დანართი N2

„ხელმისაწვდომი საცხოვრისის“ ბენეფიციართა
შერჩევის ინსტრუმენტი

სარეიტინგო ქულის სტრუქტურა
სარეიტინგო ქულა არის არაუარყოფითი რიცხვი. იმ ოჯახს აქვს უფრო მეტი უფლება
ხელმისაწვდომ საცხოვრისზე, რომლის სარეიტინგო ქულაც მეტია. თუ ოჯახის
სარეიტინგო ქულა უდრის 0-ს, მაშინ ის კარგავს უფლებას ხელმისაწვდომი საცხოვრისის
მიღებაზე.
სარეიტინგო ქულა გამოითვლება ფორმულით:
𝑄 = 𝑖𝑛𝑡(𝑋1𝑋2𝑋3 ∗ 10000)
სადაც X1არის გადახდისუნარიანობის ინდექსი,

X2 - საჭიროების ინდექსი, X3-

გამფილტრავი თანამამრავლი, ხოლო int(a) არის ფუნქცია, რომელიც აგენერირებს a
რიცხვის მთელ ნაწილს.

1. გადახდისუნარიანობის ინდექსის (X1) გამოთვლა
გადახდისუნარიანობის ინდექსი წარმოადგენს ოჯახის გადახდისუნარიანობის დონის
შეფასებას. იგი არაუარყოფითი რიცხვია.
ითვლება, რომ ოჯახის გადახდისუნარიანობის დონე მით უფრო მაღალია, რაც უფრო
მეტია გადახდისუნარიანობის ინდექსი.
გადახდისუნარიანობის ინდექსიწარმოადგენს ხუთი შესაკრების ჯამს:
𝑋1 = 𝑘11𝑋11 + 𝑘12𝑋12 + 𝑘13𝑋13 + 𝑘14𝑋14 + 𝑘15𝑋15
სადაც
𝑋11არის შემოსავლის ინდექსი;
𝑋12-დასაქმების ინდექსი;
𝑋13-სტაბილური დასაქმების ინდექსი;
𝑋14-გადასახადების ინდექსი;
𝑋15-ბინის ქირის ინდექსი.
თითოეული ინდექსი იღებს მნიშვნელობებს 0-დან 1-მდე დიაპაზონში.

𝑘11, 𝑘12, 𝑘13,𝑘14 და 𝑘15 წარმოადგენენ ინდექსების კოეფიციენტებს.
1.1. შემოსავლის ინდექსი
ოჯახის დეკლარაციის საფუძველზე უნდა გამოვთვალოთ ოჯახის ყველა წევრის ჯამური
შემოსავალი თვეში როგორც ძირითადი საქმიანობიდან (კითხვა C4), ასევე არაძირითადი
საქმიანობიდან (კითხვა C5). გარდა ამისა უნდა დავითვალოთ სხვა წყაროებიდან
მიღებული ჯამური ფულადი შემოსავლები ერთ თვეზე გადაანგარიშებით (C9 კითხვების
პასუხებს დამატებული C10 კითხვების პასუხების 1/12). ოთხივე წყაროდან მიღებული
ჯამური თანხა აღვნიშნოთ Y11-ით.
ოჯახის შემოსავლების ინდექსი გამოითვლება ფორმულით:
(𝑏 ‒ 𝑎)2
𝑋11 = (𝑌11 ‒ 𝑎)(𝑏 ‒ 𝑌11)/
4
სადაც
𝑎 არის ბინის გადასახადის ყოველთვიური შენატანის ორმაგი ოდენობა, ხოლო 𝑏 - ოჯახის
შემოსავლის

დადგენილი

მაქსიმუმი.

