
დანართი 1

(ლარებში)

პრიორიტეტის 

დასახელება 

პროგრამის 

კოდი
პროგრამის დასახელება

გასული წლის 

პროგნოზი

მ.შ. საბიუჯეტო 

სახსრები

გასული წლის 

შესრულება

მ.შ. საბიუჯეტო 

სახსრები

ჯანმრთელობის 

დაცვა და  

სოციალური 

უზრუნველყოფა

06 00
სოციალური 

უზრუნველყოფა 
8 524 028 8 521 028 8 070 720 8 070 219

8 524 028 8 521 028 8 070 720 8 070 219

 პრიორიტეტების ფინანსური ანგარიშგების ფორმა

სულ პრიორიტეტზე მიმართული სახსრები



დანართი 2

(ლარებში)

პროგრამის დასახელება

პროგრამის კოდი

პროგრამის განმახორციელებელი

პროგრამით გათვალისწინებული 

ქვეპროგრამები და ღონისძიებები

გასული წლის 

პროგნოზი

მ.შ. საბიუჯეტო 

სახსრები

გასული წლის 

ფაქტი

მ.შ. საბიუჯეტო 

სახსრები

კომუნალური მომსახურების საფასურის 

სუბსიდირება - 06 02 01
619 278 619 278 567 718 567 718

წყლისა და კანალიზაციის გადასახადის 

დაფარვა
316 572 316 572 314308 314308

დასუფთავებისათვის მოსაკრებლის 

გადასახადის დაფარვა 
183 756 183 756 155 966 155 966

სატელეფონო-სააბონენტო გადასახადის 

დაფარვა
49 800 49 800 44 076 44 076

გაზიფიცირების - ბუნებრივი აირის 

მილგაყვანილობისა და მრიცხველის 

სამონტაჟო სამუშაოების ღირებულების  90% 

თანადაფინანსება ერთი წერტილის 

გათვალისწინებით გაზქურამდე

50 400 50 400 39 600 39 600

ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული 

პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახის 

წევრების და მარჩენალდაკარგულების 

თხევადი აირის ტალონით დახმარება

18 750 18 750 13 768 13 768

მოწყვლადი სოციალური კატეგორიების 

მატერიალური დახმარებით 

უზრუნველყოფა - 06 02 02

192 000 192 000 175 340 175 340

სადღესასწაულო დღეებში ვეტერანებზე 

(ომის მონაწილეები და ომში დაღუპულთა 

ოჯახის წევრები) მატერიალური 

დახმარების გაწევა

75 600 75 600 72 600 72 600

შვილის შეძენასთან დაკავშირებით 

სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის 

მატერიალური დახმარების გაწევა

80 000 80 000 76 300 76 300

ვეტერანთა (ომის მონაწილე) და 

სოციალურად დაუცველ პირთა 

გარდაცვალების შემთხვევაში მათ 

ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური 

დახმარების გაწევა 

32 500 32 500 25 000 25 000

ეტლით მოსარგებლე შშმ სტატუსის მქონე 

სტუდენტების სატრანსპორტო ხარჯების 

სუბსიდირება.

3 900 3 900 1 440 1 440

მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის 

საფასურის სუბსიდირება  06 02 03
1 660 680 1 660 680 1 644 021 1 644 021

განსაზღვრული სოციალური კატეგორიების 

პირთა  (მასწავლებელები, საბავშვო ბაღების 

და ბილიოთეკების თანამშრომლები, 

სტუდენტები, იძულებით 

გადაადგილებული პირები, ასაკით 

პენსიონერები, საბავშვო ბაღების და 

ბილიოთეკების თანამშრომლები, რომელთა 

ხელფასი არ აღემატება 625 ლარს თვეში)  

მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის 

საფასურის 50%-ით სუბსდირება  

390 600 390 600 379 948 379 948

 პროგრამის კვარტალური ფინანსური ანგარიშგების ფორმა

სოციალური უზრუნველყოფა

06 02

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

სამსახური



განსაზღვრული სოციალური კატეგორიების 

პირთა (ბათუმის ხანდაზმულთა 

სოციალური ცენტრის ბენეფიციარები, 

ვეტერანებისა და მათთან გათანაბრებული 

პირები, 0-70 000 ქულის მქონე 

ბენეფიციარები, შშმ პირები, მოსწავლეები) 

მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის 

საფასურის 100%-ით სუბსდირება

1 270 080 1 270 080 1 264 073 1 264 073

მზრუნველობას მოკლებულებულ 

ბენეფიციართა მოვლა-პატრონობა და  

მოვლის საჭიროების მქონე პირთა დახმარება - 

06 02 04

866 340 866 340 860 885 860 884

მზრუნველობას მოკლებუბულ პირთა 

დახმარება
801 540 801 540 801 540 801 540

ბინაზე მოვლის საჭიროების მქონე პირთა 

დახმარება 
64 800 64 800 59 344 59 344

მრავალშვილიანი ოჯახების საცხოვრებელი 

ბინებით  უზრუნველყოფა  - 06 02 05
32 250 32 250 32 250 32 250

მრავალშვილიანი ოჯახზე საკომპენსაციო 

თანხის გაცემა  ბინის სარემონტო 

სამუშაოებისათვის

32 250 32 250 32 250 32 250

მუნიციპალური უფასო სასადილო   

06 02 06
3 228 200 3 225 200 3 139 535 3 139 035

ადმინისტრირება და მართვა 1 033 820 1 030 820 984 407 983 907

შრომის ანაზღაურება 784 300 784 300 784 245 784 245

შტატგარეშე მომუშავეთა შრომის 

ანაზღაურება
7 200 7 200 7 159 7 159

საქონელი და მომსახურება, სხვა 

დანარჩენი ხარჯები
242 320 239 320 193 003 192 502

საკვები პროდუქტების შეძენა 

(ბენეფიციართა რაოდენობა)
2 147 680 2 147 680 2 115 634 2 115 634

მატერიალურ ტექნიკური ბაზის განახლება 46 700 46 700 39 495 39 495

კომპიუტერული ტექნიკის შეძენა 4 300 4 300 3 750 3 750

სამზარეულოს აქსესუარები (ჭურჭელი) 15 000 15 000 14 690 14 690

კარტოფილის სათლელი 

მოწყობილოებები
12 000 12 000 7 255 7 255

საოჯახო ტექნიკის (სასადილოებისათვის 

გაზქურების და მაცივარების შეძენა)
14 000 14 000 13 800 13 800

გამწოვის სისტემის აქსესუარების შეძენა 1 400 1 400

დროებითი ღამის თავშესაფარი

06 02 07
297 800 297 800 244 991 244 991

ადმინისტრირება და მართვა 222 100 222 100 181 018 181 018

შრომის ანაზღაურება 17 400 17 400 10 510 10 510

შტატგარეშე მომუშავეთა შრომის 

ანაზღაურება
99 360 99 360 96 790 96 790

საქონელი და მომსახურება, სხვა 

დანარჩენი ხარჯები
105 340 105 340 73 717 73 717



სამედიცინო მომსახურება 8 000 8 000 1 822 1 822

საკვები პროდუქტების შეძენა 

(ბენეფიციართა რაოდენობა)
65 700 65 700 62 097 62 097

მატერიალურ ტექნიკური ბაზის განახლება 2 000 2 000 55 55

სათვალთვალო კამერების შეძენა 2 000 2 000 55 55

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების 

მხარდაჭერა - 06 02 08
10 600 10 600 10 099 10 099

ბათუმის ხანდაზმულთა დღის 

სოციალური ცენტრისათვის დახმარების 

გაწევა

2500 2500 2 000 2 000

ა(ა)იპ - აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის ომის, შრომის და სამხედრო 

ძალების ვეტერანთა გაერთიანება 

"ომგადახდილის'' ქალაქ ბათუმის 

ორგანიზაციაზე დახმარების გაწევა

2500 2500 2 500 2 500

ავღანეთის ვეტერანთა საქართველოს 

კავშირის აჭარის რეგიონალურ 

ორგანიზაციაზე დახმარების გაწევა

2500 2500 2 499 2 499

"ა(ა)იპ - ადამიანები მოქმედებაში" 

ორგანიზაციაზე დახმარების გაწევა
3100 3100 3 100 3 100

მოწყვლადი სოციალური 

კატეგორიებისათვის მინიმალური 

სოციალური პირობების შექმნა  

06 02 10

1 594 100 1 594 100 1 382 109 1 382 109

მოწყვლადი სოციალური კატეგორიის 

მქონე პირებისათვის  პირველადი 

საყოფაცხოვრებო ნივთების, ავეჯის, 

ტექნიკის, სოციალური დანიშნულების 

საქონლისა (საშეშე მერქანი) და 

სარემონტო მასალების შეძენა 

საკუთრებაში არსებული საცხოვრებელი 

ფართის რემონტისათვის.

617 000 617 000 509 189 509 189

სოციალურად დაუცველი, 

მრავალშვილიანი ოჯახების, უდედმამო 

ბავშვებისა და  მარტოხელა მშობლების 

(მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) 

ყოველთვიური მატერიალური 

დახმარების გაწევა

977 100 977 100 872 920 872 920

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე 

პირების ასისტენტით მომსახურება - 06 02 

11

12 780 12 780 11 572 11 572

ასისტენტებისათვის ტრენინგების 

ჩატარება
1900 1900 1 872 1 872

მხედველობით მკვეთრად შეზღუდული 

შესაძლებლობის  შშმ პირების  და ეტლით 

მოსარგებლე შშმ პირების ასისტენტით 

მომსახურება

10880 10880 9 700 9 700

დასაქმების ხელშემწყობა 10 000 10 000 2 200 2 200

შრომის ანაზღაურების სუბსიდირება 8 

თვის განმავლობაში, თვეში 200 ლარის 

ოდენობით

10000 10000 2 200 2 200



სულ ჯამი 8 524 028 8 521 028 8 070 720 8 070 219



დანართი 6

პრიორიტეტის დასახელება

პროგრამის დასახელება

პროგრამის კოდი

პროგრამის 

განმახორციელებელი

პროგრამით და 

ქვეპროგრამებით 

გათვალისწინებული 

ღონისძიებები, მათი 

აღწერა, წარმატებები და 

წარმოქმნილი 

დაბრკოლებები

პროგრამით 

გათვალისწინებული 

ქვეპროგრამების 

შუალედური შედეგები

მიღწეულია არსებითად მიღწეულია
ნაწილობრივ 

მიღწეულია
მიუღწეველია

კომუნალური 

მომსახურების საფასურის 

სუბსიდირება 

X

მოწყვლადი სოციალური 

კატეგორიების 

მატერიალური 

დახმარებით 

უზრუნველყოფა

X

მუნიციპალური 

ტრანსპორტით 

მგზავრობის საფასურის 

სუბსიდირება

X

1)კომუნალური მომსახურების საფასურის სუბსიდირება ქვეპროგრამის ფარგლებში მომსახურეობით 

ისარგებლა 13089 ბენეფიციარმა, ხოლო გახარჯულმა ბიუჯეტმა შეადგინა -  567718 ლარი. 2) 

მოწყვლადი სოციალური კატეგორიების მატერიალური დახმარებით უზრუნველყოფის 

ქვეპროგრამის ფარგლებში მომსახურეობა გაეწეა 268 ბენეფიციარს, ხოლო გახარჯულმა ბიუჯეტმა 

შეადგინა 175 340 ლარი. 3) მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის საფასურის სუბსიდირების 

ქვეპროგრამის ფარგლებში ისარგებლა 32440 ბენეფიციარმა, ხოლო გახარჯულმა თანხამ შეადგინა 1 

644 021 ლარი. 4) მზრუნველობას მოკლებულებულ ბენეფიციართა მოვლა-პატრონობა და  მოვლის 

საჭიროების მქონე პირთა დახმარების ქვეპროგრამის ფარგლებში მომსახურეობით ისარგებლა - 221 

