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1. სოციალურად დაუცველი ფენის 
ერთჯერადი უფასო კვებით 
უზრუნველყოფა

1,119,300 1,611,000

2. უპოვართა და მზრუნველობას 
მოკლებულ მოხუცთა მოვლა-
პატრონობის უზრუნველყოფა 

542,600 629,700

3.I ჯგუფის უსინათლო შ.შ.მ. პირების 
შეღავათებით უზრუნველყოფა

22,322 25,320

5.სოციალურად დაუცველი და 
მრავალშვილიანი ოჯახების, 
მარტოხელა დედების სოციალური 
დახმარება

749,100 464,800

6. ერთჯერადი მატერიალური 
დახმარება ყოველ მესამე და 
მომდევნო ახალშობილზე

179,900 221,500

2013 წლის პროგრამის ფარგლებში მესამე შვილის შეძენასთან დაკავშირებით გაეწია დახმარება 265 ოჯახს, 
მეოთხე შვილის შეძენასთან დაკავშირებით 51 ოჯახს. მეხუთე და მომდევნო შვილის შეძენასთან 

დაკავშირებით 13 ოჯახს. 2014 წლის პროგრამის ფარგლებში მომსახურეობა გაეწევა  მე-3 ახალშობილის 
შეძენასთან დაკავშირებით 300 ოჯახს, მე-4 ახალშობილის შეძენასთან დაკავშირებით  50 ოჯახს, ხოლო მე-5 

და მომდევნო შვილის შეძენასთან დაკავშირებით 20 ოჯახს.

2013 წლის პროგრამის ფარგლებში კომუნალურ გადასახადებზე შეღავათი გაეწია საშუალოდ  8762  
სოციალურად დაუცველი პირს, მარტოხელა დედებსა და მათი შვილებს ,  მრავალშვილიანი ოჯახების(ხუთი 

და მეტი შვილი)  წევრებს, სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებაში სწავლების საფასურის 100%-იანი 
შეღავათით ისარგებლა საშუალოდ - 1382 ბავშვმა, სკოლის გარეშე დაწესებულებებში სწავლების საფასურის 

100%-ით დაფარვა განხორციელდა 61 ბავშვზე. 69 გარდაცვლილ სოციალურად დაუცველის ოჯახს გაეწია 
ერთჯერადი მატერიალური დახმარება. 2014 წლის პროგრამის ფარგლებში მომსახურეობა გეგმით გაეწევა 

10500-მდე სოციალურად დაუცველი პირი, მარტოხელა დედები და მათი შვილები ,  მრავალშვილიანი 
ოჯახების(ხუთი და მეტი შვილი)  წევრები. 0-დან 100000 ქულის მქონე და მრავალშვილიანი ოჯახების, 
მარტოხელა დედების, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში მონაწილეთა, 

დაინვალიდებულთა და  ომში დაღუპულთა ოჯახის 100 ბავშვისათვის სახელოვნებო, სპორტულ  
დაწესებულებებში სწავლების  საფასურის 100%-ით დაფარვა, 0-დან 70 000-მდე ქულის მქონე 100 

სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში ოჯახის წევრზე ერთჯერადი 
მატერიალური დახმარების გაცემა. უმწეო ხანდაზმულთა ცენტრისათვის კომუნალური 

ხარჯების,საკანცელარიო და საყოფაცხოვრებო ნივთებისათვის შესაძენი ხარჯების დაფარვა და გაზეთის 
დაფინანსება.

მომსახურეობა 2013 წელს გაეწია  2100 ბენეფიციარს, ხოლო 2014 წელს მათი რაოდენობა გაიზარდა 2200 
ბენეფიციარამდე. 

 2013- 2014  წელს მომსახურეობა ეწეოდა გაეწევა 115 ბენეფიციარს.

2013 წელს მომსახურეობა გაეწია საშუალოდ 353 I ჯგ.უსინათლო შ. შ. მ. პირის სანდასუფთავების, წყლისა და 
კანალიზაციის გადასახადით უზრუნველყოფაზე  და 140 I ჯგ. უსინათლო შ. შ. მ. პირის სააბონენტო 

გადასახადიდან განთავისუფლება, ხოლო 2014 წელს მომსახურეობა გაეწევა  400 I ჯგ.უსინათლო შ. შ. მ. 
პირის სანდასუფთავების, წყლისა და კანალიზაციის გადასახადზე და 170 I ჯგ. უსინათლო შ. შ. მ. პირის 

სააბონენტო გადასახადიდან განთავისუფლებაზე.

დანართი 1

სამოქმედო გეგმის 2013-2014 წლების შეფასება

პრიორიტეტებისა და მათში შემავალი 
პროგრამების/ ღონისძიებების 

დასახელება
 მიღწეული/მოსალოდნელი შედეგები*2014 წელი (გეგმა)

დაფინანსება
2013 წელი (საკასო)



7. მრავალშვილიანი ოჯახების  და 
უდედმამო ბავშვებისათვის  
მატერიალური დახმარება 

193,500 225,000

8, პროფესიული სწავლება 35,900 60,000

9. ვეტერანების, მათთან 
გათანაბრებული პირების, ომში 
დაღუპულთა ოჯახების წევრების და 
მარჩენალდაკარგულთა შეღავათებით 
უზრუნველყოფა

158,016 216,760

10. საქალაქო ტრანსპორტით 
სარგებლობაზე შეღავათებით 
უზრუნველყოფა

481,600 500,000

2013 წლის პროგრამის ფარგლებში მომსახურეობა გაეწია  5 და 5-ზე მეტი 85 მრავალშვილიანი 
ოჯახებისათვის ორჯერად მატერიალურ დახმარებას 1000 ლარით და 20 უდედმამო ბავშვებისათვის ორჯერად 
მატერიალურ დახმარებას  500 ლარის ოდენობით. 2014 წლის პროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევა  5 
და 5-ზე მეტი 100 მრავალშვილიან ოჯახს წელიწადში ორჯერ  1000 ლარით და 25 უდედმამო ბავშვს ორჯერ   

500 ლარის ოდენობით. 

