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კვლევა მომზადდა საქართველოს ზრუნვის პლატფორმისა და კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრის
მხარდაჭერითპროექტის„ჰოლისტურიზრუნვისადარეაბილიტაციისმოდელებისგანვითარებასაქართვე
ლოში„რომელსაცაფინანსებსგერმანულიფონდი„პურიმსოფლიოსათვის“(BfWD)

არსებული პრაქტიკა
და გამოწვევები

კონფერენცია

ადგილობრივ დონეზე 
გადაწყვეტილების 

მიღებაში 
მოქალაქეთა 

თანამონაწილეობა

კონფერენციის ორგანიზატორები: 
• კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრი (CTC)
• მართველობითი სისტემების განვითარების

ცენტრი (MSDC)
კონფერენციის მხარდამჭერი:
• ღია საზოგადოება - საქართველო (OSGF)
• პური მსოფლიოსთვის (Bread for the World)

ნება გვიბოძეთ დაგპატიჟოთ კონფერენციაზე 
„ადგილობრივ დონეზე გადაწყვეტილების 
მიღებაში მოქალაქეთა თანამონაწილეობა - 
არსებული პრაქტიკა და გამოწვევები“.

კონფერენციის მიზანს წარმოადგენს 
ადგილობრივ დონეზე გადაწყვეტილების 
პროცესში მოქალაქეთა თანამონაწილეობის 
საკითხის, როგორც პირდაპირი დემოკრატიის 
ქმედითი ფორმის, პოლიტიკის დღის წესრიგში 
აქტუალიზაცია. ამისათვის მნიშვნელოვანია 
საკითხის სპეციალისტებთან, გადაწყვეტილების 
მიმღებ და სხვა დაინტერესებულ პირებთან ერთად 
შეფასდეს არსებული პრაქტიკა, გამოვლინდეს 
გამოწვევები და არსებული სისუსტეები

კონფერენცია გაიმართება 2017 წლის 18 იანვარს 
სასტუმრო რუმსი თბილისი
დასაწყისი 10:30 
გთხოვთ დაგვიდასტუროთ არაუგვიანეს 
17 იანვრის 16:00 საათისა
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კვლე ვის მი ზა ნი და ამო ცა ნე ბი

კვლევისმიზანიაშეისწავლოსსაქართველოშიჯანმრთელობისდაცვისადაზრუნვისსფეროებშიადგილობრივი
თვითმმართველიერთეულებისპოლიტიკის,სერვისებისმიწოდებისადადაფინანსებისმექანიზმებისარსებული
პრაქტიკა,წარმოაჩინოსშესაძლოხარვეზებიდამოცემულისერვისებისგანვითარებისშემაფერხებელიგარე
მოებები, ადვოკატირებაგაუწიოსსუბსიდიარობისპრინციპისგანვითარებასდაწარმოადგინოსპრობლემების
გადაწყვეტისშესაძლებლობებიდაგზები.
სუბსიდიარობისმიხედვით,ძალაუფლებაგანხორციელებულიუნდაიყოსმმართველობისიმდონეზე,რომელიც
ყველაზეუფროახლოსარისმოქალაქეებთან.წამგებიანიაიმკომპეტენციათაკონცენტრაციაცენტრალურხე
ლისუფლებაში,რომლებიცადგილობრივდონეზეუკეთაღსრულდება.მეორემხრივ,თუგარკვეულიუფლებამო
სილებანიცენტრალურდონეზეუფროეფექტიანადხორციელდება,მაშინისინიცენტრალურორგანოებსუნდა
ეკუთვნოდეს.
სუბსიდიარობისპრინციპიარისგარანტია,რომსაჯაროპოლიტიკახელისუფლებისყველადონეზეიქნებაწარ
მატებულიდამისგანხორციელებაშიმოსახლეობისდიდიმასებიმიიღებენმონაწილეობას.თუმცა,სუბსიდიარო
ბისიდეასმეორემხარეცაქვს.ესარისადგილობრივიხელისუფლებისშესაძლებლობარამდენადეფექტიანად
დაწარმატებითშეუძლიამასგანახორციელოსსაკუთარიკომპეტენციები.კომპეტენციათასუბსიდიარობაადგი
ლობრივითვითმმართველობისგანმოითხოვსკვალიფიციურმოხელეებსადაადეკვატურფინანსურუზრუნველ
ყოფას.
სუბსიდიარობისპრინციპისდამკვიდრებასახელმწიფოძალაუფლებისდეცენტრალიზაციითუნდამოხდეს.ქარ
თულიკანონმდებლობაადგილობრივითვითმმართველობისორგანოებსაძლევსუფლებას,შეიმუშაონ,დააფი
ნანსონდაგანახორციელონადგილობრივიგანვითარებისპროგრამები,მართონადგილობრივიმნიშვნელობის
საჯაროსაქმეები.ასევე,საქართველოსმთავრობამადგილობრივორგანოებსგადასცაგარკვეულიკომპეტენცი
ები,რომელთაგანხორციელებაცადგილობრივდონეზეაუპრიანი.
ხელისუფლების ადგილობრივორგანოებს კანონისფარგლებში აქვთსრულითავისუფლება, განახორციელონ
თავიანთიინიციატივანებისმიერისაკითხისმიმართ,რომელიცარგამოირიცხებამათიკომპეტენციიდანანრო
მელიცმინიჭებულიარააქვსხელისუფლებისრომელიმესხვაორგანოს.
ადგილობრივითვითმმართველობა ნიშნავს ხელისუფლების ადგილობრივიორგანოებისუფლებასადა შესაძ
ლებლობას,კანონისფარგლებშიმოაწესრიგონდამართონსაზოგადოებრივისაქმეებისმნიშვნელოვანიწილი
მათიპასუხისმგებლობითდაადგილობრივიმოსახლეობისინტერესებისშესაბამისად.
თვითმმართველობისარსებობაადგილობრივიდემოკრატიისფუძემდებლურიპრინციპია.იგიგულისხმობსმო
ქალაქისუფლებასადაპასუხისმგებლობას,მონაწილეობამიიღოსიმსაკითხებისგადაწყვეტაში,რაცუშუალოდ
მასდამისსაცხოვრებელარეალსეხება.შესაბამისად,ადგილობრივითვითმმართველობისორგანოებიმაქსიმა
ლურადახლოსუნდაიდგნენმოსახლეობასთანდაიცავდნენმათინტერესებს.

თვითმმართველობაეფექტიანია,როდესაცცენტრალურიდაადგილობრივიხე
ლისუფლებააქტიურადთანამშრომლობენმოსახლეობისსაკეთილდღეოდ.

ცენტრალურიხელისუფლებაუზრუნველყოფსეროვნულიინტერესებისდაცვასსაჯარომომსახურებისიმსფე
როებში,რომლებიცადგილობრივიხელისუფლებისკომპეტენციაშიშედის.ამსფეროებშიცენტრალურიხელი
სუფლებისპასუხისმგებლობაერთიანისტანდარტებისშემოღებითშემოიფარგლება.ასეთისტანდარტებისშე
მოღებადამათიშესრულებისკონტროლიარანაირადარუნდაზღუდავდესადგილობრივითვითმმართველობის
კანონიერუფლებებს.ცენტრალურმახელისუფლებამმაქსიმალურადუნდაუზრუნველყოსთვითმმართველობის
ორგანოებიამსტანდარტებისმიღწევისათვისსაჭიროფინანსურითუსხვასახისრესურსებით.
წარმოდგენილიკვლევაეფუძნება,მიმდინარეპერიოდში,თვითმმართველიერთეულებისმიერჯანმრთელობი
სადაზრუნვისსფეროებშიგანხორციელებულიპროგრამებისდაფინანსებისანალიზს,ასევემათთანურთიერ
თკავშირშიმყოფისახელმწიფობიუჯეტისშესაბამისასიგნებებისშესწავლასადამოცემულსფეროშიარსებული
საკანონმდებლობაზისადააქედანგამომდინარე,მუნიციპალიტეტებისმოქმედებისსამართლებრივიშესაძლებ
ლობებისშეფასებას.
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თა ვი I 
სა ხელ მწი ფო, ავ ტო ნო მი უ რი რეს პუბ ლი კე ბის 
რეს პუბ ლი კუ რი და ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლი 
ერ თე უ ლე ბის ბი უ ჯე ტე ბი დან ზრუნ ვი სა და ჯან მრთე ლო ბის 
დაც ვის პროგ რა მე ბის და ფი ნან სე ბის სა კა ნონ მდებ ლო 
სა ფუძ ვლე ბი და შე საძ ლებ ლო ბე ბი

სახელმწიფო,ავტონომიურირესპუბლიკებისადაადგილობრივითვითმმართველიერთეულებისმმართველობის
ორგანოებისმიერგანსახორციელებელიპროგრამების/ღონისძიებებისფინანსურიუზრუნველყოფახორციელ
დებაშესაბამისიდონისბიუჯეტებიდან.
სახელმწიფო,ავტონომიურირესპუბლიკებისრესპუბლიკურიდაადგილობრივითვითმმართველიერთეულების
ბიუჯეტებისპროექტებისმომზადების,განხილვის,დამტკიცების,ბიუჯეტებისშესრულების, ანგარიშგებისადა
კონტროლისწესებს,აგრეთვე,საქართველოსცენტრალური,ავტონომიურირესპუბლიკებისადაადგილობრივი
ხელისუფლებებისდაამხელისუფლებებისორგანოებისმიერშექმნილი/დაფუძნებულიიურიდიულიპირებისსა
ბიუჯეტოურთიერთობებსადაპასუხისმგებლობასარეგულირებსსაქართველოსსაბიუჯეტოკოდექსი.
საბიუჯეტოკოდექსისმეორემუხლისმიხედვითსაქართველოსსაბიუჯეტოსისტემაარისსაქართველოსცენტრა
ლური,ავტონომიურირესპუბლიკებისადაადგილობრივიხელისუფლებებისფუნქციებისშესასრულებლადფუ
ლადისახსრებისმობილიზებისადაგამოყენებისმიზნითსამართლებრივიაქტებითრეგულირებულისაბიუჯეტო
ურთიერთობათაერთობლიობა.
საბიუჯეტო კოდექსის საფუძველზე,დასაგეგმი წლის ბიუჯეტების პროექტებს მომზადებას ახორციელებენ სა
ხელმწიფო,ავტონომიურირესპუბლიკებისადაადგილობრივითვითმმართველიერთეულებისაღმასრულებელი
ორგანოები,ხოლოშესაბამისისამართლებრივიაქტებისსახითამტკიცებენშესაბამისიწარმომადგენლობითი
ორგანოები:

 ¾ საქართველოსსახელმწიფობიუჯეტსამტკიცებსსაქართველოსპარლამენტი(ნორმატიული
აქტისსახე-საქართველოსკანონი);

 ¾ ავტონომიურირესპუბლიკებისრესპუბლიკურბიუჯეტებსამტკიცებენ,შესაბამისად,აჭარისა
დააფხაზეთისუმაღლესისაბჭოები(ნორმატიულიაქტისსახე-ავტონომიურირესპუბლიკის
კანონი);

 ¾ ადგილობრივითვითმმართველიერთეულისბიუჯეტებსამტკიცებენ,შესაბამისიადგილობრი-
ვითვითმმართველიერთეულებისსაკრებულოები(ნორმატიულიაქტისსახე-საკრებულოს
დადგენილება).