ბენეფიციარმა, ხოლო ბიუჯეტმა შეადგინა - 860 884 ლარი. 5) მრავალშვილიანი ოჯახების 

საცხოვრებელი ბინებით  უზრუნველყოფის ქვეპროგრამის ფარგლებში 1 მრავალშვილიან ოჯახს 

გადაეცა ბინა, ხოლო გახარჯულმა თანხამ შეადგინა 32250 ლარი. 6 )მუნიციპალური უფასო 

სასადილოს ქვეპროგრამის ფარგლებში მომსახურეობით ისარგებლა 4779 ბენეფიციარმა, ხოლო 

გახარჯულმა თანხამ შეადგინა - 3 139 035 ლარი. 7) დროებითი ღამის თავშესაფარის ქვეპროგრამის 

ფარგლებში მომსახურეობა გაეწეა 50 ბენეფიციარს, ხოლო გახარჯული თანხა შეადგენს - 244 991 

ლარს. 8) საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მხარდაჭერის ქვეპროგრამის ფარგლებში მატერიალური 

დახმარება გაეწია 4 ორგანიზაციას, ხოლო გახარჯული თანხა შეადგენს - 10 099 ლარს. 9) მოწყვლადი 

სოციალური კატეგორიებისათვის მინიმალური სოციალური პირობების შექმნის ქვეპროგრამის 

ფარგლებში მომსახურეობა გაეწია -   1419 ბენეფიციარს, ხოლო გახარჯული თანხა შეადგენს 1 382 109 

ლარს. 10) შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების ასისტენტით მომსახურების ქვეპროგრამის 

ფარგლებში მომსახურეობა გაეწია 32 ბენეფიციარს, ხოლო გახარჯული თანხა შეადგენს 11572 ლარს. 

11) დასაქმების ხელშემწყობის ქვეპროგრამის ფარგლებში სუბსიდირება გაეწია 16 ბენეფიციარს, 

ხოლო თანხამ შეადგინა - 2 200 ლარი.

პროგრამის შედეგების შეფასების ფორმა

ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

სოციალური უზრუნველყოფა

06 02

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია



მზრუნველობას 

მოკლებულ 

ბენეფიციართა მოვლა-

პატრონობა და  მოვლის 

საჭიროების მქონე პირთა 

დახმარება

X

მრავალშვილიანი 

ოჯახების საცხოვრებელი 

ბინებით  

უზრუნველყოფა 

X

მუნიციპალური უფასო 

სასადილო
X

დროებითი ღამის 

თავშესაფარი
X

საზოგადოებრივი 

ორგანიზაციების 

მხარდაჭერა 

X

მოწყვლადი სოციალური 

კატეგორიებისათვის 

მინიმალური სოციალური 

პირობების შექმნა

X

შეზღუდული 

შესაძლებლობების მქონე 

პირების ასისტენტით 

მომსახურება

X

დასაქმების ხელშემწყობა X

სოციალური სერვისების 

მიმღებ ბენეფიციართა 

რაოდენობა

56124

სერვისების რაოდენობა, 

რომელზეც ვრცელდება 

სოციალური შეღავათები

14

მატერიალური 

დახმარების  მიმღებ 

ბენეფიციართა 

რაოდენობა

1147

14

1133

პროგრამის საბოლოო 

შედეგი

დაგეგმილი მდგომარეობა ფაქტობრივი მდგომარეობა

გაზრდილია მუნიციპალურ და კომუნალურ 

სერვისებზე ხელმისაწვდომობა და 

გაუმჯობესებულია საზოგადოების ცალკეული 

კატეგორიების სოციალური პირობები

გაზრდილია მუნიციპალურ და კომუნალურ 

სერვისებზე ხელმისაწვდომობა და 

გაუმჯობესებულია საზოგადოების ცალკეული 

კატეგორიების სოციალური პირობები

პროგრამის საბოლოო 

შედეგის ინდიკატორები

დაგეგმილი ფაქტობრივი

51272



სოციალური 

უზრუნველყოფის 

პროგრამაში ჩართული 

მოსახლეობის 

კმაყოფილების ინდექსი

N/A

პროგრამის საბოლოო 

შედეგის ინდიკატორები
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პროგრამის დასახელება

ქვეპროგრამის დასახელება

ქვეპროგრამის კოდი

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი

ქვეპროგრამებით 

გათვალისწინებული 

ღონისძიებები და აქტივობები, 

მათი აღწერა, წარმატებები და 

წარმოქმნილი დაბრკოლებები

ქვეპროგრამის შუალედური 

შედეგები

წყლისა და კანალიზაციის 

საფასურზე და  

დასუფთავებისათვის 

მოსაკრებელზე შეღავათის 

მიმღებ ბენეფიციართა 

რაოდენობა

14260

სატელეფონო-სააბონენტო 

გადასახადზე შეღავათის მიმღებ 

ბენეფიციართა რაოდენობა

830 722

06 02 01

ქვეპროგრამის კვარტალური ანგარიშის ფორმა

სოციალური უზრუნველყოფა

კომუნალური მომსახურების საფასურის სუბსიდირება 

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის

სამსახური

ქვეპროგრამის შუალედური 

შედეგის ინდიკატორები

დაგეგმილი მდგომარეობა

მოწყვლადი ჯგუფები უზრუნველყოფილნი არიან 

ძირითადი კომუნალური სერვისებით

ქვეპროგრამის ფარგლებში 2018 წელს განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები: 1. წყლის, 

კანალიზაციისა და დასუფთავების მოსაკრებელის გადასახადით უზრუნველყოფილი იქნა 

13089-მდე ბენეფიციარი, აქედან: 9458 - 0-70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი 

პირი, მრავალშვილიანი ოჯახები (5 და მეტი შვილი), მარტოხელა მშობლები (მარტოხელა 

დედა და მარტოხელა მამა) და მათი შვილები; 1765 - მკვეთრად გამოხატული შშმ პირები, 

მათ შორის შშმ სტატუსის ბავშვები; 1866 - ვეტერანი, მათთან გათანაბრებული პირი, ომში 

დაღუპულთა ოჯახის წევრები და მარჩენალდაკარგულები. 2. სატელეფონო-სააბონენტო 

გადასახადზე შეღავათი მიიღო 722 ბენეფიციარმა, აქედან 218 - მკვეთრად გამოხატულმა შშმ 

