
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 
სერვისები და დახმარებები გორის 
მუნიციპალიტეტში
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პროექტის „რეგიონების უზრუნველყოფა ინფორმაციით და ამომრჩეველთა გაძლიერება 

დემოკრატიისთვის“ ფარგლებში. 

პროექტი ხორციელდება USAID-ის ფინანსური მხარდაჭერით და ეკონომიკური პოლიტიკის 

კვლევის ცენტრთან (EPRC) თანამშრომლობით. იგი მიზნად ისახავს ამომრჩეველთა 

ცოდნის, უნარებისა და ორგანიზების შესაძლებლობების გაძლიერებას, რათა მიაღწიონ 

ქვეყანაში ისეთი პოლიტიკური თუ საარჩევნო პროგრამების განხორციელებას, რომლებიც 

უკეთ უპასუხებენ მათ რეალურ საჭიროებებს.

პროექტი საქართველოს ექვს რეგიონში: თბილისში, კახეთში, შიდა ქართლში, იმერეთში, 

სამეგრელოსა და აჭარაში ხორციელდება.

დოკუმენტის მომზადება შესაძლებელი გახდა ამერიკელი ხალხის გულუხვი დახმარების 
წყალობით, რომელიც აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მეშვეობით 
იქნა გაწეული. დოკუმენტის შინაარსზე პასუხისმგებელია ტექსტის ავტორი და არ 
შეიძლება განხილულ იქნას როგორც აღმოსავლეთ ევროპის ცენტრის მრავალპარტიული 
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ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ოფიციალური 
პოზიცია ან თვალსაზრისი.

ავტორები: გიორგი ორმოცაძე, თედო ევგენიძე

ტექსტის რედაქტორი: თამარ ხორბალაძე
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პოზიცია ან თვალსაზრისი.

სარჩევი

04 ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის

სერვისები და დახმარებები გორის 

მუნიციპალიტეტში 

05 გორის მუნიციპალიტეტი - ძირითადი

მაჩვენებლები

07 გორის მუნიციპალიტეტის ჯანდაცვის და

სოციალური დახმარებები

12 სოციალურ დახმარებებზე წვდომა არსებული

კვლევების თანახმად

14 ჯანდაცვის და სოციალური დახმარებების

ათვისება - ფაქტობრივი მონაცემები

14 დასკვნა



04
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 
სერვისები და დახმარებები გორის 
მუნიციპალიტეტში
ხელ მი საწ ვდო მი ჯან დაც ვის და სო ცია ლუ რი სერ ვი სე ბის უზ რუნ ველ
ყო ფა სა ქარ თვე ლო ში ცენ ტრა ლუ რი და ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის 
პა სუ ხის მგებ ლო ბაა, რაც ასა ხუ ლია ქვეყ ნის კონ სტი ტუ ცია სა და სხვა სა
კა ნონ მდებ ლო აქ ტებ ში. აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ სა ქარ თვე ლო ში ჯან დაც ვის 
და სო ცია ლუ რი დაც ვის სის ტე მა ამ ჟა მად მე ტად დე ცენ ტრა ლი ზე ბუ ლია, 
ვიდ რე რამ დე ნი მე წლის წინ. ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის კო
დექ სი უზ რუნ ველ ყოფს სა ხელ მწი ფო ხე ლი სუფ ლე ბი სა და ად გი ლობ რი
ვი თვით მმარ თვე ლო ბის ორ გა ნოე ბის უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბის ცალ სა ხად 
გან საზ ღვრას ამ მი მარ თუ ლე ბე ბით. 

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბი, სა ქარ თვე ლოს ოკუ პი რე ბუ ლი ტე რი ტო რიე ბი დან 
დევ ნილ თა, შრო მის, ჯან მრთე ლო ბი სა და სო ცია ლურ სა კით ხთა სა მი ნის
ტროს თან შე თან ხმე ბით, ასე ვე ახორ ციე ლე ბენ თე მა ტურ პროგ რა მებს, 
რომ ლე ბიც ავ სე ბენ სა ხელ მწი ფო პროგ რა მებს. ზო გიერ თი მუ ნი ცი პა ლი
ტე ტი აფი ნან სებს მე დი კა მენ ტებს ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლეო ბის თვის 
მი სა წო დებ ლად, ზო გი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი აფი ნან სებს სა მე დი ცი ნო და წე
სე ბუ ლე ბე ბის რეა ბი ლი ტა ციას, ასე ვე არ სე ბობს ამ ბუ ლა ტო რიუ ლი მკურ
ნა ლო ბის პროგ რა მა, რო მე ლიც გუ ლის ხმობს სა მე დი ცი ნო გა მოკ ვლე ვე
ბი სა და სტა ციო ნა რუ ლი მოვ ლის თა ნა და ფი ნან სე ბას, რო მე ლიც არ არის 
გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ჯან მრთე ლო ბის სა ყო ველ თაო და ფარ ვის პროგ რა
მით და ა.შ. შე სა ბა მი სად, სო ცია ლუ რი დაც ვის მუ ნი ცი პა ლუ რი პროგ რა
მე ბი ით ვა ლის წი ნე ბენ მთელ რიგ სა ჭი როე ბებს, იქ ნე ბა ეს სხვა დას ხვა 
მოწ ყვლა დი ჯგუ ფე ბის თვის დახ მა რე ბის გა წე ვა თუ ჯან დაც ვი სა და სხვა 
ტი პის მომ სა ხუ რე ბე ბის და ფი ნან სე ბა. 

