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საქართველოს კანონი  2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის 

შესახებ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 

იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და 

ლტოლვილთა სამინისტროს (შემდგომში ლტოლვილთა და 

განსახლების სამინისტრო)   მიერ  2016 წლისათვის 

განსახორციელებელი ღონისძიებები

ლტოლვილთა და განსახლებისა  სამინისტროს 2016 

წლისათვის დაგეგმილი აქვს კომპაქტურად განსახლების 

ობიექტებში ე.წ. კოლექტიურ ცენტრებში მცხოვრები 

დევნილებისათვის ადმინისტრაციული ხარჯის დაფინან-

სება, რაც ერთ დევნილ მოსახლეზე განისაზღვრება თვეში 2 

ლარის ოდენობით.  აღნიშნული დაფინანსება განხორცი-

ელდება სახელშეკრულებო ვალდებულებების შესაბამი-

სად. ხელშეკრულების პირობებს და მის გასაფორმებლად 

საჭირო დოკუმენტაციას ადგენს ლტოლვილთა და განსახ-

ლების სამინისტრო.

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის სამინისტროს (შემდგომში ჯანმრთელობის დაცვის 

სამინისტრო)  მიერ 2016 წლისათვის განსახორციელებელი 

ღონისძიებები

1. გაგრძელდეს ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტრო-

სათვის დამტკიცებული ფულადი რესურსების/ასი-

გნებების ფარგლებში დაგეგმილი ცალკეული ღონისძი-

ებების განხორციელება. აუცილებლობის შემთხვევაში 

შემოღებულ იქნეს ღონისძიებათა  ნაწილის ანაზღაურე-

ბა მოსახლეობის მიერ თანაგადახდის პრინციპით, 

რომლის თანაგადახდის წესსაც განსაზღვრავს საქარ-

თველოს მთავრობა.

2.  ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო 

პროგრამებისათვის  – „მოსახლეობის სოციალური 

დაცვა“, „მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა“, „სამე-

დიცინო–სოციალური ექსპერტიზა და კონტროლი“, 

„სამკურნალო საშუალებების ხარისხის სახელმწიფო 

კონტროლი“, „სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბი-

ლიტაცია და აღჭურვა“, „შრომისა და დასაქმების 

სისტემის რეფორმების პროგრამა“ – განსახორ-

ციელებელ ღონისძიებათა დაფინანსების, თანადაფი-

ნანსების, ანგარიშსწორების წესებსა და ძირითად 

პრინციპებს განსაზღვრავს საქართველოს მთავრობა.  

3.  "მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფის" ფარგლებში 

გაიცეს სახელმწიფო კომპენსაცია და სახელმწიფო 

პენსია. ასაკით პენსიონერისათვის სახელმწიფო პენ-

სიის ფულადი ოდენობა განისაზღვროს:

2016 წლის 1 ივლისამდე - 160 ლარით;

2016 წლის 1 ივლისიდან - 180 ლარით.

4."მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური    

დახმარების" ფარგლებში:

დაფინანსდეს "სოციალურ პაკეტში" შემავალი ფულადი 

გასაცემელი/გასაცემლები;

გაიცეს საყოფაცხოვრებო სუბსიდია "სოციალური 

შეღავათების მონეტიზაციის შესახებ" 

გაგრძელდეს "სოციალური დახმარების შესახებ" 

პროგრამის ფარგლებში  გათვალისწინებული 

საარსებო შემწეობისა და რეინტეგრაციის შემ-

წეობის ანაზღაურების გაცემა.

გაგრძელდეს დევნილთა, ლტოლვილისა და ჰუმა-

ნიტარული სტატუსების მქონე პირთა შემწეობების 

გაცემა, რაც განისაზღვრება ყოველთვიურად 45 

ლარის ოდენობით. 
გაგრძელდეს ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის 

მოვლის, აგრეთვე ახალშობილის შვილად აყვანის 

გამო და დროებითი შრომისუუნარობის გამო 

დახმარებების გაცემა. 