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, სახელმწიფო, ავტონომიურირესპუბლიკებისადა ადგილობრი
ვითვითმმართველობებისწარმომადგენლობითიდააღმასრულებელიორგანოებისმიერგანსახორციელებელი
პროექტების/ღონისძიებების დასაფინანსებლად სახსრების გათვალისწინება ხორციელდება შესაბამის ბიუჯე
ტებშიდააღნიშნულინორმატიულიაქტებიწარმოადგენენმათმიერმობილიზებულისახსრებისგანკარგვისძი
რითადსაფუძველებს.
ამასთან,საბიუჯეტოკოდექსიადგენსსაბიუჯეტოსისტემისძირითადპრინციპებსდასაბიუჯეტოპროცესს.
საბიუჯეტოსისტემისძირითადიპრინციპებია(საბიუჯეტოკოდექსისმე4მუხლისპირველიპუნქტი):

„1.საქართველოსსაბიუჯეტოსისტემისთითოეულმამონაწილემსაბიუჯეტოპროცესისყველაეტაპზეუნდა
დაიცვასშემდეგიპრინციპები:
ა) ყოვლისმომცველობა – ბიუჯეტის ყველა შემოსულობის, გადასახდელისა და ნაშთის ცვლილების
სრულყოფილადასახვაშესაბამისბიუჯეტებში;

ბ) გამჭვირვალობა–ბიუჯეტებისპროექტებისწარმომადგენლობითორგანოებშიგანხილვისპროცედუ
რებისსაჯაროობასაზოგადოებისადამასობრივიინფორმაციისსაშუალებებისათვის;დამტკიცებული
ბიუჯეტებისადამათიშესრულებისშესახებანგარიშებისგამოქვეყნება;ბიუჯეტისშესახებინფორმა
ციის(გარდასაიდუმლოინფორმაციისა)ხელმისაწვდომობანებისმიერიფიზიკურიდაიურიდიული
პირისათვის;
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გ) ანგარიშვალდებულება–საბიუჯეტოპროცესისყველამონაწილისპასუხისმგებლობამისმიერგან
ხორციელებულსაქმიანობაზედაბიუჯეტისშესახებწარდგენილინფორმაციაზე;

დ)დამოუკიდებლობა–საქართველოსსახელმწიფობიუჯეტის,ავტონომიურირესპუბლიკებისრესპუბ
ლიკური ბიუჯეტებისადა ადგილობრივითვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტებისდამოუკიდებ
ლობა,რომელსაცუზრუნველყოფსსაკუთარიშემოსულობებიდანაშთი,აგრეთვე,საკუთარიგადა
სახდელებისდამოუკიდებლადგანსაზღვრისუფლებასაქართველოსკანონმდებლობისშესაბამისად;

ე) ერთიანობა–საქართველოსცენტრალური,ავტონომიურირესპუბლიკებისადაადგილობრივიხელი
სუფლებებისმიერსაერთოსაფუძვლით,ერთიანისაბიუჯეტოკლასიფიკაციით,აღრიცხვისერთიანი
სისტემით,სახელმწიფოფინანსურიკონტროლისერთიანიპრინციპებითხელმძღვანელობა;

ვ) უნივერსალობა–ბიუჯეტისყველაშემოსულობისმიმართვასაერთოგადასახდელებისდასაფინან
სებლად,გარდაამკოდექსითგანსაზღვრულიშემთხვევებისა.ამასთანავე,არცერთიშემოსულობა,
გარდადონორებისმიერდაფინანსებულიშემოსულობებისა,არუნდაიქნესმიმართულიმიზნობრი
ვად, კონკრეტული გადასახდელისდასაფინანსებლად. საბიუჯეტოორგანიზაციის მიერ მიღებული
შემოსულობებისშენარჩუნებათავისიმიზნებისათვისდაუშვებელია,გარდაიმშემთხვევისა,როცა
საბიუჯეტოორგანიზაციაარისსაჯაროსამართლისიურიდიულიპირიან/დაარასამეწარმეო(არაკო
მერციული)იურიდიულიპირი;

ზ) კონსოლიდირება–ყველადონისბიუჯეტებისშემოსულობებისადაგადასახდელებისსახელმწიფო
ხაზინისერთიანიანგარიშისსისტემაშიმოქცევა,გადასახდელებისგადახდასაქართველოსკანონ
მდებლობითდადგენილი წესით, სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშის სისტემის ანგარიშების
მართვასახელმწიფოხაზინისმიერდამათიგანთავსებასაქართველოსეროვნულბანკშიან/დასხვა
საბანკოდაწესებულებებში.“