ცხა დია მნიშ ვნე ლო ვა ნია, რომ აღ ნიშ ნუ ლი პროგ რა მე ბი შეე სა ბა მე ბო
დეს ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლეო ბის რეა ლურ სა ჭი როე ბებს და რაც არა
ნაკ ლებ აღ სა ნიშ ნა ვია, მო ქა ლა ქეებს ჰქონ დეთ ინ ფორ მა ცია ამ მომ
სა ხუ რე ბე ბის შე სა ხებ. არ სე ბუ ლი პროგ რა მე ბი სა და მა თი შეს რუ ლე ბის 
ან გა რი ში დაახ ლოე ბით წარ მოდ გე ნას გვაძ ლევს ამ სა კით ხებ თან მი
მარ თე ბა ში.

წი ნამ დე ბა რე დო კუ მენ ტში გაა ნა ლი ზე ბუ ლია გო რის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში 
სო ცია ლუ რი დახ მა რე ბე ბის გა ცე მის ვი თა რე ბა, პროგ რა მე ბის და ფი ნან
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სე ბის მდგო მა რეო ბა და მათ ზე სა ზო გა დოე ბის ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის ხა
რის ხი. დო კუ მენ ტის შექ მნი სას გა მო ყე ნე ბუ ლია მეო რა დი კვლე ვის მე
თო დი, რაც გარ კვეულ შეზ ღუდ ვებს გუ ლის ხმობს, კერ ძოდ, გვთა ვა ზობს 
ღია ფაქ ტობ რი ვი და სტა ტის ტი კუ რი მო ნა ცე მე ბის და ბო ლო წლებ ში გან
ხორ ციე ლე ბუ ლი კვლე ვე ბის ანა ლიზს. 

გორის მუნიციპალიტეტი - ძირითადი 
მაჩვენებლები 
გო რის მუ ნი ციპ ლი ტე ტი ში და ქარ თლის რე გიონს მიე კუთ ვნე ბა და მის 
ყვე ლა ზე დიდ ნა წილს წარ მოად გენს (53%). გო რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
მო სახ ლეო ბა 119000 ადა მია ნია, რო მელ თა 61.7% სოფ ლად ცხოვ რობს. 
აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ გო რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მო სახ ლეო ბა 2009 წლის 
შემ დეგ მუდ მი ვად იკ ლებს და დღეის თვის დაახ ლოე ბით 6%ით არის 
შემ ცი რე ბუ ლი. 

მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში და სახ ლე ბუ ლი 125,7 ათა სი მო სახ ლი დან 64.8 ათა სი 
ქა ლი, ხო ლო 60.9 ათა სი მა მა კა ცია. მათ შო რის სა ქა ლა ქო და სახ ლე ბებ
ში რე გის ტრი რე ბუ ლია სულ 48,1 ათა სი პი რი, სა სოფ ლო და სახ ლე ბებ ში 
კი  77,6 ათა სი მაც ხოვ რე ბე ლი.

გო რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მო სახ ლეო ბა მთლია ნი სა ქარ თვე ლოს მო სახ
ლეო ბის 3,38%ს, ხო ლო, ში და ქარ თლის რე გიო ნის 48,8%ს შეად გენს.

გო რის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში 2021 წელს პენ სიის მიმ ღე ბი იყო დაახ ლოე
ბით 14000 ადა მია ნი; სპე ცია ლუ რი სო ცია ლუ რი პა კე ტის მიმ ღე ბი  2897 
ადა მია ნი. მო სახ ლეო ბის უმე ტე სო ბა და საქ მე ბუ ლია სოფ ლის მეურ ნეო
ბის, მრეწ ვე ლო ბის და მშე ნებ ლო ბის მი მარ თუ ლე ბით. და საქ მე ბის სხვა 
წყა როებს შო რი საა მომ სა ხუ რე ბის სფე როე ბი: ტრან სპორ ტი, კო მუ ნი კა
ცია, ვაჭ რო ბა, გა ნათ ლე ბა და ჯან დაც ვა. 

გო რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი მოი ცავს 21 ად მი ნის ტრა ციულ ერ თეულს1. საკ
რე ბუ ლო (მუ ნი ცი პა ლუ რი საკ რე ბუ ლო) არის მი სი სა კა ნონ მდებ ლო ორ გა

1  გორის მუნიციპლიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულები: ბერბუკის, კარალეთის, 
შავშვების, მეჯვრისხევის, მერეთის, სკრის, ტირძნისის, ტინისხიდის, ვარიანის, 
ქვახვრელის, შინდისის, ძევერის, ზეღდულეთის, ახალუბნის, ატენის, ნიქოზის, 
მღებრიანის, საყავრის, ბოშურის, ტყვიავის და ხიდისთავის ადმინისტრაციული 
ერთეულები. 
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ნო, რო მე ლიც შედ გე ბა 15 მა ჟო რი ტა რი და 20 პრო პორ ციუ ლი წევ რი სა გან 
და ხდე ბა მი სი პირ და პი რი არ ჩე ვა სა მო ქა ლა ქო არ ჩევ ნე ბის პრო ცე სით. 
მე რია მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის აღ მას რუ ლე ბე ლი ორ გა ნოა, რო მე ლიც შედ გე
ბა 9 სტრუქ ტუ რუ ლი ერ თეუ ლის გან. მას პირ და პი რი არ ჩევ ნე ბის წე სით 
არ ჩეუ ლი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რი ხელ მძღვა ნე ლობს.

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ჩრდი ლოე თი ნა წი ლი ესაზ ღვრე ბა რუ სე თის ფე დე
რა ციის მიერ ოკუ პი რე ბულ სამ ხრეთ ოსე თის დე ფაქ ტო რე გიონს და 
ად მი ნის ტრა ციუ ლი საზ ღვრის მიმ დე ბა რე სოფ ლე ბი მნიშ ვნე ლოვ ნად 
გან საზ ღვრავს ად გი ლობ რი ვი სპე ცი ფი კა. მნიშ ვნე ლო ვან ყუ რად ღე ბას 
მოით ხოვს ად მი ნის ტრა ციუ ლი საზ ღვრის მიმ დე ბა რე სოფ ლე ბის და მა
თი მაც ხოვ რებ ლე ბის უსაფ რთხოე ბა. 

