
დანართი #1 

 

პროგრამის დასახელება:  სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობის გაზრდა 

ქვეპროგრამის დასახელება: მოსახლეობის ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება 

2014 წლის დამტკიცებული გეგმა: 1 290 000 ლარი. 

მათ შორის საანგარიშო პერიოდის გეგმა: 310 000 ლარი. 

საკასო შესრულება: 179 055 ლარი. 

განხორციელებული აქტივობები: 

სულ გაცემულია 472 ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია 227. 

1. მომხმარებელთა (ბენეფიციართა) რაოდენობა ადმინისტრაციული ერთეულების 

მიხედვით: 

# 
ქალაქი, მუნიციპალიტეტი გაცემული ვაუჩერი 

(რაოდენობა) 

ჩატარებული 

მკურნალობა (რაოდენობა) 

1 ბათუმი 215 99 

2 ქობულეთი 99 46 

3 ხელვაჩაური 70 41 

4 ქედა 35 18 

5 შუახევი 19 9 

6 ხულო 34 14 

sul 472 227 

 

შესრულების %:  57.8% 

შესრულების % წლიურ გეგმასთან: 13.9% 

 

 

 

 

 



დანართი #1 

 

პროგრამის დასახელება: სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობის გაზრდა 

ქვეპროგრამის დასახელება: გულის ქირურგია 

2014 წლის დამტკიცებული გეგმა:  1 218 000 ლარი. 

მათ შორის საანგარიშო პერიოდის გეგმა: 370 000 ლარი. 

საკასო შესრულება: 139 165 ლარი. 

განხორციელებული აქტივობები: 

სულ გაცემულია 103 ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია 52. 

1. მომხმარებელთა (ბენეფიციართა) რაოდენობა ადმინისტრაციული ერთეულების 

მიხედვით: 

# 
ქალაქი, მუნიციპალიტეტი გაცემული ვაუჩერი 

(რაოდენობა) 

ჩატარებული 

მკურნალობა (რაოდენობა) 

1 ბათუმი     44    20 

2 ქობულეთი 24 15 

3 ხელვაჩაური 23 11 

4 ქედა 3 1 

5 შუახევი 4 2 

6 ხულო 5 3 

sul 103 52 

 

შესრულების %: 37.61% 

შესრულების % წლიურ გეგმასთან: 11.43% 

 

 

 

 

 



დანართი #1 

პროგრამის დასახელება: სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობის გაზრდა 

ქვეპროგრამის დასახელება: სახსრების ენდოპროთეზირება 
 
2014 წლის დამტკიცებული გეგმა: 250 000  ლარი. 

მათ შორის საანგარიშო პერიოდის გეგმა: 80 000 ლარი. 

საკასო შესრულება: 34 864 ლარი. 

განხორციელებული აქტივობები: 

სულ გაცემულია 19 ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია 9. 

1. მომხმარებელთა (ბენეფიციართა) რაოდენობა ადმინისტრაციული ერთეულების 

მიხედვით: 

# 
ქალაქი, მუნიციპალიტეტი გაცემული ვაუჩერი 

(რაოდენობა) 

ჩატარებული 

მკურნალობა (რაოდენობა) 

1 ბათუმი    10     2 

2 ქობულეთი 4 3 

3 ხელვაჩაური 2 1 

4 ქედა   

5 შუახევი   

6 ხულო 3 3 

sul 19 9 

 

შესრულების %: 43.58 % 

შესრულების % წლიურ გეგმასთან: 13.95 % 

 

 

 

 

 

 



დანართი #1 

პროგრამის დასახელება: სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობის გაზრდა 

ქვეპროგრამის დასახელება: ამბულატორიული მაღალტექნოლოგიური დიაგნოსტიკური 

კვლევა 

2014 წლის დამტკიცებული გეგმა: 350 000 ლარი. 

