მთაწმინდა და კრწანისის 7 224 214   2 021 292         28.0   

სულ 77 646 104   18 404 708                                         23.7   
 

ცხრილი 13.3 

აპლიკანთა მიერ მოთხოვნილი და კომისიის მიერ დაკმაყოფილებული თანხის საშუალო მნიშვნელობა 

რაიონი 
საშუალოდ მოთხოვნილი 

თანხა 

საშუალოდ ანაზღაურებული 

თანხა 

გლდანი და ნაძალადევის               4 019                                   643   
დიდუბე და ჩუღურეთის               2 508                                   792   
ვაკე და საბურთალოს               2 782                                   833   
ისანი და სამგორის               2 246                                   735   
მთაწმინდა და კრწანისის               2 894                                   853   

სულ               3 011                                   751   

 

ცხრილი 13.4 

კომისიის მიერ სრულად და ნაწილობრივ დაკმაყოფილებული მოთხოვნების რაოდენობა და პროცენტული 

განაწილება 

რაიონი სრულად  
ნაწილობრ

ივ  
სულ  სრულად  ნაწილობრივ სულ  

გლდანი და ნაძალადევის 1 405 5 977 7 382 19.0 81.0 100.0 

დიდუბე და ჩუღურეთის 697 2 614 3 311 21.1 78.9 100.0 

ვაკე და საბურთალოს 1 020 5 078 6 098 16.7 83.3 100.0 

ისანი და სამგორის 1 038 4 317 5 355 19.4 80.6 100.0 

მთაწმინდა და კრწანისის 453 1 918 2 371 19.1 80.9 100.0 

სულ 4 613 19 904 24 517 18.8 81.2 100.0 
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ცხრილი 13.5 

კომისიის მიერ სრულად და ნაწილობრივ დაკმაყოფილებულ მოთხოვნებზე გამოყოფილი თანხა და 

პროცენტული განაწილება 

რაიონი  სრულად   ნაწილობრივ   სულ   სრულად   ნაწილობრივ   სულ  

გლდანი და 

ნაძალადევის 
761 463 3 986 430 4 747 893 16.0 84.0 100.0 

გლდანი და 

ნაძალადევის 
569 175 2 052 330 2 621 505 21.7 78.3 100.0 

ვაკე და საბურთალოს 927 110 4 149 873 5 076 983 18.3 81.7 100.0 
ისანი და სამგორის 686 292 3 250 743 3 937 035 17.4 82.6 100.0 
მთაწმინდა და 

კრწანისის 
344 535 1 676 757 2 021 292 17.0 83.0 100.0 

სულ 3 288 575 15 116 133 18 404 708 17.9 82.1 100.0 
 

ცხრილი 13.6 

კომისიის მიერ დაკმაყოფილებული მოთხოვნების რაოდენობა და მიღებული გადაწყვეტილება სქესობრივ 

ჭრილში 

   რაოდენობა   თანხა  

 რაიონი   ქალი   კაცი  სულ  ქალი  კაცი  სულ 

გლდანი და ნაძალადევის        4 251          3 131          7 382     2 320 922     2 426 971        4 747 893   
დიდუბე და ჩუღურეთის        1 902          1 409          3 311     1 379 211     1 242 293        2 621 505   
ვაკე და საბურთალოს        3 594          2 504          6 098     2 689 799     2 387 183        5 076 983   
ისანი და სამგორის        3 115          2 240          5 355     1 996 115     1 940 921        3 937 035   
მთაწმინდა და კრწანისის        1 363          1 008          2 371     1 094 710         926 582        2 021 292   

სულ      14 225        10 292        24 517     9 480 757     8 923 951      18 404 708   
 

ცხრილი 13.7 

კომისიის მიერ დაკმაყოფილებული მოთხოვნების რაოდენობის და კომისიის გადაწყვეტილების 

პროცენტული განაწილება სქესის მიხედვით 

   რაოდენობა   თანხა  

 რაიონი   ქალი   კაცი  სულ  ქალი  კაცი  სულ 

გლდანი და ნაძალადევის           57.6             42.4          100.0                48.9                51.1                100.0   

დიდუბე და ჩუღურეთის           57.4             42.6          100.0                52.6                47.4                100.0   

ვაკე და საბურთალოს           58.9             41.1          100.0                53.0                47.0                100.0   

ისანი და სამგორის           58.2             41.8          100.0                50.7                49.3                100.0   

მთაწმინდა და კრწანისის           57.5             42.5          100.0                54.2                45.8                100.0   

სულ           58.0             42.0          100.0                51.5                48.5                100.0   
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ცხრილი 13.8 

კომისიის მიერ დაკმაყოფილებული მოთხოვნების განაწილება ასაკობრივ ჭრილში 

რაიონი   0-9   10-19   20-29   30-39   40-49   50-59   60-70  
 70-ზე 

მეტი  
 სულ  

გლდანი და ნაძალადევის     806       387       382       562       827    1 383    1 645        1 390       7 382   

დიდუბე და ჩუღურეთის     275       145       193       227       372       593       778            728       3 311   

ვაკე და საბურთალოს     501       253       233       363       584       861    1 649        1 654       6 098   

ისანი და სამგორის     629       301       312       394       566    1 093    1 251            809       5 355   

მთაწმინდა და კრწანისის     253       125       131       214       284       436       532            396       2 371   

სულ  2 464    1 211    1 251    1 760    2 633    4 366    5 855        4 977     24 517   

 

ცხრილი 13.9 

კომისიის მიერ დაკმაყოფილებული მოთხოვნების პროცენტული განაწილება ასაკობრივ ჭრილში 

რაიონი   0-9   10-19   20-29   30-39   40-49   50-59   60-70  
 70-ზე 

მეტი  
 სულ  

გლდანი და ნაძალადევის    10.9        5.2        5.2        7.6      11.2      18.7      22.3           18.8       100.0   