გო რის ეკო ნო მი კის ძი რი თა დი მა ხა სია თებ ლე ბი ასე გა მი ყუ რე ბა: მშპს 
რეა ლუ რი ზრდა: 6.8%; მშპ ერთ სულ მო სახ ლე ზე: 4255.7 აშშ დო ლა რი; 
უმუ შევ რო ბის დო ნე: 20.6%; რე გის ტრი რე ბუ ლი ეკო ნო მი კუ რი სუ ბიექ ტე
ბი  709 7292. 

გორის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები შეადგენს 
74 245 მლნ ლარს. ბიუჯეტის შემოსულობების ნახევარზე მეტს (62 455 
მლნ ლარი) მუნიციპალიტეტის საკუთარი შემოსავლები შეადგენს. 
მათ შორის, აღსანიშნავია დამატებული ღირებულების გადასახადი 
რომელზეც საკუთარი შემოსავლების დიდი ნაწილი (46 315 მლნ ლარი) 
მოდის. არასაკუთარი შე მო სავ ლე ბი ძი რი თა დად შედ გე ბა სა ხელ მწი ფო 
ბიუ ჯე ტი დან გა მო ყო ფი ლი მიზ ნობ რი ვი და კა პი ტა ლუ რი ტრან სფე რის
გან, რო მე ლიც მუ ნი ცი პა ლი ტეტს ყო ველ წლიუ რად გა მოე ყო ფა დე ლე
გი რე ბუ ლი უფ ლე ბა მო სი ლე ბის და ინ ფრას ტრუქ ტუ რუ ლი პროექ ტე ბის 
გან სა ხორ ციე ლებ ლად. ბიუ ჯე ტის გა და სახ დე ლე ბი, სა ქარ თვე ლოს 
მთავ რო ბის გან კარ გუ ლე ბით გა მო ყო ფი ლი თან ხის და წლის და საწ ყი
სი სათ ვის არ სე ბუ ლი ნაშ თის გა მო ყე ნე ბით, შეად გენს 87 808 მლნ ლარს, 
რომ ლის ფარ გლებ შიც ხორ ციელ დე ბა 7 პრიო რი ტე ტის და ფი ნან სე ბა.

გო რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ბიუ ჯეტ ში 2022 წლის თვის სო ცია ლუ რი და ჯან
დაც ვის პროგ რა მე ბის თვის გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია 3,5 მი ლიო ნი ლა რი. 
2023 წლის ბიუ ჯე ტის პროექ ტში, შე სა ბა მი სად, აღ ნიშ ნულ მი მარ თუ ლე
ბა ზე 3 მი ლიონ 670 ათა სი ლა რია. 

2  https://www.geostat.ge/regions/ 
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გორის მუნიციპალიტეტის ჯანდაცვის და 
სოციალური დახმარებები 
გო რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მიერ ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლეო ბის თვის მომ
სა ხუ რე ბის მი წო დე ბა რე გუ ლირ დე ბა სა ქარ თვე ლოს ორ გა ნუ ლი კა ნო ნის 
მი ხედ ვით. მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის პა სუ ხის მგებ ლო ბე ბი და მო ვა ლეო ბე ბი 
გან საზ ღვრუ ლია სა ქარ თვე ლოს ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის 
კო დექ სის მე3 თა ვით, რო მე ლიც გან საზ ღვრავს ორი სა ხის პა სუ ხის
მგებ ლო ბას: სა კუ თარ პა სუ ხის მგებ ლო ბას (მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის და მოუ კი
დე ბელ პა სუ ხის მგებ ლო ბას) და დე ლე გი რე ბულ პა სუ ხის მგებ ლო ბას (პა
სუ ხის მგებ ლო ბას, რო მე ლიც მი ღე ბუ ლია ცენ ტრა ლუ რი და რე გიო ნუ ლი 
თვით მარ თვე ლო ბის ორ გა ნო დან, შე სა ბა მი სი ფი ნან სუ რი თუ მა ტე რია
ლუ რი მხარ და ჭე რით). მუ ნი ცი პა ლუ რი პა სუ ხის მგებ ლო ბა ვრცელ დე ბა 
ისეთ სფე როებ ზე, რო გო რე ბიც არის ად გი ლობ რი ვი ინ ფრას ტრუქ ტუ რის 
გან ვი თა რე ბა/ შე ნახ ვა, სკო ლამ დე ლი და არა ფორ მა ლუ რი გა ნათ ლე
ბა, ჯან დაც ვა, სო ცია ლუ რი უზ რუნ ველ ყო ფა, კულ ტუ რუ ლი და სპორ ტუ ლი 
ღო ნის ძიე ბე ბის ორ გა ნი ზე ბა. ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის, რო
გორც სა კუ თა რი, ასე ვე დე ლე გი რე ბუ ლი პა სუ ხის მგებ ლო ბე ბი დე ტა ლუ
რად არის აღ წე რი ლი კო დექ სის მე16 და მე17 მუხ ლებ ში.

სო ცია ლუ რი დახ მა რე ბე ბი კი გან საზ ღვრუ ლია გო რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
დად გე ნი ლე ბე ბით, კერ ძოდ 2022 წლის დახ მა რე ბე ბის მო ცუ ლო ბა და 
სა ხეო ბე ბი გა წე რი ლია 2021 წლის 12 დე კემ ბრის საკ რე ბუ ლოს დად გე
ნი ლე ბა ში „გო რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 2022 წლის ად გი ლობ რი ვი ბიუ ჯე
ტი დან სო ცია ლუ რი დახ მა რე ბის გა ცე მის წე სის დამ ტკი ცე ბის შე სა ხებ “.
აღ ნიშ ნუ ლი დად გე ნი ლე ბის თა ნახ მად, გორ ში დახ მა რე ბე ბი სხვა დას
ხვა სა ჭი როე ბე ბის კენ არის მი მარ თუ ლი, პირ ველ რიგ ში კი  ჯან დაც ვის 
სა ჭი როე ბებ ზე. 