მათ შორის საანგარიშო პერიოდის გეგმა: 110 000 ლარი. 

საკასო შესრულება: 96 244 ლარი. 

განხორციელებული აქტივობები: 

სულ გაცემულია 607 ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია 320. 

1. მომხმარებელთა (ბენეფიციართა) რაოდენობა ადმინისტრაციული ერთეულების 

მიხედვით: 

# 
ქალაქი, მუნიციპალიტეტი გაცემული ვაუჩერი 

(რაოდენობა) 

ჩატარებული 

მკურნალობა (რაოდენობა) 

1 ბათუმი    118     61 

2 ქობულეთი 166 88 

3 ხელვაჩაური 108 52 

4 ქედა 48 28 

5 შუახევი 84 45 

6 ხულო 83 46 

sul 607 320 

 

შესრულების %: 87.5 % 

შესრულების % წლიურ გეგმასთან: 27.5 % 

 

 

 

 

 

 



დანართი #1 

 

პროგრამის დასახელება: სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობის გაზრდა 

ქვეპროგრამის დასახელება: სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარება 

2014 წლის დამტკიცებული გეგმა: 742 400 ლარი. 

მათ შორის საანგარიშო პერიოდის გეგმა: 195 000 ლარი. 

საკასო შესრულება: 170 500 ლარი. 

განხორციელებული აქტივობები: 

1. თემის სამედიცინო პუნქტის 228  სამედიცინო პერსონალის მიერ გაწეული 

სამედიცინო დახმარების (ვიზიტების) რაოდენობამ, როგორც სამედიცინო პუნქტში ასევე 

ბინაზე, შეადგინა 40 895 -ს. 

შესრულების %:  87.43 % 

შესრულების % წლიურ გეგმასთან: 22.96 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



დანართი #1 

 

პროგრამის დასახელება: სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობის გაზრდა 

ქვეპროგრამის დასახელება: თემის სამედიცინო პუნქტებში დასაქმებული სამედიცინო 

პერსონალის გადამზადება 

2014 წლის დამტკიცებული გეგმა: 30 000 ლარი 

მათ შორის საანგარიშო პერიოდის გეგმა: 0 

საკასო შესრულება: 0 

განხორციელებული აქტივობები: 

პროგრამის განხორციელება დაგეგმილია 2014 წლის II კვარტალში. 

შესრულების %: 0 

შესრულების % წლიურ გეგმასთან: 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

დანართი #1 

პროგრამის დასახელება:  სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობის გაზრდა 

ქვეპროგრამის დასახელება: ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა 

ფსიქოსომატური აბილიტაცია/რეაბილიტაცია 

2014 წლის დამტკიცებული გეგმა: 350 000 ლარი. 

მათ შორის საანგარიშო პერიოდის გეგმა: 100 000 ლარი. 

საკასო შესრულება: 50 400 ლარი. 

განხორციელებული აქტივობები: 

სულ გაცემულია 221 ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია 144. 

1. მომხმარებელთა (ბენეფიციართა) რაოდენობა ადმინისტრაციული ერთეულების 

მიხედვით: 

# 
ქალაქი, მუნიციპალიტეტი გაცემული ვაუჩერი 

(რაოდენობა) 

ჩატარებული 

მკურნალობა (რაოდენობა) 

1 ბათუმი 108    80 

2 ქობულეთი 32 21 

3 ხელვაჩაური 63 31 

4 ქედა 5 4 

5 შუახევი 4 3 

6 ხულო 9 5 

sul 221 44 

 

შესრულების %: 50.4 % 

შესრულების % წლიურ გეგმასთან: 14.4% 

 

 

 

 

 



 

დანართი #1 

პროგრამის დასახელება: სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობის გაზრდა 

ქვეპროგრამის დასახელება: სქოლიოზით დაავადებულ ბავშვთა რეაბილიტაცია 

2014 წლის დამტკიცებული გეგმა: 457 300 ლარი. 

