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konsorciumi

რა უნდა ვიცოდეთ საქართველოს სახელმწიფო
ბიუჯეტის ძირითადი პრიორიტეტებისა და
პროგრამების შესახებ
2015 წელს განსახლების ადგილებში დევნილთა
შენახვისა და მათი სახცოვრებელი პირობების
გაუმჯობესებისათვის დაგეგმილია:
· დევნილთათვის საცხოვრებელი ფართობების მოძიება, აშენება, რეაბილიტაცია
და კერძო საკუთრებაში გადაცემა;
კომპაქტურ დასახლებებში ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარება.
· თბილისსა და საქართველოს რეგიონებში
მდებარე შენობების სარემონტოსარეაბილიტაციო სამუშაოებთან და
ახალი საცხოვრებელი ბინების
მშენებლობასთან დაკავშირებული
მომსახურების შესყიდვა;
· სავალალო მდგომარეობაში მყოფი
დევნილთა განსახლების ობიექტების
შესწავლა და რეაბილიტაცია;
· ბენეფიციართა რაოდენობის დაზუსტება
და ადმინისტრაციული ხარჯების
დაფინანსება;
· დევნილთათვის ფულადი დახმარების
გაწევა
· დევნილთა ოჯახებისთვის ყოველთვიური
სოციალური დახმარებების გაცემა;
· რეაბილიტირებული და ახალაშენებული
შენობების ელექტროენერგიის, გარე
საკანალიზაციო, ბუნებრივი აირის და
წყლის სისტემების მიერთება და
მოწყობა;
· დევნილთა საკუთრებაში არსებულ
ობიექტებში ჩასატარებელი სამუშაოების
ღირებულების თანადაფინანსება;
· აშენებულ და
რეაბილიტირებულ
ობიექტებზე დევნილთა განსახლების

დასრულებამდე ობიექტების დაცვის
მომსახურების შესყიდვა;
· დევნილთა ჩასახლებებში, განსაკუთრებით სოფლად, სასოფლო-სამეურნეო
და სხვა ბიზნესპროექტების დაფინანსება;
· დევნილთა - ტექნიკური დახმარება,
ტრენინგებისა და სასწავლო ტურების
ჩატარება და საჭირო ინვენტარით
აღჭურვა.
პროგრამების მართვისა და ახლადშემუშავებული
სახელმწიფო პოლიტიკის მიხედვით, 2015 წელს
დევნილთა და მიგრანტთა ხელშეწყობა
ითვალისწინებს:
· დევნილთა, ლტოლვილისა და ჰუმანიტარული სტატუსების მქონე პირთა,
თავშესაფრის მაძიებელთა, რეპატრიანტთა მიგრაციული ნაკადების
რეგულირებას, მათი დროებითი ან
მუდმივი განსახლების ორგანიზების,
ა და პტ ა ც ი ი ს ა და ს ა ზო გა დო ე ბ ა ში
ინტეგრაციისათვის საჭირო პირობების
შექმნასა და სოციალურ დაცვას;
· დევნილთა თვითკმარობის გაზრდას,
სახელმწიფოზე მათი დამოკიდებულების შემცირება-აღმოფხვრას და
უკიდურესად გაჭირვებული, დაუცველი
დევნილების ერთიან სოციალურ
პროგრამებში ინტეგრირებას;
· რეპატრიანტის სტატუსის მაძიებელთა
აპლიკაციების სისტემატიზაციას,
ანალიზსა და განხილვას;
· არალეგალური მიგრაციის პრევენციას,
დროებითი ლეგალური შრომითი
მიგრაციის შესაძლებლობის გაზრდას;
· დაბრუნებულთა რეინტეგრაციის
უზრუნველყოფას და შესაბამისი

მონაცემთა ბაზის შექმნას;
· იმ დევნილთა გამოკვეთას, რომელთაც
აქვთ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე
არსებულ უძრავ ქონებაზე საკუთრების
მოთხოვ-ნის უფლება; და აღნიშნული
ქონების პრივატიზაციის პროცე-სის
მომზადებას;
· ეკომიგრანტთა განსახლების ორგანიზებას
და ახალ საცხოვ-რებელ ადგილებზე
მათი ადაპტაცია-ინტეგრაციის პროცესის
ხელშეწყობას.

2015 წლისთვის საქართველოს სახელ-მწიფო
მინისტრის აპარატის მნიშვნე-ლოვან
პრიორიტეტებს წარმო-ადგენს:
1) ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ჰუმანიტარული, სოციალურ-ეკონომიკური და ნდობის
გაღრმავებაზე ორიენტირებული პროექტების
ხელშეწყობა;
2) ეთნიკური უმცირესობების საზოგა-დოებაში
ინტეგრაციის ხელშეწყობა, მათთვის განათლების,
მედიისა და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა,
აგრეთვე მათი სახელმწიფო ენის ცოდნის დონის
ამაღლება და კულტურული მემკვიდრეობის
შენარჩუნება-განვითა-რება.

აქ მოყვანილი მასალა ეფუძნება საქართველოს
კანონს 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის
შესახებ!

