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# mesakuTre uZravi qonebis dasaxeleba
uZravi qonebis 

adgilmdebareoba
miwis farTi 

kvm

Senoba-
nagebobis 
farTi kvm

sakadastro 
kodi

SeniSvna

1
qalaq foTis 

municipaliteti
baRi

 26
 maisis q. #6

3189 752 04.02.08.252 damatebiTi qoneba

2
qalaq foTis 

municipaliteti
baRi

akaki wereTlis q. 
#36

2747 #1  690,6 04.02.07.404 damatebiTi qoneba

3
qalaq foTis 

municipaliteti
baRi

vladimer zambaxiZis 
q. #12

1917
#1 370,13
#2  78,9

04.02.07.142 damatebiTi qoneba

4
qalaq foTis 

municipaliteti
baRi mamuka kacaZis q. #29 1603 435,3 04.01.13.176 damatebiTi qoneba

5
qalaq foTis 

municipaliteti
baRi

giorgi Wyondidelis 
q. #18

5750 1279,4 04.02.06.011 damatebiTi qoneba

6
qalaq foTis 

municipaliteti
baRi

kote marjaniSvilis 
q. #17

5330 #1 04.02.10.732 damatebiTi qoneba

7
qalaq foTis 

municipaliteti
baRi gela jiqias q. #3 3751

#1  793,3
#2  94,7

04.01.04.122 damatebiTi qoneba

8
qalaq foTis 

municipaliteti
baRi guriis q. #195 3049 716,2 04.02.11.067 damatebiTi qoneba

9
qalaq foTis 

municipaliteti
baRi

aleqsandre 
WavWavaZis q. #154

5431 873,3 04.01.02.067 damatebiTi qoneba

10
qalaq foTis 

municipaliteti
baRi nato vaCnaZis q. #14 4580

#1  539,8
#2  425,7

04.01.04.272 damatebiTi qoneba

qalaq foTSi,  municipalitetis sakuTrebaSi
arsebuli uZravi qoneba (შენობა-ნაგებობები)



11
qalaq foTis 

municipaliteti
baRi

oTar kikaleiSvilis 
q. #4a

3208 718,3 04.02.09.526 damatebiTi qoneba

12
qalaq foTis 

municipaliteti
baRi Tamar mafis q. #54 2446

#1, #2 
04.01.08.624 damatebiTi qoneba

13
qalaq foTis 

municipaliteti

arCil xoravas
musikaluri skolis Senoba-

nageboba

giorgi aTonelis q. 
#6

1110
#1  414,4
#2  38,1 04.02.07.027

damatebiTi qoneba 
(uzufruqtiT 
arCil xoravas 

saxelobis 
sasawavlebels)

14
qalaq foTis 

municipaliteti
 xelovnebis saswavleblis 

Senoba-nageboba
konstantine 

gamsaxurdias q. #4
2983

#1 487,4
#2 86,5
#3 44,8

04.02.07.082

damatebiTi qoneba 
(uzufruqtiT 
arCil xoravas 

saxelobis 
sasawavlebels)

15
qalaq foTis 

municipaliteti
folkloris centris 

Senoba-nageboba
SoTa rusTavelis 

rkali #10
735 472,5 04.02.07.081

damatebiTi qoneba 
(uzufruqtiT 
folkloris 

centrs)

16
qalaq foTis 

municipaliteti
sportdarbazi da krivis 

darbazi
nino Jvanias q. #7 2658

#1, #2
04.02.10.736

damatebiTi qoneba 
(uzufruqtiT 
oqros verZs - 

nawili)

17
qalaq foTis 

municipaliteti
yofili hidromeloraciuli 

teqnikumi
wminda giorgis q. 

