
 

ერედვის მუნიციპალიტეტში  2022 წელს გაწეული სოციალური    

დახმარების  შესახებ 

ერედვის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 2022 წელს  უზრუნველყოფს ერედვის 

მუნიციპალიტეტიდან დევნილი მოსახლეობისათვის სოციალური დახმარების გაწევას. 

ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2021 წლის 16 დეკემბრის # 6 დადგენილებით 

დამტკიცებული, ერედვის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობივი ბიუჯეტიდან 

სოციალური დახმარების გაცემის წესის შესაბამისად, რომელიც უზრუნველყოფს ერედვის 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრები მოსახლეობისათვის ადგილობრივი 

ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემის პირობებს, მიმღებთა (ბენეფიციართა) 

კატეგორიებს.  

ერედვის მუნიციპალიტეტის მრჩეველთა საბჭოს რეკომენდაციით შეირჩა თერთმეტი 

სოციალური პროგრამა.   

 

 პროგრამები შეთანხმებული იქნა ასევე სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციასთან, რათა არ 

მომხდარიყო პროგრამების გაორება (სოციალური დახმარების პროგრამებს, დევნილებისთვის 

ასევე ახორციელებდა  სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია).  

დევნილ მოსახლეობას სოციალურ პროგრამებით დახმარებას უწევს  ყველა ის 

მუნიციპალიტეტი რომელთა სამოქმედო ტერიტორიაზე  ჩასახლებულები და 

რეგისტრირებულები არიან ერედვის მუნიციტალიტეტიდან დევნილი მოსახლეობა.    

 ერედვის მუნიციპალიტეტის  2022 წლის ადგილობივი ბიუჯეტიდან სოციალური 

დახმარების პროგრამების დასაფინასებლად გათვალისწინებულია 400.0 ლარი. აქედა 

სოციალური პროგრამების მიხედვით უკვე ათვისებულია 342.075 ლარი. 

მუხლი  1.    ახალშობილთა ოჯახების დახმარება.     

№ 2022 წელს დაბადებულ 

ბავშვთა რაოდენობა 

ახალშოლის ოჯახზე 

გათვალისწინებული 

დახმარება 

გაცემული თანხის 

რაოდენობა 

 29 300 ლარი                   8700 

 

მუხლი 2. მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურეობა. 

№ 2022 წელს გარდაცვლილთა 

რაოდენობა 

მიცვალებულთა 

სარიტუალო 

მომსახურებისათვის 

გათვალისწინებული 

დახმარება 

გაცემული თანხის 

რაოდენობა 

 43 500 ლარი 21500 

 

მუხლი 3. ავადმყოფთა ერთჯერადი დახმარება.  

№ ავადმყოფთა რაოდენობა 

ოპერაციების თანადაფინასება 

ოჯერაციების 

თანადაფინასება 

გაცემული თანხის 

რაოდენობა 



 31  12772 ლარი 

 

მუხლი 4.   დევნილთა ოჯახების ერთჯერადი სოციალური შემწეობა.  

 დევნილი ოჯახები (კერძო სექტორი) რომლებმაც მიიღეს 120 (ასოცი) ლარის დახმარება 

პროდუქტის სანაცვლოდ. 

№ ოჯახების რაოდენობა ოჯახებისათვის 

ფინასური 

დახმარება 

სასურსათო 

კალათის 

სანაცვლოდ 

გაცემული თანხის 

რაოდენობა 

 462 120 ლარი 55440 ლარი 

 

დევნილთა ჩასახლებებში  პროდუქტი გადაეცათ  შემდეგი რაოდენობით 

N მიწოდების ადგილი ოჯახების 

რაოდენობა 

ჩასახლებების  

მიხედვით 

ერთი ოჯახისთვი 

25-კილოგრამი  

ფქვილი, 10 ლიტრი 

ზეთი, 10 

კილოგრამი შაქარი,  

სულ 

მისაწოდე

ბელი 

საქონლის 

რაოდენო

ბა 

გორის მუნიციპალიტეტი    

1 1 კარალეთის დევნილთა 

დასახლება და გორის საბ. 