დიდუბე და ჩუღურეთის      8.3        4.4        5.8        6.9      11.2      17.9      23.5           22.0       100.0   

ვაკე და საბურთალოს      8.2        4.1        3.8        6.0        9.6      14.1      27.0           27.1       100.0   

ისანი და სამგორის    11.7        5.6        5.8        7.4      10.6      20.4      23.4           15.1       100.0   

მთაწმინდა და კრწანისის    10.7        5.3        5.5        9.0      12.0      18.4      22.4           16.7       100.0   

სულ    10.1        4.9        5.1        7.2      10.7      17.8      23.9           20.3       100.0   

 

ცხრილი 13.10 

კომისიის მიერ დაკმაყოფილებული მოთხოვნების რაოდენობრივი განაწილება კომისიის ტიპის მიხედვით 

რაიონი  
 გადაუდებელი 

შემთხვევები  

 კომისია 2000 ლარზე  

მეტი მითხოვნების 

შესახებ  

 კომისია 2000 ლარზე ნაკლები 

ან ტოლი მითხოვნების შესახებ  
 სულ  

გლდანი და ნაძალადევის 15 1 170 6 197 7 382 
დიდუბე და ჩუღურეთის 16 639 2 656 3 311 
ვაკე და საბურთალოს 30 1 235 4 833 6 098 
ისანი და სამგორის 17 1 042 4 296 5 355 
მთაწმინდა და კრწანისის 12 536 1 823 2 371 

სულ 90 4 622 19 805 24 517 
 

ცხრილი 13.11 

კომისიის მიერ დაკმაყოფილებული მოთხოვნების პროცენტული განაწილება კომისიის ტიპის მიხედვით 

რაიონი  
 გადაუდებელი 

შემთხვევები  

 კომისია 2000 ლარზე  

მეტი მითხოვნების შესახებ 

 კომისია 2000 ლარზე 

ნაკლები ან ტოლი 

მითხოვნების შესახებ  

 სულ  

გლდანი და ნაძალადევის 0.2     15.8                        83.9        100.0   
დიდუბე და ჩუღურეთის                 0.5                               19.3                                    80.2          100.0   
ვაკე და საბურთალოს 0.5                        20.3                                79.3        100.0   
ისანი და სამგორის      0.3                           19.5                              80.2          100.0   
მთაწმინდა და კრწანისის                 0.5                            22.6                       76.9      100.0   

სულ           0.4                           18.9                             80.8       100.0   
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ცხრილი 13.12 

კომისიის მიერ დაკმაყოფილებულ მოთხოვნებზე გამოყოფილი თანხის განაწილება კომისიის ტიპის 

მიხედვით 

რაიონი  
 გადაუდებელი 

შემთხვევები  

 კომისია 2000 ლარზე  მეტი 

მითხოვნების შესახებ  

 კომისია 2000 ლარზე 

ნაკლები ან ტოლი 

მითხოვნების შესახებ  

 სულ  

გლდანი და ნაძალადევის                       61 157                                2 797 044                                 1 889 693       4 747 893   
დიდუბე და ჩუღურეთის                   101 302                                1 741 951                               778 252       2 621 505   
ვაკე და საბურთალოს                   207 382                                3 495 668                                 1 373 933       5 076 983   
ისანი და სამგორის                     153 333                                2 438 753                                1 344 949       3 937 035   
მთაწმინდა და კრწანისის                       50 745                                1 355 215                               615 332       2 021 292   

სულ                    573 919                              11 828 632                               6 002 157     18 404 708   

 

ცხრილი 13.13 

კომისიის მიერ დაკმაყოფილებულ მოთხოვნებზე გამოყოფილი თანხის პროცენტული განაწილება კომისიის 

ტიპის მიხედვით 

რაიონი  
 გადაუდებელი 

შემთხვევები  

 კომისია 2000 ლარზე  მეტი 

მითხოვნების შესახებ  

 კომისია 2000 ლარზე 

ნაკლები ან ტოლი 

მითხოვნების შესახებ  

 სულ  

გლდანი და ნაძალადევის 
  

1.3   
  

58.9   
  

39.8   
            100.0   

დიდუბე და ჩუღურეთის 
  

3.9   
  

66.4   
  

29.7   
            100.0   

ვაკე და საბურთალოს 
  

4.1   
  

68.9   
  

27.1   
            100.0   

ისანი და სამგორის 
  

3.9   
  

61.9   
  

34.2   
            100.0   

მთაწმინდა და კრწანისის 
  

2.5   
  

67.0   
  

30.4   
            100.0   

სულ 
  

3.1   
  

64.3   
  

32.6   
            100.0   

 

ცხრილი 13.14 

კომისიის მიერ დაკმაყოფილებული მოთხოვნების რაოდენობრივი და პროცენტული განაწილება ქვეყნების 

მიხედვით 

რაიონი  
საქართვე

ლო 

საზღვარგარე

თ 
სულ 

საქართველო 

(%) 

საზღვარგარეთ 

(%) 
სულ (%) 

გლდანი და ნაძალადევის 7 321 61 7 382 99.2 0.8 100.0 

დიდუბე და ჩუღურეთის 3 266 45 3 311 98.6 1.4 100.0 

ვაკე და საბურთალოს 5 979 119 6 098 98.0 2.0 100.0 

ისანი და სამგორის 5 299 56 5 355 99.0 1.0 100.0 

მთაწმინდა და კრწანისის 2 325 46 2 371 98.1 1.9 100.0 

სულ 24 190 327 24 517 98.7 1.3 100.0 
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ცხრილი 13.15 

კომისიის მიერ დაკმაყოფილებული მოთხოვნებზე გამოყოფილი თანხა და პროცენტული განაწილება 

ქვეყნების მიხედვით 

რაიონი  
საქართველ

ო 

საზღვარგარ

ეთ 
სულ 

საქართველ

ო (%) 