პირმა, მათ შორის შშმ სტატუსის მქონე ბავშვმა და 504 ვეტერანმა, მათთან გათანაბრებულმა 

პირმა, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრებმა და მარჩენალდაკარგულებმა. 3. გაზიფიცირების 

- ბუნებრივი აირის მილგაყვანილობისა და მრიცხველის სამონტაჟო სამუშაოების 

ღირებულების 90%-ის თანადაფინანსება ერთი წერტილის გათვალისწინებით გაზქურამდე 

გაეწია 110 ბენეფიციარს, აქედან 15 მკვეთრად გამოხატულ შშმ პირს, მათ შორის შშმ 

სტატუსის ბავშვს, 40  ვეტერანს, მათთან გათანაბრებული პირს, ომში დაღუპულთა ოჯახის 

წევრებს და მარჩენალდაკარგულებს; 55 0-70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველ 

ოჯახს.  4. ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახის 

წევრების და მარჩენალ დაკარგულების თხევადი აირის ტალონით დახმარება -  

ღონისძიების ფარგლებში ყოველთვიურად 5 კგ თხევადი აირი შეიძინა  114-მდე ვეტერანმა, 

მათთან გათანაბრებულმა პირმა, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრებმა და მარჩენალ 

დაკარგულებმა. 

დაგეგმილი მდგომარეობა ფაქტობრივი მდგომარეობა

მოწყვლადი ჯგუფები 

უზრუნველყოფილნი არიან ძირითადი 

კომუნალური სერვისებით

ფაქტობრივი მდგომარეობა

13089



გაზიფიკაციის საკომპენსაციო 

თანხით უზრუნველყოფილ 

ბენეფიციართა რაოდენობა

140

თხევადი აირის ტალონით 

მოსარგებლე ბენეფიციართა 

რაოდენობა

125

ქვეპროგრამის შუალედური 

შედეგი
მიღწეულია

არსებითად 

მიღწეულია

ნაწილობრივ 

მიღწეულია
მიუღწეველია

საბიუჯეტო ორგანიზაციის 

არგუმენტაცია:

სამომავლოდ გასატარებელი 

ღონისძიებები და განმარტებები

110

114

ქვეპროგრამის შუალედური 

შედეგის ინდიკატორები



დანართი 4

პროგრამის დასახელება

ქვეპროგრამის დასახელება

ქვეპროგრამის კოდი

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი

ქვეპროგრამებით 

გათვალისწინებული 

ღონისძიებები და 

აქტივობები, მათი აღწერა, 

წარმატებები და 

წარმოქმნილი დაბრკოლებები

ქვეპროგრამის შუალედური 

შედეგები (დაგეგმილი)

ვეტერანების 

რაოდენობა, 

რომელზეც 

სადღესასწაულო 

დღეებში გაიცემა 

მატერიალური 

დახმარება

120

ახალშობილის 

შეძენასთან 

დაკავშირებით 

მატერიალური 

დახმარების მიმღებ 

ბენეფიციართა 

რაოდენობა 

100

გახორციელებულია მატერიალური 

დახმარების ღონისძიებები

ქვეპროგრამის შუალედური 

შედეგის ინდიკატორები დაგეგმილი მდგომარეობა ფაქტობრივი მდგომარეობა

116

96

ქვეპროგრამის ფარგლებში 2018 წლის მდგომარეობით განხორციელდა შემდეგი 

ღონისძიებები: 1. სადღესასწაულო დღეებთან დაკავშირებით, კერძოდ 15 თებერვალს 

მატერიალური დახმარება გაეწია სხვა სახელმწიფო ტერიტორიაზე ბრძოლებში 

დაინვალიდებულ 4 ვეტერანს; 9 მაისი - 35  II მსოფლიო ომის მონაწილეები და II 

მსოფლიო ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრები, 27 სექტემბერი - 60 -   საქ. ტერ. მთ. 

ბრძოლებში დაღუპულთა ოჯახის წევრებსა და ინვალიდებს გაეწიათ მატერიალური 

დახმარება. ახალ წელთან  დაკავშირებით 116 - სხვა სახელმწიფო ტერიტორიაზე 

ბრძოლებში დაინვალიდებული  ვეტერანებს, საქართველოს ტერიტორიული 

მთლიანობისთვის ბრძოლებში დაღუპულთა ოჯახის წევრებს და დაინვალიდებული 

ვეტერანებს; II მსოფლიო ომის მონაწილეებს  და  II მსოფლიო ომში დაღუპულთა 

ოჯახის წევრებს გაეწიათ მატერიალური დახმარება.  2.  ახალშობილის შეძენასთან 

დაკავშირებით მატერიალური დახმარება გაეწია - 96 0-100.000 ქულის მქონე 

სოც.დაუცველ ოჯახს. 3. ვეტერანთა (ომის მონაწილე) და სოციალურად დაუცველ 

პირთა გარდაცვალებისთან  დაკავშირებით  ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 

გაეწია 50 ოჯახს, აქედან 10 გარდაცვლილი  ვეტერანის (ომის მონაწილე) და 40  

გარდაცვლილი სოციალურად დაუცველი პირის 0-70000  სარეიტინგო ქულის მქონე 

ოჯახს.4. ეტლით მოსარგებლე შშმ სტატუსის მქონე სტუდენტების სატრანსპორტო 

ხარჯების სუბსიდირება - განხორციელდა ეტლით მოსარგებლე შშმპ სტატუსის მქონე 

2 სტუდენტზე. 

