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"ქალაქ	 თბილისის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 რეგლამენტის	 დამტკიცების	 შესახებ"	 ქალაქ
თბილისის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	2014	წლის	19	ივლისის	N2-1	დადგენლებით	დამტკიცებული
რეგლამენტის	 67-ე	 მუხლის	 პირველი	 პუნქტის	 "ა"	 ქვეპუნქტის	 საფუძველზე,	 ქალაქ	 თბილისის
მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 სხდომაზე	 განსახილველად	 წარმოგიდგენთ	 „ქალაქ	 თბილისის
მუნიციპალიტეტის	 ბიუჯეტით	 გათვალისწინებული	 ჯანმრთელობის	 დაცვის	 ქვეპროგრამების
განხორციელების	 წესების	 დამტკიცების	 შესახებ“	 ქალაქ	 თბილისის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს
2022	წლის	 29	დეკემბრის	N20-122	დადგენილებაში	 ცვლილების	 შეტანის	 შესახებ"	 ქალაქ	 თბილისის
მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	დადგენილების	პროექტს,	განმარტებით	ბარათსა	და	ქალაქ	თბილისის
მუნიციპალიტეტის	მთავრობის	2023	წლის	15	მარტის	N23.310.349	განკარგულებას.

კახა	კალაძე

ქალაქ	თბილისის	მუნიციპალიტეტის	მერი







დანართი 
პროექტი 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
დადგენილება № 
2023წლის ______ 

ქ. თბილისი 
 

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ჯანმრთელობის დაცვის 
ქვეპროგრამების განხორციელების წესების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 29 დეკემბრის N20-122 დადგენილებაში ცვლილების 
შეტანის შესახებ 

 
 საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“  61-ე 

მუხლის მე-2 პუნქტისა და ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 
მუხლის მე-4 პუნქტისშესაბამისად, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: 

 
მუხლი 1 
შევიდეს ცვლილება „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული 

ჯანმრთელობის დაცვის ქვეპროგრამების განხორციელების წესების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 29 დეკემბრის N20-122 დადგენილებაში 
(ვებგვერდი www.matsne.gov.ge, გამოქვეყნების თარიღი 29/12/2022, სარეგისტრაციო  კოდი 
010250050.35.101.017057) და  დადგენილები სპირველი მუხლის „გ“ ქვეპუნქტით დამტკიცებული 
„აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა აბილიტაციის ქვეპროგრამის განხორციელების წესის“ 
(დანართი №3) მე-4 მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:  

„1. ამ წესის მე-2 მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული მომსახურებები (ბაზისურიც და 
ინდივიდუალური განვითარების გეგმით) ფინანსდება არამატერიალიზებული ვაუჩერის 
საშუალებით, რომლის ღირებულებაა თვეში არაუმეტეს 450 ლარი, ფაქტობრივი ხარჯის 
გათვალისწინებით. ინდივიდუალური განვითარების გეგმის 1/3-ზე მეტი სეანსის არ ჩატარების 
შემთხვევაში, ვაუჩერის ღირებულებაა ვაუჩერის სრული ღირებულების 70%, (გარდა მე-5 მუხლის მე-
13 პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევებისა).“  

 
 
მუხლი 2. 

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 
 
 

ქალაქ თბილისისმუნიციპალიტეტის  
საკრებულოს თავმჯდომარე                  გიორგი ტყემალაძე 
 
 
 
 
 
 
 



 
განმარტებითიბარათი 

 
„„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ჯანმრთელობის 

დაცვის ქვეპროგრამების განხორციელების წესების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 29 დეკემბრის N20-122 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის შესახებ“ 
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტთან 

დაკავშირებით 

ა) პროექტის მიღების (გამოცემის) მიზეზი/ძირითადი დამახასიათებელი ნიშნები: 
დადგენილების პროექტის თანახმად, ცვლილება შედის „ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ჯანმრთელობის დაცვის 
ქვეპროგრამების განხორციელების წესების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 29 დეკემბრის N20-122 დადგენილებაში, 
კერძოდ, აღნიშნული დადგენილების პირველი მუხლის „გ“ ქვეპუნქტით დამტკიცებული 
„აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა აბილიტაციის ქვეპროგრამის 
განხორციელების წესის“  მე-4 მუხლის პირველ პუნქტში, კერძოდ, ამ წესის მე-2 მუხლის მე-3 
პუნქტით გათვალისწინებული მომსახურებები მოქმედი რედაქციით ფინანსდება 
არამატერიალიზებული ვაუჩერის საშუალებით, რომლის ღირებულებაა თვეში არაუმეტეს 
400 ლარი, ხოლო აღნიშნული ცვლილების მიხედვით ვაუჩერის ღირებულება განისაზღვრება 
თვეში არაუმეტეს 450 ლარით, ფაქტობრივი ხარჯის გათვალისწინებით. ამასთან, 
ინდივიდუალური განვითარების გეგმის 1/3 -ზე მეტი სეანსის არ ჩატარების შემთხვევაში, 
ვაუჩერის ღირებულება 280 ლარის ნაცვლად,  განისაზღვრება ვაუჩერის სრული 
ღირებულების 70%-ით  (გარდა მე-5 მუხლის მე-13 პუნქტით გათვალისწინებული 
შემთხვევებისა).  

 

ბ) პროექტის ფინანსურ–ეკონომიკური დასაბუთება: 

პროექტის მიღება არ გამოიწვევს დამატებითი თანხების გამოყოფას ბიუჯეტიდან.  

გ)  ბავშვის უფლებრივ მდგომარეობაზე ზეგავლენის შეფასება, რასაც გამოიწვევს 
პროექტის მიღება (გამოცემა): 

დადგენილების ამოქმედება არ მოახდენს ზეგავლენას ბავშვთა უფლებრივ 
მდგომარეობაზე.  

დ) გენდერული თანასწორობის მდგომარეობაზე მოსალოდნელი ზეგავლენის შეფასება: 

სამართლებრივი აქტის პროექტი არ ახდენს ზეგავლენას გენდერული თანასწორობის 
მდგომარეობაზე. 

ე) პროექტის ავტორი: 

პროექტის ავტორია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია. 
 
ვ) პროექტის წარმდგენი: 
პროექტის წარმდგენია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერი. 
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