2013 წლის პროგრამის ფარგლებში  კომუნალურ გადასახადებზე შეღავათი გაეწია საშუალოდ -1522 
ვეტერანს. სააბონეტო მომსახურეობა გაეწია საშუალოდ - 671 ვეტერანს. 24 გარდაცვლილი ვეტერანის 

ოჯახზე გაიცა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება,  15 თებერვალს, 9 მაისს, 26 მაისს და 27 სექტემბერს იყო 
შემკობილი მემორიალი. 15 თებერვალს - სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე ბრძოლებში დაინვალიდებულ 6  

ვეტერანს გაეწია ერთჯერადი მატერიალური დახმარება. 9 მაისს 71 -II  მსოფლიო ომის მონაწილეს და 19  
ომში დაღუპულის ქვრივს გაეწია ერთჯერადი მატერიალური დახმარება. 9 მაისთან დაკავშირებით გაიმართა 
საზეიმო ბანკეტი. 27 სექტემბერთან დაკავშირებით 59 საქ.ტერ.მთ.ბრძოლებში დაღუპულთა ოჯახის წევრებს 

და ინვალიდებს გაეწიათ ერთჯერადი მატერიალური დახმარება. ავღანელთა კავშირს და ვეტერანთა 
საზოგადოება „ომგადახდილს“ გაეწია დახმარება სუბსიდიის სახით. 2014 წლის პროგრამის ფარგლებში 
მომსახურეობა გაეწევა კომუნალურ გადასახადებზე 1700 ვეტერანს, სააბონენტო მომსახურეობაზე 900 
ვეტერანს,  50 გარდაცვლილი ვეტერანის ოჯახზე გაიცემა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება,  15 
თებერვალს, 9 მაისს, 26 მაისს და 27 სექტემბერს შეიმკობა მემორიალი. 15 თებერვალს - სხვა ქვეყნის 

ტერიტორიაზე ბრძოლებში დაინვალიდებულ 10  ვეტერანს გაეწევა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება. 9 
მაისს და საახალწლოდ 70 - II  მსოფლიო ომის მონაწილეს და 20  ომში დაღუპულის ქვრივს გაეწია 
ერთჯერადი მატერიალური დახმარება. 9 მაისთან დაკავშირებით გაიმართება საზეიმო ბანკეტი. 27 

სექტემბერთან დაკავშირებით 65 საქ.ტერ.მთ.ბრძოლებში დაღუპულთა ოჯახის წევრებს და ინვალიდებს 
გაეწევათ ერთჯერადი მატერიალური დახმარება. ავღანელთა კავშირს და ვეტერანთა საზოგადოება 

„ომგადახდილს“ გაეწევა დახმარება სუბსიდიის სახით. 
2013 წლის პროგრამის ფარგლებში დაფინანსება განხორციელდა M 3 კლასის საქალაქო სამგზავრო 

ავტობუსით ქალაქის ფარგლებში მგზავრობის საფასურის კომპენსაციის სახით, კერძოდ: 1)საშუალოდ 623 
ვეტერანისა და მათთან გათანაბრებული პირების მგზავრიბის 100% დაფინანსება კვარტალურად (თვეში 3 

ლარის ოდენობით). 2)  მასწავლებელზე, მოსწავლეებზე, სტუდენტებზე, 0-70 000 ქულის მქონე 
ბენეფიციარებზე, შშმ პირებზე, პენსიონერებზე გადამზიდავის მიერ გაყიდული შეღევათიანი ბილეთების 

რაოდენობის მიხედვით ერთ მგზავრობაზე 10 თეთრით კომპენსაცია. (53355 მგზავრობა I კვარტალი) (98817 
მგზავრობა IIკვარტალი), (1140135 მგზავრობა IIIკვარტალი)(1181880 მგზავრობა IVკვარტალი).  2014 წლის 

პროგრამის ფარგლებში  დაფინანსება განხორციელდება M 3 კლასის საქალაქო სამგზავრო ავტობუსით 
ქალაქის ფარგლებში მგზავრობის საფასურის კომპენსაციის სახით,კერძოდ: 1) 1000 ბათუმის ხანდაზმულთა 
სოციალური ცენტრის ბენეფიციარების, ვეტერანისა და მათთან გათანაბრებული პირების მგზავრიბის 100% 
დაფინანსება კვარტალურად (თვეში 3 ლარის ოდენობით) დაფარვას. 2)  მასწავლებელზე, მოსწავლეებზე, 

სტუდენტებზე, 0-70 000 ქულის მქონე ბენეფიციარებზე, შშმ პირებზე, პენსიონერებზე გადამზიდავის მიერ 
გაყიდული შეღევათიანი ბილეთების რაოდენობის მიხედვით ერთ მგზავრობაზე 10 თეთრით კომპენსაცია. 

2013 წლის პროგრამის ფარგლებში პროფესიულ სწავლება გაიარა ხუთმა ჯგუფმა შემდეგ პროფესიებში: 
კომპიუტერი - 27, ბუღალტერია -20, მდივან-რეფერენტი - 17, სტილისტი - 12, მასაჟისტი - 23 ბენეფიციარი.  

2014 წლის პროგრამის ფარგლებში პროფესიულ სწავლებას გაივლიან  ითვალისწინებს ქ. ბათუმში 
რეგისტრირებული 0-დან 100000-მდე ქულის მქონე, მარჩენალდაკარგული, შშმ პირები, პრობაციონერები 200 

ოჯახის წევრების პროფესიული სწავლება სხვადასხვა პროფესიებში. კერძოდ: ბუღალტერი; პერსონალური 
კომპიუტერის მომხმარებელი ოპერატორი;  სტილისტი; მასაჟისტი; ოფისის მენეჯერი (მდივან რეფერენდი), 

ავტომობილის სავალი ნაწილის ტექნიკოსი, მზარეული.



11. სოციალურად დაუცველი, I 
ჯგ.უსინათლო (შ.შ.მ.პ), ვეტერანებისა 
და მათთან გათანაბრებული პირის 
ოჯახების გაზიფიკაცით  
უზრუნველყოფის პროგრამა

96,900 163,000

სოციალური საცხოვრისი 
კეთილგანწყობილ გარემოში 
პროექტის თანადაფინანსება

54,900

მრავაშვილიანი ოჯახების 
საცხოვრებელი ბინებით 
უზრუნველყოფა

31,300

ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 
სოციალურად დაუცველი ოჯახების 
პირველ და მეორე ახალშობილზე

90,300

დროებითი ღამის თავშესაფარი 58,800

სულ 3,634,038 5,908,480

პროექტი ფარგლებში აშენდა ქალაქ ბათუმში ერთი 12 ბინიანი სამსართულიანი სახლი, რომლის 
ფარგლებშიც დროებითი საცხოვრისით  დაკმაყოფილდა  7 ადგილობრივი სოციალურად დაუცველისა და 5 
იძულებით გადაადგილებული პირის ოჯახი.  აღნიშნული პროექტი წარმოადგენს შვეიცარიის განვითარებისა 

და თანამშრომლობის სააგენტოსა და თვითმმართველი-ქალაქი ბათუმის ერთობლივ პროექტს. 
ურთიერთგაგების მემორანდუმის საფუძველზე თვითმმართველი -ქალაქ ბათუმმა უზრუნველყო აღნიშნული 

შენობის თავისი ხარჯებით  მიერთება გარე ინფრასტრუქტურასთან (გაზი, ელექტროქსელში ჩართვა, 
ინდივიდუალური მრიცხველის დაყენება და მონტაჟი) და  საჭირო ავეჯითა და საბაზისო დანადგარებით.