დაგეგმილი მდგომარეობა ფაქტობრივი მდგომარეობა

გახორციელებულია მატერიალური 

დახმარების ღონისძიებები

ქვეპროგრამის კვარტალური ანგარიშის ფორმა

სოციალური უზრუნველყოფა

მოწყვლადი სოციალური კატეგორიების მატერიალური დახმარებით 

უზრუნველყოფა

06 02 02

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

სამსახური



მატერიალური 

დახმარება 

გარდაცვლილი  

ვეტერანის (ომის 

მონაწილე) და  

გარდაცვლილი 

სოციალურად 

დაუცველი პირის 0-

70000  სარეიტინგო 

65

ეტლით 

მოსარგებლე შშმ 

სტატუსის მქონე 

სტუდენტების 

რაოდენობა  

სატრანსპორტო 

ხარჯების 

სუბსიდირების 

მიზნით

2

ქვეპროგრამის შუალედური 

შედეგის ინდიკატორები

50

2



ქვეპროგრამის შუალედური 

შედეგი
მიღწეულია

არსებითად 

მიღწეულია

ნაწილობრივ 

მიღწეულია
მიუღწეველია

სამომავლოდ გასატარებელი 

ღონისძიებები და 

განმარტებები
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პროგრამის დასახელება

ქვეპროგრამის დასახელება

ქვეპროგრამის კოდი

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი

ქვეპროგრამებით 

გათვალისწინებული 

ღონისძიებები და აქტივობები, 

მათი აღწერა, წარმატებები და 

წარმოქმნილი დაბრკოლებები

ქვეპროგრამის შუალედური 

შედეგები (დაგეგმილი)

ბენეფიციართა 

რაოდენობა, 

რომელიც 

სარგებლოს 

მუნიციპალური 

ტრანსპორტის 

საფასურის 50%-

იანი შეღავათით 

15900

ბენეფიციართა 

რაოდენობა, 

რომელიც 

სარგებლოს 

მუნიციპალური 

ტრანსპორტის 

საფასურის 100 %-

იანი შეღავათით 

(უფასო 

მგზავრობით) 

19600

ქვეპროგრამის შუალედური 

შედეგის სტატუსი:

სრულად 

მიღწეულია
მიუღწეველია

სამომავლოდ გასატარებელი 

ღონისძიებები და განმარტებები

საზოგადოების განსაზღვრული 

კატეგორიებისათვის 

უზრუნველყოფილია ხელმისაწვდომი 

მუნიციპალური სატრანსპორტო 

მომსახურება

ნაწილობრივ მიღწეულია

დაგეგმილი მდგომარეობა ფაქტობრივი მდგომარეობა

2018 წ  საზოგადოების განსაზღვრული 

კატეგორიებისათვის არსებითად 

განხორციელდა მუნიციპალურ 

სატრანსპორტო მომსახურებაზე 

შეღავათები.

ქვეპროგრამის შუალედური 

შედეგის ინდიკატორები

დაგეგმილი მდგომარეობა ფაქტობრივი მდგომარეობა

14800 - მდე ბენეფიციარი.

17640- მდე ბენეფიციარი.

2018  წლის მონაცემებით ბენეფიციართათვის, რომლებიც სარგებლობენ 

მუნიციპალური ტრანსპორტის საფასურის 50%-იანი შეღავათით, განხორციელდა  

2486400 შეღავათიანი მგზავრობა, საშუალოდ 14 მგზავრობა ერთ ბენეფიციარზე 

თვეში.  ბენეფიციართათვის, რომლებიც სარგებლობენ მუნიციპალური 

ტრანსპორტის საფასურის 100%-იანი შეღავათით, განხორციელდა 3810240 უფასო 

მგზავრობა, საშუალოდ 18 მგზავრობა ერთ ბენეფიციარზე თვეში .

ქვეპროგრამის კვარტალური ანგარიშის ფორმა

სოციალური უზრუნველყოფა

მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის საფასურის სუბსიდირება

06 02 03

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

სამსახური
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პროგრამის დასახელება

ქვეპროგრამის დასახელება

ქვეპროგრამის კოდი

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი

ქვეპროგრამებით 

გათვალისწინებული 

ღონისძიებები და 

აქტივობები, მათი აღწერა, 

წარმატებები და 

წარმოქმნილი 

ქვეპროგრამის შუალედური 

შედეგები

მოხუცებულთა 

თავშესაფარში 

სერვისის მიმღებ 

ბენეფიციართა 

რაოდენობა

122

საცხოვრებელ 

მისამართზე 

სერვისის მიმღებ 

ბენეფიციართა 

რაოდენობა 

100

ქვეპროგრამის შუალედური 

შედეგი
მიღწეულია

არსებითად 

მიღწეულია

ნაწილობრივ 

მიღწეულია
მიუღწეველია

სამომავლოდ 

გასატარებელი 

ღონისძიებები და 

განმარტებები

ქვეპროგრამის ფარგლებში, 2018 წლის განმავლობაში  მოხუცებულთა თავშესაფარში 

ყოველდდღიურად მომსახურება ეწეოდა 122 მზრუნველობას მოკლებუბულ პირს, ხოლო  

ბინაზე მოვლის საჭიროების მქონე  99 პირს.

ქვეპროგრამის კვარტალური ანგარიშის ფორმა

სოციალური უზრუნველყოფა

მზრუნველობას მოკლებულებულ ბენეფიციართა მოვლა-პატრონობა და  მოვლის 

საჭიროების მქონე პირთა დახმარება.

06 02 04

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

სამსახური

მზრუნველობა-მოკლებულ და მოვლის 

საჭიროების მქონე პირებისათვის 

გაუმჯობესებულია სოციალური პირობები  

დაგეგმილი მდგომარეობა ფაქტობრივი მდგომარეობა

2018 წელს ყოველდღიური მომსახურება 

ეწეოდათ მოხუცებულთა თავშესაფარის 

ბენეფიციალებსა და საცხოვრებელ 

მისამართზე სერვისის მიმღებ პირებს.

ქვეპროგრამის შუალედური 

შედეგის ინდიკატორები

დაგეგმილი მდგომარეობა ფაქტობრივი მდგომარეობა

122

99
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პროგრამის დასახელება

ქვეპროგრამის დასახელება

ქვეპროგრამის კოდი

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი

ქვეპროგრამებით 

გათვალისწინებული 

ღონისძიებები და 

აქტივობები, მათი აღწერა, 

წარმატებები და 

წარმოქმნილი 

ქვეპროგრამის შუალედური 

შედეგები

მრავალშვილიანი 

ოჯახების 

რაოდენობა, 

რომელთაც 

ქვეპროგრამის 

ფარგლებში გაეწიათ 

დახმარება

1

ქვეპროგრამის შუალედური 

შედეგი
მიღწეულია

არსებითად 

მიღწეულია

ნაწილობრივ 

მიღწეულია
მიუღწეველია

სამომავლოდ 

გასატარებელი 

ღონისძიებები და 

განმარტებები

დაგეგმილი მდგომარეობა ფაქტობრივი მდგომარეობა

მრავალშვილიანი ოჯახები 

უზრუნველყოფილნი არიან საცხოვრებელი 

ფართით და სარემონტო სამუშაოებისათვის 

საჭირო ფულადი კომპენსაციით

დაკმაყოფილდა 1 მრავალშვილიანი ოჯახი 

საცხოვრებელი ფართით.