საზღვარგარ

ეთ (%) 

სულ 

(%) 

გლდანი და ნაძალადევის 4 000 263   747 630        4 747 893   84.3   15.7    100.0   
დიდუბე და ჩუღურეთის 2 101 977   519 528        2 621 505   80.2   19.8    100.0   
ვაკე და საბურთალოს 3 731 288   1 345 695        5 076 983   73.5   26.5    100.0   
ისანი და სამგორის 3 273 414   663 621        3 937 035   83.1   16.9    100.0   
მთაწმინდა და კრწანისის 1 610 024   411 268        2 021 292   79.7   20.3    100.0   

სულ 14 716 966   3 687 742      18 404 708   80.0   20.0    100.0   

 

ცხრილი 13.16 

კომისიის მიერ დაკმაყოფილებული მოთხოვნების რაოდენობრივი და პროცენტული განაწილება დაავადების 

კლასის მიხედვით 

დაავადების კლასი   რაოდენობა   (%) 

სისხლის მიმოქცევის სისტემის დაავადებები 6 484 26.4 
სიმსივნეები 4 409 18.0 

ძვალ-კუნთოვანი სისტემის და შემადგენელი ქსოვილების დაავადებები 2 623 10.7 

ნერვული სისტემის დაავადებები 1 513 6.2 

თვალისა და მისი დანამატების ავადმყოფობები 1 334 5.4 

შარდ-სასქესო სისტემის დაავადებები 1 141 4.7 

ენდოკრინული სისტემის, კვლევებისა და ნივთიერებათა ცვლის დარღვევით 
გამოვლენილი დაავადებები 

1 118 4.6 

სასუნთქი სისტემის ავადმყოფობები 965 3.9 

საჭმლის მომნელებელი სისტემის დაავადებები 924 3.8 

კეთილთვისებიანი სიმსივნეები 873 3.6 
ფსიქიკური და ქცევითი აშლილოებები 677 2.8 
ინფექციური დაავადებები 673 2.7 
განვითარების ეტაპების დაყოვნება 424 1.7 

თანდაყოლილი მანკები, დეფორმაციები და ქრომოსომული დარღვევები 336 1.4 

დაზიანებები (ტრავმები, მოწამვლები) 330 1.3 
ორსულობა, მშობიარობა და ლოგინობის ხანა 138 0.6 
ყველა სხვა დაავადება 555 2.3 

სულ 24 517 100.0 
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ცხრილი 13.17 

კომისიის მიერ დაკმაყოფილებულ მოთხოვნებზე გამოყოფილი თანხა და პროცენტული განაწილება 

დაავადების კლასის მიხედვით 

დაავადების კლასი   თანხა   (%) 

სიმსივნეები 6 359 297 34.6 
სისხლის მიმოქცევის სისტემის დაავადებები 3 231 819 17.6 

ძვალ-კუნთოვანი სისტემის და შემადგენელი ქსოვილების დაავადებები 1 736 230 9.4 

ნერვული სისტემის დაავადებები 895 822 4.9 
კეთილთვისებიანი სიმსივნეები 826 711 4.5 

თვალისა და მისი დანამატების ავადმყოფობები 784 740 4.3 

საჭმლის მომნელებელი სისტემის დაავადებები 763 308 4.1 

შარდ-სასქესო სისტემის დაავადებები 619 101 3.4 
სასუნთქი სისტემის ავადმყოფობები 526 667 2.9 
დაზიანებები (ტრავმები, მოწამვლები) 523 328 2.8 

ენდოკრინული სისტემის, კვლევებისა და ნივთიერებათა ცვლის დარღვევით 
გამოვლენილი დაავადებები 

462 328 2.5 

ინფექციური დაავადებები 449 234 2.4 

თანდაყოლილი მანკები, დეფორმაციები და ქრომოსომული დარღვევები 313 963 1.7 

ფსიქიკური და ქცევითი აშლილოებები 259 001 1.4 
განვითარების ეტაპების დაყოვნება 165 634 0.9 
ორსულობა, მშობიარობა და ლოგინობის ხანა 56 183 0.3 
ყველა სხვა დაავადება 431 341 2.3 

სულ 18 404 708 100 

 

ცხრილი 13.18 

კომისიის მიერ დაკმაყოფილებული მოთხოვნების რაოდენობრივი და პროცენტული განაწილება მოთხოვნის 

მიხედვით 

მოთხოვნა   რაოდენობა    (%) 

მედიკამენტი                      10 264                            41.9   
ოპერაციული მკურნალობა                        6 642                            27.1   
ამბულატორიული მომსახურება                        2 266                               9.2   
რადიოლოგიური გამოკვლევები                        1 125                               4.6   
რეაბილიტაცია                        1 092                               4.5   
სტაციონარული მომსახურება                           535                               2.2   
სამკურნალო მასაჟი                           483                               2.0   
სხივური თერაპია                           453                               1.8   
ლაბორატორიული გამოკვლევები                           368                               1.5   
ქიმიოთერაპია                           262                               1.1   
ქცევითი თერაპია                           226                               0.9   

გამოკვლევები (როგორც ლაბორატორიული, ასევე რადიოლოგიური)                           194                               0.8   

მეტყველების თერაპია                           178                               0.7   
ოპერაციული დიაგნოსტიკა                              84                               0.3   
იზოტოპური გამოკვლევა                              40                               0.2   
სხვა                           305                               1.2   

სულ                      24 517                          100.0   
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ცხრილი 13.19 

კომისიის მიერ დაკმაყოფილებულ მოთხოვნებზე გამოყოფილი თანხა და პროცენტული განაწილება 

მოთხოვნის მიხედვით 

მოთხოვნა   თანხა    (%) 