𝑎

და

𝑏-ს

მნიშვნელობები,

რომლებიც

დამოკიდებულია ოჯახის ზომაზე, მოცემულია ცხრილში 1:
ცხრილი1.
ოჯახის ზომა
ხელმისაწვდომი საცხოვრისისათის
ყოველთვიური შენატანის ორმაგი
ოდენობა - a
- ოჯახის შემოსავლის დადგენილი
მაქსიმუმი - b

1

2

3

4

≥5

დასადგენია

დასადგენია

დასადგენია

დასადგენია

დასადგენია

1200

1800

2400

3000

3000

თუ ოჯახის შემოსავალი ნაკლებია ბინის გადასახადის ყოველთვიური შენატანის ორმაგ
ოდენობაზე ან მეტია ოჯახის შემოსავლის დადგენილ მაქსიმუმზე, მაშინ შემოსავლების
ინდექსი ნულის ტოლია.

1.2. დასაქმების ინდექსი
დასაქმების ინდექსი დამოკიდებულია ოჯახში დასაქმებულ წევრთა რაოდენობაზე.
ოჯახის წევრი ითვლება დასაქმებულად, თუ C4 და C5 კითხვიდან ჩანს, რომ მას
შემოსავალი აქვს ან C1 კითხვაზე უპასუხა, რომ დაკავებული იყო სასოფლო-სამეურნეო
საქმიანობით (კოდი 8) და C10 კითხვიდან ჩანს, რომ წლის განმავლობაში შემოსავალი
ჰქონდათ სოფლის მეურნეობის პროდუქტების გაყიდვიდან.
თუ დასაქმებულ წევრთა რაოდენობა ოჯახში არის d, მაშინ დასაქმების ინდექსი
გამოითვლება ფორმულით:
2

𝑋12 = (1 ‒

1 2121
)
.
𝑑 + 1 100

1.3. სტაბილური დასაქმების ინდექსი
სტაბილური დასაქმების ინდექსი დამოკიდებულია ოჯახში სტაბილური დასაქმების
მქონე წევრთა რაოდენობაზე სულ ცოტა ბოლო ორი წლის განმავლობაში. იგი იღებს
მნიშვნელობას 0-დან 1-მდე.
ითვლება, რომ ოჯახის წევრი დასაქმებულია სტაბილურად თუ მას აქვს საკუთარი
ბიზნესი, ან ეწევა ინდივიდუალურ საქმიანობას (ხელოსნობა, ვაჭრობა, კერვა, მგზავრების
გადაყვანა, ტვირთის გადაზიდვა, რეპეტიტორობა და სხვ.) ან მუშაობდა კერძო ან
სახელმწიფო დაწესებულებაში ხელფასზე (C2 კითხვაში პასუხის კოდია 1, 2 ან 3, ხოლო
C3 კითხვაში დასაქმების წელთა რაოდენობაში მითითებული აქვს 2-ზე მეტი რიცხვი).
ვთქვათ, ოჯახში S წევრია ისეთი, რომელიც დასაქმებულია სტაბილურად ბოლო 2 წელზე
მეტი ხნის განმავლობაში

უწყვეტად.

ოჯახის

სტაბილური

დასაქმების

ინდექსი

გამოითვლება ფორმულით:
𝑋13 = (1 ‒

1 2121
)
𝑆 + 1 100

1.4. გადასახადების ინდექსი
გადასახადების ინდექსი დამოკიდებულია იმაზე იხდის თუ არა ოჯახი კომუნალურ
გადასახადებს. ეს არის დიქოტომური ცვლადი, რომელიც იღებს მნიშვნელობას 1 თუ
ოჯახი იხდიდა გადასახადებს1, და მნიშვნელობას 0 - წინააღმდეგ შემთხვევაში.
𝑋14 = 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝐷12 + 𝐷22 + 𝐷32 + 𝐷42)

სადაც,
1, თუ 𝑥 > 0,
𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑥) = 0, თუ 𝑥 > 0,
‒ 1, თუ 𝑥 < 0,