ქვეპროგრამის შუალედური 

შედეგის ინდიკატორები

დაგეგმილი მდგომარეობა ფაქტობრივი მდგომარეობა

1

ქვეპროგრამის კვარტალური ანგარიშის ფორმა

სოციალური უზრუნველყოფა

მრავალშვილიანი ოჯახების საცხოვრებელი ბინებით  უზრუნველყოფა 

06 02 05

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

სამსახური

2018 წელს 1 მრავალშვილიან ოჯახს გადაეცა საცხოვრებელი ფართი.
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პროგრამის დასახელება

ქვეპროგრამის დასახელება

ქვეპროგრამის კოდი

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი

ქვეპროგრამებით 

გათვალისწინებული 

ღონისძიებები, მათი აღწერა, 

წარმატებები და წარმოქმნილი 

დაბრკოლებები

ქვეპროგრამის შუალედური 

შედეგის სტატუსი:
სრულად მიღწეულია

არსებითად 

მიღწეულია

ნაწილობრივ 

მიღწეულია
მიუღწეველია

გასატარებელი ღონისძიებების 

ჩამონათვალი თუ 

ქვეპროგრამის შუალედური 

შედეგები ნაწილობრივ 

მიღწეულია ან მიუღწეველია

არსებული პროგრამა მოიცავს სოციალურად დაუცველი ფენის ერთჯერადი უფასო

კვებით უზრუნველყოფას, რომელიც გათვალისწინებულია 4779 ბენეფიციარზე და

აღნიშნული მომსახურების გაწევა განხორციელდა 6 მუნიციპალური სასადილოს

საშუალებით. ბენეფიციარებს ყოველდღიურად შესაბამისი მენიუს მიხედვით

გადაეცათ ახალი, ცხელი კერძები. სისტემატურად მიმდინარეობდა სასადილოს

შენობების დეზინფექცია, დეზინსექცია, დერატიზაცია კანონით დადგენილი ნორმების

სრული დაცვით. სასადილოებს ყოველთვიური გრაფიკით მოეწოდებოდა საწმენდი-

საპრიალებელი და ჰიგიენური საშუალებები, შესაბამისი ქსოვილის ნივთებით,

ოფისისათვის შეძენილ იქნა კომპიუტერული მოწყობილობები და პრინტერები.

გატარებული იქნა სხვა ღონისძიებები, 4779 ბენეფიციარს მარიამობის დღესაწაულზე

დაურიგდა სასაჩუქრე პაკეტი/ნობათი (ქათამი, ძეხვი). ბენეფიციარების მხრიდან

სასადილოს მუშაობა შეფასდა დადებითად, რაც დააფიქსირეს სასადილოს

პერსონალთან. დღეის მდგომარეობით მუშაობა მიმდინარეობს დაბრკოლებების გარეშე.     

ქვეპროგრამის კვარტალური ანგარიშის ფორმა

სოციალური უზრუნველყოფა

მუნციპალური უფასო სასადილო

06 02 06

ა(ა)იპ - ბათუმის სოციალური სერვისების სააგენტო

საჭიროების მქონე პირთათვის უზრუნველყოფილია 

უფასო კვების მომსახურება

ქვეპროგრამის შუალედური 

შედეგები

დაგეგმილი ფაქტობრივი მდგომარეობა

არსებული პროგრამის 

ფარგლებში მომსახურება გაეწია  

4779 ბენეფიციარს

ქვეპროგრამის შუალედური 

შედეგის ინდიკატორები

დაგეგმილი ფაქტობრივი

სასადილოების რაოდენობა, სადაც ხელმისავდომია 

უფასო კვების სერვისი (6)
6 მუნიციპალური სასადილო

ყოველდღიურად უფასო კვების სერვისით 

მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა (4779)

4779 ბენეფიციარის უფასო

კვებით უზრუნველყოფა



დანართი 4

პროგრამის დასახელება

ქვეპროგრამის დასახელება

ქვეპროგრამის კოდი

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი

ქვეპროგრამებით 

გათვალისწინებული 

ღონისძიებები, მათი აღწერა, 

წარმატებები და 

წარმოქმნილი 

დაბრკოლებები

ქვეპროგრამის შუალედური 

შედეგის სტატუსი:
სრულად მიღწეულია

არსებითად 

მიღწეულია

ნაწილობრივ 

მიღწეულია
მიუღწეველია

გასატარებელი 

ღონისძიებების 

ჩამონათვალი თუ 

ქვეპროგრამის შუალედური 

შედეგები ნაწილობრივ 

მიღწეულია ან მიუღწეველია

აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში მომსახურება გაეწია საშუალოდ 45-დან 50

ბენეფიციარს თითოეული დღის განმავლობაში. ისინი უზრუნველყოფილნი იყვნენ

საუზმითა და ვახშამით, ასევე სარგებლობდნენ სუფთა თეთრეულით, ჰიგიენური

საშუალებებით და საჭიროების შემთხვევაში კვალიფიციური მედდის სამედიცინო

დახმარებთ, შესაბამისი პირველადი ფარმაცევტული პროდუქტებითა და სამედიცინო

მოწყობილობებით. შენობას ყოველთვირად უტარდებოდა დეზინფექცია, დეზინსექცია და

დერატიზაცია. თავშესაფარს ბენეფიციართათვის მიეწოდებოდა საწმენდი-

საპრიალებელი და ჰიგიენური საშუალებები შესაბამისი ქსოვილის ნივთებთან ერთად,

განხორციელდა თავშესაფარში მყოფი ბენეფიციარის ტრამვატოროგიულ განყოფილებაში

გადაუდებელი სტაციონალური მკურნალობის, საავადმყოფოს მომსახურების შესყიდვა,

თავშესაფარში მცხოვრები ბენეფიციარები გამოხატავენ კმაყოფილებას. დაბრკოლება

გამოიხატება იმაში, რომ შენობის მდგომარეობის გამო შეუძლებელია დავიცვათ

სანიტარული ჰიგიენის  ნორმები დადგენილების შესაბამისად.