ოპერაციული მკურნალობა                7 520 474                            40.9   
მედიკამენტი                3 963 286                            21.5   
სტაციონარული მომსახურება                1 837 334                            10.0   
ამბულატორიული მომსახურება                1 828 133                               9.9   
სხივური თერაპია                   634 706                               3.4   
რეაბილიტაცია                   585 544                               3.2   
ქიმიოთერაპია                   556 369                               3.0   
რადიოლოგიური გამოკვლევები                   462 074                               2.5   
ლაბორატორიული გამოკვლევები                   186 430                               1.0   

გამოკვლევები (როგორც ლაბორატორიული, ასევე რადიოლოგიური)                   169 619                               0.9   

სამკურნალო მასაჟი                   146 005                               0.8   
ოპერაციული დიაგნოსტიკა                      79 964                               0.4   
ქცევითი თერაპია                      79 746                               0.4   
მეტყველების თერაპია                      61 690                               0.3   
იზოტოპური გამოკვლევა                      47 484                               0.3   
სხვა                   245 850                               1.3   

სულ              18 404 708                          100.0   
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თავი 14. ომის ვეტერანების დახმარება 
 

2015 წელს პროგრამა ითვალისწინებდა მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებისა და ამ ომში 

მარჩენალდაკარგულებისათვის 9 მაისის დღესასწაულთან დაკავშირებით ერთჯერადი ფინანსური 

დახმარების გაწევას. 

აღნიშნული პროგრამის ბენეფიციარები იყვნენ: 

მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანები და ამ ომში მარჩენალდაკარგულები 

პროგრამის ფარგლებში ბენეფიტის სახე და ოდენობა იყო: 

 ფულადი დახმარება 700 ლარის ოდენობით 

ბენეფიტის მიწოდება ხორციელდებოდა შემდეგნაირად: 

ვეტერანთა საქმეების სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ მოწოდებული ბაზის საფუძველზე, შესაბამის 

საბანკო ანგარიშებზე 
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ცხრილი 14.1 
ბენეფიციართა რაოდენობრივი განაწილება კატეგორიის მიხედვით 

რაიონი II მსოფლიო ომის მონაწილეები 
II მსოფლიო ომში 

მარჩენალდაკარგული 
სულ 

გლდანი და ნაძალადევის                                                142                                                    33                      175   

დიდუბე და ჩუღურეთის                                                  83                                                    24                      107   

ვაკე და საბურთალოს                                                174                                                    15                      189   

ისანი და სამგორის                                                117                                                    15                      132   

მთაწმინდა და კრწანისის                                                  53                                                       9                         62   

სულ                                                569                                                    96                      665   
 

 
ცხრილი 14.2 
გადარიცხული თანხის განაწილება კატეგორიის მიხედვით 

რაიონი II მსოფლიო ომის მონაწილეები 
II მსოფლიო ომში 

მარჩენალდაკარგული 
სულ 

გლდანი და ნაძალადევის                                        142 000                                            23 100              165 100   

დიდუბე და ჩუღურეთის                                          83 000                                            16 800                 99 800   

ვაკე და საბურთალოს                                        174 000                                            10 500              184 500   

ისანი და სამგორის                                        117 000                                            10 500              127 500   

მთაწმინდა და კრწანისის                                          53 000                                               6 300                 59 300   

სულ                                        569 000                                            67 200              636 200   
 

 

ცხრილი 14.3 

ბენეფიციართა რაოდენობრივი განაწილება სქესის მიხედვით 

რაიონი ქალი კაცი სულ 

გლდანი და ნაძალადევის 53                                                     122                         175      

დიდუბე და ჩუღურეთის 49                                                       58                         107      

ვაკე და საბურთალოს 50                                                     139                         189      

ისანი და სამგორის 60                                                       72                         132      

მთაწმინდა და კრწანისის 22                                                       40                            62      

სულ                                                234                                                     431                         665      
 

 
ცხრილი 14.4 
ბენეფიციართა პროცენტული განაწილება სქესის მიხედვით 

რაიონი ქალი კაცი სულ 

გლდანი და ნაძალადევის                                               30.3                                                   69.7                     100.0     

დიდუბე და ჩუღურეთის                                               45.8                                                   54.2                     100.0     

ვაკე და საბურთალოს                                               26.5                                                   73.5                     100.0     

ისანი და სამგორის                                               45.5                                                   54.5                     100.0     

მთაწმინდა და კრწანისის                                               35.5                                                   64.5                     100.0     

სულ                                               35.2                                                   64.8                     100.0     
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ცხრილი 14.5 
ბენეფიციართა რაოდენობრივი განაწილება ასაკის მიხედვით 

რაიონი 71-80 81-90 91-101 სულ 

გლდანი და ნაძალადევის                           21                                62                                92                               175      

დიდუბე და ჩუღურეთის                           16                                38                                53                               107      

ვაკე და საბურთალოს                             8                                75                              106                               189      

ისანი და სამგორის                           12                                64                                56                               132      

მთაწმინდა და კრწანისის                             7                                17                                38                                 62      

სულ                           64                              256                              345                               665      

 

  



ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური    77 
 

თავი 16. მარტოხელა ხანდაზმულთა დღის ცენტრის ხელშეწყობა 
 

2015 წელს პროგრამა ითვალისწინებდა ქ. თბილისში  მცხოვრებ  მარტოხელა  ხანდაზმულთა  საზოგადოებაში 

ინტეგრაციის მიზნით დღის ცენტრის კომუნალური გადასახადების დაფინანსებას. 

აღნიშნული პროგრამის ბენეფიციარები იყვნენ: 

ქ.თბილისში, ძირითადად ისანი-სამგორის რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ხანდაზმულები. 