#24
11300

#1  2359
#2  427,4
#3  146,6

04.02.08.452 ZiriTadi qoneba

18
qalaq foTis 

municipaliteti
biblioTeka Savi zRvis q.#2

wilobrivi  
3472

82,5 04.01.01.481.01.500
damatebiTi qoneba 

(uzufruqtiT 
biblioTekas) 

19
qalaq foTis 

municipaliteti
biblioTeka wm. Nninos q.#6 1410 564,1 04.02.08.236

damatebiTi qoneba 
(uzufruqtiT 
biblioTekas) 

20
qalaq foTis 

municipaliteti
biblioTeka

SoTa rusTavelis 
rkali #1

315 220,7 04.02.08.095
damatebiTi qoneba 

(uzufruqtiT 
biblioTekas) 



21
qalaq foTis 

municipaliteti
yof. biblioTekis Senoba konstituciis q.#45 517 216.1 04.02.01.572 damatebiTi qoneba

22
qalaq foTis 

municipaliteti
yof. biblioTekis Senoba

kldiaSvilis quCa 
#56

193 193 04.01.08.139 damatebiTi qoneba

23
qalaq foTis 

municipaliteti
yof. biblioTekis Senoba imereTis q.#19 283 97.6 04.02.10.267 damatebiTi qoneba

24
qalaq foTis 

municipaliteti
arasacxovrebeli farTi

9 aprilis xeivani 
#15

wilobrivi  
3055

226,76 04.01.09.015.01.502 damatebiTi qoneba

25
qalaq foTis 

municipaliteti
arasacxovrebeli farTi 

(biblioTeka)
berdianskis q.#30 wilobrivi 169.72

04.01.14.181.01.502 
(882011252250)

damatebiTi qoneba 
(uzufruqtiT 
biblioTekas) 

26
qalaq foTis 

municipaliteti
Senoba-nageboba 

purkombinatis gverdiT
rekvavas q. #5 1515 #1 04.01.10.760 damatebiTi qoneba

27
qalaq foTis 

municipaliteti
ipodromi

merab kostavas q. 
#200

76222 #1, #2, #3, #4 04.02.10.757 damatebiTi qoneba

28
qalaq foTis 

municipaliteti
miwis nakveTi Senoba-

nagebobebiT
Tamar mafis q. #52 800

#1, #2
04.01.08.625 CamoWrili 

29
qalaq foTis 

municipaliteti
 administraciuli Senoba-

nageboba
foTi, guriis q. #59 1548.4 04.02.05.102 damatebiTi qoneba 

30
qalaq foTis 

municipaliteti
arasacxovrebeli farTi 

(saWadrako klubi)
Wanturias.q #2

I sarTuli 
339.13

04.02.08.085
damatebiTi qoneba 

(uzufruqtiT 
Wadrakis skolas)

31
qalaq foTis 

municipaliteti
baRi samegrelos q.#120 4146

#1  570

#2  90.1
04.01.05.026 damatebiTi qoneba

32
qalaq foTis 

municipaliteti
baRi Tamar mefis q.#102 4346

#1-570,2   #2-
34,3

04.01.13.240 damatebiTi qoneba



33
qalaq foTis 

municipaliteti
arqivis Senoba leseliZis q.#3 724 255.7 04.02.08.367

damatebiTi qoneba 
(uzufruqtiT 

arqivs)

34
qalaq foTis 

municipaliteti
nabadis stadioni samegrelos q. #12 22379

#1 401.7, #2 
268, #3 18

04.01.04.047
damatebiTi qoneba 

(uzufruqtiT 
skolas)

35
qalaq foTis 

municipaliteti
miwis nakveTi da Senoba-
nageboba (saqmiani ezo)    

viqtor kratasiukis 
q.#82

5828
#1 288     #2 
278.5        #3  
124.7  #4 14.5

04.01.03.260

damatebiTi qoneba 
(uzufruqtiT Sps 
infrastruqtura 

2008)

36
qalaq foTis 

municipaliteti
moswavle axalgazrdobis 

centris Senoba
aRmaSeneblis q. #39 696 312,3 04.01.08.172

damatebiTi qoneba 
(uzufruqtiT 

moswavle 
axalgazrdobis 

centrs)

37
qalaq foTis 

municipaliteti

arasacxovrebeli farTi    
(samxatvro-sagamofeno) 

darbazi
kostavas q.#6 wilobrivi 325.7 04.02.08.127.01.500

damatebiTi qoneba 
(uzufruqtiT 
sagamofeno 
darbazs)