საბიუჯეტოსისტემისწარმოდგენილიპრინციპებიდან,კვლევისმიზნებისთვისგანსაკუთრებითსაყურადღებოა
„დამოუკიდებლობა“და„ერთიანობა“პრინციპები,რომელთაგანდამოუკიდებლობისპრინციპიგულისხმობსშე
საბამისიდონის აღმასრულებელიდა წარმომადგენლობითიორგანოებისდამოუკიდებელი გადაწყვეტილების
უფლებას,მათმიერგანსახორციელებელიპროგრამებისადაპროექტებისსაბიუჯეტოდაფინანსებისსაკითხში,
ხოლოერთიანობისპრინციპიგულისხმობსმათმიერსაერთოსაფუძვლებითხელმძღვანელობას,ერთიანისაბი
უჯეტოკლასიფიკაციით,აღრიცხვისერთიანისისტემით,სახელმწიფოფინანსურიკონტროლისერთიანიპრინ
ციპებითხელმძღვანელობას.გამომდინარეაქედან,საბიუჯეტოკლასიფიკაციაყველადონისბიუჯეტისათვისერ
თიანიადასაბიუჯეტოკოდექსისმერვემუხლისმე2პუნქტისსაფუძველზემტკიცდებასაქართველოსფინანსთა
მინისტრისბრძანებით(საქართველოსფინანსთამინისტრის2010წლის25აგვისტოსN672ბრძანება).საბიუ
ჯეტოკლასიფიკაციამოიცავსშემოსავლების,ხარჯებისეკონომიკურ,ხარჯებისადაარაფინანსურიაქტივებით
ოპერაციებისფუნქციონალურ, არაფინანსური აქტივებისადამათზეოპერაციების,ფინანსური აქტივებისადა
ვალდებულებებისდამათზეოპერაციებისკლასიფიკაციებს,აგრეთვეპროგრამულკლასიფიკაციას.პროგრამუ
ლიკლასიფიკაციაარისპრიორიტეტების,პროგრამების/ქვეპროგრამებისერთობლიობადაგანისაზღვრებაბიუ
ჯეტით.საქართველოსსახელმწიფოდაავტონომიურირესპუბლიკებისრესპუბლიკურიბიუჯეტებისათვისპროგ
რამულიკლასიფიკაცია,ასევე,მოიცავსმხარჯავდაწესებულებებსდაშესაბამისად,საერთოსახელმწიფოებრი
ვიმნიშვნელობისდასაერთორესპუბლიკურიმნიშვნელობისგადასახდელებს.
კვლევისმიზნებისათვისსაინტერესოპროგრამების/ღონისძიებებისასიგნებებიყველადონისბიუჯეტებში,ძი
რითადწარმოდგენილიახარჯებისეკონომიკურიკლასიფიკაციის„სოციალურიუზრუნველყოფის“მუხლში(სო
ციალურიუზრუნველყოფაარისტრანსფერიფულადიანსასაქონლოფორმით,რომელიცხორციელდებამთელი
მოსახლეობისანმისიგარკვეულინაწილისსოციალურირისკებისგანდაცვისმიზნით.აღნიშნულითანრიგები
შესაძლებელია მოიცავდეს მსგავსი შინაარსისდახმარებებს (სოციალურტრანსფერებს). იმ შემთხვევაში,თუ
სოციალური ტრანსფერის მიმღებს წარმოადგენს დასაქმებული, რომელიც თავისი შემოსავლიდან ახორციე
ლებსშენატანებსსოციალურიგადასახადისსახითდაშესაბამისად,ავტომატურადხდებასადაზღვევოსქემის
მონაწილე,მაშინაღნიშნულიტრანსფერიწარმოადგენსსოციალურდაზღვევას,ხოლოყველაისსოციალური
ტრანსფერი,რომელიცსადაზღვევოსქემაშიმონაწილეობისგარეშეგაიცემაბენეფიციარებზე,განიხილებარო
გორცსოციალურიდახმარება),ხოლობიუჯეტისფუნქციონალურიკლასიფიკაციისმიხედვითწარმოდგენილია
„707ჯანმრთელობისდაცვა“კოდში(რომელიცმოიცავს:სამედიცინოპროდუქციის,მოწყობილობებისადააპა
რატურის,ზოგადიპროფილისსაავადმყოფოებისმომსახურების,საზოგადოებრივიჯანდაცვისმომსახურების,
ჯანმრთელობისსფეროშიგამოყენებითიკვლევებისმომსახურებისდაჯანმრთელობისსფეროშისხვაარაკლა
სიფიცირებულისაქმიანობისხარჯებს)და„710სოციალურიდაცვა“კოდში (რომელიცმოიცავს: ავადმყოფთა
დაშეზღუდულიშესაძლებლობისმქონეპირთასოციალურიდაცვის,ხანდაზმულთასოციალურიდაცვის,მარ
ჩენალდაკარგულპირთასოციალურიდაცვისდაოჯახებისადაბავშვებისსოციალურიდაცვის,საცხოვრისით
უზრუნველყოფისხარჯებს,ასევე,მოიცავსსოციალურიგაუცხოვებისსაკითხებს,რომელიცარექვემდებარება
კლასიფიცირებასდასხვაარაკლასიფიცირებულისაქმიანობისხარჯებსსოციალურიდაცვისსფეროში).
ხარჯებისადაგადასახდელებისერთიანიკლასიფიკაციაიძლევასხვადასხვადონისბიუჯეტებისკონსოლიდირე
ბისსაშუალებას,ასევე,დაინტერესებულიპირისთვისაადვილებსმისთვისსაინტერესოსაკითხებისმიგნებადო
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ბასდაშესაბამისად,ხელსუწყობსბიუჯეტებისგამჭვირვალობას.ამასთან,საქართველოსსახელმწიფო,
ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკური ბიუჯეტებისა და ადგილობრივი თვითმმარ
თველი ერთეულების ბიუჯეტების შესაბამისი ხარჯების შესწავლის საფუძველზე შეიძლება
ვთქვათ,რომარსებულისაბიუჯეტოკლასიფიკაციისზემოხსენებულიმუხლებითითქმისღო
ნისძიებებისდონეზეითვალისწინებსქვეყანაშიარსებულპრაქტიკას.საბიუჯეტოკლასიფი
კაციის გაცნობისას შესაძლებლობა გვეძლევა მივიღოთინფორმაციათურა ძირითადი მი
მართულებებიფინანსდებასახელმწიფო,ავტონომიურიდაადგილობრივისახსრებიდანჯან
დაცვისადა სოციალურიდაცვის სფეროებში (თუმცა, ვინაიდან აღრიცხვა ერთიანია, მათი გამიჯვნა
ბიუჯეტისდონეებისმიხედვით,მხოლოდკლასიფიკაციაზედაყრდნობითშეუძლებელია).
სახელმწიფოცენტრალურიხელისუფლებისისევე,როგორცყველასხვადონისხელისუფლე
ბისშემთხვევაშიჯანდაცვისადაზრუნვისპროგრამებისმთავარსაფუძველსწარმოადგენს
საქართველოსკონსტიტუცია:მუხლი15,პუნქტიპირველი:„1.სიცოცხლეადამიანისხელშეუვალი
უფლებაადამასიცავსკანონი“;მუხლი36,პუნქტი2:„სახელმწიფოხელსუწყობსოჯახისკეთილდღეობას“;
მუხლი37,პუნქტი1:„ყველასაქვსუფლებაისარგებლოსჯანმრთელობისდაზღვევით,როგორცხელმისაწვდომი
სამედიცინოდახმარებისსაშუალებით.კანონითდადგენილიწესითგანსაზღვრულპირობებშიუზრუნველყოფი
ლიაუფასოსამედიცინოდახმარება.“
სახელმწიფოცენტრალურიხელისუფლებისორგანოებისათვისჯანდაცვისადაზრუნვისპროგრამებისდაფინან
სებისსაფუძვლებს,გარდაზემოხსენებულინოქმატიულიაქტებისაწარმოადგენსსაქართველოსკანონი„ჯან
მთელობის დაცვის შესახებ“, კერძოდ, წარმოდგენილი კანონის მე4 მუხლი ადგენს ჯანმრთელობის დაცვის
სფეროშისახელმწიფოპოლიტიკისძირითადპრინციპებს,რომლისუზრუნველსაყოფადგანსახორციელებელი
ღონისძიებების (სახელმწიფო პროგრამების დონეზე) დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს სახელ
მწიფობიუჯეტი.მოცემულიკანონისმე15მუხლისმიხედვითჯანმრთელობისდაცვისსფეროშისახელმწიფო
პოლიტიკისგატარებასუზრუნველყოფსსაქართველოსშრომის,ჯანმრთელობისადასოციალურიდაცვისსამი
ნისტრო,რომელიცმისიკომპეტენციისათვისმიკუთვნებულსაკითხებზეშეიმუშავებსდაგამოსცემსშესაბამის
სამართლებრივაქტებს,თუსაქართველოსკანონმდებლობითსხვარამარარისდადგენილი.გარდაამისა,ჯან
მრთელობისდაცვისსაკითხებისდაფინანსებისსაკანონმდებლოდონეზეკიდევერთსაფუძველსწარმოადგენს
საქართველოსკანონი „საზოგადოებრივიჯანმრთელობისშესახებ“,რომელიცამავდროულადმკვეთრადმიჯ
ნავსსახელმწიფოდაადგილობრივითვითმმართველიერთეულებისმიერგანსახორციელებელღონისძიებათა
ნუსხას,წარმოდგენილიაუფლებამოსილებათადელეგირებისსაკითხი(რომელიცდეტალურადარისგანხილუ
ლიწარმოდგენილიკვლევისშესაბამისთავში).

საქართველოსცენტრალურიხელისუფლებისწარმომადგენლობითიდააღმასრულებელი
ორგანოებისჯანმრთელობისადაზრუნვისპროგრამებთანდაკავშირებული

უფლებამოსილებებისსტრუქტურა

სახელმწიფოსცენტრალურიხელისუფლებისმიერგანსახორციელებელიჯანდაცვისადაზრუნვისპროგრამების
დაფინანსებისწყაროს,როგორცზემოთაღვნიშნეთ,წარმოადგენსშესაბამისიწლისბიუჯეტისკანონი,რომელ
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შიცპრიორიტეტებისადაპროგრამებისმიხედვითწარმოდგენილიაწლიურიასიგნებები,გაწერილიადაფინანსე
ბისძირითადიპრინციპებიდამიმართულებებიდაკონკრეტებულია,თურომელიორგანოამტკიცებსმოცემული
პროგრამებისდეტალურიადმინისტრირებისწესებსდაპირობებს.მაგალითისთვის:„საქართველოს2016წლის
სახელმწიფო ბიუჯეტისდამტკიცების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე14 მუხლის პირველი პუნქტი ითვა
ლისწინებსხელმისაწვდომი,ხარისხიანიჯანმრთელობისდაცვასადასოციალურიუზრუნველყოფას,რომელშიც
ჩამოთვლილია ჯანმრთელობისადა სოციალურიდაცვის პროგრამები ძირითადი პრინციპებისდონეზე. ამავე
კანონისმე15მუხლითწარმოდგენილისახელმწიფობიუჯეტისასიგნებების„3502“და„3503“პროგრამულ
კოდებშიწარმოდგენილიაზემოხსენებულიპროგრამების/ქვეპროგრამებისწლიურიბიუჯეტები.ამასთან,მოცე
მულიკანონის28ემუხლისპირველიდამეორეპუნქტებითადგენს,რომზემოხსენებულიპროგრამულკოდებში
გათვალისწინებულიპროგრამებისფარგლებშიგანსახორციელებელღონისძიებათადაფინანსების,თანადაფი
ნანსების,ანგარიშსწორებისწესებსადაძირითადპრინციპებსგანსაზღვრავსსაქართველოსმთავრობა.
ავტონომიურირესპუბლიკებისშემთხვევაში,კვლევისმიზნებისათვისსაინტერესონორმატი
ულაქტებსწარმოადგენენაჭარისადააფხაზეთისავტონომიურირესპუბლიკებისკონსტიტუ
ციები.

ავტონომიურირესპუბლიკებისხელისუფლებებისწარმომადგენლობითიდააღმასრულებელი
ორგანოებისჯანმრთელობისადაზრუნვისპროგრამებთანდაკავშირებული

უფლებამოსილებებისსტრუქტურა

აჭა რის ავ ტო ნო მი უ რი რეს პუბ ლი კის კონ სტი ტუ ცი ა

აჭარისავტონომიურირესპუბლიკაარისტერიტორიულიერთეული,რომელიცსაქართველოსგანუყოფელინაწი
ლია.აჭარისავტონომიურრესპუბლიკაშისახელმწიფოხელისუფლებახორციელდებასაქართველოსკონსტიტუ
ციითდადგენილიპრინციპებისსაფუძველზე.
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციის განსაკუთრებულ გამგებლობას მიკუთვნებულ საკითხთა
შორისარისსანიტარია,ჯანმრთელობისდაცვისადასოციალურიუზრუნველყოფისსაკითხებისგადაწყვეტაში
მონაწილეობადასაქართველოსსაკანონმდებლოაქტებითდადგენილიწესით,აჭარისავტონომიურირესპუბ
ლიკისშემოსავლებისფარგლებშისაბიუჯეტოპოლიტიკისგანსაზღვრადაგანხორციელება,აჭარისავტონომიუ
რირესპუბლიკისბიუჯეტისპროექტისშემუშავება,ბიუჯეტისდამტკიცებადაშესრულებისკონტროლი(„აჭარის
ავტონომიურირესპუბლიკისკონსტიტუციისდამტკიცებისთაობაზე“საქართველოსორგანულიკანონისმესამე
მუხლის„ი“და„ნ“ქვეპუნქტები).
აჭარისავტონომიურრესპუბლიკაშიჯანმრთელობისდაცვისადაზრუნვისპროგრამებისდაფინანსებისსაფუძ
ველსწარმოადგენსსაანგარიშოპერიოდისათვისაჭარისავტონომიურირესპუბლიკისკანონიაჭარისავტონო
მიურირესპუბლიკისბიუჯეტისდამტკიცებისშესახებ(2016წელსშესაბამისიკანონისმეხუთეთავი,მეთორმეტე
მუხლისმე11დამე12პუნქტებიგანსაზღვრავენჯანდაცვისადასოციალურსფეროებშიარსებულპრიორიტე
ტებსადადასაფინანსებელპროგრამებს).
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აფ ხა ზე თის ავ ტო ნო მი უ რი რეს პუბ ლი კის კონ სტი ტუ ცი ა