ქვეპროგრამის კვარტალური ანგარიშის ფორმა

სოციალური უზრუნველყოფა

დროებითი ღამის თავშესაფარი

 06 02 07

ა(ა)იპ - ბათუმის სოციალური სერვისების სააგენტო

დროებითი ღამის თავშესაფარი 

ფუნქციონირებს შეუფერხებლად

ქვეპროგრამის შუალედური 

შედეგები

დაგეგმილი მდგომარეობა ფაქტობრივი მდგომარეობა

50-მდე ბენეფიციარის დროებითი ღამის 

თავშესაფარით უზრუნველყოფა

ქვეპროგრამის შუალედური 

შედეგის ინდიკატორები

დაგეგმილი ფაქტობრივი

50 ბენეფიციარზე გათვლილი დროებითი 

ღამის თავშესაფარი

საშუალოდ 45-დან 50  ბენეფიციარს გაეწია 

ყოველღიური უფასო მომსახურება
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პროგრამის დასახელება

ქვეპროგრამის დასახელება

ქვეპროგრამის კოდი

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი

ქვეპროგრამებით 

გათვალისწინებული 

ღონისძიებები და აქტივობები, 

მათი აღწერა, წარმატებები და 

წარმოქმნილი დაბრკოლებები

ქვეპროგრამის შუალედური 

შედეგები (დაგეგმილი)

საზოგადოებრივი 

ორგანიზაციების 

რაოდენობა, 

რომელთა ფინანსური 

დახმარება 

განხორციელდა

4

ქვეპროგრამის შუალედური 

შედეგი
მიღწეულია

არსებითად 

მიღწეულია

ნაწილობრივ 

მიღწეულია
მიუღწეველია

სამომავლოდ გასატარებელი 

ღონისძიებები და განმარტებები

ქვეპროგრამის კვარტალური ანგარიშის ფორმა

სოციალური უზრუნველყოფა

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მხარდაჭერა 

06 02 08

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

უზრუნველყოფილია ხანდაზმულთა 

სოციალური ცენტრის, უსინათლოთა და 

ვეტერანთა საზოგადოებრივი 

ორგანიზაციებისათვის ფინანსური  

მხარდაჭერა

დაგეგმილი მდგომარეობა ფაქტობრივი მდგომარეობა

2018 წელს ხანდაზმულთა სოციალური 

ცენტრს, უსინათლოთა და ვეტერანთა 

საზოგადოებრივი ორგანიზაციებს გაეწიათ 

ფინანსური  მხარდაჭერა

2018 წელს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ომის, შრომის და სამხედრო ძალების

ვეტერანთა გაერთიანება "ომგადახდილის'', ავღანეთის ვეტერანთა საქართველოს კავშირის

აჭარის რეგიონალურ ორგანიზაციას, ბათუმის ხანდაზმულთა დღის სოციალური ცენტრს

გაეწიათ სუბსიდირება სხვადასხვა ღონისძიებებისათვის (საკანცელარიო, ოფისის,

კომუნალური, სამივლინებო და სხვა ხარჯების (საოფისე და საყოფაცხოვრებო ნივთების

შეძენა )) დასაფარად.

ქვეპროგრამის შუალედური 

შედეგის ინდიკატორები

დაგეგმილი მდგომარეობა ფაქტობრივი მდგომარეობა

4
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პროგრამის დასახელება

ქვეპროგრამის დასახელება

ქვეპროგრამის კოდი

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი

ქვეპროგრამებით 

გათვალისწინებული 

ღონისძიებები და აქტივობები, 

მათი აღწერა, წარმატებები და 

წარმოქმნილი დაბრკოლებები

ქვეპროგრამის შუალედური 

შედეგები (დაგეგმილი)

პირველადი 

საყოფაცხოვრებო 

ნივთების მიმღები 

და  საცხოვრებელი 

ფართის 

სარეაბილიტაციო 

სოციალურად 

დაუცველი 

ოჯახების 

რაოდენობა

617

ყოველთვიური 

მატერიალური 

დახმარების მიმღებ 

ბენეფიციართა 

რაოდენობა

955

ქვეპროგრამის კვარტალური ანგარიშის ფორმა

სოციალური უზრუნველყოფა

მოწყვლადი სოციალური კატეგორიებისათვის მინიმალური სოციალური პირობების შექმნა

06 02 10

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის შუალედური 

შედეგის ინდიკატორები

დაგეგმილი მდგომარეობა ფაქტობრივი მდგომარეობა

554

2018 წლის განმავლობაში ყოველთვიური მატერიალური დახმარება გაეწია 258 0-70000-მდე

სარეიტინგო ქულის მქონე 3 შვილიან ოჯახს, 74 - 0-70000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე 4

შვილიან ოჯახს, 41 - 0-70000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე 5 და მეტი შვილიან ოჯახს, 96 -

5 და მეტი შვილიან ოჯახს 27 უდედმამო ბავშვს 270 მარტოხელა მშობლებს (მარტოხელა

დედა და მარტოხელა მამა),სოციალურად დაუცველი ოჯახების (0-100000 ქულის მქონე)

ყოველ ერთ წლამდე ასაკის 99 ბავშვზე. სოციალურად დაუცველი ოჯახების რომელთა

სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 57.001-ს პირველადი საყოფაცხოვრებო ნივთების, ავეჯის,

ტექნიკის, სოციალური დანიშნულების საქონლისა (საშეშე მერქანი) და სარემონტო

მასალების შეძენა, საკუთრებაში არსებული საცხოვრებელი ფართის რემონტი ღონისძიების

ფარგლებში წინასწარ შემუშავებული მოკვლევის ბარათების საფუძველზე, კრიტერიუმების

შესაბამისად ადმინისტრაციული ერთეულების მიერ მოკვლეული იქნა 0-30000-მდე

ქულის მქონე 3,4,5 და მეტშვილიანი ოჯახები , 0-57000-მდე შშმ პირები და 1000 ქულის

მქონე.  