გო რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 2022 წლის ბიუ ჯე ტი დან შემ დე გი მი მარ თუ ლე
ბე ბით არის შე საძ ლე ბე ლი დახ მა რე ბის მი ღე ბა: 

ონ კო ლო გიუ რი პა ციენ ტე ბის დახ მა რე ბა

• ონ კო ლო გიუ რი პა ციენ ტე ბის დახ მა რე ბა სა მე დი ცი ნო კვლე ვა წლის
ლი მი ტი  500 ლა რი;

• სტა ციო ნა რუ ლი მკურ ნა ლო ბა წლის ლი მი ტი  500 ლა რი;
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• ონ კო ლო გიუ რი ავად მყო ფე ბის მე დი კა მენ ტე ბით უზ რუნ ველ ყო ფა

წლის ლი მი ტი  500 ლა რი;

სო ცია ლუ რად დაუც ვე ლი მო სახ ლეო ბის სა მე დი ცი ნო დახ მა რე ბა (სა რეი
ტინ გო ქუ ლა 0დან 150 000  ის ჩათ ვლით):

• სა მე დი ცი ნო კვლე ვა წლის ლი მი ტი  400 ლა რი;

• სტა ციო ნა რუ ლი მკურ ნა ლო ბა წლის ლი მი ტი  500 ლა რი;

უფასო მედიკამენტებით ისარგებლებენ:

• ეპი ლეფ სიით დაა ვა დე ბუ ლი პა ციენ ტე ბი;

• პარ კინ სო ნიზ მით დაა ვა დე ბუ ლი პა ციენ ტე ბი;

• თა ვის ტვი ნის სის ხლის მი მოქ ცე ვის მოშ ლით დაა ვა დე ბუ ლი პი რე
ბი (სა რეი ტინ გო ქუ ლა 0დან 150 000  ის ჩათ ვლით);

• შაქ რია ნი დია ბე ტი ტი პი IIით (ინ სუ ლინ და მოუ კი დე ბე ლი) დაა ვა დე
ბუ ლი პი რე ბი (სა რეი ტინ გო ქუ ლა 0დან 150 000  ის ჩათ ვლით);

• ბრონ ქია ლუ რი ას თმით დაა ვა დე ბუ ლი ადა მია ნე ბი (სა რეი ტინ გო
ქუ ლა 0დან 150 000  ის ჩათ ვლით);

• ფა რი სებ რი ჯირ კვლის დაა ვა დე ბის მქო ნე ადა მია ნე ბი (სა რეი ტინ გო
ქუ ლა 0დან 150 000  ის ჩათ ვლით);

• თვა ლის ქრო ნი კუ ლი დაა ვა დე ბა (გლაუ კო მა) სა მე დი ცი ნო კო დი
H40დან – H42 ჩათ ვლით; H42* (სა რეი ტინ გო ქუ ლა 0დან 150 000 
ის ჩათ ვლით) წლის ლი მი ტი  200 ლა რი;

სხვა დას ხვა დაა ვა დე ბის მქო ნე ადა მია ნე ბის სა მე დი ცი ნო დახ მა რე ბა: 

• იშ ვია თი დაა ვა დე ბე ბის მქო ნე ადა მია ნე ბი;

• ცე რებ რა ლუ რი დამ ბლის მქო ნე ადა მია ნე ბი;

• დაუ ნის სინ დრო მის მა ტა რე ბე ლი მო ქა ლა ქეე ბი;

• არო მა ტუ ლი ამი ნომ ჟა ვე ბის მე ტა ბო ლიზ მის დარ ღვე ვე ბის მქო ნე
ადა მია ნე ბი;

• კა ნის ქრო ნი კუ ლი (თან და ყო ლი ლი იქ თიო ზი ICD Q80) დაა ვა დე ბის
მქო ნე ადა მია ნე ბი;



09
• ჰიდ რო ცე ფა ლიით დაა ვა დე ბუ ლი ადა მია ნე ბი;

• ოჯა ხუ რი ხმელ თა შუაზ ღვის ცხე ლე ბით დაა ვა დე ბუ ლი ადა მია ნე ბი

წლის ლი მი ტი  500 ლა რი;

• აუ ტიზ მის სპექ ტრის მქო ნე (F84.0; F84.1) ბავ შვე ბის (0დან 18 წლამ

დე) სა მე დი ცი ნო დახ მა რე ბის წლის ლი მი ტი  2000 ლა რი;

• სქო ლიო ზით დაა ვა დე ბუ ლი ბე ნე ფი ცია რე ბის სამ კურ ნა ლო სა რეა

ბი ლი ტა ციო დახ მა რე ბა  II და III ხა რის ხის სქო ლიო ზით დაა ვა დე

ბუ ლი ბე ნე ფი ცია რე ბის თვის სა ცუ რაო გა მა ჯან სა ღე ბე ლი კურ სი

სა ცუ რაო აუზ ზე; არაერ თჯე რა დი ფუ ლა დი დახ მა რე ბა; (სა რეი ტინ გო

ქუ ლა 0დან 120 000ის ჩათ ვლით) წლის ლი მი ტი  300 ლა რი;

• ძა ლა დო ბის შე დე გად ფსი ქო ლო გიუ რი რეა ბი ლი ტა ციის სა ჭი როე

ბის მქო ნე ბავ შვე ბის ფსი ქო ლო გიუ რი რეა ბი ლი ტა ციის კურ სე ბის

და ფი ნან სე ბა  350 ლა რი;

სო ცია ლუ რი პროგ რა მით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია ასე ვე სხვა დას ხვა სა ჭი

როე ბე ბი, კერ ძოდ, გო რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სო ცია ლუ რი პროგ რა მით 

გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ფუ ლა დი დახ მა რე ბე ბით სარ გებ ლო ბა შეუძ ლიათ 

შემ დე გი კა ტე გო რიის მო ქა ლა ქეებს: 

• სოციალურად დაუცველი (სარეიტინგო ქულა: 0დან 120 000 ჩათ

ვლით) სტუდენტების სწავლის ღირებულების დაფინანსება წე- 

ლიწადში ერთხელ  500 ლარი;

• ოლიმპიურ სახეობებში საქართველოს ნაკრების მოქმედი, სოცია

ლურად დაუცველი (ქულა: 0დან 120 000 ჩათვლით) სპორტსმენე- 

ბის დახმარება წელიწადში ერთხელ  500 ლარი;

• დედ მა მით ობო ლი ბავ შვე ბი სა (0დან 18 წლამ დე) და იმ ბავ შვე

ბის (0დან 18 წლამ დე) დახ მა რე ბა, რო მელ თა მშობ ლებ საც შეზ ღუ

დუ ლი აქვთ მშობ ლის უფ ლე ბა მო ვა ლეო ბე ბი  წე ლი წად ში ერ

თხელ  1000 ლა რი;

• სტი ქიი თა და ხან ძრით და ზა რა ლე ბუ ლი ოჯა ხე ბის დახ მა რე ბა (მხო

ლოდ საც ხოვ რე ბე ლი ფარ თის და ზია ნე ბის შემ თხვე ვა ში) წე ლი

წად ში ერ თხელ  არაუ მე ტეს 3000 ლა რი სა (ზა რა ლის რაო დე ნო ბის

გათ ვა ლის წი ნე ბით);
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• სა ქარ თვე ლოს თა ვი სუფ ლე ბი სა და ტე რი ტო რიუ ლი მთლია ნო ბი

სათ ვის მებ რძოლ თა (ვე ტე რან თა) ოჯა ხე ბის დახ მა რე ბა წე ლი წად ში
ერ თხელ  300 ლა რი;

• სა ქარ თვე ლოს თა ვი სუფ ლე ბი სა და ტე რი ტო რიუ ლი მთლია ნო ბი
სათ ვის მებ რძოლ თა შშმ ვე ტე რა ნე ბის დახ მა რე ბა სა ქარ თვე ლოს
და მოუ კი დებ ლო ბის დღეს თან და კავ ში რე ბით (26 მაი სი)  300 ლა რი;

• მეო რე მსოფ ლიო ომის მო ნა წი ლეე ბის დახ მა რე ბა ფა შიზ მზე გა
მარ ჯვე ბის დღეს თან და კავ ში რე ბით  300 ლა რი;

• სა ქარ თვე ლოს თა ვი სუფ ლე ბი სა და ტე რი ტო რიუ ლი მთლია ნო ბის
თვის მებ რძო ლი შეზ ღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის მქო ნე პი რე ბი სა
და მეო რე მსოფ ლიო ომის ვე ტე რა ნე ბის დახ მა რე ბა “ვე ტე რა ნის
დღეს თან” და კავ ში რე ბით (17 ოქ ტომ ბე რი) – 200 ლა რი; წლის გან
მავ ლო ბა ში ვე ტე რა ნე ბის დახ მა რე ბა ჯამ ში შეად გენ 800 ლარს;

• დახ მა რე ბა მე3 შვი ლის შე ძე ნი სას (სა რეი ტინ გო ქუ ლა 0  დან 150 000 
მდე; სა მი ვე შვი ლი 0დან 18 წლამ დე) 300 ლა რი; 4 შვი ლია ნი ოჯა ხე ბის
დახ მა რე ბა (ოთ ხი ვე შვი ლი 0დან 18 წლამ დე) წე ლი წად ში ერ თხელ
 500 ლა რი; 5 და მეტ შვი ლია ნი ოჯა ხე ბის დახ მა რე ბა (ყვე ლა შვი ლი
0დან 18 წლამ დე) წე ლი წად ში ერ თხელ თი თო ბავ შვზე  200 ლა რი;

• ასი და მე ტი წლის ასა კის უხუ ცე სე ბის დახ მა რე ბა წე ლი წად ში ერ
თხელ  1000 ლა რი;

• სო ცია ლუ რად დაუც ვე ლი მარ ტო ხე ლა სტა ტუ სის მქო ნე მშობ ლე ბის
დახ მა რე ბა, რო მელ თაც ჰყავთ ქორ წი ნე ბის გა რე შე და ბა დე ბუ ლი
18 წლამ დე ასა კის შვი ლი/ შვი ლე ბი (0დან 18წლამ დე) სა რეი ტინ გო
ქუ ლა 0დან – 70 000 ის ჩათ ვლით  500 ლა რი; სა რეი ტინ გო ქუ ლა
70 000დან – 100 000 ის ჩათ ვლით  300 ლა რი; სა რეი ტინ გო ქუ ლა
100 000დან – 150 000 ის ჩათ ვლით  200 ლა რი;

• ოჯახ ში ძა ლა დო ბის მსხვერ პლე ბის (ბე ნე ფი ცია რე ბის) დახ მა რე ბა
წე ლი წად ში ერ თხელ  300 ლა რი;

• მიუ სა ფა რი ადა მია ნე ბის ქი რით უზ რუნ ველ ყო ფა თვე ში 150 ლა რის
ოდე ნო ბით;

• მკვეთ რად გა მო ხა ტუ ლი (უ სი ნათ ლო) შეზ ღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის
მქო ნე პი რე ბის დახ მა რე ბა წე ლი წად ში ერ თხელ  300 ლა რი; მნიშ
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ვნე ლოვ ნად გა მო ხა ტულ (უ სი ნათ ლო) შეზ ღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის 
მქო ნე პი რე ბის დახ მა რე ბა (სა რეი ტინ გო ქუ ლა 0დან 150 000ის 
ჩათ ვლით) წე ლი წად ში ერ თხელ  250 ლა რი; 

