
ბრძანება:პ/12606432

თარიღი:13/07/2022

ქალაქ	ბათუმის	მუნიციპალიტეტში	ჯანმრთელობისა	და	სოციალური
დაცვის	პროგრამების	დეგეგმვის	მიზნით	მოწყვლადი	სამიზნე	კატეგორიის
ბავშვებისა	და	ბავშვიანი	ოჯახების	საჭიროებათა	კვლევის	სამუშაო	ჯგუფის

შექმნისა	და	დებულების	დამტკიცების	შესახებ

მუნიციპალიტეტის	 ტერიტორიაზე	 მცხოვრები	 მოწყვლადი	 ჯგუფების	 ბავშვე‐
ბისა	 და	 ბავშვიანი	 ოჯახების	 საჭიროებებზე	 ორიენტირებული	 სოციალური
პოლიტიკისა	 და	 მუნიციპალური	 სოციალური	 პროგრამების	 დაგეგმვის	 მიზნით,
საქართველოს	ორგანული	კანონის	„ადგილობრივი	თითმმართველობის	კოდექსი“
54-ე	მუხლის	პირველი	პუნქტის	„ე.ე“	და	„ე.ვ“ქვეპუნქტების	შესაბამისად,

ვ	ბ	რ	ძ	ა	ნ	ე	ბ	:

1.	 შეიქმნას	 ქალაქ	 ბათუმის	 მუნიციპალიტეტში	 ჯანმრთელობისა	 და	 სოცი‐
ალური	დაცვის	პროგრამების	დეგეგმვის	მიზნით,	მოწყვლადი	სამიზნე	კატეგორი‐
ის	 ბავშვებისა	 და	 ბავშვიანი	 ოჯახების	 საჭიროებათა	 კვლევის	 სამუშაო	 ჯგუფი
შემდეგი	შემადგენლობით:

ა)	 სოფიო	 მიქელაძე	 -	 ქალაქ	 ბათუმის	 მუნიციპალიტეტის	 მერიის	 ჯანმრთე‐
ლობისა	 და	 სოციალური	 დაცვის	 სამსახურის	 უფროსი	 (სამუშაო	 ჯგუფის	 თავმ‐
ჯდომარე);

ბ)	 რუსუდან	 სალუქვაძე	 -	 ა(ა)იპ	 „მუნიციპალური	 სერვისების	 სააგენტოს“
ადმინისტრაციული	 ერთეულების	 სამსახურის	 ბავშვის	 უფლებების	 დაცვისა	 და
მხარდაჭერის	 განყოფილების	 უფროსი	 (სამუშაო	 ჯგუფის	 თავმჯდომარის
მოადგილე);

გ)	მარინე	რუხაძე	 -	ქალაქ	ბათუმის	მუნიციპალიტეტის	მერიის	ჯანმრთელო‐
ბისა	 და	 სოციალური	 დაცვის	 სამსახურის	 ჯანმრთელობისა	 და	 სოციალური
დაცვის	პოლიტიკის	განყოფილების	უფროსი	(სამუშაო	ჯგუფის	წევრი);

დ)	 გულნაზ	 ბოლქვაძე-ხარაზი	 -	 ქალაქ	 ბათუმის	 მუნიციპალიტეტის	 მერიის
ჯანმრთელობისა	 და	 სოციალური	 დაცვის	 სამსახურის	 ჯანმრთელობისა	 და
სოციალური	 დაცვის	 პროგრამების	 მართვის	 განყოფილების	 უფროსი	 (სამუშაო
ჯგუფის	წევრი);

ე)	 ნინო	ლომთათიძე	 -	 ქალაქ	 ბათუმის	 მუნიციპალიტეტის	 მერიის	 ჯანმრთე‐
ლობისა	 და	 სოციალური	 დაცვის	 სამსახურის	 ჯანმრთელობისა	 და	 სოციალური



დაცვის	 პროგრამების	 მართვის	 განყოფილების	 მესამე	 კატეგორიის	 უფროსი
სპეციალისტი	(სამუშაო	ჯგუფის	წევრი);

ვ)	ნინო	ცეცხლაძე	-	ა(ა)იპ	„მუნიციპალური	სერვისების	სააგენტოს“	ადმინის‐
ტრაციული	ერთეულების	სამსახურის	ბავშვის	უფლებების	დაცვისა	და	მხარდაჭე‐
რის	განყოფილების	მესამე	კატეგორიის	უფროსი	სპეციალისტი	(სამუშაო	ჯგუფის
წევრი);

ზ)	 ხათუნა	 მახარაშვილი	 -	 ა(ა)იპ	 „მუნიციპალური	 სერვისების	 სააგენტოს“
ადმინისტრაციული	 ერთეულების	 სამსახურის	 ბავშვის	 უფლებების	 დაცვისა	 და
მხარდაჭერის	 განყოფილების	 მესამე	 კატეგორიის	 უფროსი	 სპეციალისტი
(სამუშაო	ჯგუფის	წევრი);

თ)	მუხრან	ჯორბენაძე	-	ქალაქ	ბათუმის	მუნიციპალიტეტის	მერიის	ადმინის‐
ტრაციის	 სამართლებრივი	 უზრუნველყოფის	 განყოფილების	 მეორე	 კატეგორიის
უფროსი	სპეციალისტი	-	იურისტი	(სამუშაო	ჯგუფის	წევრი);