38
qalaq foTis 

municipaliteti
arasacxovrebeli farTebi    

(upovarTa sasadilo) 
kostavas q.#35 wilobrivi

N#1 - 336.36  
#2 - 57.6

04.02.08.046 damatebiTi qoneba

39
qalaq foTis 

municipaliteti
Senobis meore sarTuli    

(sportis samsaxuri)
wminda ninos q.#4 192 155,92 04.02.08.237.01.500 damatebiTi qoneba

40
qalaq foTis 

municipaliteti

Sps laboratoriuli 
kvlevis centri 

(sanepidsadguris Senoba)

giorgi vataevis quCa 
#3a

2248 #1, #2 04.01.09.628 damatebiTi qoneba

41
qalaq foTis 

municipaliteti
samxatvro skolis Senoba      

damxmare nageboba
Tamar mefis q.#17 2225

#1 295.5    #2 
28.4

04.01.09.155 damatebiTi qoneba



42
qalaq foTis 

municipaliteti
(qalTa konsultacia 

yofili)
wminda giorgis q 23 378 327,5 04.02.08.404

damatebiTi qoneba 
(uzufruqtiT 

bavSvTa centrs)

43
qalaq foTis 

municipaliteti
arascxovrebeli farTi puSkinis q.#69

wilobrivi  
3345

18,73 04.01.14.179.01.505 damatebiTi qoneba

44
qalaq foTis 

municipaliteti
arascovrebeli farTi puSkinis q.#69

wilobrivi  
3345

21,11 04.01.14.179.01.508 damatebiTi qoneba

45
qalaq foTis 

municipaliteti
arascovrebeli farTi danelias q.#72

wilobrivi  
3202

26,45 04.01.14.177.01.501 damatebiTi qoneba

46
qalaq foTis 

municipaliteti
arascovrebeli farTi danelias q.#72

wilobrivi  
3203

23,2 04.01.14.177.01.502 damatebiTi qoneba

47
qalaq foTis 

municipaliteti
arasacxovrebeli farTi sevastopolis q#4

wilobrivi  
4138

46,45 04.01.04.608.01.500 damatebiTi qoneba

48
qalaq foTis 

municipaliteti
stadioni petre iberis q. #23 38942 04.01.12.272

damatebiTi qoneba 
(uzufruqtiT 
kolxeTi 1913)

49
qalaq foTis 

municipaliteti
stadioni(anZa) petre iberis q. #23 35 9,4 04.01.12.271

damatebiTi qoneba 
(anZa)

50
qalaq foTis 

municipaliteti
stadioni(anZa) petre iberis q. #23 33 12 04.01.12.273

damatebiTi qoneba 
(anZa)

51
qalaq foTis 

municipaliteti
stadioni(anZa) petre iberis q. #23 36 9,4 04.01.12.274

damatebiTi qoneba 
(anZa)



52
qalaq foTis 

municipaliteti
stadioni(anZa) petre iberis q. #23 33 9.4 04.01.12.275

damatebiTi qoneba 
(anZa)

53
qalaq foTis 

municipaliteti
miwis nakveTi Senoba-

nagebobiT
guriis q. 5568

#1 539.8
#2 238.5

04.02.11.458
damatebiTi qoneba 
(TanasakuTreba)

54
qalaq foTis 

municipaliteti
miwis nakveTi Senoba-

nagebobiT
guriis q. #213 6700 #1  4 04.02.11.841 damatebiTi qoneba

55
qalaq foTis 

municipaliteti
meriis administraciuli 

Senoba-nageboba
daviT aRmaSeneblis 

q. #12 
1532

#1  621,5
#2  272,5
#3  37,7

04.01.11.180 ZiriTadi qoneba

56
qalaq foTis 

municipaliteti
satumbi sadguri

niko nikolaZis 
sanapiro #4

369
#1  44,2
#2  37,8

04.01.10.656 ZiriTadi qoneba

57
qalaq foTis 

municipaliteti
administraciuli Senoba

26 maisis q. #7     (I 
sarTuli)

wilobrivi 1024,44 04.02.08.241.01.507 ZiriTadi qoneba

58
qalaq foTis 

municipaliteti
administraciuli Senoba

26 maisis q. #7     (II 
sarTuli)

wilobrivi 166,34 04.02.08.241.01.508

ZiriTadi qoneba 
(uzufruqti 
metrologiis 

centrs)