მათ შორის საანგარიშო პერიოდის გეგმა: 140 000 ლარი. 

საკასო შესრულება: 34 516 ლარი. 

განხორციელებული აქტივობები: 

სულ გაცემულია 758 ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია 197. 

1. მომხმარებელთა (ბენეფიციართა) რაოდენობა ადმინისტრაციული ერთეულების 

მიხედვით: 

# 
ქალაქი, მუნიციპალიტეტი გაცემული ვაუჩერი 

(რაოდენობა) 

ჩატარებული 

მკურნალობა (რაოდენობა) 

1 ბათუმი 516    119 

2 ქობულეთი 23 4 

3 ხელვაჩაური 201 70 

4 ქედა 2  

5 შუახევი 4  

6 ხულო 12 4 

sul 758 197 

 

შესრულების %: 24.65 % 

შესრულების % წლიურ გეგმასთან: 7.55 % 

 

 

 

 

 



 

დანართი #1 

 

პროგრამის დასახელება:სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობის გაზრდა 

ქვეპროგრამის დასახელება: სოფლად პირველადი ჯანდაცვის განვითარებაზე ხელშეწყობა 

2014 წლის დამტკიცებული გეგმა: 253 400 ლარი. 

მათ შორის საანგარიშო პერიოდის გეგმა: 253 400 ლარი.  

საკასო შესრულება: 0 

განხორციელებული აქტივობები: 

გაეროს მომსახურების ფონი ქვეპროგრამის თანადაფინანსებისთვის ეძებს დამატებით 

რესურსებს, რის გამოც აღნიშნული თანხა არ გაიხარჯა I კვარტალში. 

შესრულების %:0 

შესრულების % წლიურ გეგმასთან:0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



დანართი #1 

პროგრამის დასახელება: საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა 

ქვეპროგრამის დასახელება: დაავადებათა პრევენცია და პროფილაქტიკა 

2014 წლის დამტკიცებული გეგმა:  608 700 ლარი 

მათ შორის საანგარიშო პერიოდის გეგმა:  113 367 ლარი  

საკასო შესრულება: 11677,02 ლარი 

 ღონისძიება–1:  ეპიდზედამხედველობის განხორციელება,  

ეპიდსიტუაციის მართვა და   ცხოვრების ჯანსაღი წესის 

ხელშეწყობა– 

 71 700 ლარი 

საკასო შესრულება: 11677,02 ლარი 

განხორციელებული აქტივობები: 

1. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის მიერ შეძენილ იქნა პროფილაქტიკური 

მედიკამენტების განსაზღვრული მარაგი. 

2. აჭარის ტერიტორიაზე განხორციელდა  ეპიდკვლევას დაქვემდებარებულ 

დაავადებათა 120 კერის (208 შემთხვევა) კვლევა შესაბამისი 203 ვიზიტით, მ. შ. 

ბათუმი –   კერა - 61 , ვიზიტი - 122  

ქობულეთის მუნიციპალიტეტი –  კერა -28,    ვიზიტი- 33         

ხელვაჩაურის  მუნიციპალიტეტი –  კერა -27,  ვიზიტი- 44 

ქედის   მუნიციპალიტეტი –  კერა -2 , ვიზიტი- 2 

ხულოს მუნიციპალიტეტი –  კერა -2 , ვიზიტი- 2 

3. ცოფზე საეჭვო კერაში განხორციელდა 51 ვიზიტი; ხოლო ვეტსამსახურში  კი 100 

საკომუნიკაციო ვიზიტი, მ.შ.    ბათუმი –     36 ვიზიტი    

ქობულეთის მუნიციპალიტეტი –  66    ვიზიტი      

ხელვაჩაურის  მუნიციპალიტეტი –7 ვიზიტი  

ქედის   მუნიციპალიტეტი –  13 ვიზიტი  

შუახევის  მუნიციპალიტეტი –  16 ვიზიტი  

ხულოს მუნიციპალიტეტი –  13 ვიზიტი  

4. თებერვლის თვიდან დაიწყო და გრძელდება რეგიონის მალარიოგენული 

ტერიტორიის  პასპორტიზაცია. საანგარიშო პერიოდში ქალაქ ბათუმში, ქობულეთისა 

და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიაზე გამოკვლეულ იქნა 185.65  ჰა 

ფართობი,  მ.შ.აღირიცხა ანოფელოგნური – 165.9 ჰა ტერიტორია. 