აფხაზეთისკონსტიტუციის51მუხლისპირველიპუნქტისმიხედვით:„ყველასაქვსუფლებაისარგებლოსჯან
მრთელობისდაზღვევით,როგორცხელმისაწვდომისამედიცინოდახმარებისსაშუალებით,კანონითდადგენილი
წესითგანსაზღვრულპირობებშიუზრუნველყოფილიაუფასოსამედიცინოდახმარება.“
აფხაზეთისავტონომიურრესპუბლიკაშიჯანმრთელობისდაცვისადაზრუნვისპროგრამებისდაფინანსებისსა
ფუძველსწარმოადგენსსაანგარიშოპერიოდისათვისაფხაზეთისავტონომიურირესპუბლიკისკანონიაფხაზე
თისავტონომიურირესპუბლიკისბიუჯეტისდამტკიცებისშესახებ(2016წლისშესაბამისიკანონისმეხუთეთავი,
მეთორმეტემუხლისპირველიდამეორეპუნქტებიგანსაზღვრავენჯანდაცვისადასოციალურსფეროებშიარსე
ბულპრიორიტეტებსადადასაფინანსებელპროგრამებს).
კვლევისმიზნებისათვისსაჭიროაგანხილულიქნესდამატებითსხვასაკანონმდებლოსაფუძ
ვლები,რისმიხედვითაცხორციელდებაქვეყანაშისხვადასხვადონისბიუჯეტებიდანჯანდაც
ვისადაზრუნვისპროგრამებისდაფინანსება.ადგილობრვითვითმმართველობისშემთხვევა
ში,ადგილობრივითვითმმართველობისგანხორციელებისსამართლებრივსაფუძვლებს,ადგილობრივითვით
მმართველობისორგანოებისუფლებამოსილებებს,მათიშექმნისადასაქმიანობისწესებს,მათფინანსებსადა
ქონებას,ურთიერთობებსმოქალაქეებთან,სახელმწიფოხელისუფლებისორგანოებთანდასაჯაროდაკერძო
სამართლისიურიდიულპირებთან,აგრეთვე,ადგილობრივითვითმმართველობისორგანოებისსაქმიანობაზესა
ხელმწიფოზედამხედველობისადაპირდაპირისახელმწიფომმართველობისგანხორციელებისწესებსგანსაზ
ღვრავსსაქართველოსორგანულიკანონი„ადგილობრივითვითმმართველობისკოდექსი”.
მოცემულიორგანულიკანონისმიხედვითადგილობრივითვითმმართველობისცნებაგანისაზღვრებაშემდეგნაირად:

ადგილობრივი თვითმმართველობა არის თვითმმართველ ერთეულში რეგის
ტრირებულსაქართველოსმოქალაქეთაუფლებადაშესაძლებლობა,მათმიერ
არჩეული ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების მეშვეობით, საქარ
თველოსკანონმდებლობისსაფუძველზეგადაწყვიტონადგილობრივიმნიშვნე
ლობისსაკითხები.

ადგილობრივითვითმმართველიერთეულებისხელისუფლებებისწარმომადგენლობითიდა
აღმასრულებელიორგანოებისჯანმრთელობისადაზრუნვისპროგრამებთანდაკავშირებული

უფლებამოსილებებისსტრუქტურა

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის მე6 მუხლის “თ” პუნქტის მიხედვით, ადგილობრივი თვითმმართველი
ერთეულისბიუჯეტიარისადგილობრივითვითმმართველობისწარმომადგენლობითიორგანოს(საკრებულოს)
მიერდამტკიცებული,ადგილობრივიხელისუფლებისფუნქციებისადავალდებულებებისშესრულებისმიზნით
მისაღები შემოსულობების, გასაწევი გადასახდელებისა და ნაშთის ცვლილების ერთობლიობა. შესაბამისად,
ჯანდაცვისადაზრუნვისღონისძიებებისდაფინანსებისსაფუძველსწარმოადგენსსაკრებულოსმიერდამტკიცე
ბულიგადაწყვეტილება(შესაბამისიპროგრამებიცმტკიცდებასაკრებულოსმიერ,ანშეიძლებააისახოსბიუჯეტ
შიასიგნებისსახითდამიეცესადგილობრივაღმასრულებელორგანოსდელეგირებაპროგრამისგანხორციელე
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ბისმექანიზმებისგამგებლის/მერისმიერსამართლებრივიაქტისგამოცემისთაობაზე,რომელთაერთობლიობაც
გახდებაბიუჯეტიდანჯანდაცვისადაზრუნვისპროგრამებზეხარჯისგაწევისსაფუძველი).
აღსანიშნავია,რომგანსხვავებითსახელმწიფოცენტრალურიხელისუფლებისაგან(სადაც„ჯანმრთელობისდაც
ვისშესახებ“საქართველოსკანონიგანსაზღვრავს,რომთუკანონმდებლობითსხვარამეარარისდადგენილი,
მაშინჯანმრთელობისდაცვისპროგრამებსამტკიცებსსაქართველოსშრომის,ჯანმრთელობისადასოციალური
დაცვისსამინისტრო.გარდაამისა„საქართველოს2016წლისსახელმწიფობიუჯეტისშესახებ“საქართველოს
კანონიადგენს,რომჯანმრთელობისადასოციალურიდაცვისპროგრამებსამტკიცებსსაქართველოსმთავრო
ბა),ავტონომიურირესპუბლიკებისადაადგილობრივითვითმმართველიხელისუფლებებისშემთხვევაში,კანონ
მდებლობაზუსტადარგანსაზღვრავსჯანმრთელობისადაზრუნვისპროგრამები,თურომელიორგანოსმიერდა
რასახითუნდაიქნესმიღებული.თუმცამიუხედავადამისა,მათიპროგრამებისშესწავლისასგამოიკვეთა,რომ
როგორცზემოთმოცემულცხრილშიჩანდაავტონომიურირესპუბლიკებისშემთხვევაშიაღნიშნულიპროგრამები
მტკიცდებაავტონომიურირესპუბლიკისბიუჯეტითდასხვადამატებითიკანონიამსაკითხებზეუმაღლესისაბ
ჭოებისმიერარმიიღება.რაცშეეხებამუნიციპალიტეტებს76ვეშემთხვევაში,ჯანმრთელობისადასოციალური
პროგრამებისდამტკიცება,ხორციელდებაშესაბამისისაკრებულოებისდადგენილებებით,შესაბამისიწლისბიუ
ჯეტისმიღებისშემდეგ,ამუკანასკნელისსაფუძველზე.
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თა ვი II  
სა ხელ მწი ფო და ად გი ლობ რივ ორ გა ნო ებს შო რის 
ჯან მრთე ლო ბი სა და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის სფე რო ებ ში 
კომ პე ტენ ცი ე ბის გა მიჯ ვნის არ სე ბუ ლი მო დე ლის აღ წე რა, 
სა კუ თა რი და დე ლე გი რე ბუ ლი უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბის 
გან ხორ ცი ე ლე ბის პრაქ ტი კის შე ფა სე ბა

ადგილობრივითვითმმართველობის კოდექსი განსაზღვრავს მუნიციპალიტეტის უფლებამოსილებების შემდეგ
სახეებს:

ა) მუნიციპალიტეტისსაკუთარიუფლებამოსილებები;
ბ) მუნიციპალიტეტისდელეგირებულიუფლებამოსილებები.