59
qalaq foTis 

municipaliteti
administraciuli Senoba

26 maisis q. #7     (II 
sarTuli)

wilobrivi 56.48 04.02.08.241.01.511
ZiriTadi qoneba 
(uzufruqtiT Sps 
foTiqalaqproeqti)

60
qalaq foTis 

municipaliteti
administraciuli Senoba

26 maisis q. #7     (II 
sarTuli)

wilobrivi 55.96 04.02.08.241.01.512

ZiriTadi qoneba 
(uzufruqtiT Sps 
infrastruqtura 

2008)



61
qalaq foTis 

municipaliteti
administraciuli Senoba

26 maisis q. #7     (II 
sarTuli)

wilobrivi 56.44 04.02.08.241.01.513

ZiriTadi qoneba 
(uzufruqtiT 

sportis 
gaerTianeba)

62
qalaq foTis 

municipaliteti
administraciuli Senoba

26 maisis q. #7     (II 
sarTuli)

wilobrivi 367.96 04.02.08.241.01.514

ZiriTadi qoneba 
(uzufruqtiT ssip 
garemos erovnuli 
saagento (54.6 kvm)

63
qalaq foTis 

municipaliteti
administraciuli Senoba

26 maisis q. #7     
(III sarTuli)

wilobrivi 974,42 04.02.08.241.01.510 ZiriTadi qoneba

64
qalaq foTis 

municipaliteti
didi parki

SoTa rusTavelis 
rkali #3

43640
Senoba-

nagebobebi
04.02.15.170 ZiriTadi qoneba 

65
qalaq foTis 

municipaliteti
sportdarbazi

9 aprilis xeivani 
#11

780 780 04.01.11.458

gadmocemuli 2014 
wels. (uzufruqtiT 
sasporto skolas) 
damatebiTi qoneba

66
qalaq foTis 

municipaliteti
yof. klubis Senoba xobis quCa #22 498 220,9 04.01.02.447

gadmocemuli 2014 
wels (ZiriTadi 

qoneba)

67
qalaq foTis 

municipaliteti
arasacxovrebeli farTi

Wanturias q. #1    (II 
sarTuli)

wilobrivi 127,38
04.02.08.082.01.03.51

2

gadmocemuli 2014 
wels (ZiriTadi 

qoneba)

68
qalaq foTis 

municipaliteti
arasacxovrebeli farTi

Wanturias q. #1    (II 
sarTuli)

wilobrivi 141.78
04.02.08.082.01.03.51

3

gadmocemuli 2014 
wels (ZiriTadi 

qoneba)

69
qalaq foTis 

municipaliteti
arasacxovrebeli farTi

Wanturias q. #1    (I 
da II sarTulebs 

Soris)   
wilobrivi 25,54

04.02.08.082.01.03.51
1

gadmocemuli 2014 
wels (damatebiTi 

qoneba)



70
qalaq foTis 

municipaliteti
Teatri

rusTavelis rkali 
#28

5143 1693,1 04.02.08.087

gadmocemuli 2014 
wels (damatebiTi 

qoneba) 
uzufruqtiT 

Teatrs

71
qalaq foTis 

municipaliteti
sapirfareSo rusTavelis rkali 64 33,09 04.02.08.886

gadmocemuli 2014 
wels (damatebiTi 

qoneba)

72
qalaq foTis 

municipaliteti
arasacxovrebeli farTi

memed abaSiZis q. #14   
(I sarTuli)

wilobrivi 
2500

331,04
04.01.08.632.01.501

gadmocemuli 2015 
wels (damatebiTi 

qoneba)