ბაღები 

204   

2 2 ვერხვები 120   

3 3 ბერბუკი 76   

4 4 ხურვალეთი 111   

5 5 შავშვები 126   

6 6 საქაშეთი 60   

7 7 სკრა 31   

კასპის მუნიციპალიტეტი    

8 1 თელიანი 35   

9 2 მეტეხი 27   

მცხეთის მუნიციპალიტეტი    

10 1 წეროვანი 152   

11 2 საგურამო 27   

დუშეთის მუნიციპალიტეტი    

12 1 ბაზალეთი 17   

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი    

13 1 კოდა 290   

გარდაბნის მუნიციპალიტეტი    

14 1 გარდაბანი 40   

მარნეულის მუნიციპალიტეტი    



15 1 შაუმიანი 94   

      

სულ   1410   

 

შესყიდული იქნა: 

ა) მცენარეული ზეთი - 14100 ლიტრი, ფასი      74200,00 ლარი; 

ბ) ფქვილი - 35250 კგ, ფასი     56700.00 ლარი; 

გ) შაქარი - 14100 კგ, ფასი –33600.00 ლარი; 

შესყიდული პროდუქტის ღირებულებამ ჯამში სხვადასხვა ხარჯებით შეადგინა  164500.00 

ლარი. 

 

მუხლი 5. მოხუცებულთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება.   

№ მოხუცებულთა რაოდენობა მოხუცებულებისთვის 

გათვალიწინებული 

დახმარება  

გაცემული თანხის 

რაოდენობა 

 241 200 ლარი  48200 ლარი  

 

 

მუხლი 6. მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი სოციალური დახმარება. 

№ მრავალშვილიანი ოჯახების 

რაოდენობა 

მრავალშვილიანი 

ოჯახისთვის 

გათვალიწინებული 

დახმარება 

გაცემული თანხის 

რაოდენობა 

 27 200 ლარი 5400 ლარი 

 

მუხლი 7. ონკოლოგიურ ავადმყოფთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება.   

№ ონკოლოგიური 

ავადმყოფების რაოდენობა 

ონკოლოგიური 

ავადმყოფისთვის 

გათვალიწინებული 

დახმარება 

გაცემული თანხის 

რაოდენობა 

 38 500 ლარი 19000 ლარი 

 

მუხლი 8. დედმამით ობოლ ბავშვებს გაეწიათ ერთჯერადი სოციალური დახმარება. 

№ დედმამით ობოლი 

ბავშვების რაოდენობა 

დედმამით ობოლ 

ბავშვზე 

გათვალიწინებული 

დახმარება 

გაცემული თანხის 

რაოდენობა 

 2 500 ლარი 1000 ლარი 

 



მუხლი 9.  დიალიზზე მყოფ  პირთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება.   

№  დიალიზზე მყოფ  

პირთა რაოდენობა 

დიალეზზე მყოფ 

პირზე 

გათვალიწინებული 

დახმარება 

გაცემული თანხის 

რაოდენობა 

 5 250 ლარი 1250 ლარი 

 

მუხლი 10. სახელმწიფო სასწავლო გრანტის მქონე სტუდენტთა ერთჯერადი სოციალური   

დახმარება. 

№  სახელმწიფო სასწავლო 

გრანტის მქონე 

სტუდენტთა რაოდენობა 

სახელმწიფო 

სასწავლო 

გრანტის 

მქონე 

გაცემული თანხის 

რაოდენობა 

 0 300-400-500 

ლარი 

 0 ლარი 

  

მუხლი 11. შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე არასრულწლოვანთა დახმარება               

200 (ორასი) ლარის ოდენობით. 

№  შეზღუდული 

შესაძლებლობის სტატუსის 

მქონე არასრულწლოვანთა 

შეზღუდული 

შესაძლებლობის 

სტატუსის მქონე 

არასრულწლოვანთვის 

გათვალისწინებული 

დახმარება 

გაცემული თანხის 

რაოდენობა 

 3 200 ლარი 600 ლარი 
 

 

ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან გაცემული თანხები. 

№  დახმარების მიმღების სახელი და გვარი ჩასახლება 

 

გაცემული თანხის  

რაოდენობა 

1 მამია ბორცვაძე წეროვანი 500 ლარი 

 

 


