
 

 

მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარების 

პროგრამა 

 

 

მუხლი 1. პროგრამის მიზანი 

 

პროგრამის მიზანია ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მცხოვრები 

(რეგისტრირებული) მოქალაქეებისათვის სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯების დაფინანსება. 

 

მუხლი 2. სამიზნე ჯგუფი და პროგრამით მოსარგებლეთა შერჩევის წესი 

 

1."მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარების პროგრამით" მოსარგებლე პირებს 

წარმოადგენენ ქალაქ რუსთავში მცხოვრები მოქალაქეები, რომლებიც ქალაქ რუსთავში 

რეგისტრირებულნი არიან განცხადებით მომართვამდე უწყვეტად არანაკლებ 2 (ორი) წლის 

განმავლობაში (წყვეტის შემთხვევაში რეგისტრაცია არ უნდა ფიქსირდებოდეს ქალაქ რუსთავის 

მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებს გარეთ) და ესაჭიროებათ შემდეგი სახის 

სამედიცინო მომსახურება: 

ა)ავთვისებიანი სიმსივნეების (კერძოდ დაავადებათა საერთაშორისო კლასიფიკაციის მე-10 

გადახედვით (ICD-10) განსაზღვრული დაავადებების კოდი C00-C97) დიაგნოსტიკა და 

ამბულატორიულ-სტაციონალური მკურნალობა, რომელიც შეიძლება დაფინანსდეს:   

ა.ა.)წელიწადში არაუმეტეს 2000,00 (ორი ათასი ლარი და 00 თეთრი) ლარის ოდენობით (თუ ეს 

ხარჯები არ იფარება სახელმწიფო ბიუჯეტით დაფინანსებული პროგრამების ან კერძო 

დაზღვევის მეშვეობით), იმ მოქალაქეებისთვის, რომელთა ოჯახების ყოველთვიური შემოსავალი 

არ აღემატება 600,00 (ექვსასი ლარი და 00 თეთრი) ლარს; 

ა.ბ.)წელიწადში არაუმეტეს 1500,00 ლარის ოდენობით (თუ ეს ხარჯები არ იფარება 

სახელმწიფო ბიუჯეტით დაფინანსებული პროგრამების ან კერძო დაზღვევის მეშვეობით), იმ 

მოქალაქეებისთვის, რომელთა ოჯახების ყოველთვიური შემოსავალი მერყეობს 600-1000 

ლარამდე. 

ა.გ.)წელიწადში არაუმეტეს 1000,00 (ერთი ათასი ლარი და 00 თეთრი) ლარის ოდენობით (თუ 

ეს ხარჯები არ იფარება სახელმწიფო ბიუჯეტით დაფინანსებული პროგრამების ან კერძო 

დაზღვევის მეშვეობით), იმ მოქალაქეებისთვის, რომელთა ოჯახების ყოველთვიური შემოსავალი 

აღემატება 1000,00 (ერთი ათასი ლარი და 00 თეთრი) ლარს.  

ბ)კარდიოქირურგიული მომსახურება (მათ შორის კორონაროგრაფია, სტენტირება და 

აბლაცია), რომელიც შეიძლება დაფინანსდეს: 

ბ.ა.)წელიწადში არაუმეტეს 1500,00 (ერთი ათას ხუთასი ლარი და 00 თეთრი) ლარის 

ოდენობით (თუ ეს ხარჯები არ იფარება სახელმწიფო ბიუჯეტით დაფინანსებული პროგრამების 

ან კერძო დაზღვევის მეშვეობით), იმ მოქალაქეებისთვის, რომელთა ოჯახების ყოველთვიური 

შემოსავალი არ აღემატება 600,00 (ექვსასი ლარი და 00 თეთრი) ლარს. 

ბ.ბ.)წელიწადში არაუმეტეს 1200,00 (ერთი ათას ორასი ლარი და 00 თეთრი) ლარის ოდენობით 

(თუ ეს ხარჯები არ იფარება სახელმწიფო ბიუჯეტით დაფინანსებული პროგრამების ან კერძო 

დაზღვევის მეშვეობით), იმ მოქალაქეებისთვის, რომელთა ოჯახების ყოველთვიური შემოსავალი 

მერყეობს 600-1000 ლარამდე. 