5. ბათუმისა და ქობულეთის მუნიციპალიტეტში ჩატარდა ”ჯანმრთელობის 

გაკვეთილები ” თემაზე: სქოლიოზი და თვალის დაავადებები.                                                                                              

განხორციელდა 9 ვიზიტი, 16 შეხვედრა, მ.შ,                                                                         



ბათუმში  5 ვიზიტი-12 შეხვედრა,     ქობულეთში  4 ვიზიტი - 4 შეხვედრა. 

6.  მომზადდა სატელევიზიო კლიპი:   ,,ავადობის აქტიური გამოვლენა სამიზნე 

ჯგუფში“  

 

 ღონისძიება –2:  მოსახლეობის ავადობის აქტიური გამოვლენა   

სამიზნე ჯგუფში  - 227 800 ლარი 
საკასო შესრულება: 0 ლარი 

      განხორციელებული აქტივობები: 

1. სატენდერო ღონისძიებების შედეგად გამოვლინდა ღონისძიების 

განმახორციელებელი იურიდიული პირები: ქალაქ ბათუმში – სს საზღვაო 

ჰოსპიტალი, ქობულეთის, ხელვაჩაურის, ქედისა და ხულოს მუნიციპალიტეტებში _ 

შპს ბათუმის N1 პოლიკლინიკა.  

2. საანგარიშო პერიოდში ღონისძიების ფარგლებში განხოციელდა ქალაქ ბათუმში 30 

ვიზიტი, მ.შ. სკოლებში –27, ბაღებში –3.  გამოკვლეულია 2688 ბენეფიციარი, მ.შ. 2411 

მოსწავლე და 277 ბაღის აღსაზრდელი. 

3. ჩატარდა 156 ინსტრუმენტულ–ლაბორატორიული გამოკვლევა, მ.შ. 

რენტგენოლოგიური– 50, ექოსკოპია– 47, ფარისებრი ჯირკვლის ჰორმონალური 

გამოკვლევა – 26, ვიზომეტრია – 12, ავტორეფრაქტომეტრია – 14, ოფთალმოსკოპია– 7. 

4. სკრინინგის შემდგომი კონსულტაცია – 62.  

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის მიერ განხორციელდა ღონისძიების მიმდინარეობის 6 

მონიტორინგი.  

      ღონისძიება–3:  ფარისებრი ჯირკვლის გამოკვლევა ორსულებში 

(სამიზნე ჯგუფი)    

საკასო შესრულება: 0 ლარი 

    განხორციელებული აქტივობები: 

1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე ენდოკრინოლოგიურ 

პათოლოგიათა ადრეული გამოვლენის მიზნით გამოკვლეულია 0–200 000 მდე 

სარეიტინგო ქული მქონე 210 ორსული, თითოეულ ბენეფიციარს მიღებული აქვს 

შემდეგი სახის სამედიცინო სერვისი: ულტრასონოგრაფიული გამოკვლევა, 

თავისუფალი თიროქსინის, თირეოტროპული ჰორმონის განსაზღვრა, 

ენდოკრინოლოგის კონსულტაცია. ბათუმისა და მუნიციპალიტეტების მიხედვით 

ბენეფიციართა რაოდენობა:   

ბათუმი–  0–200 000 სარეიტინგო ქულის მქონე–  159 ორსული,    

ქობულეთის მუნიციპალიტეტი – 14 ბენეფიციარი 

ხელვაჩაურის  მუნიციპალიტეტი –  10 ბენეფიციარი 

ქედის   მუნიციპალიტეტი –  7 ბენეფიციარი 

ხულოს მუნიციპალიტეტი –  20 ბენეფიციარი 



საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის მიერ განხორციელდა ღონისძიების მიმდინარეობის 3 

მონიტორინგი.  

