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წერილის	ნომერი:	01-01223141744
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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	 „სამედიცინო	 და	 სხვა	 სოციალური	 საჭიროებების
დახმარების	 ღონისძიებების“	 ქვეპროგრამის	 განხორციელების	 წესის	 დამტკიცების	 შესახებ“	 ქალაქ
თბილისის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	2021	წლის	2	ივლისის	N84-64	დადგენილებაში	ცვლილების
შეტანის	 შესახებ“	 ქალაქ	 თბილისის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 დადგენილების	 პროექტს,
განმარტებით	 ბარათსა	 და	 ქალაქ	 თბილისის	 მუნიციპალიტეტის	 მთავრობის	 2022	 წლის	 8	 ნოემბრის
N22.1711.1839	განკარგულებას.

კახა	კალაძე

ქალაქ	თბილისის	მუნიციპალიტეტის	მერი







    „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული სამედიცინო და სხვა 
სოციალური საჭიროებების დახმარების ღონისძიებების“ ქვეპროგრამების განხორციელების 
წესების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 2 
ივლისის N84-64 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“  ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის 

განმარტებითი ბარათი 

ა)ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის 
(შემდგომში - პროექტის) მიღების (გამოცემის) მიზეზი/პროექტის დამახასიათებელი 
ძირითადი ნიშნები: 

„სამედიცინო და სხვა სოციალური საჭიროებების დახმარების ღონისძიებების“ 

ქვეპროგრამის განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 2 ივლისის N84-64 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის შესახებ“  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების 

პროექტის თანახმად, ცვლილება შედის „სამედიცინო და სხვა სოციალური საჭიროებების 

დახმარების ღონისძიებების“ ქვეპროგრამის განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ“ 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 2 ივლისის N84-64 

დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებულ „სამედიცინო და სხვა სოციალური 

საჭიროებების დახმარების ღონისძიებების“  ქვეპროგრამის (კოდი: 06 02 09)  განხორციელების 

წესში“.  წარმოდგენილი პროექტით, წესის  მე-5 მუხლს ემატება მე-6 პუნქტი, რომლის 

მიხედვითაც  მე-5 მუხლის მე-5 პუნქტის „გ.დ“ და „გ.ზ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული 

დათქმიდან გამონაკლისს წარმოადგენს საყოველთაო წესით დაფინანსებული ისეთი  

გადაუდებელი შემთხვევები, რომლებზეც მიმწოდებელი მოდულში გადმოაგზავნის 

შემთხვევის შესახებ ინფორმაციას, მოსარგებლე პირის გაწერიდან  არაუგვიანეს  48 საათის 

განმავლობაში.  

             ბ) პროექტის საფინანსო-ეკონომიკური გაანგარიშება: 

პროექტის მიღება არ გამოიწვევს დამატებითი ხარჯების გამოყოფას ადგილობრივი 
თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიდან. 

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

 დადგენილების ამოქმედება არ მოახდენს ზეგავლენას ბავშვთა უფლებრივ 
მდგომარეობაზე. 

 
დ) პროექტის ავტორი (ავტორები): ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია. 
 



ე) პროექტის წარმდგენი: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერი. 



დანართი 
პროექტი 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
დადგენილება № 
2022 წლის ______ 

ქ. თბილისი 
 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული „სამედიცინო და სხვა 
სოციალური საჭიროებების დახმარების ღონისძიებების“ ქვეპროგრამის განხორციელების წესის 

დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 2 ივლისის N84-64 
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 პუნქტის შესაბამისად, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: 

 
მუხლი 1 
შევიდეს ცვლილება „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული 

სოციალური დაცვის ქვეპროგრამების განხორციელების წესების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 2 ივლისის N84-64 დადგენილებაში 
(ვებგვერდი www.matsne.gov.ge, გამოქვეყნების თარიღი 05/07/2021, სარეგისტრაციო  კოდი 
280120000.35.101.016882) და  დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებულ „სამედიცინო და სხვა 
სოციალური საჭიროებების დახმარების ღონისძიებების“ ქვეპროგრამის (კოდი: 06 02 09) 
განხორციელების წესის“  (დანართი №1) მე-5 მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-6 პუნქტი: 

„6. ამ მუხლის მე-5 პუნქტის „გ.დ“ და „გ.ზ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული დათქმიდან 
გამონაკლისს წარმოადგენს საყოველთაო წესით დაფინანსებული ისეთი  გადაუდებელი შემთხვევები, 
რომლებზეც მიმწოდებელი, მოდულში გადმოაგზავნის შემთხვევის შესახებ ინფორმაციას, 
მოსარგებლე პირის გაწერიდან  არაუგვიანეს  48 საათის განმავლობაში. 
 

მუხლი 2. 
დადგენილება ამოქმედდეს 2022 წლის 7 ნოემბრიდან. 

 
 
 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის  
საკრებულოს თავმჯდომარე                                                                                   გიორგი ტყემალაძე 
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