ბ.გ.)წელიწადში არაუმეტეს 800,00 (რვაასი ლარი და 00 თეთრი) ლარის ოდენობით (თუ ეს 

ხარჯები არ იფარება სახელმწიფო ბიუჯეტით დაფინანსებული პროგრამების ან კერძო 



 

 

დაზღვევის მეშვეობით), იმ მოქალაქეებისთვის, რომელთა ოჯახების ყოველთვიური შემოსავალი 

აღემატება 1000,00 (ერთი ათასი ლარი და 00 თეთრი) ლარს.  

გ)გეგმიური ქირურგიული სამედიცინო მომსახურება, რომელიც შეიძლება დაფინანსდეს: 

გ.ა.) წელიწადში არაუმეტეს 1000,00 (ერთი ათასი  ლარი და 00 თეთრი) ლარის ოდენობით (თუ 

ეს ხარჯები არ იფარება სახელმწიფო ბიუჯეტით დაფინანსებული პროგრამების ან დაზღვევის 

მეშვეობით), იმ მოქალაქეებისთვის, რომელთა ოჯახების ყოველთვიური შემოსავალი არ 

აღემატება 600,00 (ექვსასი ლარი და 00 თეთრი) ლარს; 

გ.ბ.) წელიწადში არაუმეტეს 800,00 (რვაასი ლარი და 00 თეთრი) ლარის ოდენობით (თუ ეს 

ხარჯები არ იფარება სახელმწიფო ბიუჯეტით დაფინანსებული პროგრამების ან კერძო 

დაზღვევის მეშვეობით), იმ მოქალაქეებისთვის, რომელთა ოჯახების ყოველთვიური შემოსავალი 

შემოსავალი მერყეობს 600-1000 ლარამდე. 

გ.გ.)წელიწადში არაუმეტეს 500,00 (ხუთასი ლარი და 00 თეთრი) ლარის ოდენობით (თუ ეს 

ხარჯები არ იფარება სახელმწიფო ბიუჯეტით დაფინანსებული პროგრამების ან კერძო 

დაზღვევის მეშვეობით), იმ მოქალაქეებისთვის, რომელთა ოჯახების ყოველთვიური შემოსავალი 

აღემატება 1000,00 (ერთი ათასი ლარი და 00 თეთრი) ლარს.  

დ)კომპიუტერული გამოკვლევები (CT და MRT კვლევები), რომელიც შეიძლება 

დაუფინანსდეს მხოლოდ 0-დან 70 001-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველ 

მოქალაქეებს, წლიურად არაუმეტეს 500,00 (ხუთასი ლარი და 00 თეთრი) ლარის ოდენობით (თუ 

ეს ხარჯები არ იფარება სახელმწიფო ბიუჯეტით დაფინანსებული პროგრამების ან კერძო 

დაზღვევის მეშვეობით). 

2.პროგრამით მოსარგებლეთა კრიტერიუმებთან შესაბამისობა და პროგრამაში მათი ჩართვის 

შესაძლებლობა განისაზღვრება შემდეგი დოკუმენტაციის საფუძველზე: 

ა)განცხადება ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის სახელზე; 

ბ)განმცხადებლის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი; 

გ)მკურნალი ექიმის მიერ შევსებული ფორმა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ №IV-

100ა; 

დ)სამედიცინო დაწესებულების მიერ შედგენილი ინვოისი; 

ე)სამედიცინო მომსახურების ღირებულების კალკულაცია (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);      

ვ)პაციენტთან ნათესაური კავშირის დამადასტურებელი დოკუმენტაციის ასლი, იმ 

შემთხვევაში თუ განცხადება წარმოდგენილია პროგრამით დადგენილი დახმარების მიღების 

მსურველის ოჯახის წევრის მიერ; 

ზ)ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან (თუ 

მოქალაქის სარეიტინგო ქულა 70 000-ს არ აღემატება. ასეთის არსებობის შემთხვევაში); 

თ)ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენლის მიერ შევსებული აქტი 

ოჯახის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შესახებ, თუ ოჯახი რეგისტრირებული არ 

არის სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში. 

ი)საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს 

დაქვემდებარებული სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს საყოველთაო ჯანდაცვის 

მართვის დეპარტამენტის ან სადაზღვევო კომპანიის მიერ გაცემული წერილობითი ინფორმაცია 

მოქალაქისთვის საჭირო სამედიცინო მომსახურების დაფინანსების ან დაფინანსებაზე უარის 

თაობაზე. 



