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120,000

4.

120,000 ლარი

                       ბ) დამატებითი 0 ლარი
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“ 1 იანვარი “  2013  წ.

“ 31 დეკემბერი “  2013 წ.

პროგრამის (ქვეპროგრამის) მთლიანი ბიუჯეტი  

(ას ოცი ათასი) ლარი

პროექტი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის

 ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს

მიზნობრივი პროგრამა

2013 წლისათვის

ზომის ერთეული  ლარი

პროგრამის (ქვეპროგრამის) სახელწოდება:

მაღალმთიან მუნიციპალიტეტებში სამედიცინო პერსონალის მატერიალური წახალისების კომპონენტი

პროგრამის (ქვეპროგრამის) დაწყებისა და დამთავრების თარიღი:

პროგრამის დაფინანსების წყაროები:

ა) ძირითადი _ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტი 

პროგრამის (ქვეპროგრამის) განხოციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
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N იანვარი
თებერვა

ლი
მარტი აპრილი მაისი ივნისი ივლისი აგვისტო

სექტემ

ბერი

ოქტომბ

ერი

ნოემბერ

ი
დეკემბერი

1 X

პროგრამის (ქვეპროგრამის) მიზნები და მათი მიღწევის შეფასების ინდიკატორები:

პროგრამის მიზნები მიზნების მიღწევის შეფასების ინდიკატორები

 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის  მაღალმთიანი 

მუნიციპალიტეტების მოსახლეობის კვალიფიციური  სამედიცინო 

დახმარებით უზრუნველყოფა მაღალმთიანი მუნიციპალიტეტების მოსახლეობის სამედიცინო 

მომსახურებით კმაყოფილების დონე; პაციენტების რაოდენობა.

მაღალმთიან მუნიციპალიტეტებში სამედიცინო კადრების შენარჩუნება

პრობლემის აღწერა და მისი აქტუალობის დასაბუთება ან/და ნორმატიული აქტი, რომლის საფუძველზეც დგება 

პროგრამა:

             აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის  მაღალმთიან მუნიციპალიტეტებში, გეოგრაფიული მდებარეობისა და კლიმატური პირობების გამო  

მოსახლეობისათვის დროული სამედიცინო მომსახურების მიწოდება დაკავშირებულია სირთულეებთან, აღინიშნება საექიმო კადრების დეფიციტი და 

მაღალი დენადობა.  ქვეყანაში მოქმედებს სოფლის ექიმის სახელმწიფო პროგრამა, რომლის ფარგლებში გათვალისწინებულია მხოლოდ პირველადი 

ჯანდაცვის ცენტრების სამედიცინო კადრების შრომის ანაზღაურება, ხოლო იმ სამედიცინო პერსონალის შრომის ანაზღაურება, რომელიც დასაქმებულია 

მუნიციპალიტეტების სამედიცინო ცენტრებში და მონაწილეობს სახელმწიფო პროგრამებში, ძალიან დაბალია და არ აღემატება 150 ლარს. აქედან 

გამომდინარე, სამედიცინო კადრების მაღალმთიან მუნიციპალიტეტებში დამაგრებისა და მათი სოციალურ-ეკონომიური პირობების გაუმჯობესების, აგრეთვე 

მუნიციპალიტეტების მოსახლეობისათვის კვალიფიციური სამედიცინო მომსახურების მიწოდების მიზნით კომპონენტის ფარგლებში გათვალისწინებულია 

სამედიცინო პერსონალის მატერიალური სტიმულირება მათთვის ძირითადი ხელფასის შემავსებელი  დანამატის დანიშვნით - ექიმ-სპეციალისტებისათვის 

300 ლარი, ხოლო მედდებისათვის - 120 ლარი. ქედის მუნიციპალიტეტში -  7 ექიმ-სპეციალისტისა და 3 მედდის, შუახევის მუნიციპალიტეტში - 11 ექიმ-

სპეციალისტისა და 4 მედდის,  ხულოს მუნუციპალიტეტში  -  9 ექიმ-სპეციალისტისა და 5 მედდის ხელფასის დანამატის გაცემა   გარდა ამისა, ვინაიდან 

ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ თხილვანაში წლების განმავლობაში აღინიშნება საექიმო კადრების დეფიციტი, მიზანშეწონილია მოსახლეობისათვის 

პირველადი საექიმო მომსახურების უწყვეტად  მიწოდების მიზნით კომპონენტის ფარგლებში განისაზღვროს ექიმის შრომის ანაზღაურება თვეში 460 ლარის 

ოდენობით.   

პროგრამის (ქვეპროგრამის) სამოქმედო გეგმა დასახული მიზნებისა და ამოცანების მიხედვით:

2013 წელი

საქმიანობის აღწერა

მომსახურების მიმწოდებელთან 

ხელშეკრულებების 

(კონტრაქტების) გაფორმება 
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ა) პროგრამის (ქვეპროგრამის) დაფინანსება წლების მიხედვით

წყაროს დასახელება 2013 წელი 2014 წელი 2015 წელი სულ

სამედიცინო მომსახურეობა

პროგრამის ბიუჯეტი

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის რესპუბლიკური 

ბიუჯეტი 

120,000 120,000

0

N
პროგრამით გათვალისწინებული ღონისძიების დასახელება

(დეტალურად გაშიფრული)

ერთეულის 

დასახელება
რაოდენობა

ერთეულის 

ფასი

სულ ღონისძიების 

ხარჯი, 12 თვე 

(ლარი)

სულ
120,000 0 0 120,000

ბ) პროგრამის (ქვეპროგრამის) ხარჯები ღონისძიებათა მიხედვით

სოციალური უზრუნველყოფა

ექიმ-სპეციალისტის ხელფასის დანამატი ექიმები 27 300 97,200

2013 წელი

საქონელი და მომსახურება

სულ საქონელი და მომსახურება

სოფელ თხილვანას სოფლის ექიმის ხელფასი სოფლის ექიმი 1 460 5,520
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III
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N

სულ სოციალური უზრუნველყოფა 120,000

არაფინანსური აქტივები

სულ ჯამი 120,000

ექთნის ხელფასის დანამატი ექთნები 12 120 17,280

საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი სახელმწიფო შესყიდვვები:

შესყიდვის ობიექტის დასახელება 

და მოკლე აღწერა

შესყიდვის 

განხორციელების ვადები 

შესყიდვის განხორციელების 

ფორმა

შესყიდვისათვის 

დაგეგმილი თანხა (ლარი)
შენიშვნა