 

      ღონისძიება–4:  კიბოსა და კიბოსწინა დაავადებების ადრეული 

დიაგნოსტიკა მაღალმთიანი აჭარის მოსახლეობაში–79 200 ლარი 

საკასო შესრულება: 0 ლარი 

 

განხორციელებული აქტივობები: 

1. ღონისძიების განმახორციელებლია სს საზღვაო ჰოსპიტალი  

2. საანგარიშო პერიოდში კიბოსა და კიბოსწინა დაავადებათა ადრეული გამოვლენის 

მიზნით მაღალმთიანი აჭარის მოსახლეობის გამოკვლევის მიზნით  ქედის 

მუნიციპალიტეტში მახუნცეთის პირველადი ჯანდაცვის ცენტრის დონეზე 

შესრულდა 1 ვიზიტი. გამოკვლულია 49 ბენეფიციარი,  

მ.შ.   პირველადი დიაგნოზის დაზუსტების მიზნით ჩატარდა ონკოგინეკოლოგის 15, 

ონკოუროგოლის 5, ონკოლარინგოლოგის 8 კონსულტაცია, ციტოლოგია –15, PSA 

განსაზღვრა – 2 და მამოგრაფია –3. 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის მიერ განხორციელდა ღონისძიების მიმდინარეობის 1 

მონიტორინგი.  

 

      ღონისძიება–5:  c ვირუსული ჰეპატიტის   დიაგნოსტიკა  

მოზრდილ  მოსახლეობაში – 80 000 ლარი 

მიმდინარეობს სატენდერო ღონისძიებები. 

 

შესრულების %: 10% 

შესრულების % წლიურ გეგმასთან: 2% 

 

 

 

 

 

 



დანართი #1 

პროგრამის დასახელება: სოციალური დაცვა 

ქვეპროგრამის დასახელება: 100 წელს გადაცილებულ მოქალაქეებზე ერთჯერადი დახმარება 

2014 წლის დამტკიცებული გეგმა: 69 000 ლარი. 

მათ შორის საანგარიშო პერიოდის გეგმა: 55 000 ლარი. 

საკასო შესრულება: 45 000 ლარი. 

განხორციელებული აქტივობები: 

2014  წლის I კვარტალში  45 ხანდაზმულს ერთჯერადი დახმარების სახით გადაეცათ 1000-

1000 ლარი. 

მომხმარებელთა (ბენეფიციართა) რაოდენობა ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით: 

# 
ქალაქი, 

მუნიციპალიტეტი 
erTeulis dasaxeleba raodenoba 

erTeulis 
saSualo   

fasi 

sul 
(lari) 

1.1 baTumi 

10
0 
w
el

s
 g

ad
ac

i
l
eb

u
l
i 

mo
qa
l
aq
e 

5 1,000 500 

1.2 qobuleTi 9 1,000 9,000 

1.3 xelvaCauri 4 1,000 4,000 

1.4 qeda 7 1,000 7,000 

1.5 Suaxevi 7 1,000 7,000 

1.6 xulo 13 1,000 13,000 

sul  
 

  45   45,000 

 

შესრულების %: 81.8% 

შესრულების % წლიურ გეგმასთან: 65.2% 

 

 

 

 

 

 

 



დანართი #1 

პროგრამის დასახელება: სოციალური დაცვა 

ქვეპროგრამის დასახელება: ახალშობილი ტყუპების ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური 

დახამრება 

2014 წლის დამტკიცებული გეგმა: 250 000 ლარი. 