7 და მეტ შვილიან ოჯახს გადაეცემა საცხოვრებელი ბინა ქ. ბათუმის მერიის საბინაო ფონდში არსებული 
ბინებიდან.  პროგრამის ბენეფიციარ იმ მრავალშვილიან ოჯახებს, რომლებსაც ბინა არ ჩაბარდათ 

კეთილმოწყობილ მდგომარეობაში, გადაეცემათ საკომპენსაციო თანხა სარემონტო სამუშაოებისათვის. ( 1 კვ 
.მ-ზე 250 ლარის ოდენობით)

2014 წლის პროგრამის ფარგლებში მატერიალური დახმარება გაეწევა  -141 ოჯახს პირველი ახალშობილის 
შეძენასთან დაკავშირებით და  120 ოჯახს მეორე ახალშობილის შეძენასთან დაკავშირებით

2014 წლის პროგრამა გულისხმობს: 30 ბენეფიციარის ღამის გათევას, ორჯერადი კვებით  (საუზმე,ვახშამი) და 
სუფთა ტანსაცმლით უზრუველყოფას. საჭიროების შემთხვევაში ბენეფიციარისათვის სამედიცინო დახმარების 

გაწევა.

2013 წლის პროგრამის ფარგლებში  გაზიფიკაციის საკომპენსაციო თანხა გადაერიცხა 135  ომის ვეტერანის და 
მათთან გათანაბრებული პირის ოჯახს, 22  I ჯგუფის უსინათლო (შ.შ.მ. პ) ოჯახს და111- 0-70000 ქულის მქონე 

ოჯახს. 2014 წლის პროგრამის ფარგლებში მომსახურეობა გაეწევა 130  ომის ვეტერანის და მათთან 
გათანაბრებული პირის ოჯახს, 40  I ჯგუფის უსინათლო (შ.შ.მ. პ) ოჯახს და 130 - 0-70000 ქულის მქონე ოჯახს. 



ადგილობრივი 
ბიუჯეტი

სხვა 
წყაროები

ადგილობრივი 
ბიუჯეტი

სხვა 
წყაროები

ადგილობრივი 
ბიუჯეტი

სხვა 
წყაროები

ადგილობრივი 
ბიუჯეტი

სხვა 
წყაროები

პრიორიტეტი: სოციალური უზრუნველყოფა
მ.შ. პროგრამები/ღონისძიებები

უპოვართა და მზრუნველობას მოკლებულ 
ბენეფიციართა მოვლა-პატრონობის 
უზრუნველყოფა 

2,226,400 1,229,760 1,226,400 1,226,400

ქ. ბათუმში რეგისტრირებული მკვეთრად 
გამოხატული შ.შ.მ. პირების შეღავათებით 
უზრუნველყოფა

77,700 77,700 77,700 77,700

სოციალურად დაუცველი და 
მრავალშვილიანი ოჯახების, მარტოხელა 
დედების სოციალური დახმარება

521,500 521,500 521,500 521,500

ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 
ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე

240,000 240,000 240,000 240,000

მრავალშვილიანი ოჯახების  და უდედმამო 
ბავშვებისათვის  მატერიალური დახმარება 

235,000 235,000 235,000 235,000

2016 წელი 2017 წელი 2018 წელი

დანართი 3

თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საშუალოვადიანი პრიორიტეტები და მათ მისაღწევად განსახორციელებელი
პროგრამების ბიუჯეტი

პრიორიტეტებისა და მათ ფარგლებში 
განსახორციელებელი პროგრამების 

დასახელება

ბიუჯეტი

2015 წელი



 პროფესიული სწავლება 60,000 60,000 60,000 60,000

ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული 
პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახების 
წევრების და მარჩენალდაკარგულთა 
შეღავათებით უზრუნველყოფა

240,060 240,060 240,060 240,060

საქალაქო ტრანსპორტით სარგებლობაზე 
შეღავათებით უზრუნველყოფა

556,000 556,000 556,000 556,000

 სოციალურად დაუცველი, მკვეთრად 
გამოხატული, ვეტერანებისა და მათთან 
გათანაბრებული პირის ოჯახების 
გაზიფიკაცით  უზრუნველყოფის პროგრამა

210,600 210,600 210,600 210,600

მრავაშვილიანი ოჯახების საცხოვრებელი 
ბინებით უზრუნველყოფა

69,300 69,300 69,300 69,300

ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 0-
70000-მდე  სოციალურად დაუცველი 
ოჯახების პირველ და მეორე ახალშობილზე

155,000 155,000 155,000 155,000

 სოციალური სახლის მშენებლობა 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000



იაფი სახლი - სტანდარტული საცხოვრისი 
თანაქალაქელებს

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000

 სოციალურად დაუცველი ფენის ერთჯერადი 
უფასო კვებით უზრუნველყოფა

2,190,000 2,415,600 2,628,000 2,847,000

სულ 12,781,560 0 12,010,520 0 12,219,560 0 12,438,560 0



პრიორიტეტის დასახელება, რომლის 
ფარგლებში ხორციელდება პროგრამა ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის დასახელება სოციალურად დაუცველი, მკვეთრად გამოხატული (შ. შ. მ.პ), ვეტერანებისა და მათთან 
გათანაბრებული პირის ოჯახების გაზიფიკაცით  უზრუნველყოფა     

განხორციელების სავარაუდო ვადები 2015-2018

პროგრამის მიზანი
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის (0-დან 70 000 ქულის მქონე),  მკვეთრად 
გამოხატული (შ.შ.მ. პ), ვეტერანებისა და მათთან გათანაბრებული პირების ოჯახების 
დახმარება.

პროგრამის აღწერა

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის (0-დან 70 000 ქულის მქონე), მკვეთრად 
გამოხატული (შ.შ.მ. პ), ვეტერანებისა და მათთან გათანაბრებული პირების ოჯახების 
საყოფაცხოვრებო პირობებისა და ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების 
მიზნით  ქ. ბათუმის მერიამ შეიმუშავა სოციალურად დაუცველი, მკვეთრად 
გამოხატული (შ. შ. მ. პ), ვეტერანისა და მათთან გათანაბრებული პირების ოჯახების 
გაზიფიკაცით  უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს 130 
მკვეთრად გამოხატული (შ.შ.მ. პ), 130 ომის ვეტერანის და მათთან გათანაბრებული 
პირის ოჯახის, 130 -  0-70000 ქულის მქონე ოჯახის გაზიფიკაციის ბუნებრივი აირის 
მილგაყვანილობისა და მრიცხველის სამონტაჟო სამუშაოების ღირებულების  90% 
თანადაფინანსებას ერთი წერტილის გათვალისწინებით (გაზქურამდე). 