73
qalaq foTis 

municipaliteti
Senoba-nageboba da miwis 
nakveTi (satumbo sadguri)

viqtor kratasiukis 
quCa #68

4995

#1, #2, #3 - 
saerTo 

farTiT - 151.54 
kvm

04.01.03.757
gadmocemuli 2015 
wels (damatebiTi 

qoneba)

74
qalaq foTis 

municipaliteti
Senoba-nageboba da miwis 
nakveTi (satumbo sadguri)

Savi zRvis quCa #68 5113

#1, #2 - 
saerTo 

farTiT - 76.88 
kvm

04.01.01.662
gadmocemuli 2015 
wels (damatebiTi 

qoneba)

75
qalaq foTis 

municipaliteti
Senoba-nagebobi da miwis 

nakveTi (yof. marTves baza) 
besikis quCa #31 

(yof. #28)
5844

N#1,#2,#3 - 
saerTO 

farTiT 371.31 
kvm, #4, #5 
dangreuli

04.02.03.561
gadmocemuli 2015 
wels (damatebiTi 

qoneba)

76
qalaq foTis 

municipaliteti
8 agvistos monumenti da 
miwis nakveTi (skveri) 

rusTavelis rkali 
#30

3181 #1 - monumenti 04.02.08.720 ZiriTadi qoneba

77
qalaq foTis 

municipaliteti
Senoba-nagebobebi da miwis 

nakveTi 
mSvidobis quCa #13 5298

#1, #2, #3, 
#4, #5, #6, 
#7, #8, #9, 

#10

04.02.07.030 damatebiTi qoneba



78
qalaq foTis 

municipaliteti
Senoba-nagebobebi da miwis 

nakveTi 
memed abaSiZis quCa 

(mini-stadioni)
495 #1, #2 04.02.08.720 damatebiTi qoneba

79
qalaq foTis 

municipaliteti
Senoba-nageboba da miwis 

nakveTi 
kostavas quCa #189a 
(satumbo sadguri)

3181 #1 04.02.10.576 damatebiTi qoneba

80
qalaq foTis 

municipaliteti
Senoba-nageboba da miwis 

nakveTi 
besikis quCa #27 
(satumbo sadguri)

181 #1 04.02.03.554 damatebiTi qoneba

81
qalaq foTis 

municipaliteti
Senoba-nageboba da miwis 

nakveTi 

abesalom vekuas quCa 
#7 (satumbo 
sadguri)

280 #1 04.01.07.600 damatebiTi qoneba

82
qalaq foTis 

municipaliteti
Senoba-nageboba da miwis 

nakveTi 
mSvidobis quCa #109 
(satumbo sadguri)

457 #1 04.02.01.538 damatebiTi qoneba

83
qalaq foTis 

municipaliteti
Senoba-nagebobebi da miwis 

nakveTi (plaJi)
malTayvis sanapiro 104285 #1, #2, #3, 04.02.12.853 damatebiTi qoneba

84
qalaq foTis 

municipaliteti
Senoba-nageboba da miwis 

nakveTi 
kunZulis ubani, 

bulvari
1208

#1 
(sapirfareSo)