{

1.5. ბინის ქირის ინდექსი
ბინის ქირის ინდექსი არის დიქოტომური ცვლადი, რომელიც იღებს მნიშვნელობას 1 თუ
ოჯახი სტაბილურად იხდის ბინის ქირას, მნიშვნელობას 0 - წინააღმდეგ შემთხვევაში (არ
იხდის ან არასტაბილურად იხდის ბინის ქირას):
𝑋15 = 𝐼1(𝐹5)

1ანუ,

ერთ-ერთ გრაფაში D12, D22 D32 და D42 უჯრებში წერია დადებითი რიცხვი

3

Ik(A) არის A კითხვის ინდიკატორ ფუნქცია: Ik(A)=1, თუ A კითხვის პასუხის კოდი უდრის
k-ს და Ik(A)=0 წინააღმდეგ შემთხვევაში.

2. საჭიროების ინდექსის (X2) გამოთვლა
საჭიროების ინდექსი არის რიცხვი, რომელიც გამოხატავს თუ რამდენად დიდია ოჯახის
მიერ

ხელმისაწვდომი

საცხოვრისის

მიღების

საჭიროება.

საჭიროების

ინდექსი

არაუარყოფითი რიცხვია. ითვლება, რომ იმ ოჯახს აქვს ბინის მიღების საჭიროება უფრო
მეტი, ვისი საჭიროების ინდექსიც მეტია.
საჭიროების ინდექსი წარმოადგენს 10 შესაკრების ჯამს:
𝑋2
= 𝑘21𝑋21 + 𝑘22𝑋22 + 𝑘23𝑋23 + 𝑘24𝑋24 + 𝑘25𝑋25 + 𝑘26𝑋26 + 𝑘27𝑋27 + 𝑘28𝑋28 + 𝑘29𝑋29 + 𝑘210
𝑋210
სადაც X21 არის უბინაობის წლების ინდექსი,
X22-ბათუმში რეგისტრაციის წლების ინდექსი
X23-წევრთა რაოდენობის ინდექსი
X24-მკვეთრად გამოხატულ შშმ პირთა რაოდენობის ინდექსი
X25- ზომიერად გამოხატულ შშმ პირთა რაოდენობის ინდექსი
X26- ოჯახში ახალდაქორწინებულ წყვილთა არსებობის ინდექსი
X27- სხვადასხვა კატეგორიის წევრთა რაოდენობის ინდექსი
X28- ბინის გადაცემის პირობების მისაღებლობის ინდექსი
X29- საცხოვრისის მდგომარეობის ინდექსი
X210- ოჯახის ქირით ცხოვრების ინდექსი.
თითოეული X2j , j=1,2,…,10, ინდექსი იღებს მნიშვნელობებს 0-დან 1-მდე დიაპაზონში.
𝑘2𝑗, j=1,2,…,10 წარმოადგენენ ინდექსების კოეფიციენტებს.
2.1. უბინაობის წლების ინდექსი
რამდენი წელია ოჯახი უბინაოდაა შეგვიძლია დავადგინოთ E2 კითხვიდან. უბინაობის
წლების ინდექსი გამოითვლება ფორმულით:
0, თუ 𝐸2 < 4
1 2484
𝑋21 = (1 ‒
)
, თუ 4 ≤ 𝐸2 ≤ 25
𝐸2 ‒ 3 441
1, თუ 𝐸2 > 25

{

4

2.2. ბათუმში რეგისტრაციის წლების ინდექსი
რამდენი წელია, რაც ოჯახის წევრი რეგისტრირებულია ბათუმში შეგვიძლია გავიგოთ
B11 კითხვიდან. თუ ბათუმში ყველაზე უფრო ხანგრძლივად რეგისტრირებული ოჯახის
წევრი R წლის განმავლობაშია რეგისტრირებული, მაშინ ბათუმში რეგისტრაციის წლების
ინდექსი გამოითვლება ფორმულით:
0, თუ𝑅 < 14,
1
484
𝑋22 = (1 ‒
, თუ 14 ≤ 𝐸3 ≤ 25
)2
𝑅 ‒ 13 441
1, თუ𝑅 > 25