პროგრამის მოსალოდნელი 
(საბოლოო მიზანი)

გაუმჯობესებული სოციალური და მატერიალური მდგომარეობა;მოსახლეობის იაფი 
ენერგორესურსით უზრუნველყოფა; ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება

თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საშუალოვადიანი პრიორიტეტები (2015-2018 წ.წ)



პრიორიტეტის დასახელება, რომლის 
ფარგლებში ხორციელდება პროგრამა ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის დასახელება უპოვართა და მზრუნველობას მოკლებულებულ ბენეფიციართა მოვლა-პატრონობა

განხორციელების სავარაუდო ვადები 2015-2018

პროგრამის მიზანი უპოვარ და მზრუნველობას მოკლებულ მოხუცებულთათვის მინიმალური საარსებო გარემოს შექმნა, მათი მოვლა-პატრონობა

პროგრამის აღწერა

უმწეო მდგომარეობაში მყოფ ბენეფიციარებზე ზრუნვა ხელისუფლების საქმიანობის ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულებაა, განსაკუთრებით კი უპოვარ და 
მზრუნველობას მოკლებულ  ადამიანებზე, რომლებთაც არ გააჩნიათ საცხოვრებელი ფართი და არ ჰყავთ ნათესავები, მეურვეები ან უკიდურეს 
შემთხვევაში მიტოვებულნი არიან ბედის ანაბარად. დღეისათვის არსებული სახელმწიფო თუ საერთაშორისო ორგანიზაციები სრულად ვერ ახდენენ ამ 
კატეგორიის მოქალაქეთა სამედიცინო-სოციალურ დახმარებას (სამედიცინო მომსახურება, თავშესაფრითა და კვებით უზრუნველყოფა და სხვა). ხშირ 
შემთხვევაში აქცენტი კეთდება მხოლოდ ინდივიდუალურ, ნაწილობრივ მომსახურებაზე (მხოლოდ ცალკე აღებული კვება, სამედიცინო მომსახურება ან 
თავშესაფარი).ქ. ბათუმში ფუნქციონირებს წმინდა მოწამე ეკატერინეს სახელობის სათნოების სავანე, სადაც ორგანიზებულია ამ კატეგორიის 115 
მოქალაქეთა მოვლა-პატრონობა; შესაბამისი სამედიცინო მომსახურებით, საყოფაცხოვრებო პირობებით და კვებით. გარდა ამისა, მისი ბინადარნი არიან 
მუდმივი მზრუნველობის, სულიერი (ქრისტიანულ ტრადიციებზე დაყრდნობით) და მორალური თანადგომის ქვეშ.ამ მხრივ ქ. ბათუმის მერია უკვე წლების 
განმავლობაში ახორციელებს უპოვარ და მზრუნველობას მოკლებულ ბენეფიციართა მოვლა-პატრონობის ხარჯების დაფინანსებას. ეს ქვეპროგრამაც 
წინა წლებში დაწყებული თანადგომის გაგრძელებაა, ამასთან გაუმჯობესებულია მომსახურების დონეც (კვება, სამედიცინო მომსახურება).  ქვეპროგრამით 
ისარგებლებენ ქ. ბათუმში რეგისტრირებული მარტოხელა და სოციალურად დაუცველ ოჯახთა მზრუნველობა მოკლებული მოხუცები და ბენეფიციარები, 
რომლებსაც  არ გააჩნიათ საცხოვრებელი ფართი და საარსებო წყარო, რის გამოც უწევთ მათხოვრობა თავის გატანის მიზნით და ღამის გათევა ქუჩაში. 
2015 წელს  მოსარგებლეთა რაოდენობა განისაზღვრება 200 მოხუცით (ერთეულის ფასი 15 ლარი) და 30 უსახლკარო ბენეფიციარით (ერთეულის ფასი 
12 ლარი). 2015 წელს დაგეგმილია ყოფილი ურეხის ბავშთა სახლის სარემონტო სამუშაოების ჩატარება, პროგრამის გაფართოების მიზნით უპოვარი და 
მზრუნველობას მოკლებული ბენეფიციარები მოთავსებული იქნებიან აღნიშნულ შენობაში. სარემონტო სამუშაოების ჩასატარებლად გამოიყოფა 1 000 000 
ლარი.

პროგრამის მოსალოდნელი 
(საბოლოო მიზანი)  მოხუცებულთა გაუმჯობესებული ჯანმრთელობისა და სოციალური  მდგომარეობა; გაუმჯობესებული სოციალური  მდგომარეობა

თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საშუალოვადიანი პრიორიტეტები (2015-2018 წ.წ)



პრიორიტეტის დასახელება, რომლის 
ფარგლებში ხორციელდება პროგრამა ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის დასახელება ქ. ბათუმში რეგისტრირებული მკვეთრად გამოხატული შ.შ.მ. პირების შეღავათებით 
უზრუნველყოფა

განხორციელების სავარაუდო ვადები 2015-2018

პროგრამის მიზანი ქ. ბათუმში რეგისტრირებული მკვეთრად გამოხატული შ.შ.მ. პირების დახმარება.

პროგრამის აღწერა

 საზოგადოების ყველა წევრს არ შეუძლია ამა თუ იმ მიზეზების გამო უზრუნველყოს 
მისი და მისი ოჯახის ცხოვრების ნორმალური დონე, ამიტომ ქ. ბათუმის მერიამ  
მკვეთრად გამოხატული შ.შ.მ. პირებისათვის  სოციალური პირობების გაუმჯობესების 
მიზნით შეიმუშავა "ქ. ბათუმში რეგისტრირებული მკვეთრად გამოხატული შ.შ.მ. 
პირების დახმარების" პროგრამა. პროგრამის ფარგლებში 1500 მკვეთრად 
გამოხატული შ. შ. მ. პირის სანდასუფთავების, წყლისა და კანალიზაციის გადასახადით 
უზრუნველყოფა და 350 მკვეთრად გამოხატული შ. შ. მ. პირის სააბონენტო 
გადასახადიდან განთავისუფლება.

პროგრამის მოსალოდნელი 
(საბოლოო მიზანი)

გაუმჯობესებული სოციალური და მატერიალური მდგომარეობა; დაფარული 
კომუნალური გადასახადები; დაფარული სააბონენტო გადასახადები

თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საშუალოვადიანი პრიორიტეტები (2015-2018 წ.წ)



პრიორიტეტის დასახელება, რომლის 
ფარგლებში ხორციელდება პროგრამა ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის დასახელება სოციალურად დაუცველი და მრავალშვილიანი ოჯახების,  მარტოხელა დედების სოციალური დახმარება

განხორციელების სავარაუდო ვადები 2015-2018

პროგრამის მიზანი სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის (0-დან 70 000-მდე ქულის მქონე), მარტოხელა დედების და მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება და 
სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