დაფინანსდეს დახმარება შრომითი მოვალეობის 

შესრულებისას დასაქმებულის ჯანმრთე-

ლობისათვის ვნების შედეგად მიყენებული 

ზიანის ანაზღაურებისათვის, რომლის დანი-

შვნისა და გაცემის წესს განსაზღვრავს საქარ-

თველოს  მთავრობა;

ასევე, დაფინანსდეს საქართველოს მთავრობის მიერ 

განსაზღვრული სხვა ღონისძიებები.

5. უფლება მიეცეს საქართველოს მთავრობას, განსაზღვროს 

2015 წლის შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის ის სახელმწიფო პროგრამები, რომელთა 

განხორციელებაც უწყვეტად გაგრძელდება 2016 წლის 1 

იანვრიდან საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის 

სამინისტროს სისტემაში განსახორციელებელი 2016 

წლის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცებამდე და ამ 

პროგრამებით გათვალისწინებული მიმწოდებლების 

გამოვლენამდე.

6.  კანონით გათვალისწინებული  ასიგნებების ფარგლებში  

გაგრძელდეს 2015 წლის ჯანმრთელობის დაცვის 

სახელმწიფო პროგრამებით განსაზღვრული ის 

ღონისძიებები, რომელთა უწყვეტი განხორციელებაც 

აუცილებელია სახელმწიფოს მიერ ნაკისრი ვალდე-

ბულებების   შესასრულებლად,  და   ხელშეკრულებები 

გაფორმდეს იმავე მიმწოდებლებთან.

7. ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო 

პროგრამების ფარგლებში 2015 წელს შესრულებული 

სამუშაოები დაფინანსდეს ამ კანონით სამინის-

ტროსთვის დამტკიცებული ასიგნებებიდან.

8. ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო 

პროგრამების ფარგლებში 2015 წელს გაცემული 

ვაუჩერები და "რეფერალური მომსახურების" 

სახელმწიფო პროგრამის "სტიქიური უბედურებების, 

კატასტროფების, საგანგებო სიტუაციების, კონფლიქ-

ტების რეგიონებში დაზარალებულ მოქალაქეთათვის 

და საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრული 

სხვა შემთხვევების დროს მოსახლეობისათვის 

სამედიცინო დახმარების გაწევის" კომპონენტის 

ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილებები, რომლებიც 

ვერ დაფინანსდა 2015 წელს, დაფინანსდეს ამ კანონით 

შესაბამისი პროგრამებისათვის გათვალისწინებული 

ასიგნებებიდან.

9. „იმუნიზაციიის" პროგრამის ფარგლებში ვაქცინებისა და 

შპრიცების შესყიდვა განხორციელდეს გაეროს ბავშვთა 

ფონდის მეშვეობით, ხოლო გაეროს ბავშვთა ფონდის 

მიღმა დარჩენილი ვაქცინებისა და შპრიცების შესყიდვა 

განხორციელდეს  - "სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" 

საქართველოს კანონის შესაბამისად.

10. ყველა ფორმის ტუბერკულოზის დიაგნოსტიკისა და 

მკურნალობისათვის, აივ ინფექცია/შიდსით დაავადე-

ბულთა მკურნალობისა და მოვლის ღონისძიე-

ბებისათვის ფარმაცევტული და სხვა სამედიცინო 

პროდუქციის შესყიდვა განხორციელდეს აივ ინფექ-

ციის/შიდსის, ტუბერკულოზისა და მალარიის წინააღ-

მდეგ ბრძოლის გლობალური ფონდის მიერ განსაზ-

ღვრული გაერთიანებული საერთაშორისო შესყიდვის 

აგენტების საშუალებით. ხოლო გლობალური ფონდის 

შესყიდვების მიღმა დარჩენილი ფარმაცეპტული და 

სხვა სამედიცინო პროდუქციის შესყიდვა მოხდეს - 

"სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" საქართველოს 

კანონის შესაბამისად.

11. ქალაქ თბილისში სასწრაფო დახმარების ფუნქცი-

ონირებისათვის საჭირო ღონისძიებები დაფინანსდეს 

ქალაქ თბილისის ბიუჯეტიდან, საქართველოს კანონ-

მდებლობით დადგენილი წესით.
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