04.01.13.369 ZiriTadi qoneba

85
qalaq foTis 

municipaliteti
Senoba-nageboba da miwis 

nakveTi 
mzareluas ქუჩა 27 #1 04.01.01.630 damatebiTi qoneba

86
qalaq foTis 

municipaliteti
Senoba-nageboba da miwis 

nakveTi 
malTayvis sanapiro 48 #1 04.02.12.750 damatebiTi qoneba

87
qalaq foTis 

municipaliteti
Senoba-nageboba da miwis 

nakveTi 
malTayvis sanapiro 94 #1 04.02.12.749 damatebiTi qoneba

88
qalaq foTis 

municipaliteti
Senoba-nageboba da miwis 

nakveTi 
malTayvis sanapiro 153 #1 04.02.12.746 damatebiTi qoneba



89
qalaq foTis 

municipaliteti
Senoba-nageboba da miwis 

nakveTi 
malTayvis sanapiro 101 #1 04.02.12.747 damatebiTi qoneba

90
qalaq foTis 

municipaliteti
Senoba-nageboba da miwis 

nakveTi 
malTayvis sanapiro 100 #1 04.02.12.748 damatebiTi qoneba

91
qalaq foTis 

municipaliteti
baRi guriis #202 1804 #1 04.02.12.784 damatebiTi qoneba

92
qalaq foTis 

municipaliteti
ავტომოსაცდელი გეგიძის quCa 40 #1 04.01.07.642 ძირითადი qoneba

93
qalaq foTis 

municipaliteti
ავტომოსაცდელი გურიის quCa 32 #1 04.02.06.274 ძირითადი qoneba

94
qalaq foTis 

municipaliteti
ავტომოსაცდელი გურიის quCa 99 #1 04.02.12.623 ძირითადი qoneba

95
qalaq foTis 

municipaliteti
ავტომოსაცდელი გურიის quCa 61 #1 04.02.11.495 ძირითადი qoneba

96
qalaq foTis 

municipaliteti
miwis nakveT da Senoba-

nagebobebi
ლესელიძის quCa #3 735 #1, #2 04.02.17.453 damatebiTi qoneba

97
qalaq foTis 

municipaliteti
miwis nakveT da Senoba-

nagebobა

daviT aRmaSeneblis 
quCa #42 (nikolaZis 

Zegli)
1642 #1 04.01.07.418 ZiriTadi qoneba

98
qalaq foTis 

municipaliteti
miwis nakveTi da Senoba-

nagebobა

nikoloz 
baraTaSvilis quCa 

(skveri da monumenti)
528 #1 04.02.07.530 ZiriTadi qoneba

99
qalaq foTis 

municipaliteti
miwis nakveTი da Senoba-

nagebobა
ლესელიძის quCa #1 1348

#1 
(დანგრეული), 

N#2 
(დანგრეული)

04.02.17.426 damatebiTi qoneba



100
qalaq foTis 

municipaliteti
miwis nakveTი da Senoba-

nagebobა
9 აპრილის ხეივანი 

#26
წილობრივი 135,36 04.01.10.017.01.510 damatebiTi qoneba

101
qalaq foTis 

municipaliteti

miwis nakveTi da Senoba-
nagebobა (cotne dadianis 

Zegli)
samegrelos moedani 998 #1 04.02.15.047 ZiriTadi qoneba

102
qalaq foTis 

municipaliteti
miwis nakveTi da Senoba-

nagebobebi
mSvidobis quCa #34ა 6230 #1, #2 04.02.01.614 damatebiTi qoneba

103
qalaq foTis 

municipaliteti
miwis nakveTi da Senoba-
nageboba (gegiZis biusti)

valeri gegiZis quCa 19 #1 04.01.10.767 damatebiTi qoneba

104
qalaq foTis 

municipaliteti
miwis nakveTi da Senoba-
nageboba (paiWaZis biusti)

daviT aRmaSeneblis 
quCa #39a 

214 #1 04.01.09.739 damatebiTi qoneba

105
qalaq foTis 

municipaliteti

miwis nakveTi da Senoba- 
nageboba (javaxiSvilis 

biusti)
akaki wereTlis quCa 801 #1 04.02.07.617 damatebiTi qoneba

106
qalaq foTis 

municipaliteti
miwis nakveTi da Senoba- 

nageboba (sarsanias biusti)
xobis quCa 456 #1 04.01.17.148 ZiriTadi qoneba

107
qalaq foTis 

municipaliteti
miwis nakveTi da Senoba- 

nageboba (sarsanias biusti)
xobis quCa 37 #1 04.01.11.584 damatebiTi qoneba

108
qalaq foTis 

municipaliteti

miwis nakveTi da Senoba- 
nagebobebi (yof. samxedro 

hospitali)
guriis quCa #2 18790 N#1-#7 04.02.03.546 damatebiTi qoneba

109
qalaq foTis 

municipaliteti
arasacxovrebeli farTi

Wanturias q. #1     
(II sarTuli)

wilobrivi 24,1
04.02.08.082.01.03.51

4
damatebiTi qoneba

110
qalaq foTis 

municipaliteti
miwis nakveTi da Senoba- 

nageboba
kldiaSvilis quCa 

#56
193 #1 04.01.08.139 damatebiTi qoneba

111
qalaq foTis 

municipaliteti
arasacxovrebeli farTi Wanturias quCa #1 wilobrivi 24,1

04.02.08.082.01.03.51
4

damatebiTi qoneba



112
qalaq foTis 

municipaliteti
miwis nakveTi da Senoba- 
nageboba (112-is Senoba)

mSvidobis quCa #16 938 #1 04.02.07.590
damatebiTi qoneba 
(uzufruqtiT 112-s)