პროგრამის აღწერა

ქვეყანაში მოქმედებს სიღატაკის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოსახლეობის სოციალური დახმარების ქვეპროგრამა, რომლის ფარგლებში 
ქვეპროგრამაში მონაწილე თითოეული პირი სარგებლობს უფასო სამედიცინო დახმარების პაკეტით და აგრეთვე იღებს ყოველთვიურ ფულად 
დახმარებას. ქალაქ ბათუმის მერიამ დამატებით 0-დან 100 000-მდე ქულის მქონე, მარტოხელა და მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური 
კეთილდღეობის გაუმჯობესებისათვის შეიმუშავა გარკვეული შეღავათების პაკეტი, რაც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის აღნიშნული კატეგორიის 
სოციალური პირობების გაუმჯობესებას, კერძოდ: 12000 - 0-დან 70000-მდე ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი და მრავალშვილიანი 
ოჯახების,  მარტოხელა დედებისათვის სანდასუფთავების მოსაკრებელი და წყლისა და კანალიზაციის გადასახადით უზრუნველყოფა ერთეულის 
ფასი 3,15 ლარი.  0-დან 100000 ქულის მქონე და მრავალშვილიანი ოჯახების, მარტოხელა დედების, საქართველოს ტერიტორიული 
მთლიანობისათვის ბრძოლაში მონაწილეთა, დაინვალიდებულთა და  ომში დაღუპულთა ოჯახის 100 ბავშვისათვის სახელოვნებო, სპორტულ 
(კალათბურთი) .სახელოვნებო და სპორტული (კალათბურთი)  საშუალოდ -- 100 ლარი წელიწადში(მოთხოვნის შესაბამისად),  0-დან 70 000-მდე 
ქულის მქონე 100 სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში ოჯახის წევრებზე ერთჯერადი მატერიალური 
დახმარების გაცემა 500 ლარის ოდენობით.  2011-2012 წლებში აჭარის რეგიონში განხორციელებული სახელმწიფო ტერიტორიული რეფორმის 
შედეგად ხანდაზმულთა სოციალური ცენტრი აღმოჩნდა ბათუმის მერიის ტერიტორიაზე, რის გამოც ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი 2013 წლიდან 
ვეღარ შეძლეს დაფინანსება სოციალური ცენტრის კომუნალური გადასახადების და მიმდინარე მცირე ხარჯების. საქართველოს წითელი ჯვრის 
საზოგადოების თხოვნა გაითვალისწინა ქ. ბათუმის მერიამ და ბიუჯეტის განხილვისას გაითვალისწინა კომუნალური ხარჯების დაფინანსება 
სოციალური ცენტრისთვის წელიწადში 2500 ლარით. 2013 წლის ივნისის თვეში დაფუძნდა საქველმოქმედო ფონდი "მომავლის ხედვა", 
რომლის მთავარ ამოცანას წარმოადგენს შეზღუდული შესაძლებლობის პირების და სოციალურად დაუცველი ოჯახების ინფორმირება. ამ 
ფონდის მიერ დაარსდა საქველმოქმედო გაზეთი "ნათელი", რომელშიც რეგულარულად იწერება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისა 
და სოციალურად დაუცველი ოჯახების საქმიანობისა და მათი დახმარების შესახებ. გაზეთის ფუნქციონირებისათვის საჭიროა  ფინანსური 
მხარდაჭერა, რომელსაც დღემდე ახერხებდნენ შემოწირულობების ხარჯზე. ქ. ბათუმის მერიამ გაითვალისწინა საქველმოქმედო ფონდის თხოვნა 
და გადაწყვიტა გაზეთის დაფინანსება წელიწადში 5400 ლარით.

პროგრამის მოსალოდნელი 
(საბოლოო მიზანი)

გაუმჯობესებული სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობა; დაფარული კომუნალური გადასახადები; 0-100000 ქულის მქონე ოჯახის 
ბავშვებისათვის სახელოვნებო, სპორტულ (კალათბურთი) დაწესებულებებში დაფარული სწავლების საფასური; 0-70000 ქულის მქონე ოჯახის 
დაკრძალული პირი
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პრიორიტეტის დასახელება, რომლის 
ფარგლებში ხორციელდება 
პროგრამა

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის დასახელება ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა ქ. ბათუმში რეგისტრირებულ ყოველ მესამე და 
მომდევნო ახალშობილზე.

განხორციელების სავარაუდო ვადები 2015-2018

პროგრამის მიზანი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის დახმარება  და დემოგრაფიული პირობების გაუმჯობესება

პროგრამის აღწერა

მრავალშვილიან ოჯახებისათვის დახმარება ქვეყნის მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. 
მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების მიზნით ქ. ბათუმის მერიამ შეიმუშავა ქვეპროგრამა. 
ქვეპროგრამა მოქმედებს 2008 წლიდან, ამ ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწია 2008-
2009-2010-2011-2012-2013 წლებში მესამე შვილის შეძენასთან დაკავშირებით 1086 ოჯახს, მეოთხე 
შვილის შეძენასთან დაკავშირებით 179 ოჯახს, მეხუთე შვილის შეძენესთან დაკავშირებით 71 ოჯახს. 
2014 წელს ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მე-3, მე- 4, მე-5 და მომდევნო შვილზე  370 
ოჯახისთვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევა.  2015-2018 წლის ქვეპროგრამა 
გულისხმობს ყოველ მე-3 ბავშვზე 600 ლარი (300 ოჯახი), ყოველ მე-4 ბავშვზე 800 ლარი(50 ოჯახი), 
ყოველ მე-5 და მეტ შვილზე 1000 ლარი (20 ოჯახი).   

პროგრამის მოსალოდნელი 
(საბოლოო მიზანი)

მრავალშვილიანი ოჯახების  (სამი და ზემოთ) გაუმჯობესებული სოციალური და მატერიალური 
მდგომარეობა

თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საშუალოვადიანი პრიორიტეტები (2015-2018 წ.წ)



პრიორიტეტის დასახელება, 
რომლის ფარგლებში 
ხორციელდება პროგრამა

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის დასახელება ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალ დაკარგულთა 
შეღავათებით უზრუნველყოფა

განხორციელების სავარაუდო 
ვადები 2015-2018

პროგრამის მიზანი ვეტერანებისა და მათთან გათანაბრებული პირების დახმარება.

პროგრამის აღწერა

ქვეყანაში დიდი ყურადღება ექცევა მოსახლეობის კეთილდღეობის საკითხებს, მათ შორის სამშობლოს წინაშე 
ღვაწლმოსილ ადამიანებს, კერძოდ: ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანებს. ბევრი რამ კეთდება მათი 
საყოფაცხოვრებო პირობებისა და ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით. აქედან გამომდინარე ქ. ბათუმის 
მერიამ შეიმუშავა ვეტერანებისა და მათთან გათანაბრებული პირების შეღავათებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა, 
რომელიც გულისხმობს უკვდავყოფისა და სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება (მემორიალის შემკობა 15 
თებერვალი, 9 მაისი, 26 მაისი, 27 სექტემბერი) -- 1000 ლარი, მატერიალური დახმარების გაცემა: სხვა სახელმწიფო 
ტერიტორიაზე ბრძოლებში დაინვალიდებული 10 ვეტერანი -- თითოეულზე 300 ლარი.  9 მაისსთან დაკავშირებით 58-II 
მსოფლიო ომის ვეტერანზე 300 ლარის ოდენობით და 17 - II მსოფლიო ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე, 200 
ლარის ოდენობით.  27 სექტემბერთან დაკავშირებით 70 საქ.ტერ.მთ.ბრძოლებში დაღუპულთა ოჯახის წევრები და 
ინვალიდები 300 ლარის ოდენობით. 50 გარდაცვლილ ვეტერანთა ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური 
დახმარების გაწევა 500 ლარის ოდენობით. ფაშიზმზე გამარჯვებისადმი მიძღვნილი საზეიმო ბანკეტი 4000 ლარი. 
ვეტერანთა საზოგადოებაზე დახმარების გაწევა სუბსიდიის სახით -- 5000 ლარის ოდენობით.  900 ვეტერანის 
სააბონენტო (5 ლარი), 1700 ვეტერანის სანდასუფთავების, წყლისა და კანალიზაციის გადასახადით 
უზრუნველყოფა.(ერთეულის ფასი 3,15 თვეში -- 12 თვე) ახალ წელთან  დაკავშირებით 58-II მსოფლიო ომის ვეტერანზე  
და 17 II მსოფლიო ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაცემა  200 ლარის 
ოდენობით თითოეულზე.     100  ვეტერანს რომელსაც არ გააჩნია კერძო საკუთრებაში საცხოვრებელი ფართი და ვერ 
სარგებლობს "სოციალურად დაუცველი, I ჯგ.უსინათლო (შ. შ. მ.პ), ვეტერანებისა და მათთან გათანაბრებული პირის 
ოჯახების გაზიფიკაცით  უზრუნველყოფის" ქვეპროგრამის ფარგლებში  გაეწიოს თხევადი აირის ტალონით დახმარება 
ყოველთვიურად 5კგ ოდენობით. 300 ვეტერანზე პარკირების წლიური თანხის გადახდა. 