მათ შორის საანგარიშო პერიოდის გეგმა: 65 000 ლარი. 

საკასო შესრულება: 34 000 ლარი. 

განხორციელებული აქტივობები: 

   2014  წლის I კვარტალში  ერთჯერადი მატერიალური დახმარება გაეწია 17 ახალშობილ 

ტყუპს. 

მომხმარებელთა (ბენეფიციართა) რაოდენობა ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით: 

# 
ქალაქი, 

მუნიციპალიტეტი 
erTeulis dasaxeleba raodenoba 

erTeulis 
saSualo   

fasi 

sul 
(lari) 

1.1 baTumi 

ახ
ალ

შო
ბი

ლ
ი

 ტ
ყუ

პე
ბ

ი
ს 

ო
ჯ

ახ
ებ

ი
ს 

ერ
თ

ჯ
ერ

ად
ი

 

მა
ტ

ერ
ი

ალ
უ

რ
ი

 დ
ახ

ამ
რ

ებ
ა 

 

10 2,000 20,000 

1.2 qobuleTi 3 2,000 6,000 

1.3 xelvaCauri 2 2,000 4,000 

1.4 qeda 1 2,000 2,000 

1.5 Suaxevi 0 2,000 
 

1.6 xulo 1 2,000 2,000 

sul  
 

  17  34,000 

 

შესრულების %: 52 % 

შესრულების % წლიურ გეგმასთან: 13.6% 

 

 

 

 

 

 



დანართი #1 

პროგრამის დასახელება: სოციალური დაცვა 

ქვეპროგრამის დასახელება: შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და ხანდაზმულ პირთა 

გადაადგილების საშუალებებით უზრუნველყოფა 

2014 წლის დამტკიცებული გეგმა: 45 000 ლარი. 

მათ შორის საანგარიშო პერიოდის გეგმა: 12 000 ლარი. 

საკასო შესრულება: 0 

განხორციელებული აქტივობები:  

აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში I კვარტალში არ იქნა წარმოდგენილი შესაბამისი 

ანგარიშფაქტურა, რის გამოც არ მოხდა საკასო შესრულება. 

შესრულების %: 0 

შესრულების % წლიურ გეგმასთან: 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



დანართი #1 

პროგრამის დასახელება: სოციალური დაცვა 

ქვეპროგრამის დასახელება: სმენადაქვეითებულ მოქალაქეთა სმენის აპარატებით უზრუნველყოფა 

2014 წლის დამტკიცებული გეგმა: 135 000 ლარი. 

მათ შორის საანგარიშო პერიოდის გეგმა: 15 000 ლარი. 

საკასო შესრულება:0 

განხორციელებული აქტივობები:  

2014 წლის 17 მარტს გამოცხადდა ტენდერი № SPA140007569, ქვეპროგრამის  

განხორციელდება დაიწყება აპრილის თვიდან, ტენდერის დამთავრების შემდეგ. 

შესრულების %: 0 

შესრულების % წლიურ გეგმასთან: 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



დანართი #1 

პროგრამის დასახელება: სოციალური დაცვა 

ქვეპროგრამის დასახელება: მიუსაფარ დედათა და ბავშთა საცხოვრებლით უზრუნველყოფა 

2014 წლის დამტკიცებული გეგმა: 124 100 ლარი. 

მათ შორის საანგარიშო პერიოდის გეგმა: 34 500 ლარი. 

საკასო შესრულება: 11 033 ლარი. 

განხორციელებული აქტივობები: 

 

შესრულების %: 31.97 % 

შესრულების % წლიურ გეგმასთან: 8.89% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dasaxeleba 
wliuri 
gegma 

3 Tve  

gegma Sesruleba dafinanseba raodenoba 

Tana 124,100 34,500 11,033 11,033 11 

sul 124,100 34,500 11,033 11,033 11 



 

დანართი #1 

პროგრამის დასახელება: სოციალური დაცვა 

ქვეპროგრამის დასახელება: სოფლის ექიმების დამატებითი შრომის ანაზღაურება 

2014 წლის დამტკიცებული გეგმა: 270 000 ლარი. 