პროგრამის ფარგლებში ბენეფიტის სახე და ოდენობა იყო: 

 დღის განმავლობაში სხვადასხვა საგანმანათლებლო, გამოყენებით და გასართობ პროგრამებში; 

მონაწილეობის უზრუნველყოფა; 

 ჰიგიენური პროცედურების ჩატარება; 

 სხვადასხვა ჯგუფების ჩამოყალიბებასა და განვითარებაში ჩართვა, როგორიცაა: ქსოვის, კერვის, 

ქარგვის, ცეკვის, სიმღერის, თიხაზე მუშაობის, ლიტერატურის და ა.შ. ჯგუფები; 

 სხვადასხვა კულტურულ ღონისძიებებზე დასწრება; 

 ექსკურსიების მოწყობა; 

მომსახურების მიღება ხდებოდა დღის ცენტრისთვის განცხადებით მიმართვის საფუძველზე. მის. ვარკეთილი 

3 მე-2 მ/რ, 180-ე ბაგა-ბაღი. 

2015 წელს პროგრამის გახორციელებისათვის დაიხარჯა 1 832 ლარი. 
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თავი 17. მიუსაფართა თავშესაფრის მოვალ‐პატრონობა 
 

2015 წელს პროგრამა ითვალისწინებდა ქ. თბილისში მცხოვრებ მიუსაფარ პირთა თავშესაფრით, პირველადი 

სამედიცინო მომსახურებით და საჭიროებებით,  მათ შორის, საკვებითა და ტანსაცმლით უზრუნველყოფას. 

აღნიშნული პროგრამის ბენეფიციარები იყვნენ: 

 ქ. თბილისში მცხოვრები მიუსაფარი პირები. 

პროგრამაში ჩართვა ხორციელდებოდა შემდეგნაირად: 

მოქალაქე თავშესაფარში ხვდებოდა თვითდინებით ან საპატრულო პოლიციის მიყვანის შედეგად. პირი 

თავშესაფრის თანამშრომლებთან გადიოდა შემოწმებას და შესაბამისი კრიტერიუმების დაკმაყოფილების 

შემთხვევაში ხდებოდა ააიპ „ლილოს მიუსაფართა თავშესაფრის“ ბენეფიციარი.  მის.: თბილისი, სოფ. დიდი 

ლილო. 

2015 წელს პროგრამის ფარგლებში ყოველთვიურად საშუალოდ 190 პირს ემსახურებიან. პრგრამის 

განხორციელებისათვის დაიხარჯა 716 316 ლარი 
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თავი 18. სოციალურად დაუცველი 18 წლამდე ასაკის მკვეთრად და მნიშვნელოვნად 

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება 
 

2015 წელს პროგრამა ითვალისწინებდა 18 წლამდე ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე  პირებისთვის 

ფინანსური დახმარების გაწევას. 

აღნიშნული პროგრამის ბენეფიციარები იყვნენ: 

ქ. თბილისში 150 000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულით რეგისტრირებული 18 წლამდე ასაკის შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე პირები. 

პროგრამის ფარგლებში ბენეფიტის სახე და ოდენობა იყო: 

800 ლარი წელიწადში და გაიცემა ორჯერადად 400–400 ლარის ოდენობით (მაისი-დეკემბერი). 

ბენეფიტის მიწოდება ხორციელდებოდა შემდეგნაირად: 

თანხა ირიცხებოდა საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სსიპ 

სოციალური მომსახურების სააგენტოდან მოწოდებული ბაზის საფუძველზე, ოჯახის უფლებამოსილი პირის 

ანგარიშზე, შემდეგი პრინციპით: 

 მაისში ჩარიცხვა ხორციელდებოდა აპრილის მონაცემთა ბაზის საფუძველზე. ოჯახი თანხის 

მისაღებად ბაზაში რეგისტრირებული  უნდა ყოფილიყო 150 001-ზე ნაკლები სარეიტინგო ქულით; 

 დეკემბერში ჩარიცხვა ხორციელდებოდა ნოემბრის მონაცემთა ბაზის საფუძველზე. ოჯახი თანხის 

მისაღებად ბაზაში რეგისტრირებული  უნდა ყოფილიყო 150 001-ზე ნაკლები სარეიტინგო ქულით; 

2015 წელს განმავლობაში დაფინანსებული პირების რაოდენობამ შეადგინა 1 933 სოციალურად დაუცველი 18 

წლამდე ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი. პროგრამის განხორციელებისთვის დაიხარჯა 718 

820 ლარი. 

 

 

  



80    ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური 

 

თავი 19. „ვორლდ ვიჟენის“ სოციალურად დაუცველი ბავშვების დღის ცენტრის 

თანადაფინანსება 
 

2015 წელს პროგრამა ითვალისწინებდა ბავშვთა მიტოვების პრევენციის ხელშეწყობას და სოციალურად 

დაუცველი დედებისა და მათი ოჯახების გაძლიერებას. 

აღნიშნული პროგრამის ბენეფიციარები იყვნენ: 

სოციალურად დაუცველი ოჯახების 6 თვიდან 2 წლამდე ასაკის ბავშვები. 

მომსახურების სახე იყო: 

დღის განმავლობაში 2 წლამდე ასაკის ბავშვების მშობლებისათვის დღის ცენტრით მომსახურების 

შეთავაზება. პროექტის ფარგლებში არსებული დასაქმების სამსახურის მიერ სოციალურად დაუცველი 

ოჯახების სოციალურ–ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება სხვადასხვა ტიპის მომსახურებით, 

როგორიცაა პროფესიული ტექნიკური მომზადება–გადამზადება, დასაქმება, 

ბიზნესკონსულტაცია/ტრეინინგები და ა. შ. სოციალურად დაუცველი მარტოხელა დედებისა და ორსულების 

საინფორმაციო–საკონსულტაციო მომსახურება, რომელიც მიზნად ისახავს მათი ცნობიერების ამაღლებას 

დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის კუთხით. 

პროგრამაში ჩართვა ხორციელდებოდა შემდეგნაირად: 

სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს სოციალური მუშაკების შეფასებისა და თბილისის 

მეურვეობა/მზრუნველობის ორგანოს რეგიონალური საბჭოს გადაწყვეტილების საფუძველზე. ცენტრის 

მისამართი: გლდანის მასივი მე6 მ/რ, მე-6 კვარტალი, 107–ე ბაღი. 