პროგრამის მოსალოდნელი 
(საბოლოო მიზანი) გაუმჯობესებული სოციალური და მატერიალური მდგომარეობა

თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საშუალოვადიანი პრიორიტეტები (2015-2018 წ.წ)



პრიორიტეტის დასახელება, რომლის 
ფარგლებში ხორციელდება პროგრამა ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის დასახელება პროფესიული სწავლება

განხორციელების სავარაუდო ვადები 2015-2018

პროგრამის მიზანი  პროფესიული სწავლება 

პროგრამის აღწერა

ქვეყანაში შემუშავდა და მუშაობს სიღატაკის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოსახლეობის 
სოციალური დახმარების პროგრამა, რომლის ფარგლებში პროგრამაში მონაწილე 
თითოეული პირი სარგებლობს უფასო სამედიცინო დახმარების პაკეტით და აგრეთვე 
იღებს ყოველთვიურ ფულად დახმარებას. გარდა ზემოთ აღნიშნული შეღავათებისა 
სასურველია მათთვის სხვადასხვა პროფესიების დაუფლებაში დახმარების გაწევა. 
აღნიშნული ასპექტის გათვალისწინებით ქ. ბათუმის მერიამ შეიმუშავა 0-დან 100 000-
მდე ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრებისათვის პროფესიული 
სწავლების პროგრამა. პროგრამა ითვალისწინებს ქ. ბათუმში რეგისტრირებული 0-
დან 100000-მდე ქულის მქონე, მარჩენალდაკარგული, შშმ პირები, ვეტერანები და 
მათი ოჯახის წევრები, პრობაციონერები 200 ოჯახის წევრების პროფესიული სწავლება 
სხვადასხვა პროფესიებში. კერძოდ: ბუღალტერი; პერსონალური კომპიუტერის 
მომხმარებელი ოპერატორი;  სტილისტი; მასაჟისტი; ოფისის მენეჯერი (მდივან 
რეფერენდი), მობილური ტელეფონის შემკეთებელი.

პროგრამის მოსალოდნელი 
(საბოლოო მიზანი)

სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა პროფესიული უნარების 
მიცემის გზით.

თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საშუალოვადიანი პრიორიტეტები (2015-2018 წ.წ)



პრიორიტეტის დასახელება, რომლის 
ფარგლებში ხორციელდება 
პროგრამა

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის დასახელება საქალაქო ტრანსპორტით სარგებლობაზე შეღავათებით უზრუნველყოფა

განხორციელების სავარაუდო ვადები 2015-2018

პროგრამის მიზანი

ქ. ბათუმში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი 0-70000 ქულის მქონე პირების, მასწავლებლების, 
მოსწავლეების, სტუდენტების, შშმ პირების, პენსიონერების, ბათუმის ხანდაზმულთა სოციალური ცენტრის 
ბენეფიციარების, ვეტერანებისა და მათთან გათანაბრებული პირების საქალაქო ტრანსპორტით სარგებლობაზე 
შეღავათებით უზრუნველყოფა.

პროგრამის აღწერა

 ქვეყანაში დიდი ყურადღება ექცევა მოსახლეობის კეთილდღეობის საკითხებს, მათ შორის მასწავლებელების, 
მოსწავლეების, სტუდენტების, 0-70 000 ქულის მქონე ბენეფიციარების, შშმ პირების, პენსიონერების ვეტერანისა და 
მათთან გათანაბრებული პირების საქალაქო ტრანსპორტით შეღევათიანი მგზავრობით უზრუნველყოფა. 
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსება განხორციელდება M 3 კლასის საქალაქო სამგზავრო ავტობუსით ქალაქის 
ფარგლებში მგზავრობის საფასურის კომპენსაციის სახით, კერძოდ: 1) 6000-  ბათუმის ხანდაზმულთა სოციალური 
ცენტრის ბენეფიციარების, 0-57000 -მდე ქულის მქონეე ბენეფიციარების, ვეტერანებისა და მათთან 
გათანაბრებული პირების საქალაქო ტრანსპორტით უფასო მგზავრობის ბილეთებით გადაადგილების 100% 
დაფარვა. (თვეში 3 ლარის ოდენობით.) 2)  მასწავლებელზე, მოსწავლეებზე, სტუდენტებზე, 57000 -70 000 ქულის 
მქონე ბენეფიციარებზე, შშმ პირებზე, პენსიონერებზე გადამზიდავის მიერ გაყიდული შეღევათიანი ბილეთების 
რაოდენობის მიხედვით ერთ მგზავრობაზე 10 თეთრით კომპენსაცია. მოწოდებული ინფორმაციის სიზუსტეზე 
პასუხისმგებელია გადამზიდავი. აგრეთვე პროგრამის ფარგლებში საჭიროა იმ სოციალურად დაუცველი 
მოქალაქეების  ერთიანი ბაზის შექმნა, რომლებიც სარგებლობენ საქალაქო ტრანსპორტით.