 

 

3.იმ მოქალაქეების განცხადების განხილვისას, რომელთა სარეიტინგო ქულა აღემატება 70 000-

ს ან არ არიან რეგისტრირებულნი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან 

ბაზაში და ესაჭიროებათ ამ პროგრამით გათვალისწინებული სამედიცინო მომსახურება, ამ 

შემთხვევაში "მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარების სათათბირო-

საკონსულტაციო ჯგუფი" ხელმძღვანელობს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერის 

წარმომადგენლის მიერ შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულში შედგენილი აქტით მოქალაქის 

სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შესახებ. 

4.წინამდებარე პროგრამის მოსარგებლეთა მოთხოვნის განხილვის ფარგლებში სათათბირო-

საკონსულტაციო ჯგუფი მხედველობაში იღებს და ითვალისწინებს "საყოველთაო 

ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის" მიხედვით რომელი პაკეტის მომხმარებელია 

განმცხადებელი, რომლის შესაბამისად შესაძლოა დაზუსტდეს მოქალაქის სოციალურ-

ეკონომიკური მდგომარეობა. 

5.სათათბირო-საკონსულტაციო ჯგუფის საქმიანობა და უფლებამოსილება განისაზღვრება 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის სამართლებრივი აქტით. 

6.პროგრამით დადგენილი, სამედიცინო მომსახურების დაფინანსების მაქსიმალური ოდენობა 

განმცხადებელზე შეადგენს წელიწადში არაუმეტეს 2000,00 (ორი ათასი ლარი და 00 თეთრი) 

ლარს. 

7.გამონაკლისი ამ მუხლის 1-ლი პუნქტით გათვალისწინებულ საცხოვრებელი ადგილის 

რეგისტრაციასთან დაკავშირებით ვრცელდება იძულებით გადაადგილებული პირის სტატუსის 

მქონე პირებზე, რომელთაც დევნილის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის მიხედვით, 

რეგისტრირებულ მისამართად უფიქსირდებათ - ქალაქი რუსთავი. 

 

მუხლი 3. პროგრამის განხორციელების მექანიზმები 

 

1.სამედიცინო მომსახურების დაფინანსებასთან და დაფინანსების ოდენობასთან  

დაკავშირებით ბენეფიციარისთვის დახმარების გაწევის  გადაწყვეტილება მიიღება ქალაქ 

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერის სამართლებრივი აქტის საფუძველზე შექმნილი 

"მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარების დროებითი სათათბირო-

საკონსულტაციო ჯგუფის" მიერ.  

2.ფინანსურ ანგარიშსწორებას ახორციელებს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის 

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური, ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის 

დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახურის მიერ მიწოდებული დოკუმენტაციის 

საფუძველზე. 

 

მუხლი 4. პროგრამის განხორციელების პერიოდი 

 

პროგრამის განხორციელების ვადა განისაზღვრება 2018 წლის 1 იანვრიდან 2018 წლის 31 

დეკემბრის ჩათვლით. 

 

მუხლი 5. პროგრამის ბიუჯეტი 

 



 

 

1.მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარების პროგრამის დაფინანსების წყაროს 

წარმოადგენს ადგილობრივი ბიუჯეტი. 

2.მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარების პროგრამის ბიუჯეტი შეადგენს 400 

000,00 (ოთხასი ათასი ლარი და 00 თეთრი) ლარს, მათ შორის 2017 წლის დეკემბრის 

ხარჯისათვის გათვალისწინებულია 60 000,00 (სამოცი ათასი ლარი და 00 თეთრი) ლარი. 

პროგრამის ბიუჯეტი კვარტალურად გადანაწილებულია შემდეგი სახით: 

 

 

ბიუჯეტი 

 

400 000,00 ლარი 

I კვარტალი 145 000,00 ლარი 

II კვარტალი 85 000,00 ლარი 

III კვარტალი 85 000,00 ლარი 

IV კვარტალი 85 000,00 ლარი 

 

მუხლი 6. პროგრამის შედეგი 

 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მცხოვრები 

(რეგისტრირებული) მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების სრული ან 

ნაწილობრივი დაფინანსება. 

 

მუხლი 7. პროგრამის შემდგენი და მის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი სამსახური 

 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური 

მომსახურების სამსახური. 

 

ნინო ქვირია 

 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის 

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის 

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური 

მომსახურების სამსახურის ხელმძღვანელი 