2015 წელს პროგრამის გახორციელებისათვის დაიხარჯა 75 790 ლარი. 
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ცხრილი 19.1 

"ვოლდ ვიჟენ საქართველოს" სოციალურად დაუცველი ბავშვების დღის ცენტრის თანადაფინანსების პროგრამაში 

ჩართული ბავშვების რაოდენობრივი განაწილება ასაკის მიხედვით11 

რაიონი 0 1 2 სულ 

გლდანი და ნაძალადევის              4              14                4                 22   

დიდუბე და ჩუღურეთის             -               -               -                  -   

ვაკე და საბურთალოს             -                2               -                   2   
ისანი და სამგორის             -               -                1                   1   

მთაწმინდა და კრწანისის             -               -               -                  -   

სულ              4              16                5                 25   

 

ცხრილი 19.2 

"ვოლდ ვიჟენ საქართველოს" სოციალურად დაუცველი ბავშვების დღის ცენტრის თანადაფინანსების პროგრამაში 

ჩართული ბავშვების პროცენტული განაწილება ასაკის მიხედვით 

რაიონი 0 1 2 სულ 

გლდანი და ნაძალადევის         18.2           63.6           18.2           100.0   

დიდუბე და ჩუღურეთის             -               -               -                  -   

ვაკე და საბურთალოს             -        100.0               -           100.0   
ისანი და სამგორის             -               -        100.0           100.0   

მთაწმინდა და კრწანისის             -               -               -                  -   

სულ         16.0           64.0           20.0           100.0   

 

ცხრილი 19.3 

"ვოლდ ვიჟენ საქართველოს" სოციალურად დაუცველი ბავშვების დღის ცენტრის თანადაფინანსების პროგრამაში 

ჩართული ბავშვების რაოდენობრივი განაწილება სქესის მიხედვით 

რაიონი გოგო ბიჭი სულ 

გლდანი და ნაძალადევის            10              12              22   

დიდუბე და ჩუღურეთის             -               -               -   

ვაკე და საბურთალოს              2               -                2   
ისანი და სამგორის              1               -                1   

მთაწმინდა და კრწანისის             -               -               -   

სულ            13              12              25   

 

ცხრილი 19.4 

"ვოლდ ვიჟენ საქართველოს" სოციალურად დაუცველი ბავშვების დღის ცენტრის თანადაფინანსების პროგრამაში 

ჩართული ბავშვების პროცენტული განაწილება სქესის მიხედვით 

რაიონი გოგო ბიჭი სულ 

გლდანი და ნაძალადევის         45.5           54.5        100.0   

დიდუბე და ჩუღურეთის             -               -               -   

ვაკე და საბურთალოს      100.0               -        100.0   
ისანი და სამგორის      100.0               -        100.0   

მთაწმინდა და კრწანისის             -               -               -   

სულ         52.0           48.0        100.0   

                                                            
11 მონაცემები ასახავს 2015 წლის დეკემბრის მდგომარეობას 
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თავი 20. სოციალურად დაუცველი მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე 

უსინათლო პირების დახმარება 
 

2015 წელს პროგრამა ითვალისწინებდა მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო 

პირებისთვის ფინანსური დახმარების გაწევას. 

აღნიშნული პროგრამის ბენეფიციარები იყვნენ: 

ქ. თბილისში 150 000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულით რეგისტრირებული მკვეთრად შეზღუდული 

შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირები. 

პროგრამის ფარგლებში ბენეფიტის სახე და ოდენობა იყო: 

900 ლარი წელიწადში და გაიცემოდა სამჯერადად 300–300 ლარის ოდენობით (მაისი-აგვისტო-დეკემბერი). 

ბენეფიტის მიწოდება ხორციელდებოდა შემდეგნაირად: 

ბენეფიციარის პირად ანგარიშზე თანხის ჩარიცხვა განხორციელდებოდა საქართველოს  შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოდან 

მოწოდებული ბაზის საფუძველზე შემდეგი პრინციპით: 

 მაისში ჩარიცხვა ხორციელდებოდა აპრილის მონაცემთა ბაზის საფუძველზე. ოჯახი თანხის 

მისაღებად ბაზაში რეგისტრირებული  უნდა ყოფილიყო 150 001-ზე ნაკლები სარეიტინგო ქულით. 

 აგვისტოში ჩარიცხვა ხორციელდებოდა ივლისის მონაცემთა ბაზის საფუძველზე. ოჯახი 

თანხის მისაღებად ბაზაში რეგისტრირებული  უნდა ყოფილიყო 150 001-ზე ნაკლები სარეიტინგო 

ქულით. 

 დეკემბერში ჩარიცხვა ხორციელდებოდა ნოემბრის მონაცემთა ბაზის საფუძველზე. ოჯახი თანხის 

მისაღებად ბაზაში რეგისტრირებული  უნდა ყოფილიყო 150 001-ზე ნაკლები სარეიტინგო ქულით. 

2015 წლის განმავლობაში დაფინანსებული პირების რაოდენობამ შეადგინა 2 380 სოციალურად დაუცველი 

მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირი. პროგრამის განხორციელებისთვის 

დაიხარჯა 712 800 ლარი. 
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თავი 21. სოციალურად დაუცველ ოჯახებში ყველა ახალშობილზე ერთჯერადი დახმარება 
 

2015 წელს პროგრამა ითვალისწინებდა სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ახალშობილის შეძენის 

შემთხვევაში მატერიალურ დახმარების გაწევას. 

აღნიშნული პროგრამის ბენეფიციარები იყვნენ: 

ქ. თბილისში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი ოჯახები, რომლებსაც ახალშობილის დაბადებისას 

სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში მინიჭებული ქონდათ 100 000  და დაბალი 

სარეიტინგო ქულა. 