ი)	 გიორგი	 სურმანიძე	 -	 ქალაქ	 ბათუმის	 მუნიციპალიტეტის	 მერიის	 საფი‐
ნანსო-საბიუჯეტო	 სამსახურის	 საბიუჯეტო	 განყოფილების	 უფროსი	 (სამუშაო
ჯგუფის	წევრი);

კ)	 სალომე	 ჭანიშვილი	 -	 ქალაქ	 ბათუმის	 მუნიციპალიტეტის	 მერიის	 ჯანმ‐
რთელობისა	 და	 სოციალური	 დაცვის	 სამსახურის	 ჯანმრთელობისა	 და
სოციალური	 დაცვის	 პოლიტიკის	 განყოფილების	 მესამე	 კატეგორიის	 უფროსი
სპეციალისტი	(სამუშაო	ჯგუფის	წევრი,	სხდომის	მდივანი).

2.	სამუშაო	ჯგუფმა	უზრუნველყოს	ქალაქ	ბათუმის	მუნიციპალიტეტში
ჯანმრთელობისა	და	სოციალური	დაცვის	პროგრამების	დეგეგმვის	მიზნით,
მოწყვლადი	სამიზნე	კატეგორიის	ბავშვებისა	და	ბავშვიანი	ოჯახების
საჭიროებათა	კვლევის	ჩატარება,	გაეროს	ბავშვთა	ფონდის	მხარდაჭერით
ადგილობრივი	თვითმმართველობის	ეროვნული	ასოციაციის	მიერ	დაგეგმილი
პროექტის	"საქართველოს	მუნიციპალიტეტების	მხარდაჭერა	ბავშვზე	და	ბავშვიან
ოჯახზე	მორგებული	მუნიციპალური	პროგრამირება"	ფარგლებში	ფოკუს	ჯგუფის
მიერ	შერჩეული	სამიზნე	ჯგუფების	მიხედვით:

ა)	შშმ	ბავშვი:
-სტატუსის	მქონე
-	არ	მიუმართავს	სტატუსის	მისაღებად,	მაგრამ	სავარაუდოდ	აკმაყოფი‐
ლებს	კრიტერიუმებს

ბ)	მშობლის	მზრუნველობას	მოკლებული	ბავშვი:
-	მარჩენალდაკარგული
-	მშობლის	მიგრაციის	გამო	ნათესავებთან	დროებით	მცხოვრები	ბავშვი

გ)	სახელმწიფო	ზრუნვიდან	რეინტეგრირებული	ბავშვი.
დ)	ღარიბი	ბავშვიანი	ბავშვი:

-	სტატუსის	მქონე
-	სტატუსის	არ	მქონე	ღარიბი	ოჯახი

ე)	ძალადობის	მსხვერპლი	ბავშვი.
3.	 სამუშაო	 ჯგუფის	 თავმჯდომარეს	 მიენიჭოს	 უფლებამოსილება,	 სამუშაო

ჯგუფის	 შემადგენლობაში	 დამატებით	 წევრად	 და	 სათათბირო	 ხმის	 უფლებით
მოიწვიოს	 დაინტერესებული	 მხარის	 წარმომადგენელი,	 ექსპერტი	 ან	 კონსულ‐
ტანტი.



4.	დამტკიცდეს:
4.1.	 ქალაქ	 ბათუმის	 მუნიციპალიტეტში	 ჯანმრთელობისა	 და	 სოციალური

დაცვის	 პროგრამების	 დეგეგმვის	 მიზნით,	 მოწყვლადი	 სამიზნე	 კატეგორიის
ბავშვებისა	და	 ბავშვიანი	ოჯახების	საჭიროებათა	 კვლევის	დებულება,	თანახმად
დანართი	1-სა;

4.2.	 სამუშაო	 ჯგუფის	 მიერ	 საჭიროებათა	 კვლევის	 ჩატარების	 ინსტრუქცია,
თანახმად	დანართი	2-სა.

4.3.	საჭიროებათა	კვლევის	კალენდარი,	თანახმად	დანართი	3-სა.
5.	 ქალაქ	 ბათუმის	 მუნიციპალიტეტში	 ჯანმრთელობისა	 და	 სოციალური

დაცვის	 პროგრამების	 დეგეგმვის	 მიზნით,	 მოწყვლადი	 სამიზნე	 კატეგორიის
ბავშვებისა	და	ბავშვიანი	ოჯახების	საჭიროებათა	კვლევის	ანგარიშის	წარდგენის
ვადად	განისაზღვროს	2022	წლის	13	სექტემბერი.

6.	 საჭიროებათა	 კვლევის	 პროცესში	 პერონალურ	 მონაცემთა	 დამუშავების
სტანდარტების	 დაცვაზე	 პასუხისმგებელ	 პირად	 განისაზღვროს	 სამუშაო	 ჯგუფის
ხელმძღვანელი.

7.	ბრძანება	შეიძლება	გასაჩივრდეს	ბათუმის	საქალაქო	სასამართლოში	(მის.
ქ.	ბათუმი,	ზუბალაშვილის	ქ.	№30)	კანონით	დადგენილი	წესით	გაცნობიდან	ერთი
თვის	ვადაში.

8.	ბრძანება	ძალაშია	ხელმოწერისთანავე.

არჩილ	ჩიქოვანი

ქალაქ	ბათუმის	მუნიციპალიტეტის	მერია-მერი