113
qalaq foTis 

municipaliteti
miwis nakveTi da Senoba- 

nageboba
guriis uCa 524

#1 
(sapirfareSo)

04.02.05.606 damatebiTi qoneba 

114
qalaq foTis 

municipaliteti
miwis nakveTi da Senoba- 

nagebobebi
mSvidobis quCa #34b 4436 #1, #2, #3 04.02.05.606 damatebiTi qoneba 

115
qalaq foTis 

municipaliteti
miwis nakveTi da Senoba- 

nageboba
amiran danelias quCa 370 #1 04.01.15.454 damatebiTi qoneba 



ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის 2021 წლის სამოქმედო გეგმა 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მიმართულებით 
 

 

მიზანი 1. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის უფლებების გარანტიები                           

                                       ინდივიდუალური საჭიროებების გათვალისწინებით.   

ამოცანა 1.1. 

 

სოციალური დაცვის მუნიციპალური პროგრამებით სარგებლობის უზრუნველყოფა ინდივიდუალური საჭიროებების   

                                                                     გათვალისწინებით. 

 ამოცანის საბაზისო მაჩვენებელი:  

მუნიციპალ;იტეტის 2021 წლის ბიუჯეტით 
გათვალისწინებული სოციალური პროგრამები, 
რომელიც ითვალისწინებს შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირთა მხარდაჭერას 
ადგილობრივ დონეზე.  
 
 

ამოცანის საბოლოო მაჩვენებელი:  

 შშმ პირების სოციალური დაცვის გარანტიების 
გაძლიერების განხორციელება.  225 შშმ პირი ისარგებლებს 
პროგრამებით გათვალისწინებული დახმარებით 

აქტივობა 

1.1.1. 

                                  
                                შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარების  სხვადასხვა პროგრამა 

 აქტივობის შედეგის ინდიკატორი:   
პროგრამით მოსარგელეა   225   შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირი :   
ა) უსინათლოებისა და ყრუ-მუნჯთა მატერიალური 
დახმარება  კომუნალური გადასახადების 
დასაფინანსებლად  (95 შშმ პირი).  
გ) უსინათლოებისათვის წნევის გამზომი ხმოვანი 
აპარატების შეძენა ( 10  შშმ პირი). 
დ) სადღესასწაულო დღეებთან დაკავშირებული 
დახმარება (120 შშმ ბავშვი) 
 
 

შესრულების 

ვადა 

დაფინანსების წყარო 

2021 წლის  

01 იანვრიდან - 

31დეკემბრამდე 

მუნიციპალიტეტის 

ბიუჯეტი 

სხვა 

       57 000 ლარი  



აქტივობა 

1.1.2 

                                              შინმოვლის მომსახურების მიწოდება შშმ პირთათვის 

 აქტივობის შედეგის ინდიკატორი:   

მულტიდისციპლინარული მობილური ჯგუფის 
მიერ მარტოხელა და მარტოდმცხოვრები მოვლის 
საჭიროების მქონე პირთათვის  ( მათ შორის  3 შშმ 
პირი) თბილი, უსაფრთხო და ღირსეული 
პირობების შექმნა. 
 