მუნიციპალიტეტისსაკუთარიუფლებამოსილებაარისამკანონითდადგენილიუფლებამოსილება,რომელსაცის
დამოუკიდებლადდასაკუთარიპასუხისმგებლობითახორციელებს,ხოლოდელეგირებულიუფლებამოსილება
არისსახელმწიფო/ავტონომიურირესპუბლიკისხელისუფლებისორგანოსუფლებამოსილება,რომელიცმუნიცი
პალიტეტსგადაეცაკანონისსაფუძველზე,სათანადომატერიალურიდაფინანსურიუზრუნველყოფით.
კვლევისინტერესებშიშემავალსფეროებშიპროგრამების/ღონისძიებებისგანხორციელებამუნიციპალიტეტების
მიერხორციელდებაორივეუფლებამოსილებისფარგლებში,კერძოდ:
თვითმმართველობისკოდექსისმე16მუხლისმე3პუნქტისმიხედვით:“მუნიციპალიტეტიუფლებამოსილიასა
კუთარიინიციატივითგადაწყვიტოსნებისმიერისაკითხი,რომლისგადაწყვეტაცსაქართველოსკანონმდებლო
ბითარარისხელისუფლებისსხვაორგანოსუფლებამოსილებადააკრძალულიარარისკანონით“.
ანუ,გარდაიმსაკუთარიუფლებამოსილებებისჩამონათვალისა,რომელიცმოცემულიაკოდექსისმე16მუხლის
მე2 პუნქტით (სადაც არ გვხვდება ჯანდაცვის საკითხები), მუნიციპალიტეტს აქვს შესაძლებლობა, საკუთარი
ინიციატივითდააფინანსოსნებისმიერიპროგრამა,რომლისგანხორციელებაცარეწინააღმდეგებაკანონმდებ
ლობასდაარწარმოადგენსხელისუფლებისსხვაორგანოსუფლებამოსილებას.
ესსაკმარისისაფუძველია,მოცემულიკვლევისინტერესისსფეროშიშემავალისაკითხებიგანხილულიქნესმუ
ნიციპალიტეტის საკუთარი უფლებამოსილების (ოღონდ იმდათქმით,რომ ეს კონკრეტული ინიციატივები არ
უნდაეწინააღმდეგებოდესკანონმდებლობასდაარუნდაშედიოდესხელისუფლებისსხვაორგანოებისკომპე
ტენციაში)ფარგლებში,მაგრამკანონმდებელმაკიდევუფროგანმარტამე3პუნქტიდაამავემუხლისმე4პუნ
ქტშიდამატებითჩამოაყალიბაისძირითადისფეროები,რომელთაგანხორციელებისშესაძლებლობასიძლევა
კოდექსიმუნიციპალიტეტისთვისსაკუთარიუფლებამოსილებისფარგლებში,კერძოდ:“4.ადგილობრივითვით
მმართველობისორგანოუფლებამოსილიაამმუხლისმე3პუნქტითგანსაზღვრულიწესითგანახორციელოსღო
ნისძიებებიდასაქმებისხელშეწყობის,სოფლისმეურნეობის,მათშორის,სასოფლოსამეურნეოკოოპერაციის,
მხარდაჭერისადატურიზმისგანვითარების,სოციალურიდახმარებისადაჯანმრთელობისდაცვის,
ადგილობრივდონეზეახალგაზრდულიპოლიტიკისგანვითარებისხელშეწყობის,მასობრივისპორტისხელშეწ
ყობის,გარემოსდაცვის,საზოგადოებრივიგანათლების,გენდერულითანასწორობისხელშეწყობის,ოჯახშიძა
ლადობისპრევენციის,ოჯახშიძალადობისმსხვერპლთადაცვისადადახმარების,ადგილობრივიმნიშვნელობის
არქივისწარმოების,ცხოვრებისჯანსაღიწესისდამკვიდრების,ადამიანისჯანმრთელობისათვისუსაფრთხოგა
რემოსშექმნის,მუნიციპალიტეტისტერიტორიაზეინვესტიციებისმოზიდვის,ინოვაციურიგანვითარებისმხარდა
ჭერისდასხვამიზნებით.”
კოდექსის წარმოდგენილი ნორმები, ერთმნიშვნელოვნად იძლევა სამართლებრივ საფუძველს, მუნიციპალი
ტეტმა საჭიროების შემთხვევაში, ზემოხსენებული დათქმების გათვალისწინებით, საკუთარი უფლებამოსილე
ბისფარგლებში,საკუთარიშეხედულებისამებრდაგეგმოსდაგანახორციელოსპროგრამები/ღონისძიებებიჯან
მრთელობისადასოციალურიდაცვისსფეროებში.
ჯანმრთელობისდაცვისსფეროში,გარდასაკუთარიუფლებამოსილებისფარგლებშიგანხორციელებულიპროგრა
მებისა, არსებული პრაქტიკით, მუნიციპალიტეტები ახორციელებენ, ასევე, დელეგირებულ უფლებამოსილებებს.
კერძოდ,წლებისმანძილზეადგილობრივთვითმმართველერთეულებზეყოველწლიურად,სახელმწიფობიუჯეტის
კანონითხდებასაზოგადოებრივიჯანდაცვისგარკვეულისერვისებისგანხორციელებისდელეგირება.უფლებამოსი
ლებისგადაცემასთანერთად,მოქმედიკანონმდებლობისმიხედვითხორციელდებაშესაბამისიფინანსურირესურ
სისგამოყოფაც,რომელიცმიზნობრივიტრანსფერისსახითგადაეცემათვითმმართველიერთეულებისბიუჯეტებს.
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თვითმმართველიერთეულებისბიუჯეტებისთვისსახელმწიფობიუჯეტიდანგამოყოფილიმიზნობრივიტრანსფე
რიდელეგირებულიუფლებამოსილებისგანსახორციელებლადმიმდინარეწელსსაერთოჯამშიშეადგენს11,8
მილიონლარს.მოცემულისახსრებინაწილდება„საზოგადოებრივიჯანმრთელობისშესახებ“,„სამხედროვალ
დებულებისადასამხედროსამსახურისშესახებ“,„სამხედროსარეზერვოსამსახურისშესახებ“,„საქართველოს
ოკუპირებულიტერიტორიებიდანიძულებითგადაადგილებულპირთა−დევნილთაშესახებ“,„სამშობლოსდაც
ვისასდაღუპულთადაომისშემდეგგარდაცვლილმეომართახსოვნისუკვდავყოფისშესახებ“,„მაღალმთიანი
რეგიონებისგანვითარებისშესახებ“დასაქართველოსსხვაკანონებითგანსაზღვრულიუფლებამოსილებებით
გათვალისწინებულღონისძიებათადაფინანსება (თუმცაესმიზნობრივიტრანსფერებიმუნიციპალიტეტებსეძ
ლევაჯამურადდაარარისნათელი,თურომელიღონისძიებისთვისრამდენიაგამოყოფილი.აღნიშნულისგანა
წილებისდისკრეციამუნიციპალიტეტებსაქვთ,რაცთავისთავადპრობლემასწარმოადგენს,ერთისმხრივკონ
ტროლისკუთხითდამეორესმხრივგაცემულიტრანსფერისმიზნობრიობისეფექტიანობისგანჭვრეტისკუთხით.
აუცილებელიამიზნობრივიტრანსფერიგაიმიჯნოსდადაიყოსკონკრეტულიკანონისფარგლებშიგანსახორციე
ლებელიღონისძიებებისმიხედვით.რაცსაშუალებასმისცემსმუნიციპალიტეტებს,სწორადდარაციონალურად
გახარჯონ,როგორცმიზნობრივიტრანსფერი,ასევესაკუთარისახსრები.ამასთანსახელმწიფოცენტრალურორ
განოებსსაშუალებაექნებათდარგობრივჭრილშიგანიხილონგაცემულისახსრებისგანკარგვისეფექტურობა.
ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში დელეგირებული
აქვთშემდეგიუფლებამოსილებები:

ა) გადამდებიდაავადებებისგავრცელებისსაწინააღმდეგოღონისძიებათაგატარებაიმცხოველებისმი
მართ,რომლებიცსაფრთხესუქმნიანსაზოგადოებისჯანმრთელობას,მათშორის,ცხოველთაცოფის
საწინააღმდეგოვაქცინაცია;

ბ) საგანმანათლებლო,სააღმზრდელოდასაგანმანათლებლოსააღმზრდელოდაწესებულებებშისანიტა
რიულიდაჰიგიენურინორმებისდაცვისზედამხედველობა;

გ) მუნიციპალიტეტისტერიტორიაზედაავადებებისგავრცელებისპრევენციისმიზნითდერატიზაციის,დე
ზინსექციისადადეზინფექციისღონისძიებათაორგანიზება;

დ) საგანმანათლებლო,სააღმზრდელოდასაგანმანათლებლოსააღმზრდელოდაწესებულებებშიპრევენ
ციულიღონისძიებებისგანხორციელებისხელშეწყობა;

ე) მუნიციპალიტეტისტერიტორიაზეგანთავსებულსაზოგადოებრივიმნიშვნელობისდაწესებულებებშისა
ნიტარიულინორმებისდაცვისზედამხედველობა,მათშორის,საზოგადოებრივიმნიშვნელობისდაწესე
ბულებებშიესთეტიკურიდაკოსმეტიკურიპროცედურებისგანმახორციელებელპირთამიერამკანონის
მე5მუხლის31 და32 პუნქტებითგათვალისწინებულივალდებულებებისშესრულებისკონტროლი;

ვ) პროფილაქტიკურიაცრებისეროვნულიკალენდრითგანსაზღვრულიიმუნოპროფილაქტიკისათვისსა
მინისტროსმიერმიწოდებულიმასალებისმიღების,შენახვისადაგანაწილებისუზრუნველყოფასამე
დიცინომომსახურებისმიმწოდებლებისათვის;

ზ) პრევენციულიდაეპიდემიოლოგიურიკონტროლისღონისძიებებისგატარებაეპიდსაშიშროებისას;
თ) მუნიციპალიტეტისტერიტორიაზეპირველადიეპიდკვლევისხელშეწყობა.