• დია ლიზ ზე მყო ფი ადა მია ნე ბის დახ მა რე ბა წე ლი წად ში ერ თხელ 
500 ლა რი;

• სმე ნა დაქ ვეი თე ბუ ლი (ყრუ მუნ ჯო ბა ICD H90.6; H91.9) ადა მია ნე
ბის დახ მა რე ბა წე ლი წად ში ერ თხელ  250 ლა რი;

• 2022 წლის 1 იან ვრი დან სას ჯე ლაღ სრუ ლე ბის და წე სე ბუ ლე ბი დან
გან თა ვი სუფ ლე ბუ ლი ყო ფი ლი მსჯავ რდე ბუ ლე ბის დახ მა რე ბა წე
ლი წად ში ერ თხელ  300 ლა რი;

• 2022 წლის 1 იან ვრი დან სა ხელ მწი ფო ზრუნ ვი დან გა სუ ლი სრულ
წლო ვა ნი (ა რაუ მე ტეს 21 წლი სა) მო ქა ლა ქეე ბის დახ მა რე ბა წე ლი
წად ში ერ თხელ  300 ლა რი;

• ცე რებ რა ლუ რი დამ ბლით, დაუ ნის სინ დრო მით, გლუ ტე ნის დაა ვა
დე ბით (ცე ლია კია ICD K90.0), ფე ნილ კე ტო ნუ რიით, ჰიდ რო ცე ფა
ლიით და ოჯა ხუ რი ხმელ თა შუაზ ღვის ცხე ლე ბით დაა ვა დე ბუ ლი
ადა მია ნე ბის სო ცია ლუ რი დახ მა რე ბა წე ლი წად ში ერ თხელ  500
ლა რი;

• რეინ ტეგ რა ცია ში მყო ფი ბავ შვე ბის დახ მა რე ბა თა ნა და ფი ნან სე ბით
თი თოეულ ბავ შვზე თვე ში  80 ლა რი;

გო რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ინ ფრას ტრუქ ტუ რუ ლი თა ნა და ფი ნან სე ბის 
პრო გ რა მე ბით სარ გებ ლო ბი სას ბი ნათ მე სა კუთ რე თა ამ ხა ნა გო ბე ბი სა და 
ინ დი ვი დუა ლუ რი საც ხოვ რე ბე ლი სახ ლე ბის მე სა კუთ რე თა გაერ თია ნე
ბე ბის სო ცია ლუ რად დაუც ვე ლი წევ რე ბის წი ლის და ფი ნან სე ბა. 

მიც ვა ლე ბულ თა სა რი ტუა ლო მომ სა ხუ რე ბა მო სახ ლეო ბის ხუთ კა ტე გო
რიას გაე წე ვა. 

გო რის მე რია უზ რუნ ველ ყოფს დევ ნი ლე ბის, ომის ვე ტე რა ნე ბის, უპატ რო
ნო მიც ვა ლე ბუ ლე ბი სა და იმ ოჯა ხე ბის წევ რე ბის სა რი ტუა ლო ხარ ჯე ბის 
და ფი ნან სე ბას, რომ ლე ბიც სარ გებ ლო ბენ მე რიის ქი რავ ნო ბის პროგ რა
მით და უწ ყე ბის მიერ უზ რუნ ველ ყო ფილ ნი არიან დროე ბი თი საც ხოვ რე
ბე ლი ფარ თე ბით. 
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400 ლა რი 2021 წელს, სა ზო გა დოებ რი ვი ტრან სპორ ტის მოძ რაო ბის შეზ
ღუდ ვის შემ თხვე ვა ში, იმ მო ქა ლა ქეებს, რომ ლე ბიც სა ჭი როე ბენ დია
ლი ზის პრო ცე დუ რას, დაუ ფი ნან სდე ბათ ტრან სპორ ტი რე ბის ხარ ჯე ბი“.

საინ ტე რე სო დე ტა ლია, რომ მა გა ლი თად სპორ ტსმე ნე ბის დახ მა რე ბა, 
რო მე ლიც ჩა მო ნათ ვალ შია, პირ ვე ლად და ჯერ ჯე რო ბით გა მო ნაკ ლი სის 
სა ხით გო რის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში იყო შე მო ღე ბუ ლი. რო გორც კვლე ვე ბი 
აჩ ვე ნებს3 გარ კვეუ ლი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბი გა მოირ ჩე ვიან დახ მა რე ბე
ბის გან სა კუთ რე ბუ ლი ტი პე ბის გა ცე მის კუთ ხით. ეს დახ მა რე ბე ბი მხო
ლოდ აღ ნიშ ნუ ლი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის თვის არის და მა ხა სია თე ბე ლი და 
სხვა გან არ გვხვდე ბა. ეს შეიძ ლე ბა კონ კრე ტუ ლი რე გიო ნის ტრა დი ციით 
იყოს გა მოწ ვეუ ლი, ან სა ჭი როე ბი დან გა მომ დი ნა რეობ დეს. 

სოციალურ დახმარებებზე წვდომა 
არსებული კვლევების თანახმად 
ბო ლო წლებ ში ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვე ბი აჩ ვე ნებს, რომ ზო გა დად სა ქარ
თვე ლოს რე გიო ნებ ში საკ მაოდ და ბა ლია სო ცია ლუ რი და ჯან დაც ვის 
პროგ რა მე ბის, სერ ვი სე ბის შე სა ხებ ცოდ ნა4; ამას გარ და, პრობ ლე მაა 
ად გი ლებ ზე სერ ვი სის ხა რის ხი (გან სა კუთ რე ბით ჯან დაც ვის მომ სა ხუ რე
ბებ ში) და ნდო ბა ად გი ლობ რი ვი სა მე დი ცი ნო ინ სტი ტუ ციე ბის მი მართ. 