 

შესრულების ვადა დაფინანსების წყარო 

2021 წლის  

01 იანვრიდან -  

31 დეკემბრამდე 

მუნიციპალიტეტის  

ბიუჯეტი 

სხვა 

        6000 ლარი 

ა(ა)იპ 

სოციალური 

მომსახურების 

ცენტრი 

აქტივობა 

1.1.3 

                                       შშმ პირთა  დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფა 

 აქტივობის შედეგის ინდიკატორი:   

30 შშმ პირის უზღუნველყოფა დამხმარე 
საშუალებებით, გადასაადგილებელი ეტლებით 
 

შესრულების ვადა დაფინანსების წყარო 

2021 წლის  

01 იანვრიდან -  

31 დეკემბრამდე 

მუნიციპალიტეტის  

ბიუჯეტი 

სხვა 

              0      დონორი 

                      პარტნიორი უწყება: ასოციაცია ,, საქართველოს ქალები სიცოცხლისა და მშვიდობისათვის’’ 

აქტივობა 

1.1.4 

                                  ა(ა) იპ  ,,კოალიცია სოციალური რეფორმებისათვის’’ თანადაფინანსება 

 აქტივობის შედეგის ინდიკატორი:   

20 - არასრულწლოვანი  შშმ პირის უზღუნველყოფა    
დღის ცენტრის მომსახურებით  (კომუნალური 
გადასახადების დაფინანსება). 

შესრულების ვადა დაფინანსების წყარო 

2021 წლის  

01 იანვრიდან -  

31 დეკემბრამდე 

მუნიციპალიტეტის  

ბიუჯეტი 

სხვა 

          6000 ლარი      დონორი 

                პარტნიორი უწყება:   ა(ა) იპ  ,,კოალიცია სოციალური რეფორმებისათვის’’ თანადაფინანსება 

 

 

 



ამოცანა 1.2. 

 

ჯანმრთელობის დაცვის მუნიციპალური პროგრამებით  სარგებლობის უზრუნველყოფა ინდივიდუალური  

                                                             საჭიროებების გათვალისწინებით 

 ამოცანის საბაზისო მაჩვენებელი:  

მუნიციპალ;იტეტის 2021 წლის ბიუჯეტით 
გათვალისწინებული ჯანმრთელობის დაცვის  
პროგრამები, რომელიც ითვალისწინებს შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირთა მხარდაჭერას 
ადგილობრივ დონეზე.  
 
 

ამოცანის საბოლოო მაჩვენებელი:  

შშმ პირების ჯანმრთელობის დაცვის გარანტიების 
გაძლიერების განხორციელება.  87  შშმ პირი ისარგებლებს 
პროგრამებით გათვალისწინებული დახმარებით.  

აქტივობა 

1.2.1. 

                                  
  ჯანმრთელობა გაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონარული, ამბულატორიუული და მედიკამენტოზური  
                                                მკურნალობის დაფინანსების პროგრამა  
 

 აქტივობის შედეგის ინდიკატორი:   
87   შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირისათვის 
შესაძლებელი იქნება ჯამრთელობის პროგრამის 
გაუარესების გაუმჯობესება სამედიცინო 
მომსახურეობაზე ფინანსური ხელმისაწვდომობის 
გაზრდის გზით, კერძოდ : საჭიროების 
გათვალისწინებით  სამკურნალო-სარეაბილიტაციო 
მომსახურეობის დაფინანსება, ასევე ადრეული ჩარევის 
სპეციალისტების, ფსიქოლოგის , ოკუპაციური 
თერაპევტის , ლოგოპედის და სხვა სპეციალისტების 
მომსახურეობა.   
ა) ცერებრალური დამბლითა და   აუტიზმით 
დაავადებულ პირებზე  ( 77  ბენეფიციარი),  
ბ) ფენილკეტონურიით და ცელიაკიით დაავადებულთა  
(18 წლამდე ასაკის) კვებითი დანამატებით 
უზრუნველყოფა (5 ბენეფიციარი),  
გ) კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე 
ბენეფიციართა დახმარება ( 5 ბენეფიციარი)  
 
 

შესრულების 

ვადა 

დაფინანსების წყარო 

2021 წლის  

01 იანვრიდან - 

31დეკემბრამდე 

მუნიციპალიტეტის 

ბიუჯეტი 

სხვა 

     89 000 ლარი  
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