{

2.3. წევრთა რაოდენობის ინდექსი
ოჯახის წევრთა რაოდენობა შეგვიძლია ავიღოთ B2 კითხვიდან. წევრთა რაოდენობის
ინდექსი გამოითვლება ფორმულით:
0, თუ 𝐵2 < 1,
1 144
𝑋23 = (1 ‒ )2
, თუ 1 ≤ 𝐸3 ≤ 12
𝐵2 121
1, თუ 𝐵2 > 12

{

2.4. მკვეთრად გამოხატულ შშმ პირთა რაოდენობის ინდექსი
ოჯახში მკვეთრად გამოხატულ შშმ პირთა და შშმ ბავშვთა რაოდენობა შეგვიძლია
დავადგინოთ B9 კითხვიდან (კოდები 1 და 3).

თუ ოჯახში მკვეთრად გამოხატულ შშმ პირთა და შშმ ბავშვთა საერთო რაოდენობა არის
m, მაშინ
0, თუ 𝑚 < 1,
1 225
𝑋24 = (1 ‒
, თუ 1 ≤ 𝑚 ≤ 4
)
𝑚 + 1 16
1, თუ𝑚 > 4

{

2.5. ზომიერად გამოხატულ შშმ პირთა რაოდენობის ინდექსი
ოჯახში ზომიერად გამოხატულ შშმ პირთა რაოდენობა შეგვიძლია დავადგინოთ B9
კითხვიდან (კოდი 2).
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თუ ოჯახში ზომიერად გამოხატულ შშმ პირთა საერთო რაოდენობა არის z, მაშინ
0, თუ𝑧 < 1,
1 225
𝑋25 = (1 ‒
, თუ 1 ≤ 𝑧 ≤ 4
)
𝑧 + 1 16
1, თუ𝑧 > 4

{

2.6. ოჯახში ახალდაქორწინებულ წყვილთა არსებობის ინდექსი
ახალდაქორწინებული წყვილის არსებობა ოჯახში შეიძლება დავადგინოთ B9 კითხვიდან
(კოდი 10). ახალდაქორწინებულ წყვილთა არსებობის ინდექსი არის დიქოტომური
ცვლადი:𝑋26 = 1, თუ ოჯახში არის ახალდაქორწინებული წყვილი და 𝑋26 = 0, წინააღმდეგ
შემთხვევაში.

2.7. სხვადასხვა კატეგორიის წევრთა რაოდენობის ინდექსი
ოჯახში სხვადასხვა რაოდენობის პირთა რაოდენობა შეგვიძლია დავადგინოთ B9
კითხვიდან (კოდები 4,5,6,7,9,11).
თუ ოჯახში სხვადასხვა რაოდენობის პირთა საერთო რაოდენობა არის k, მაშინ
0, თუ𝑘 < 1,
1 2169
𝑋27 = (1 ‒
, თუ 1 ≤ 𝑘 ≤ 12
)
𝑘 + 1 144
1, თუ𝑘 > 12

{

2.8. ბინის გადაცემის პირობების მისაღებლობის ინდექსი
რამდენად

მისაღებია

ის

პირობები,

რაც

დაწესებულია

ხელმისაწვდომი

საცხოვრისისათვის შეგვიძლია გავიგოთ G1 კითხვიდან.
ბინის გადაცემის პირობების მისაღებლობის ინდექსი გამოითვლება ფორმულით:
𝑋28 = 𝐼4(𝐺1) + 0.5𝐼3(𝐺1)

სადაც Ik(A) არის A კითხვის ინდიკატორის ფუნქცია: Ik(A)=1, თუ A კითხვის პასუხის
კოდი უდრის k-ს და Ik(A)=0 წინააღმდეგ შემთხვევაში.