დელეგირებულიუფლებამოსილებისშემთხვევაში,კანონმდებლობაკონკრეტულადითვალისწინებსღონისძიე
ბათანუსხას,რომელიცუნდაგანახორციელოსადგილობრივმათვითმმართველმაორგანომ,ხოლოსაკუთარი
უფლებამოსილებისფარგლებშიჯანდაცვის პროგრამების განხორციელებისას,უნდა გაითვალისწინოსზემოთ
განხილულიდათქმებიდამხოლოდიმშემთხვევაშიგანახორციელოსპროგრამები/ღონისძიებები,თუესარშე
დისხელისუფლებისსხვაორგანოსკომპეტენციაშიდაარეწინააღმდეგებაკანონს.
ყოველივეზემოაღნიშნულიდანგამომდინარე,ჯანმრთელობისსფეროშიდელეგირებულიუფლებამოსილებები
კანონმდებლობითკონკრეტულადარისწარმოდგენილი,ხოლოსაკუთარიუფლებამოსილებისფარგლებში,მხო
ლოდზოგადინორმითშემოიფარგლება,რომთუსახელმწიფოსსხვაორგანოსკომპეტენციაარაარის,მაშინ
შესაძლებელიამოცემულიღონისძიებებითვითმმართველობამსაკუთარიუფლებამოსილებისფარგლებშიგანა
ხორციელოს.ჩნდებაკითხვა:
სადგადისზღვარიჯანმრთელობისდაცვისსაკითხებშისახელმწიფოს,ავტონომიურირესპუბლიკებისადაადგი
ლობრივითვითმმართველობისორგანოებისუფლებამოსილებათაშორის?
მოცემულკითხვაზესამართლებრივიპასუხისსაძიებლად,საჭიროაგავეცნოთსაქართველოსკანონს“ჯანმრთე
ლობისდაცვისშესახებ”,რომელიცაწესრიგებსურთიერთობებსსახელმწიფოხელისუფლებისორგანოებსდა
ფიზიკურდა იურიდიულ პირებს შორის მოქალაქეთა ჯანმრთელობისდაცვის სფეროში. აღნიშნული კანონის
მე15მუხლისშესაბამისად“ჯანმრთელობისდაცვისსფეროშისახელმწიფოპოლიტიკისგატარებასუზრუნველ
ყოფსსაქართველოსშრომის,ჯანმრთელობისადასოციალურიდაცვისსამინისტრო,რომელიცმისიკომპეტენ
ციისათვისმიკუთვნებულსაკითხებზეშეიმუშავებსდაგამოსცემსშესაბამისსამართლებრივაქტებს,თუსაქარ
თველოსკანონმდებლობითსხვარამარარისდადგენილი.”ანუ,სამინისტრო,თავისიფუნქციებისგანსახორ
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ციელებლად, საკუთარი სამართლებრივი აქტებით აკონკრეტებს მის უშუალო კომპეტენციას განკუთვნილ სა
კითხთანუსხას,ან/დააღნიშნულიდგინდებასხვასამართლებრივიაქტებით,კერძოდ:ამავეკანონისმიხედვით
ჯანმრთელობისსფეროშისახელმწიფოპოლიტიკისერთერთპრინციპსწარმოადგენს(მე4მუხლის“ა”პუნქტი)
“ა)მოსახლეობისათვისსამედიცინოდახმარებისსაყოველთაოდათანაბარიხელმისაწვდომობასახელმწიფოს
ნაკისრისახელმწიფოსამედიცინოპროგრამებითგათვალისწინებულივალდებულებისფარგლებში”,ანუ,საქარ
თველოსშრომის,ჯანმრთელობისადასოციალურიდაცვისსამინისტროსკომპეტენციები,კვლევისთვისსაინტე
რესოსეგმენტში,კონკრეტდებასამედიცინოპროგრამებში,რომელთადამტკიცებაც“საქართველოს2016წლის
სახელმწიფობიუჯეტისშესახებ”საქართველოსკანონის28ემუხლისმე2პუნქტისშესაბამისად(“2.ამკანონით
საქართველოსშრომის,ჯანმრთელობისადასოციალურიდაცვისსამინისტროსსახელმწიფოპროგრამებისათ
ვის−„მოსახლეობისსოციალურიდაცვა“,„მოსახლეობისჯანმრთელობისდაცვა“,„სამედიცინოსოციალური
ექსპერტიზადაკონტროლი“,„სამკურნალოსაშუალებებისხარისხისსახელმწიფოკონტროლი“,„სამედიცინო
დაწესებულებათარეაბილიტაციადააღჭურვა“,„შრომისადადასაქმებისსისტემისრეფორმებისპროგრამა“−
გათვალისწინებულიასიგნებებისფარგლებშიგანსახორციელებელღონისძიებათადაფინანსების,თანადაფინან
სების,ანგარიშსწორებისწესებსადაძირითადპრინციპებსგანსაზღვრავსსაქართველოსმთავრობა,თუსაქარ
თველოსკანონმდებლობითსხვარამარარისდადგენილი.”)ხორციელდებასაქართველოსმთავრობისმიერ.
კვლევისთემატიკისთვისსაინტერესოა“საყოველთაოჯანდაცვაზეგადასვლისმიზნითგასატარებელზოგიერთ
ღონისძიებათაშესახებ”საქართველოსმთავრობის2013წლის21თებერვლისN36ედადგენილებადა“2016
წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს მთავრობის
2015წლის30დეკემბრისN660დადგენილება.აღნიშნულინორმატიულიაქტებიარეგულირებენკონკრეტულ
პროგრამებს,რომელსაცაფინანსებსსახელმწიფო“საქართველოს2016წლისსახელმწიფობიუჯეტისშესახებ”
საქართველოსკანონითსაქართველოსშრომის,ჯანმრთელობისადასოციალურიდაცვისსამინისტროსთვისგა
მოყოფილიასიგნებებისფარგლებში.
აქედანდასკვნა:რადგანადგილობრივითვითმმართველობისკოდექსი,ჯანდაცვისსფეროში
მუნიციპალიტეტისსაკუთარუფლებამოსილებადგანმარტავსისეთღონისძიებებს,რომელიც
სახელმწიფოსსხვაუწყებისკომპეტენციაარარისდაარეწინააღმდეგებაკანონს,საკუთარ
უფლებამოსილებად ვერ მივიჩნევთ იმ პროგრამებს, რომელიც უკვე ფინანსდება ზემოხსე
ნებულიდადგენილებებისფარგლებშისახელმწიფობიუჯეტიდან,ვინაიდანჯანმრთელობის
დაცვის კანონის განხილვისას გამოიკვეთა,თურა არის შრომის, ჯანმრთელობისადა სო
ციალურიდაცვისსამინისტროსკომპეტენცია.იგივემსჯელობაზედაყრდნობით,შეგვიძლია
ვთქვათ, რომ სამართლებრივ საფუძველს მოკლებულია თვითმმართველობის ორგანოების
მიერ,ე.წ.დაფინანსებისშევსებისმექანიზმისგამოყენებაც(გარდაიმშემთხვევისა,როდე
საცსამინისტროს, შესაბამისი კომისიის გადაწყვეტილებისსაფუძველზეხდება პაციენტის
თვისერთჯერადიდახმარებისგამოყოფა).
ე.წ.დაფინანსებისშევსებისმექანიზმშიიგულისხმება,ადგილობრივითვითმმართველიერ
თეულისბიუჯეტიდანიმპაციენტებისათვისგამოყოფილიფინანსურიდახმარება,რომლებიც
სახელმწიფოპროგრამისფარგლებშიიღებენსამედიცინომომსახურებისღირებულებისთა
ნადაფინანსებასდასახელმწიფოსმიერგადახდილთანხასადასერვისისღირებულებისშო
რისსხვაობისდაფარვასთხოვენადგილობრივთვითმმართველობას.
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თა ვი III 
ჯან მრთე ლო ბის დაც ვი სა და ზრუნ ვის სფე რო ში 
სა ხელ მწი ფო და ად გი ლობ რი ვი ორ გა ნო ე ბის მი ერ 
და ფი ნან სე ბუ ლი ძი რი თა დი პროგ რა მე ბის და გა ტა რე ბუ ლი 
პო ლი ტი კის მი მო ხილ ვა და შე ფა სე ბა

კვლევისფარგლებშიშესწავლილიქნა20142016წლებშისაქართველოსავტონომიურირესპუბლიკისრესპუბ
ლიკური ბიუჯეტებიდანდა ადგილობრივითვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტებიდან ჯანმრთელობისადა
ზრუნვის სფეროში გამოყოფილი ასიგნებები. გარდა ამისა, ტენდენციების შედარებისადა შეფასების მიზნით,
შესწავლილიქნასახელმწიფობიუჯეტისუკანასკნელისამიწლისასიგნებებიდამათშორისჯანდაცვისადასო
ციალურირეაბილიტაციისადაბავშვზეზრუნვისპროგრამებისხარჯები(ცხრილიN1).

ათასილარი

დასახელება 2014წლის
ფაქტი

2015წლი
გეგმა

2016წლის
გეგმა

საქართველოსსახელმწიფობიუჯეტისასიგნებები 9009812,2 9620000,0 10145000,0

აქედან:      

მოსახლეობისჯანმრთელობისდაცვა 588279,2 752161,0 801475,0

სოციალურირეაბილიტაციადაბავშვზეზრუნვა 19157,9 20000,0 23000,0

სულჯანდაცვისადაზრუნვისხარჯები 607437,1 772161,0 824475,0

       

ჯანდაცვისადაზრუნვისპროგრამებისხარჯებისწილი
ბიუჯეტისმთლიანასიგნებებში 6,7% 8,0% 8,1%

ცხრილიN1საქართველოსსახელმწიფობიუჯეტის20142016წწასიგნებები

აღსანიშნავიაჯანმრთელობისადაზრუნვისპროგრამებისათვისსახელმწიფობიუჯეტიდანგამოყოფილიასიგ
ნებებისზრდისპოზიტიურიტენდენციაწლებისმიხედვით.როგორცწარმოდგენილიცხრილიდანიკვეთება,ამ
მიზნითგამოყოფილმახარჯებმა2016წელსსახელმწიფობიუჯეტისმთლიანიასიგნებებისუკანასკნელიწლების
რეკორდულმაჩვენებელსმიაღწიადა8,1%შეადგინა.ამასთან,აღნიშნულიპროგრამების2016წლისგეგმა6,78
%ითაღემატება2015წლისშესაბამისმაჩვენებელს,მაშინროცაბიუჯეტისმთლიანიასიგნებებიანალოგიურ
პერიოდშიგაზრდილია5,46%ით.
კვლევისფარგლებშიგანხორციელდაშესწავლა,მოცემულიტენდენციებივრცელდებათუარასაბიუჯეტოსისტე
მისსხვადონისბიუჯეტებისასიგნებებში.ამასთან,კვლევისმიზნებისათვისმნიშვნელოვანიასახელმწიფობიუ
ჯეტიდანშრომის,ჯანმრთელობისადასოციალურიდაცვისსამინისტროსთვის,როგორც,ქვეყნისჯანმრთელო
ბისდაცვისსფეროშისახელმწიფოპოლიტიკისგამტარებელისათვისგამოყოფილიასიგნებებისმიზნობრიობა
პროგრამებისადაღონისძიებებისმიხედვითდაარისთუარამათითანხვედრაავტონომიურირესპუბლიკებისა
დაადგილობრივითვითმმართველიერთეულებისბიუჯეტებიდანდაფინანსებულპროგრამებთან/ღონისძიებებ
თან,არისთუარადაფინანსებისმექანიზმებშიანალოგიები.
სახელმწიფობიუჯეტიდანსაქართველოსშრომის,ჯანმრთელობისადასოციალურიდაცვისსამინისტროსთვის
ჯანდაცვისადა ზრუნვის პროგრამებისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვადა ადმინისტრირება ხორ
ციელდებასაქართველოსმთავრობისდადგენილებითგაწერილიწესისადაპირობებისშესაბამისად.კერძოდ:
„სოციალურირეაბილიტაციადაბავშვზეზრუნვა“პროგრამისათვის2016წლისბიუჯეტიდანგამოყოფილიასიგ
ნებაშეადგენს23,0მილიონლარს.აღნიშნულიპროგრამისფარგლებშიგანსახორციელებელიქვეპროგრამები
(კომპონენტები),მოსარგებლეებისშერჩევისკრიტერიუმები,განსახორციელებელიღონისძიებებიდამათიგან
ხორციელებისმექანიზმებირეგულირდება„სოციალურირეაბილიტაციისადაბავშვზეზრუნვის2016წლისსა
ხელმწიფოპროგრამისდამტკიცებისშესახებ“საქართველოსმთავრობის2016წლის26თებერვლისN102დად
გენილებით.პროგრამისდაფინანსებაზეგადაწყვეტილებისმიღებისსტრუქტურაშემდეგია:პარლამენტმა2016
წლისსახელმწიფობიუჯეტისკანონითდაამტკიცაპროგრამისსაერთობიუჯეტიდაძირითადიმიზანი(„1.1.3
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სოციალურირეაბილიტაციადაბავშვზეზრუნვა(პროგრამულიკოდი350203)შეზღუდულიშე
საძლებლობის მქონე პირთა, ხანდაზმულთადა მზრუნველობამოკლებულბავშვთაფიზიკურიდა სოციალური
მდგომარეობისგაუმჯობესებადამათისაზოგადოებაშიინტეგრაციაპრევენციული,სარეაბილიტაციო,ალტერნა
ტიული,ოჯახისგასაძლიერებელიმომსახურებებითდადამხმარესაშუალებებითუზრუნველყოფით;პროგრამის
მიზანიაშეზღუდულიშესაძლებლობისმქონეპირთა(მათშორის,ბავშვთა),ხანდაზმულთადამზრუნველობამოკ
ლებულ,სოციალურადდაუცველ,მიუსაფარდამიტოვებისრისკისქვეშმყოფბავშვთაფიზიკურიდასოციალური
მდგომარეობის გაუმჯობესებადა მათი საზოგადოებაში ინტეგრაცია.“), ხოლოპროგრამისფარგლებში განსა
ხორციელებელღონისძიებათადაფინანსების, ანგარიშსწორებისწესებისადაძირითადიპრინციპებისგანსაზ
ღვრაამავეკანონითდაევალასაქართველოსმთავრობას,რომელმაცთავისმხრივ,2016წლის26თებერვლის
N102დადგენილებითგანსაზღვრაშემდეგიბენეფიციართაწრედადახმარებისსახეები:

ა) კრიზისულმდგომარეობაშიმყოფიბავშვიანიოჯახებისგადაუდებელიდახმარებისქვეპროგრამა;
ბ) ბავშვთაადრეულიგანვითარებისქვეპროგრამა;
გ) ბავშვთარეაბილიტაციის/აბილიტაციისქვეპროგრამა;
დ) ომისმონაწილეთარეაბილიტაციისხელშეწყობისქვეპროგრამა;
ე) დღისცენტრებისქვეპროგრამა;
ვ) დამხმარესაშუალებებითუზრუნველყოფისქვეპროგრამა:

ვ.ა) სავარძელეტლებითუზრუნველყოფისადაშშმპირთადასაქმებისხელშეწყობისკომპონენტი;
ვ.ბ) საპროთეზოორთოპედიულისაშუალებებითუზრუნველყოფისკომპონენტი;
ვ.გ) სმენისაპარატებითუზრუნველყოფისკომპონენტი;
ვ.დ)კოხლეარულიიმპლანტითუზრუნველყოფისკომპონენტი;
ვ.ე) ყავარჯნებით,ხელჯოხყავარჯნებით,უსინათლოთახელჯოხებითადაგადასაადგილებელიჩარჩო

ებითუზრუნველყოფისკომპონენტი;
ზ) ყრუთაკომუნიკაციისხელშეწყობისქვეპროგრამა;
თ) დედათადაბავშვთათავშესაფრითუზრუნველყოფისქვეპროგრამა;
ი) მინდობითაღზრდისქვეპროგრამა;
კ) მცირესაოჯახოტიპისსახლებისქვეპროგრამა;
ლ) მიუსაფარბავშვთათავშესაფრითუზრუნველყოფისქვეპროგრამა;
მ) სათემოორგანიზაციებისქვეპროგრამა;
ნ) მძიმედაღრმაგონებრივიგანვითარებისშეფერხებისმქონებავშვთაბინაზემოვლისქვეპროგრამა;
ო) მძიმედაღრმაშეზღუდულიშესაძლებლობისანჯანმრთელობისპრობლემებისმქონებავშვთასპეცია

ლიზებულისაოჯახოტიპისმომსახურებისქვეპროგრამა.
მოცემულიზრუნვის პროგრამისაგან განსხვავებით,ჯანდაცვის პროგრამები ბიუჯეტის კანონში ქვეპროგრამე
ბისდონეზეაწარმოდგენილი,რომელთაადმინისტრირებისწესებსაც,ასევე,საქართველოსმთავრობაადგენს.
მიმდინარეწლისსახელმწიფობიუჯეტშიგათვალისწინებულიჯანმრთელობისდაცვისპროგრამებიწარმოდგე
ნილიაცხრილიN2ისსახით.

ათასილარი

 პროგრამუ
ლიკოდი დასახელება 2014წ 2015წ 2016წ

3503 მოსახლეობისჯანმრთელობისდაცვა 588279,2 752161,0 801475,0

350301 მოსახლეობისსაყოველთაოჯანმრთელობისდაცვა 338473,1 566000,0 570000,0

350302 საზოგადოებრივიჯანმრთელობისდაცვა 52802,9 52362,0 84024,0

35030201 დაავადებათაადრეულიგამოვლენადასკრინინგი 1475,1 2000,0 2000,0

35030202 იმუნიზაცია 4430,8 8340,0 14280,0

35030203 ეპიდზედამხედველობა 918,7 1000,0 1000,0
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35030204 უსაფრთხოსისხლი 1073,4 1502,0 1650,0

35030205 პროფესიულდაავადებათაპრევენცია 270,0 270,0 270,0

35030206 ინფექციურიდაავადებებისმართვა 7381,7 10000,0 8000,0

35030207 ტუბერკულოზისმართვა 15699,4 11850,0 14000,0

35030208 აივინფექცია/შიდსისმართვა 11310,3 6400,0 8424,0

35030209 დედათადაბავშვთაჯანმრთელობა 6052,9 6000,0 7000,0

35030210 ნარკომანიითდაავადებულპაციენტთამკურნალობა 4190,6 4800,0 5000,0

35030211 ჯანმრთელობისხელშეწყობა 0,0 200,0 400,0

35030212 Cჰეპატიტისმართვა 0,0 0,0 22000,0

350303 მოსახლეობისათვისსამედიცინომომსახურებისმიწოდება
პრიორიტეტულსფეროებში 123839,4 132799,0 146451,0

35030301 ფსიქიკურიჯანმრთელობა 15093,5 15000,0 15000,0

35030302 დიაბეტისმართვა 5748,3 6500,0 8100,0

35030303 ბავშვთაონკოჰემატოლოგიურიმომსახურება 1625,1 2000,0 2000,0

35030304 დიალიზიდათირკმლისტრანსპლანტაცია 25131,9 29465,0 32000,0

35030305 ინკურაბელურპაციენტთაპალიატიურიმზრუნველობა 1409,3 2500,0 3100,0

35030306 იშვიათიდაავადებებისმქონედამუდმივჩანაცვლებითმკურ
ნალობასდაქვემდებარებულპაციენტთამკურნალობა 4206,2 6000,0 6000,0

35030307 სასწრაფო,გადაუდებელიდახმარებადასამედიცინოტრან
სპორტირება 29658,6 30000,0 33251,0

35030308 სოფლისექიმი 20377,6 25334,0 26000,0

35030309 რეფერალურიმომსახურება 19692,7 15000,0 20000,0

35030310 სამხედროძალებშიგასაწვევმოქალაქეთასამედიცინოშე
მოწმება 896,2 1000,0 1000,0

350304 დიპლომისშემდგომისამედიცინოგანათლება 25,7 1000,0 1000,0

350305
სამედიცინომომსახურებისშეუფერხებელიმიწოდებისმიზ
ნითსამედიცინოდაწესებულებებისფინანსურიხელშეწყობის
ღონისძიებები

4954,7 0,0 0,0

350306 ჯანმრთელობისდაზღვევა 68183,4 0,0 0,0

ცხრილიN2საქართველოსსახელმწიფობიუჯეტიდან20142016წლებშიჯანმრთელობის
დაცვისპროგრამებისათვისგამოყოფილიასიგნებები

წარმოდგენილიინფორმაციასაშუალებასმოგვცემსგავაანალიზოთრამდენადდიფერენცირებულიასაბიუჯეტო
სისტემისსხვადასხვადონისბიუჯეტებიდანდაფინანსებულიჯანდაცვისადაზრუნვისპროგრამებისსპექტრი.
პირველ ეტაპზე განხილულია ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკური ბიუჯეტებიდან ჯანდაცვისა და
ზრუნვისპროგრამებზე20142016წლებშიგამოყოფილიასიგნებები.
აჭარისავტონომიურირესპუბლიკისრესპუბლიკურიბიუჯეტით20142016წლებშიგათვალისწინებულიჯანდაც
ვისადაზრუნვისპროგრამებიწარმოდგენილიაცხრილიN3ით.
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ათასილარი

პროგრამუ
ლიკოდი დასახელება 2014წ. 2015წ. 2016წ.