პროგრამის ფარგლებში ბენეფიტის სახე და ოდენობა იყო: 

ფულადი დახმარება 500 ლარი, ერთჯერადად. 

ბენეფიტის მიწოდება ხორციელდებოდა შემდეგნაირად: 

თანხა ირიცხებოდა ბენეფიციარი ოჯახის უფლებამოსილი პირის შესაბამის საბანკო ანგარიშზე, საქართველოს 

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სსიპ სოციალური მომსახურების 

სააგენტოდან მოწოდებული ბაზის საფუძველზე ოჯახის მიერ ახალშობილის ბაზაში დარეგისტრირების 

შემთხვევაში. იმ შემთხვევაში, თუ ბავშვი არ იყო რეგისტრირებული, ოჯახს განცხადებით უნდა მიემართა  ქ. 

თბილისის მუნიციპალიტეტის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახურისათვის. 

ბავშვის დაბადების დროისათვის ოჯახის სარეიტინგო ქულა არ უნდა ყოფილიყო 100 000-ზე მაღალი. 

  საჭირო დოკუმენტების სია: 

 ქორწინების მოწმობის ასლი 

 პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი (ერთ-ერთი მშობლის მაინც) 

 ახალშობილის დაბადების მოწმობის ასლი 

 ამონაწერი სარეიტინგო ქულის შესახებ 
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ცხრილი 21.1 

ახალშობილთა რაოდენობრივი განაწილება სქესის მიხედვით 

რაიონი გოგო ბიჭი სულ

გლდანი და ნაძალადევის               148                 185                 333   

დიდუბე და ჩუღურეთის                 41                   51                   92   

ვაკე და საბურთალოს                 39                   34                   73   

ისანი და სამგორის               142                 158                 300   

მთაწმინდა და კრწანისის                 33                   49                   82   

სულ               403                 477                 880   

 

ცხრილი 21.2 

ახალშობილთა პროცენტული განაწილება სქესის მიხედვით 

რაიონი გოგო ბიჭი სულ

გლდანი და ნაძალადევის              44.4                55.6              100.0   

დიდუბე და ჩუღურეთის              44.6                55.4              100.0   

ვაკე და საბურთალოს              53.4                46.6              100.0   

ისანი და სამგორის              47.3                52.7              100.0   

მთაწმინდა და კრწანისის              40.2                59.8              100.0   

სულ              45.8                54.2              100.0   

 

ცხრილი 21.3 

გადარიცხული თანხა სქესის მიხედვით 

რაიონი გოგო ბიჭი სულ

გლდანი და ნაძალადევის         74 000           92 500         166 500   

დიდუბე და ჩუღურეთის         20 500           25 500           46 000   

ვაკე და საბურთალოს         19 500           17 000           36 500   

ისანი და სამგორის         71 000           79 000         150 000   

მთაწმინდა და კრწანისის         16 500           24 500           41 000   

სულ       201 500         238 500         440 000   
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თავი 22. შინმოვლის დაფინანსება 
 

2015 წელს პროგრამა ითვალისწინებდა სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში 

რეგისტრირებული,  საწოლს ან სახლს მიჯაჭვული პირების შინმოვლის მომსახურებით უზრუნველყოფას. 

აღნიშნული პროგრამის ბენეფიციარები იყვნენ: 

სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული,  საწოლს ან სახლს 

მიჯაჭვული, შინმოვლის საჭიროების მქონე პირები. 

პროგრამის ფარგლებში ბენეფიტის სახე და ოდენობა იყო: 

 სამედიცინო მომსახურების მიწოდება: პაცინეტის მდგომარეობის შეფასება; ავადობის, 

დადგენილი ავადმყოფობის გართულებისა და გამწვავების, ასევე, თანმხლები დაავადებების 

(ნაწოლები, თრომბოზი, პნევმონია და ა.შ.) პრევენცია; შედგენილი გრაფიკის მიხედვით ექიმისა და 

ექთნის ვიზიტი; სამკურნალო-სარეაბილიტაციო ღონისძიებები - ოჯახის ექიმის/რეაბილიტოლოგის 

დანიშნულების  შესრულება, აუცილებელი მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; მონიტორინგი -  

ინდივიდუალური გეგმის შესრულების შედეგების შეფასება და სამომავლო დაგეგმარება. 

 ძირეული მოვლა: ჰიგიენური პროცედურები (სრული და ნაწილობრივი დაბანა), თეთრეულის 

გამოცვლა, დახმარება ჩაცმა–გახდასა და კვებისას და ა .შ. 

 სოციალური მომსახურების მიწოდება: სოციალური პრობლემების იდენტიფიცირება და  მათ 

მოგვარებაში დახმარება, მოქმედების გეგმის შედგენა; საშუამავლო  მომსახურება (დახმარება 

საბუთების გაფორმებაში, კუთვნილი შეღავათებისა და დახმარების მიღებაში და ა .შ.). 

პროგრამაში ჩართვა ხორციელდებოდა შემდეგნაირად: 

მომსახურების მისაღებად ბენეფიციარს ან მის უფლებამოსილ წარმომადგენელს უნდა მიემართა 

კონტრაქტორი ორგანიზაციებისათვის - „საქართველოს კარიტასი“ (მის. ნუცუბიძის პლატო  II მ/რ, ქურდიანის 

ქ. 3ა), “სოციალური პარტნიორობა“ (მის. ი.გამრეკელის ქ. 47ა) საქართველო, ,,დიაკვნის ევანგელიურ–

ლუთერული საზოგადოება საქართველოში“ (მის. ტ. გრანელის ქ.15) ან თბილისის მუნიციპალიტეტის 

ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახურისათვის. 