2.9. საცხოვრისის მდგომარეობის ინდექსი
6

ოჯახის ამჟამინდელი საცხოვრისის მდგომარეობა შეგვიძლია გავიგოთ F6 კითხვიდან.
საცხოვრისის მდგომარეობის ინდექსი გამოითვლება ფორმულით:
𝑋29 = 𝐼5(𝐹6) + 0.5𝐼4(𝐹6)

სადაც Ik(A) არის A კითხვის ინდიკატორის ფუნქცია: Ik(A)=1, თუ A კითხვის პასუხის
კოდი უდრის k-ს და Ik(A)=0 წინააღმდეგ შემთხვევაში.

2.10. ოჯახის ქირით ცხოვრების ინდექსი
რამდენი წელია ოჯახი ქირით ცხოვრობს შეგვიძლია დავადგინოთ F4 კითხვიდან. ქირით
ცხოვრების ინდექსი გამოითვლება ფორმულით
0, თუ𝐹4 < 3,
1 2169
𝑋210 = (1 ‒
, თუ3 ≤ 𝐹4 ≤ 25
)
𝐹4 ‒ 2 144
1, თუ𝐹4 > 25

{

3. გამფილტრავი კომპონენტი (X3)
გამფილტრავი კომპონენტი წარმოადგენს ათი თანამამრავლის ნამრავლს, რომელთაგან
თითოეული წარმოადგენს დიქოტომურ ცვლადს. თუ რომელიმე თანამამრავლი ნულის
ტოლია, მაშინ გამფილტრავი კომპონენტი და შესაბამისად სარეიტინგო ქულა ხდება
ნული და ოჯახი კარგავს უფლებას გახდეს პროგრამის ბენეფიციარი.
ქვემოთ ჩამოთვლილია ის შემთხვევები, როდესაც თითოეული თანამამრავლი ხდება
ნულის ტოლი.
X31 – ოჯახში ცხოვრობს წევრი, რომელიც არ არის საქართველოს მოქალაქე;
X32 – ოჯახის არც ერთი სრულწლოვანი წევრი არ არის რეგისტრირებული ბათუმში სულ
ცოტა 1 წლის განმავლობაში.
X33 – ოჯახის წევრ(ებ)ს აქვს უძრავი ქონება ან არასასოფლო-სამეურნეო მიწა ან
არაკომერციული ფართი 10კვ.მ.-ზე მეტი ფართობის.
X34 – ოჯახი ცხოვრობს ოჯახის უფლებამოსილი პირის მშობლის/შვილის/ბაბუის/ბებიის
კუთვნილ სახლში.
X35 – ოჯახის წევრების ჯამური შემოსავალი თვეში ნაკლებია ხელმისაწვდომი
საცხოვრისისათვის ყოველთვიური გადასახადის ორმაგ ოდენობაზე (ცხრილი1-დან).
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X36 – ოჯახის წევრების ჯამური შემოსავალი თვეში მეტია ამ ზომის ოჯახისათვის
დაწესებულ მაქსიმუმზე (ცხრილი 1-დან).
X37 – ოჯახს დაქირავებული აქვს ბინა, რომლის ყოველთვიური გადასახადიც მეტია
ხელმისაწვდომი საცხოვრისისათვის ყოველთვიური გადასახადის ორმაგ ოდენობაზე
(ცხრილი 1-დან).
X38 – ოჯახის მიერ დაგირავებული ბინის საფასური აღემატება ხელმისაწვდომი
საცხოვრისის ღირებულების ნახევარს.
X39 – ბინის გადაცემის პირობები ოჯახისათვის მიუღებელია (G1 კითხვაში კოდები 1 და
2).
X310 - ოჯახის მიერ ანკეტაში დაფიქსირებულ ინფორმაციაში აღმოჩნდა სიყალბე.

4. ინდექსების კოეფიციენტები
k11
1

k12
0.8

k13
0.6

k14
0.4

k15
0.2

k21
1

k22
0.8

k23
0.7

k24
0.6

k25
0.5

k26
0.4

k27
0.3

k28
0.9

k29
0.2

k210
0.1
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