პროგრამის მოსალოდნელი 
(საბოლოო მიზანი) გაუმჯობესებული სოციალური და მატერიალური მდგომარეობა

თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საშუალოვადიანი პრიორიტეტები (2015-2018 წ.წ)



პრიორიტეტის დასახელება, რომლის 
ფარგლებში ხორციელდება 
პროგრამა

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის დასახელება მრავალშვილიანი ოჯახების  და უდედმამო ბავშვებისათვის  მატერიალური დახმარება 

განხორციელების სავარაუდო ვადები 2015-2018

პროგრამის მიზანი ქ. ბათუმში მცხოვრები 5 და 5-ზე მეტი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის და უდედმამო ბავშვებისათვის 
მატერიალური დახმარება და დემოგრაფიული პირობების გაუმჯობესება

პროგრამის აღწერა

მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის დახმარება ქვეყნის მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს, არანაკლებ 
პრიორიტეტულია იმ ბავშვებზე ზრუნვა, რომელთაც აკლიათ ოჯახის სითბო და სიმყუდროვე. ამ ოჯახების 
დასახმარებლად ქ. ბათუმის მერიამ  შეიმუშავა პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს ქ. ბათუმში მცხოვრები 5 და 
5-ზე მეტი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის და უდედმამო ბავშვებისათვის მატერიალური დახმარება და 
დემოგრაფიული პირობების გაუმჯობესება. პროგრამა ითვალისწინებს ქ. ბათუმში მცხოვრებ 5 და 5-ზე მეტი 105 
მრავალშვილიან ოჯახზე(1000 ლარი)   და 25 უდედმამო ბავშვზე (500 ლარი) წელიწადში ორჯერ მატერიალური 
დახმარების გაწევას. პროგრამის ბიუჯეტის მატება გამოწვეულია მოსარგებლეთა რაოდენობის ზრდით.

პროგრამის მოსალოდნელი 
(საბოლოო მიზანი) გაუმჯობესებული სოციალური და მატერიალური მდგომარეობა

თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საშუალოვადიანი პრიორიტეტები (2015-2018 წ.წ)



ც

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის 
ფარგლებში ხორციელდება პროგრამა ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის დასახელება ერთჯერადი მატერიალური დახმარების ქვეპროგრამა სოციალურად დაუცველი 0-
70000 ქულის მქონე ოჯახების ყოველ პირველ და მეორე ახალშობილზე

განხორციელების სავარაუდო ვადები 2015-2018

პროგრამის მიზანი სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის დახმარება  და დემოგრაფიული პირობების 
გაუმჯობესება

პროგრამის აღწერა

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება ქვეყნის მთავარ პრიორიტეტს 
წარმოადგენს, ამ მიზნით ქ. ბათუმის მერიამ შეიმუშავა მატერიალური დახმარების 
ქვეპროგრამა  პირველ და მეორე ახალშობილზე, იმ ოჯახებისთვის რომელთა 
სარეიტინგო ქულა არ აღემარება 100000 ქულას . ქვეპროგრამა გულისხმობს  
ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაცემას პირველ ბავშვზე 400 ლარის (200 
ოჯახი) და მეორე ბავშვზე - 500 ლარი(150 ოჯახი) ოდენობით.

პროგრამის მოსალოდნელი 
(საბოლოო მიზანი) გაუმჯობესებული სოციალური და მატერიალური მდგომარეობა

თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საშუალოვადიანი პრიორიტეტები (2015-2018 წ.წ)



პრიორიტეტის 
დასახელება, 
რომლის 
ფარგლებში 
ხორციელდება 
პროგრამა

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის 
დასახელება მრავალშვილიანი ოჯახების საცხოვრებელი ბინებით  უზრუნველყოფა

განხორციელების 
სავარაუდო ვადები 2015-2018

პროგრამის მიზანი
მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;                                                                                                                                                                                                                                          
საერთო სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება;                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.

პროგრამის აღწერა

შობადობის შემცირება უმეტესწილად ოჯახების განვითარებაში არსებული წინააღმდეგობებით არის განპირობებული, რის საფუძველსაც ძირითადად ოჯახის არასტაბილური სოციალ-ეკონომიკური მდგომარეობა 
წარმოადგენს. არსებული პრობლემის დასაძლევად სახელმწიფოს როლი საერთო სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებასა და მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშემწყობი პროგრამების 
შემუშავება-განხორციელებაში მდგომარეობს
პროგრამის ფარგლებში ქ. ბათუმის მერიის საბინაო ფონდიდან გამოყოფილი საცხოვრებელი ბინები გადაეცემა ქ. ბათუმის ტერიტორიაზე მცხოვრებ ოჯახებს და იმ ოჯახებს, რომელთა ოჯახის უფროსი წევრები 
(დედა და მამა) დაბადებულია ქ. ბათუმში, მაგრამ მიმდინარე პერიოდისათვის საცხოვრებელი ადგილი რეგისტრირებულია საქართველოს სხვა რეგიონში და რომლებსაც ჰყავთ 7 (შვიდი) და მეტი შვილი. 
პროგრამის ბენეფიციარი ოჯახი უზრუნველყოფილი იქნება 1 საცხოვრებელი ბინით, რომლის საერთო ფართი შეადგენს 120 კვმ-დან 135 კვმ-მდე.      
პროგრამით სარგებლობა შეუძლიათ იმ მრავალშვილიან ოჯახებს, რომელთა უფროსი შვილის წლოვანება არ აღემატება 21 წელს. ნაშვილობის შემთხვევაში ნაშვილობის ასაკი უნდა შეადგენდეს 0 თვიდან 3 
წელს.
პროგრამის ბენეფიციარ ოჯახს ბინა გადაეცემა ოჯახის თითოეული წევრის თანასაკუთრებაში (მშობლები და შვილები).    კონკრეტული ოჯახისათვის საცხოვრებელი ბინის საკუთრების უფლებით გადაცემის 
თაობაზე გადაწყვეტილება მიიღება საკრებულოს სხდომაზე, ხოლო საკითხს ამზადებს და საკრებულოს განსახილველად წარუდგენს ქ. ბათუმის მერი.                                                                    პროგრამის 
ბენეფიციარ ოჯახს საკუთრების უფლების მოწმობის მიღებიდან მოდევნო 10 წლის განმავლობაში ეკრძალება საკუთრებაში გადაცემული ბინის გაყიდვა, გაქირავება, უფლებრივად დატვირთვა ან სხვა ნებისმიერი 
ფორმით განკარგვა. 
პროგრამის ბენეფიციარ ოჯახს ბინა გადაეცემა შემდეგ მდგომარეობაში:
- მოწესრიგებული ფასადი და სახურავი;
- სან-ტექნიკური დანადგარები (ცივი წყალი, კანალიზაცია, ტრაპი); 
-  ჩართული საკომუნიკაციო ქსელები (ცივი წყალი, კანალიზაცია, ტრაპი) ; 
- ბინის კონტურის კედლები; 
- ბინის შიდა შტრიხები; 
- ფანჯრები;
- კარები; 
- ტიხრებისა და კონტურის კედლების შელესვა; 
- შეღებილი შიდა კედლები; 
- ელ. გაყვანილობა ( თითო ოთახზე ორი ელ. წერტილი);
-  ოთახებში დაგებული ლამინირებული პარკეტი; 
- დამონტჟებული შიდა კარები; 
- კეთილმოწყობილი სამზარეულო (ავეჯის გარეშე);
- კეთილმოწყობილი სველი წერტილები.
ან გადაეცემა ბინის სარემონტო სამუშაოებისათვის ერთჯერადად გამოყოფილი თანხა - 1 კვ. მ -ზე 250 ლარის ოდენობით
პროგრამა არ ითვალისწინებს საცხოვრებელი ბინებით იმ მრავალშვილიანი ოჯახების უზრუნველყოფას, რომლებსაც საქველმოქმედო ორგანიზაციის ან სახელმწიფო ორგანოების მიერ საკუთრებაში  
საცხოვრებელი უკვე გადაეცათ. ან თუკი საკუთრებაში გააჩნიათ საცხოვრებელი ფართი 150 კვ მეტრი და მეტი.  თანაბარი პირობების მქონე ოჯახებს შორის უპირატესობა მიენიჭება სოციალურად დაუცველი 
სტატუსის მქონე ოჯახს. ( უპირატეს ქულად განსაზღვრულია 70 000 ქულა);

პროგრამის 
მოსალოდნელი 
(საბოლოო მიზანი)

მრავალშვილიანი ოჯახების გაუმჯობესებული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა; გაუმჯობესებული საერთო სოციალური მდგომარეობა; სარემონტო სამუშაოებისათვის გაცემული საკომპენსაციო თანხის 
რაოდენობა.

თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საშუალოვადიანი პრიორიტეტები (2015-2018 წ.წ)



პრიორიტეტის დასახელება, რომლის 
ფარგლებში ხორციელდება 
პროგრამა

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის დასახელება  სოციალური სახლის მშენებლობა

განხორციელების სავარაუდო ვადები 2015-2018

პროგრამის მიზანი

სოციალურად დაუცველი და მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის 
გაუმჯობესება;                                                                                                                                                                                                                                          
საერთო სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება;                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.

პროგრამის აღწერა

მრავალსართულიანი სოციალური სახლის მშენებლობა 140 ოჯახზე. საყოფაცხოვრებო პირობებისა და 
ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება იმ პირთათვის, რომელთაც ესაჭიროებათ საცხოვრებელი ფართით 
დაკმაყოფილება. მრავალსართულიანი სახლის  მშენებლობა სოციალურად დაუცველთათვის, 
მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის რომელსაც ჰყავთ 5 და 6 შვილი.

პროგრამის მოსალოდნელი 
(საბოლოო მიზანი)

სოციალურად დაუცველი და მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის 
გაუმჯობესება; უბინაობის პრობლემის შემცირება 
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პრიორიტეტის დასახელება, 
რომლის ფარგლებში 
ხორციელდება პროგრამა

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის დასახელება იაფი სახლი - სტანდარტული საცხოვრისი თანაქალაქელებს

განხორციელების სავარაუდო 
ვადები 2015-2018

პროგრამის მიზანი

ქვეპროგრამის მთავარ მიზანს წარმოადგენს ქალაქ ბათუმის მოქალაქეთა ხელმისაწვდომი და სათანადო 
ხარისხის საცხოვრისით უზრუნველყოფის გაუმჯობესება. აღნიშნული მიზნის მიღწევა განხორციელდება ქ. ბათუმის 
მოქალაქეებისათვის ახალი საცხოვრისის ეკონომიკურად ხელმისაწვდომი გრძელვადიანი გამოსყიდვის 
უფლების მექანიზმების შექმნით.

პროგრამის აღწერა

2014 წელს ჩატარებული კვლევის საფუძველზე მოხდება საბინო ფონდის განვითარებასთან დაკავშირებული 
სტრატეგიული გადაწყვეტილებების მიღება, პოტენციური ბენეფიციარების რაოდენობის და სოციალურ-
ეკონომიკური მახასიათებლების გამოვლენა. ხელმისაწვდომი საცხოვრებელი ბინების მშენებლობისათვის 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება. მოწონებული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის საფუძველზე მრავალბინიანი კორპუსის სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვა.

პროგრამის მოსალოდნელი 
(საბოლოო მიზანი)

დაბალშემოსავლიანი ოჯახებისათის საცხოვრებელ ბინებზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება; კერძო 
დეველოპერების დაინტერესება ხელმისაწვდომი ბინების ქვეპროგრამით; უბინაოების პრობლემის შემცირება 
გრძელვადიან პერსპექტივაში
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პრიორიტეტის დასახელება, რომლის 
ფარგლებში ხორციელდება პროგრამა ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის დასახელება  სოციალურად დაუცველი ფენის ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა

განხორციელების სავარაუდო ვადები 2015-2018

პროგრამის მიზანი სიღატაკის ზღვარზე მყოფი მოსახლეობის დღეში ერჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა მთელი კვირის განმავლობაში

პროგრამის აღწერა

  ქ. ბათუმში უმწეოთათვის განკუთვნილი ქ. ბათუმის მერიის ხუთი სასადილო ემსახურება 2200 სოციალურად დაუცველი ბენეფიციარის საკვებით 
უზრუნველყოფას. პროგრამა მოქმედებს 2005 წლის მაისიდან და ემსახურებოდა 200 ბენეფიციარს, შემდგომში სოციალურად დაუცველთა ბაზის 
ეტაპობრივი ცვლილებების შედეგად საჭირო გახდა მოსარგებლე პირთა რაოდენობის გაზრდა, კერძოდ: 2006 წელს პროგრამა ემსახურებოდა 
300 ბენეფიციარს, 2007 წელს – 750 ბენეფიციარს, 2008 წელს – 915 ბენეფიციარს. 2009 წელს – 1200 ბენეფიციარს, 2010 წელს – 1350 
ბენეფიციარს, 2011 წელს - 1470 ბენეფიციარს. 2012 წელს დაემატა ორი სასადილო და მომსახურეობა  გაეწია-  - 2050 ბენეფიციარს, 2013 წელს - 
2100 ბენეფიციარს, 2014 წელს- 2200 ბენეფიციარს, ხოლო 2015-2018 იგეგმება მოსარგებლეთა რაოდენობის გაზრდა მოთხოვნის შესაბამისად.     
ასევე გათვალისწინებულია ერთეულის ფასის გაზრდა და ცვლილება მენიუში საჭირო კალორაჟის გათვალისწინებით ბენეფიციართა 
მოთხოვნილებების შესაბამისად. ამ პროგრამით ისარგებლებენ  მოქალაქეები, რომელთაც მონაწილეობა აქვთ მიღებული „სოციალურად 
დაუცველი ოჯახების იდენტიფიკაციის, სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასებისა და მონაცემთა ბაზის ფორმირების სახელმწიფო 
პროგრამაში“ და მიენიჭათ 57 000-მდე სარეიტინგო ქულა. მოსარგებლეთა რაოდენობის ზრდასთან ერთად საჭიროებას წარმოადგენს კვების 
ობიექტის დამატება. ასევე გათვალისწინებული იქნება ბინაზე მომსახურეობა მარტოხელა ბენეფიციართათვის, რომლებიც ჯანმრთელობის 
მდგომარეობის გამო ვერ ახერხებენ ადგილზე კვებას.

პროგრამის მოსალოდნელი 
(საბოლოო მიზანი)

გაუმჯობესებული კვების ხარისხი; გაუმჯობესებული მომსახურეობა; გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა; გაზრდილი კმაყოფილების ხარისხი, 
რომელიც განისაზღვრება სასადილოებში არსებული შენიშვნების რვეულში ასახული მოსარგებელთა ჩანაწერებით.
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