2015 წელს პროგრამის გახორციელებისათვის დაიხარჯა 131 390 ლარი. 
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ცხრილი 22.1 

შინმოვლის თანადაფინანსების პროგრამაში ჩართული პირების რაოდენობრივი განაწილება ასაკის 

მიხედვით12 

რაიონი 0-18 19-40 41-60 61-80 
მეტი 80-

ზე 
სულ 

გლდანი და ნაძალადევის               4               10               40             114               59             227   

დიდუბე და ჩუღურეთის               2                 4               17             107               61             191   

ვაკე და საბურთალოს               1                 6               22               84               58             171   

ისანი და სამგორის               1                 8               32               84               50             175   

მთაწმინდა და კრწანისის               3                 4               15               34               21               77   

სულ             11               32             126             423             249             841   

 

ცხრილი 22.2 

შინმოვლის თანადაფინანსების პროგრამაში ჩართული პირების პროცენტული განაწილება ასაკის 

მიხედვით 

რაიონი 0-18 19-40 41-60 61-80 
მეტი 80-

ზე 
სულ 

გლდანი და ნაძალადევის            1.8              4.4            17.6            50.2            26.0         100.0   

დიდუბე და ჩუღურეთის            1.0              2.1              8.9            56.0            31.9         100.0   

ვაკე და საბურთალოს            0.6              3.5            12.9            49.1            33.9         100.0   

ისანი და სამგორის            0.6              4.6            18.3            48.0            28.6         100.0   

მთაწმინდა და კრწანისის            3.9              5.2            19.5            44.2            27.3         100.0   

სულ            1.3              3.8            15.0            50.3            29.6         100.0   

 

ცხრილი 22.3 

შინმოვლის თანადაფინანსების პროგრამაში ჩართული პირების რაოდენობრივი განაწილება სქესის 

მიხედვით 

რაიონი ქალი კაცი სულ

გლდანი და ნაძალადევის           160               67             227   

დიდუბე და ჩუღურეთის           140               51             191   

ვაკე და საბურთალოს           128               43             171   

ისანი და სამგორის           116               59             175   

მთაწმინდა და კრწანისის             55               22               77   

სულ           599             242             841   

 

  

                                                            
12 მონაცემები ასახავს 2015 წლის დეკემბრის მდგომარეობას 
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ცხრილი 22.4 

შინმოვლის თანადაფინანსების პროგრამაში ჩართული პირების პროცენტული განაწილება სქესის 

მიხედვით 

რაიონი ქალი კაცი სულ

გლდანი და ნაძალადევის          70.5            29.5         100.0   

დიდუბე და ჩუღურეთის          73.3            26.7         100.0   

ვაკე და საბურთალოს          74.9            25.1         100.0   

ისანი და სამგორის          66.3            33.7         100.0   

მთაწმინდა და კრწანისის          71.4            28.6         100.0   

სულ          71.2            28.8         100.0   

 

ცხრილი 22.5 

შინმოვლის თანადაფინანსების პროგრამაში ჩართული პირების რაოდენობრივი განაწილება 

კომპანიების მიხედვით 

რაიონი 

დიაკვნის ევანგელიურ-

ლუთერული საზოგადოება 

საქართველოში 

საქართველოს 

კარიტასი 

სოციალური 

პარტნიორობა 
სულ 

გლდანი და ნაძალადევის                                                         7                               23                           197             227   

დიდუბე და ჩუღურეთის                                                       19                               82                             90             191   

ვაკე და საბურთალოს                                                       13                               68                             90             171   

ისანი და სამგორის                                                       20                               66                             89             175   

მთაწმინდა და კრწანისის                                                         7                               25                             45                77   

სულ                                                       66                            264                           511             841   

 

ცხრილი 22.6 

შინმოვლის თანადაფინანსების პროგრამაში ჩართული პირების პროცენტული განაწილება 

კომპანიების მიხედვით 

რაიონი 

დიაკვნის ევანგელიურ–

ლუთერული საზოგადოება 

საქართველოში 

საქართველოს 

კარიტასი 

სოციალური 

პარტნიორობა 
სულ 

გლდანი და ნაძალადევის                                                      3.1                           10.1                          86.8          100.0   

დიდუბე და ჩუღურეთის                                                      9.9                           42.9                          47.1          100.0   

ვაკე და საბურთალოს                                                      7.6                           39.8                          52.6          100.0   

ისანი და სამგორის                                                    11.4                           37.7                          50.9          100.0   

მთაწმინდა და კრწანისის                                                      9.1                           32.5                          58.4          100.0   

 სულ                                                       7.8                           31.4                          60.8          100.0   
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თავი 24. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადეობაში ინტეგრაციის 

ხელშეწყობა 
 

2015 წელს პროგრამა ითვალისწინებდა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში 

ინტეგრაციის მიზნით, შშმ პირთა და მათი წარმომადგენელი ორგანიზაციების პროექტების დაფინანსებას. 

აღნიშნული პროგრამის ბენეფიციარები იყვნენ: 

შშმ პირები და მათი წარმომადგენელი ორგანიზაციები. 

პროგრამის ფარგლებში ბენეფიტის სახე და ოდენობა იყო: 

 სხვადასხვა საჭიროებებისა და აქტივობების ხელშეწყობის უზრუნველყოფა; 

 კულტურულ-შემოქმედებითი ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; 

 განათლებისა და შემეცნებითი აქტივობების ხელშეწყობა;  

 სხვა საჭიროებებით უზრუნველყოფა; 

პროგრამაში ჩართვა ხორციელდებოდა შემდეგნაირად: 

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო 

სამსახურისთვის განცხადებით მიმართვის საფუძველზე.   

საჭირო დოკუმენტების სია: 

 ინფორმაცია ორგანიზაციის შესახებ 

 პროექტი 

 ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან 

 ორგანიზაციის საბანკო რეკვიზიტი 

 

2015 წელს პროგრამის გახორციელებისათვის დაიხარჯა 301 220 ლარი. 

 

 