კონ კრე ტუ ლად გო რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მუ ნი ცი პა ლუ რი და სო ცია ლუ რი 
სერ ვი სე ბის კვლე ვის თა ნახ მად კი, რო მე ლიც კო ვიდ პან დე მიამ დეა ჩა
ტა რე ბუ ლი, ად გი ლობ რივ მო სახ ლეო ბას არა თა ნა ბა რი წვდო მა აქვს მუ
ნი ცი პა ლურ სერ ვი სებ ზე. თუ ქა ლაქ გო რის მო სახ ლეო ბის თვის მეტ ნაკ
ლე ბად ხელ მის წავ დო მია ყვე ლა სერ ვი სი, სოფ ლის ტი პის და სახ ლე ბებ ში 
და დევ ნი ლე ბით კომ პაქ ტუ რად და სახ ლე ბუ ლი ად გი ლე ბის ნა წილ ში ჯერ 
კი დევ პრობ ლე მაა წყლით მო მა რა გე ბა, კა ნა ლი ზა ციის სის ტე მე ბი და ა.შ. 

მუ ნი ცი პა ლურ დო ნე ზე საკ მაოდ გარ თუ ლე ბუ ლია სოფ ლე ბის სა ჭი როე
ბე ბის სრუ ლად გააზ რე ბა და შე სა ბა მის ბიუ ჯეტ ში ასახ ვა; ისე ვე, რო გორც 
ზო გა დად სხვა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში, ბიუ ჯე ტის ფორ მი რე ბა ძი რი თა
დად პი რა დი გა მოც დი ლე ბის სა ფუძ ველ ზე ხდე ბა და არა სიღ რმი სეუ ლი 
კვლე ვე ბის. 

3 UNISEF, სოციალური დახმარებების აღწერა და რეკომენაციები 2016წ. 
4 EWMI’s Research Findings for the Strategic Support and Policy Grants (SSPG) Program 

on Healthcare, Education, and Social Protection
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სო ცია ლუ რი სერ ვი სე ბი სა და დახ მა რე ბე ბის მი ღე ბას თან და კავ ში რე
ბით კო ვი დამ დე, კერ ძოდ 2019 წელს ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვის თა ნახ მად5, 
გო რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი საკ მაოდ ღია იყო სო ცია ლუ რი დახ მა რე ბე ბის 
მი წო დე ბი სას. იმ მო სახ ლეო ბის 38,9%, რო მელ მაც მუ ნი ცი პა ლი ტეტს მი
მარ თა დახ მა რე ბის თვის, თვლი და, რომ ჯან დაც ვას თან და კავ ში რე ბუ ლი 
დახ მა რე ბე ბის მი ღე ბის პრო ცე დუ რე ბი საკ მაოდ მარ ტი ვი იყო, 38,7% კი 
ამას მეტ ნაკ ლე ბად რთუ ლად მიიჩ ნევ და. 

ამას თან ერ თად, იმ მო სახ ლეო ბის 53,3%მა, ვინც მი მარ თა მუ ნი ცი პა
ლი ტეტს სხვა დას ხვა დახ მა რე ბის თვის, გა ნაც ხა და, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტე
ტის გან უა რი ან თან ხმო ბა დად გე ნილ ვა და ში  10 სა მუ შაო დღე ში მი
იღეს;

მუ ნი ცი პა ლუ რი სერ ვი სე ბის გა მო ყე ნე ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი ზო გა დად 2019 
წლის თვის საკ მაოდ და ბა ლი იყო. 30დან 11 სერ ვი სი საერ თოდ არ ყო
ფი ლა გა მო ყე ნე ბუ ლი ნა ხე ვარ ზე მე ტი მო სახ ლეო ბის გან. ყვე ლა ზე ნაკ
ლე ბად გა მო ყე ნე ბუ ლი სერ ვი სი იყო მშე ნებ ლო ბის ნე ბარ თვა და მუ ზეუ
მებ ში ვი ზი ტის შე საძ ლებ ლო ბა; საკ მაოდ და ბა ლი იყო მო სახ ლეო ბის 
ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის დო ნე  მო სახ ლეო ბის 49%მა საერ თოდ არ იცო და 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მიერ მი ღე ბუ ლი გა დაწ ყვე ტი ლე ბე ბის შე სა ხებ. ასე
ვე, და ბა ლია მო სახ ლეო ბის ცოდ ნა თვით მმარ თვე ლო ბა ში მო ნა წი ლეო
ბის მი ღე ბის შე საძ ლებ ლო ბის შე სა ხებ. კვლე ვის ბე ნე ფი ციარ თა 45%მა 
არა ფე რი იცო და გა დაწ ყვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში ჩარ თვის შე საძ
ლებ ლო ბე ბის შე სა ხებ. 

სხვაო ბა ქა ლა ქი სა და სოფ ლის მო სახ ლეო ბის ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბას შო
რის დაახ ლოე ბით 11,5%ია.

გა მო კით ხუ ლო თა 42%ს ასე ვე არ სჯე რა რომ ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ
თვე ლო ბა გა მო ხა ტავს სა ზო გა დოე ბის ინ ტე რესს. 

გა მო კით ხულ თა 40,7%მა თქვა რომ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სტა ფი და კომ
პლექ ტე ბუ ლია ნაც ნო ბო ბით, მხო ლოდ 23,3% საუბ რობს ზო გა დად კო
რუფ ცია ზე. 

მა ღა ლია ნი ჰი ლიზ მის მაჩ ვე ნე ბე ლი ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო
ბე ბის მი მართ. არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ციე ბის რო ლი მა ღა ლია კო მუ
ნი კა ცია ში ხე ლი სუფ ლე ბას თან; დევ ნი ლე ბი უფ რო მე ტად სარ გებ ლო ბენ 

5  Local Services in Gori Municipality Practice, Attitudes and Perceptions; Gori Information 
Centre (2019).
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ცენ ტრა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბის მიერ შე მო თა ვა ზე ბუ ლი სერ ვი სე ბით და 
ნაკ ლე ბად  ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის. 