766

დაგეგმილი მდგომარეობა ფაქტობრივი მდგომარეობა

მოწყვლადი სოციალური 

კატეგორიებისათვის გაუმჯობესებულია 

სოციალური  პირობები და შექმნილია 

მინიმალური საცხოვრებელი პირობები

მოწყვლადი სოციალური 

კატეგორიებისათვის გაუმჯობესებულია 

სოციალური  პირობები და შექმნილია 

მინიმალური საცხოვრებელი პირობები



სოციალულად 

დაუცველ ოჯახთა 

რაოდენობა, 

რომელზეც ერთ 

წლამდე ასაკის 

ყოველ 

ახალშობილზე 

ყოველთვიურად 

გაიცემა დახმარება

120

ქვეპროგრამის შუალედური 

შედეგი
მიღწეულია

არსებითად 

მიღწეულია

ნაწილობრივ 

მიღწეულია
მიუღწეველია

სამომავლოდ გასატარებელი 

ღონისძიებები და 

განმარტებები

ქვეპროგრამის შუალედური 

შედეგის ინდიკატორები

99



დანართი 4

პროგრამის დასახელება

ქვეპროგრამის დასახელება

ქვეპროგრამის კოდი

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი

ქვეპროგრამებით 

გათვალისწინებული 

ღონისძიებები და აქტივობები, 

მათი აღწერა, წარმატებები და 

წარმოქმნილი დაბრკოლებები

ქვეპროგრამის შუალედური 

შედეგები (დაგეგმილი)

ქვეპროგრამით 

მოსარგებლე 

ბენეფიციართა 

რაოდენობა

48

ქვეპროგრამის შუალედური 

შედეგი
მიღწეულია

არსებითად 

მიღწეულია

ნაწილობრივ 

მიღწეულია
მიუღწეველია

სამომავლოდ გასატარებელი 

ღონისძიებები და განმარტებები

ქვეპროგრამის შუალედური 

შედეგის ინდიკატორები

დაგეგმილი მდგომარეობა ფაქტობრივი მდგომარეობა

32

ქვეპროგრამის კვარტალური ანგარიშის ფორმა

სოციალური უზრუნველყოფა

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების ასისტენტით მომსახურება

06 02 11

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

სამსახური

2018 წელს შემოვიდა 63 განცხადება, აქედან კრიტერიუმის შესაბამისად შეირჩა 32

შშმ პირი (ტოტალური უსინათლო), რომლებსაც პროგრამის ფარგლებში გაეწიათ

ასისტენტის მომსახურეობა კვირაში 2 საათის ოდენობით.

დაგეგმილი მდგომარეობა ფაქტობრივი მდგომარეობა

უზრუნველყოფილია შეზღუდული 

შესაძლებლობების მქონე პირების ქალაქში 

გადაადგილება და ხელშეწყობილია მათი  

საზოგადოებაში ინტეგრაცია

32  შშმ პირის (ტოტალური 

უსინათლო) ასისტენტის 

მომსახურეობა



დანართი 4

პროგრამის დასახელება

ქვეპროგრამის დასახელება

ქვეპროგრამის კოდი

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი

ქვეპროგრამებით 

გათვალისწინებული 

ღონისძიებები და აქტივობები, 

მათი აღწერა, წარმატებები და 

წარმოქმნილი დაბრკოლებები

ქვეპროგრამის შუალედური 

შედეგები (დაგეგმილი)

ქვეპროგრამაში 

ჩართული 

დამსაქმებლების 

რაოდენობა

10

ბენეფიციართა 

რაოდენობა, 

რომლებიც 

ქვეპროგრამის 

ფარგლებში 

დასაქმდნენ შრომის 

ბაზარზე

50

დასაქმებულ 

ბენეფიციართა %-ლი 

რადენობა, რომლებმაც 

გააგრძელეს 8 თვის 

შემდეგ შრომითი 

საქმიანობა

50%

ქვეპროგრამის შუალედური 

შედეგი
მიღწეულია

არსებითად 

მიღწეულია

ნაწილობრივ 

მიღწეულია
მიუღწეველია

სამომავლოდ გასატარებელი 

ღონისძიებები და განმარტებები

ქვეპროგრამის შუალედური 

შედეგის ინდიკატორები

დაგეგმილი მდგომარეობა ფაქტობრივი მდგომარეობა

-

ქვეპროგრამის კვარტალური ანგარიშის ფორმა

სოციალური უზრუნველყოფა

დასაქმების ხელშეწყობა

06 02 12

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

სამსახური

პროგრამის ფარგლებში ჩატარდა ფორუმი დამსაქნებლებთან. შეიქმნა საიტი

jobs.batumi.ge. მოხდა საზოგადოების ინფორმირება. საიტზე დარეგისტრირდნენ

პოტენციური დამსაქმებლები, მოიძებნა ვაკანსიები და დასაქმდა 14

ბენეფიციარი.

დასაქმების ქვეპროგრამა არის პილოტური ხასიათის, პირველ ეტაპზე მოხდა ქ. 

ბათუმის მუნიციპალიტტის მერიის დასაქმების ხელშეწყობის პროგრამის ვებ 

გვერდის შექმნა, შეხვედრა დამსაქმებლებთან, საინფორმაციო ხასიათის 

კამპანიის ჩატარება, რამაც გამოიწვია პროგრამის დაწყების ვადების 

გახანგრძლივება. ქვეპროგრამის პრაქტიკული განხორციელება დაიწყო 2018 

წლის ოქტომბრიდან, ვებ გვერდზე დარეგისტრირდა 22 დამსაქმებელი, ჩაერთო 

16 ბენეფიციარი. წარმატებით გაგრძელდება 2019 წელს. 

16

22

დაგეგმილი მდგომარეობა ფაქტობრივი მდგომარეობა

მოსახლეობას, მათ შორის მოწყვლად 

ჯგუფებს გაეწიათ სათანადო მომსახურება და 

დასაქმდნენ შრომის ბაზარზე

16 ბენეფიციარი


