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ქედის მუნიციპალიტეტის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის მიერ
2017 წლის ექვს თვეში გაწეული მუშაობის ანგარიშის მოსმენის შესახებ
საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის
კოდექსი’’-ს 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,გ“ ქვეპუნქტის ,,გ.ა“ ქვეპუნქტის
შესაბამისად ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ გადაწყვიტა:
1. დადებითად იქნას შეფასებული ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
სამსახურის მიერ 2017 წლის ექვს თვეში გაწეული მუშაობის ანგარიში თანახმად დანართი
№1-სა.
2. დანართი №1 წარმოადგენს განკარგულების განუყოფელ ნაწილს.
3. განკარგულების დაინტერესებულ მხარეთათვის კანონმდებლობით დადგენილი
წესით გაცნობა უზრუნველყოს ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის
პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელმა - აპარატის უფროსმა - მ.
სალაძემ.
4. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით
დაინტერესებული მხარის მიერ მისი ძალაში შესვლის დღიდან ერთი თვის ვადაში,
ხელვაჩაურის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი: ქ. ბათუმი, ფრიდონ ხალვაშის
გამზირი №358).
5. განკარგულება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

ამირან ცინცაძე

საკრებულოს თავმჯდომარე

janmrTelobisa da socialuri dacvis samsaxuris
mier 2017 wlis eqvs TveSi gaweuli muSaobis
a n g a r i S i
samsaxuris mier garkveuli muSaoba iqna gaweuli
mosaxleobis
janmrTelobisa
da
socialuri
mdgomareobis
gaumjobesebis,
stiqiuri
movlenebis
Sedegad
miyenebuli
zaralis
Seswavlisa
da
anazRaurebis mizniT. samsaxuris mier SemuSavebuli iqna
aTi miznobrivi programa. ganxorcielda 8 miznobrivi
programa kerZod:
1.`socialurad daucveli fenisaTvis yoveldRiuri
erTjeradi ufaso kvebiT uzrunvelyofis programa~,
tenderSi gaimarjva Sps ,,arsi-2”ma 16707 lariT da
sargeblobs 26 moqalaqe. eqvs TveSi Caricxulia 6664
lari.
samsaxuris
mier
periodulad
xorcieldeba
monitoringi
xelSekrulebiT
nakisri
valdebulebis
Sesrulebis mizniT.
2.,,ambulatoriuli momsaxurebis programa’’, romlis
biujeti
Seadgens
102600
lars.
eqvs
TveSi
ambulatoriebis
transportiTa
da
momsaxureobiT
uzrunvelsayofad
Caricxulia 43178
lari,
sadac
gaTvaliswinebulia
mZRolebis
xelfasi,
sawvavi,
avtomanqanebis mimdinare remont, avtomanqanebis dazRveva,
marTvis xarji, eleqtroenergiis gadasaxadi, eqimis
CanTis Sevseba.
3. `ukiduresad gaWirvebul ojaxebSi gardacvlil
pirTa dakrZalvisaTvis erTjeradi daxmarebis programa~,
romlis biujeti Seadgens 17500 lars. programiT
isargebla 14 ojaxma (sareitingo qula 70000-ze naklebi)
da
TiTo
ojaxs
gaewia
250
lariani
daxmareba.
daxarjulia 3500 lari.

4. ,,hemodializis seansebiT mosargeble beneficiarTa
(Tanmxlebi
piris
erTad)
mgzavrobis
Rirebulebis
anazRaurebis programa”, romlis mTliani biujeti
Seadgens 19000 lars.
programiT sargeblobda 8
moqalaqe. eqvs TveSi Caricxulia 6583 lari.
5.,,qronikulad progresirebadi daavadebis (epilefsia)
medikamentozuri
daxmarebis
programa”tenderSi
gaimarjva Sps ,,daisma” 20150 lariT da medikamentebs
awvdis epilefsiiT daavadebul yvela daavadebuls
asakis SeuzRudavad. aRniSnul programaze eqvs TveSi
Caricxulia 7117 lari. programiT sargeblobs 78
beneficiari.
6.,,cerebraluri
dambliT
daavadebul
bavSvTa
abilitacia-reabilitaciis kursebze (Tanmxlebi piris
erTad) mgzavrobis xelSewyobis miznobrivi programa”,
romlis biujeti Seadgens 9500 lars. am etapze
aRniSnuli programiT sargeblobs 18 beneficiari. eqvs
TveSi Caricxulia 3224.
7.,,soflis
mosaxleobis
eqimamdeli
samedicino
daxmarebis” miznobrivi programa, romlis mTliani
biujeti Seadgens 140100 lars. eqvs TveSi 39 Temis
samedicino
punqtis
meddebze
xelfasis
saxiT
Caricxulia 51375 lari da medikamentebisTvis 10236 lari.
8.,,sacxovrebel
saxlebze
amortizirebuli
saxuravebis Secvlis” miznobrivi programa, romlis
mTliani biujeti Seadgens 30000 lars. programiT
isargebla 39 ojaxma, risTvisac Caricxulia 27417 lari.
garda programebisa garkveuli muSaoba iqna gaweuli
stiqiuri
movlenebis
Sedegad
dazaralebuli
mosaxleobis mdgomareobis gasaumjobeseblad. mowveuli
iqna aWaris avtonomiuri respublikis garemos dacvisa da
bunebrivi
resursebis
sammarTvelos
geologiuri

samsaxuris specialistebi. adgilze misvliT Seswavlili
iqna
mosaxleobis mier mewyerebTan dakavSirebuli
gancxadebebi. aRniSnulTan dakavSirebiT warmodgenili
iqna Sesabamisi geologiuri daskvnebi. etapobrivad
mimdinareobs dazaralebuli ojaxebis Seswavla da
masalebis samTavrobo komisiaze gagzavna maTi Sesabamis
programebSi
CarTvis
mizniT
m/wlis
eqvs
TveSi
sacxobrebliT
uzrunvelyofili
iqna
21
ojaxi.
mimdinareobs muSaoba mewyeruli movlenebis Sedegad
dazaralebul im ojaxebTan, romelTa sacxovrebeli
saxlebic eqvemdebareba gadatanas.
municipalitetSi funqcionirebs 39 Temis samedicino
punqti da 9 ambulatoria,
romlebic pirvelad
daxmarebasa
da
mkurnalobas
uweven
mosaxleobas.
samsaxuri periodulad adgilze misvliT anxorcielebs
monitorings maTi muSaobis Sesaxeb.
aseve vTanamSromlobT aWaris ssip sazogadoebrivi
jandacvis centris qedis ganyofilebasTan sxvadasxva
epidemiuri daavadebebis prevenciis mizniT. A