ჯან დაც ვის და სო ცია ლუ რი დახ მა რე ბე ბის 
ათ ვი სე ბა - ფაქ ტობ რი ვი მო ნა ცე მე ბი 
გო რის მე რიის ან გა რი შის თა ნახ მად, გა სულ წელს სო ცია ლუ რი და ჯან
დაც ვის ღო ნის ძიე ბე ბი და პროგ რა მე ბი და ფი ნან სდა 1 832.8 ათა სი ლა
რით, გეგ მა ით ვა ლის წი ნებ და 2 176.5 ათას ლარს, და ფი ნან სე ბუ ლია 
84.2%ით. აქე დან ჯან დაც ვის სერ ვი სე ბი  გა მო ყო ფი ლი თან ხა  1 350 
000 ლა რი, ისარ გებ ლა 3 698  მა ბე ნე ფი ციარ მა; სო ცია ლუ რი სერ ვი სე ბი 
 გა მო ყო ფი ლი თან ხა 1 063 500 ლა რი, ისარ გებ ლა 1 484  მა ბე ნე ფი
ციარ მა; სო ცია ლუ რი პროექ ტე ბის თა ნა და ფი ნან სე ბის პროგ რა მა  ბიუ
ჯე ტი  270 000 ლა რი  ისარ გებ ლა 10მა არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ციამ 
და თა ნა და ფი ნან სე ბა მიი ღო 15მა პროექ ტმა.

გო რის მე რიამ ითა ნამ შრომ ლა სო ცია ლუ რი პროგ რა მე ბის ფარ გლებ ში 
შემ დეგ არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ციებ თან: „კე თილ დღეო ბი სა და გან
ვი თა რე ბის ცენ ტრი“, სა ზო გა დოე ბა „ბი ლი კი“, სკრის სა თე მო ასო ცია ცია 
„ბეთ ლე მი“, საქ ველ მოქ მე დო ფონ დი „სა ქარ თვე ლოს კა რი ტა სი“, „სა
ქარ თვე ლოს სა მა რი ტელ თა კავ ში რი“, „სა ქარ თვე ლოს წი თე ლი ჯვრის 
სა ზო გა დოე ბა“, ასო ცია ცია „თან ხმო ბა“, „ო მი სა და სამ ხედ რო ძა ლე ბის 
ვე ტე რა ნე ბის და საქ მე ბი სა და ბიზ ნე სის ხელ შეწ ყო ბის ცენ ტრი“, „შე ნი 
თბი ლი კე რა“  მო ხუ ცე ბულ თა თავ შე სა ფა რი, „სა ქარ თვე ლოს უსი ნათ
ლო თა კავ ში რი“. 

უფ რო დე ტა ლუ რი ან გა რიშ გე ბა ჯან დაც ვი სა და სო ცია ლუ რი პროგ რა მე
ბის ხარ ჯვის შეს რუ ლე ბას თან და კავ ში რე ბით გო რის მუ ნი ცი პა ლი ტეტს 
2021 წლის აგ ვის ტო დან 2022 წლის აგ ვის ტომ დე აქვს გა კე თე ბუ ლი.

დას კვნა 
მო ნა ცე მე ბი ცხად ყოფს, რომ მიუ ხე და ვად იმი სა, რომ სა ქარ თვე ლო ში 
დღეს მო სახ ლეო ბის 19% ოფი ცია ლუ რად არის სი ღა რი ბის ზღვარს მიღ
მა, ჯან დაც ვის და სო ცია ლუ რი პროგ რა მე ბის ათ ვი სე ბა რე გიო ნებ ში, მათ 
შო რის გო რის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში სრულ ფა სოვ ნად ვერ ხერ ხდე ბა. ამა ზე 
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მოწ მობს 80%ია ნი შეს რუ ლე ბის შე სა ხებ ან გა რი შე ბიც და ასე ვე ბო ლო 
პე რიო დამ დე ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვე ბი. მა გა ლი თად, პან დე მიამ დე, 2019 
წლის მო ნა ცე მე ბით, გო რის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში 30დან 11 სერ ვი სი საერ
თოდ არ ყო ფი ლა გა მო ყე ნე ბუ ლი. თა ვად სერ ვი სე ბის სი მარ ტი ვეს თან 
და კავ ში რე ბით ერ თგვა რო ვა ნი მო საზ რე ბე ბი არ არის  თით ქმის თა ნა
ბა რია იმ ადა მიან თა რაო დე ნო ბა, ვინც თვლის რომ სერ ვი სის მო პო ვე
ბა გო რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი დან რთუ ლია და ვი სი აზ რი თაც  მარ ტი ვია. 
მნიშ ვნე ლო ვა ნია, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი, კვლე ვე ბის თა ნახ მად, დროუ
ლად სცემს პა სუხს (ში ნაარ სის მიუ ხე და ვად) გან მცხა დებ ლებს. თუმ ცა, 
მნიშ ვნე ლო ვა ნია დახ მა რე ბის პროგ რა მე ბის და ამ პროგ რა მე ბის მი ღე
ბის პრო ცე დუ რე ბის შე სა ხებ სა ზო გა დოე ბის უკეთ ინ ფორ მი რე ბა. ასე ვე 
კვლე ვე ბი აჩ ვე ნებს, რომ ად გი ლებ ზე პრობ ლე მაა ჯან დაც ვი სა და სო
ცია ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის არა იმ დე ნად და ფი ნან სე ბა, რამ დე ნა დაც ამ 
სერ ვი სის ხა რის ხი, რაც სო ცია ლუ რი და ჯან დაც ვის სის ტე მის მე ტი დე
ცენ ტრა ლი ზა ციი სა და გან ვი თა რე ბის სა კით ხია. 
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