მათ შორის საანგარიშო პერიოდის გეგმა: 70 000 ლარი. 

საკასო შესრულება: 51 810 ლარი. 

განხორციელებული აქტივობები: 

  

dasaxeleba 
wliuri 
gegma 

3 Tve   

gegma Sesruleba dafinanseba raodenoba 
gadaxra 
geg-daf 

1 saministro 270,000 70,000 51,810 51,810 29,813 18,190 

  
sul 270,000 70,000 51,810 51,810 29,813 18,190 

 

შესრულების %: 74 % 

შესრულების % წლიურ გეგმასთან:  19.2 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



დანართი #1 

პროგრამის დასახელება: სოციალური დაცვა 

ქვეპროგრამის დასახელება: შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვთა 

სოციალური ადაპტაცია 

2014 წლის დამტკიცებული გეგმა: 50 000 ლარი. 

მათ შორის საანგარიშო პერიოდის გეგმა: 12 500 ლარი. 

საკასო შესრულება: 0 

განხორციელებული აქტივობები: 

მიმდინარეობს ბენეფიციართა სიების დაზუსტება. 

შესრულების %: 

შესრულების % წლიურ გეგმასთან: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



დანართი #1 

პროგრამის დასახელება: სოციალური დაცვა 

ქვეპროგრამის დასახელება: 2008 წლის რუსული აგრესიისა და 2012 წელს ავღანეთში 

დაღუპულთა ოჯახების დახმარება 

2014 წლის დამტკიცებული გეგმა: 76 000 ლარი. 

მათ შორის საანგარიშო პერიოდის გეგმა: 22 000 ლარი. 

საკასო შესრულება: 21 000 ლარი. 

განხორციელებული აქტივობები: 

ომში დაღუპულთა დედებსა და მეუღლეებს ერთჯერადი მატერიალური დახმარების სახით 

გადაეცათ 1000-1000 ლარი. 

შესრულების %: 95.45 % 

შესრულების % წლიურ გეგმასთან:  27.63 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



დანართი #1 

 

 

პროგრამის დასახელება: შრომის ბაზრის კვლევა 

ქვეპროგრამის დასახელება: 

2014 წლის დამტკიცებული გეგმა: 28 000 (ოცდარვა ათასი) ლარი 

მათ შორის საანგარიშო პერიოდის გეგმა: 4 000 (ოთხი ათასი) ლარი 

საკასო შესრულება: 0 

განხორციელებული აქტივობები:  გამოცხადდა გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი     

(SPA140007283), გამარჯვებული გამოვლინდება 01.04.2014წ. 

შესრულების %: 0 

შესრულების % წლიურ გეგმასთან: 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



დანართი #1 

 

პროგრამის დასახელება:  

ქვეპროგრამის დასახელება: 

2014 წლის დამტკიცებული გეგმა:  

მათ შორის საანგარიშო პერიოდის გეგმა: 51 737 ლარი. 

საკასო შესრულება: 18 500 ლარი. 

განხორციელებული აქტივობები:   

ა.ა.რ 2014 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტით გათვალისწინებული სარეზერვო ფონდიდან 

გამოიყო 51 737 ლარი, რაც განკუთვნილია : 

1. 6 პაციენტის მკურნალობის ხარჯი - 33 737 ლარი - საკასო შესრულება - 14 500 ლარი. 

2. 2პაციენტისთვის მედიკამენტების შეძენა- 18000ლარი- საკასო შესრულება- 4000 ლარი. 

შესრულების %: 35.75 % 

შესრულების % წლიურ გეგმასთან: 35.75 % 

  

 