სულ აჭარისავტონომიურირესპუბლიკისრესპუბლიკურიბიუჯე
ტისსაბიუჯეტოასიგნებებიდაპროგრამებისდაფინანსება 156129,5 183639,0 231884,2

  აქედან:      

0602 სხვადასხვასოციალურიკატეგორიისმოსახლეობისსამედი
ცინოდახმარება 3365,0 3311,0 4850,0

060201 მოსახლეობისინდივიდუალურისამედიცინოდახმარება 1351,2 1388,0 1600,0

060202 გულისქირურგია 1205,4 1200,0 1300,0

060203 სახსრებისენდოპროთეზირება 209,6 252,0 300,0

060204 ამბულატორიულიმაღალტექნოლოგიურიდიაგნოსტიკური
კვლევა 598,9 471,0 600,0

060208 ონკოლოგიურპაციენტთადამატებითისამედიცინომომსახუ
რება 0,0 0,0 700,0

060209 ზოგიერთისოციალურიკატეგორიისმოსახლეობისსამედიცი
ნომომსახურებისთანადაფინანსება 0,0 0,0 350,0

0603 პირველადიჯანდაცვისხელშეწყობა 1186,8 1253,4 1253,4

060301 სოფლისმოსახლეობისექიმამდელისამედიცინოდახმარება 734,9 783,4 783,4

060302 თემისსამედიცინოპუნქტებშიდასაქმებულისამედიცინო
პერსონალისგადამზადება 19,6 0,0 0,0

060303 სოფლისექიმებისდამატებითიშრომისანაზღაურება 241,9 270,0 270,0

060304 სოფლადპირველადიჯანდაცვისგანვითარებაზეხელშეწყობა 190,4 200,0 200,0

0604 საზოგადოებრივიჯანმრთელობისდაცვა 729,3 896,0 1203,4

060401 საზოგადოებრივიჯანდაცვისმართვადამომსახურებისმიწო
დება 400,0 515,0 685,5

060402 დაავადებათაპრევენციადაპროფილაქტიკა 329,3 381,0 517,9

0605 სამედიცინოდასოციალურირეაბილიტაცია 893,9 737,3 848,8

060501 ცერებრალურიდამბლითდაავადებულბავშვთაფსიქოსომა
ტურიაბილიტაცია/რეაბილიტაცია 418,5 557,7 490,0

060502 სქოლიოზითდაავადებულბავშვთარეაბილიტაცია 456,9 155,3 150,0

060503 შეზღუდულიშესაძლებლობისსტატუსისმქონებავშვთასო
ციალურიადაპტაცია 18,5 24,3 36,0

060504 ბავშვთაადრეულიგანვითარება 0,0 0,0 172,8

0607 შეზღუდულიშესაძლებლობებისსტატუსისმქონეპირებთადა
ხანდაზმულთაუზრუნველყოფადამხმარესაშუალებებით 154,4 181,0 180,0

060701 სმენადაქვეითებულმოქალაქეთასმენისაპარატებითუზრუნ
ველყოფა 88,5 120,0 120,0

060702 შეზღუდულიშესაძლებლობისმქონედახანდაზმულპირთა
გადაადგილებისსაშუალებებითუზრუნველყოფა 65,9 60,0 60,0

060703 უსინათლომოქალაქეებისუზრუნველყოფაუსინათლოთა
“თეთრი“ხელჯოხებით 0,0 1,0 0,0

ცხრილიN3აჭარისავტონომიურირესპუბლიკისრესპუბლიკურიბიუჯეტისსაბიუჯეტო
ასიგნებებიდაჯანდაცვისდაზრუნვისპროგრამებისდაფინანსება20142016წლებში
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პირველრიგში,აღსანიშნავიაისფაქტი,რომსტრუქტურულადბიუჯეტიგამართულადარისშედგენილი.ამას
თან, წარმოდგენილიდოკუმენტი, შეზღუდულიფორმატის მიუხედავად, მაქსიმალურად აწვდის ინფორმაციას
მომხმარებელს,თუვინარიანპროგრამის/ქვეპროგრამისმოსარგებლეებიდარასახისდახმარებასაფინანსებს
რესპუბლიკურიბიუჯეტი.ასევე,ბიუჯეტისტექსტურნაწილშიგანმარტებულია,ვინარიანმოცემულიპროგრამის
სამიზნეჯგუფებიდაგანმარტებულიარაარისამპროგრამებისმიზანიდასულისკვეთება.კერძოდ:
„11მოსახლეობისჯანმრთელობისდაცვა
ქვეყნისმასშტაბით,მოსახლეობისჯანმრთელობისდაცვისმიზნითხორციელდებამთელირიგისახელმწიფოდა
ადგილობრივიპროგრამები,რომლითაცდაცულიაადამიანებისუფლებაამსფეროში.მიუხედავადამისა,მოსახ
ლეობისგარკვეულიფენებისათვის,განსაკუთრებითიმადამიანებისათვის,რომლებიციმყოფებიანსიღარიბის
ზღვარზეან/დასიღარიბისზღვართანახლოს,ხელმიუწვდომელირჩებასამედიცინომომსახურება,რომელიცარ
იფარებასახელმწიფოსმიერდამასამისაუცილებლობადაუდგა.ამისგამო,ისინიმოკლებულნიარიანსაშუა
ლებასმიიღონდროული,გადაუდებელისამედიცინოდახმარება.უსახსრობისგამოსამედიცინოდაწესებულე
ბებსმიმართავენდაგვიანებით,დაავადებებისგართულებულიფორმებით,რომელთამკურნალობაუფროდიდ
ხარჯებთანაადაკავშირებული.შედეგად,იზრდებამკურნალობასთანდაკავშირებულიფინანსურირისკები,და
ავადებისგართულებებისალბათობა,მცირდებამკურნალობისეფექტურობისმაჩვენებელი,იზრდებაშეზღუდუ
ლიშესაძლებლობები,ლეტალობა;
აჭარისავტონომიურირესპუბლიკისშრომის,ჯანმრთელობისადასოციალურიდაცვისსამინისტროს20162019
წლებისპრიორიტეტითავისიშინაარსითადამოცულობითძირითადადორიენტირებულიიქნებასოციალურად
დაუცველფენებზედადაავადებისმაღალირისკისჯგუფებზე.სამინისტროუზრუნველყოფსსხვადასხვასოცია
ლურადდაუცველიკატეგორიისადამიანებისათვისგეგმიურჰოსპიტალურმომსახურებას,ამბულატორიულ,მა
ღალტექნოლოგიურდიაგნოსტიკურკვლევას,სახსრებისენდოპროთეზირებისადაკარდიოქირურგიულმკურნა
ლობასთანდაკავშირებულიფინანსურირისკებისაგანდაცვას,სოფლისმოსახლეობისათვისუწყვეტსამედიცინო
მომსახურებისადაექიმამდელისამედიცინოდახმარებისმიწოდებას“.
გარდაამისა,პოზიტიურიმაჩვენებელიაჯანდაცვისადაზრუნვისპროგრამებისმიმდინარეწლისასიგნებების
საერთოჯამი,რომელიც1 649,5ათასილარითაღემატებაწინაწლისმაჩვენებელს,თუმცამოცემულიპროგრა
მებისათვისგამოყოფილიასიგნებებისწილირესპუბლიკურიბიუჯეტისმთლიანასიგნებებშიპირდაპირპროპორ
ციულიარარისზემოაღნიშნულიზრდისა:

ჯანდაცვისადაზრუნვისპროგრამებისდაფინანსებისწილი,ავტონომიურიბიუჯეტისმთლიანასიგნებებში

2014წელი 2015წელი 2016წელი

3,6% 3,0% 3,1%

პროგრამების დაფინანსება ხორციელდება დამტკიცებული პროგრამების შესაბამისად, სადაც კონკრეტულად
არისგაწერილიპროგრამისბენეფიციარები,შერჩევისკრიტერიუმები,დახმარებისმოცულობები,დახმარების
მაძიებლისმიერწარსადგენიდოკუმენტებიდაა.შ.
მოცემულიპროგრამებისმიზნები,ძირითადშემთხვევაში,წარმოადგენენმიზნობრივიჯგუფებისათვისსახელ
მწიფოპროგრამებისთანადაფინანსებისშემავსებელიდაფინანსებისწყაროს.ამასთან,აღსანიშნავია,ბიუჯეტის
პროგრამულიკოდი„060201მოსახლეობისინდივიდუალურისამედიცინოდახმარება“,რომელიცთავისში
ნაარსითდაადმინისტრირებისწესითძალიანჰგავსსაქართველოსშრომის,ჯანმრთელობისადასოციალური
დაცვისსამინისტროს(პროგრამულიკოდი35030309)„რეფერალურიმომსახურების“პროგრამას.ორივეშემ
თხვევაშიპროგრამულადარისგაწერილიდახმარებისგაცემისგარკვეულიპირობები,თუმცა,ორივეშემთხვე
ვაში გადაწყვეტილებას იღებს შესაბამისი კომისია. მაგრამ აქორი საკითხია ყურადღების მისაქცევი. პირვე
ლი,საქართველოსშრომის,ჯანმრთელობისადასოციალურიდაცვისსამინისტროს,მოქმედიკანონმდებლობის
შესაბამისად,სახელმწიფოპროგრამებისადმინისტრირებისმიზნებისთვისფართოწვდომააქვსსახელმწიფოს
სხვადასხვა უწყების მონაცემთა ბაზებზე, რაც საშუალებას აძლევს შესაბამის კომისიას მაქსიმალურად რეა
ლურიინფორმაციაჰქონდესდახმარებისმაძიებელზე,რისსაპირწონედაცავტონომიურირესპუბლიკაიყენებს
თვითმმართველობისაგანწარმოდგენილშუამდგომლობას(თუმცა,ესშუამდგომლობასუბიექტურიშეფასების
მაღალირისკისმატარებლადშეიძლებამივიჩნიოთ,ვინაიდანშემფასებელსარაქვსშეფასებისმკაცრადდად
გენილიკრიტერიუმები)დამეორე,ინდივიდუალურიდახმარებისხარჯებისშეფარდება,შესაბამისიბიუჯეტის
ჯანდაცვისადაზრუნვისსაერთოასიგნებებთან.კერძოდ:
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მოცემულიპროგრამისდახმარებისმაძიებელთასიმრავლე,აიძულებსხელისუფლებისორგანოებსპროგრამის
ეფექტიანობისადამიზნობრიობისუზრუნველსაყოფადდააწესონგარკვეულიშეზღუდვებიდაამმიზნითპროგ
რამაშიჩართვისგარკვეულიკრიტერიუმები.თუმცა,პროგრამათავისშინაარსით,მაინცაიძულებთ,გაუთვალის
წინებელიშემთხვევებისთვის,ჰქონდეთსაშულებამიიღონგამონაკლისისდაშვებისგადაწყვეტილება.ამდენად,
საბიუჯეტოპრინციპებისგათვალისწინებით, მიზანშეწონილია ასეთიტიპისპროგრამები მაქსიმალურადჩაკე
ტილი იყოს შესაბამისი სამართლებრივიდებულებებითადა კრიტერიუმებითდა არდაემსგავსოს საბიუჯეტო
კოდექსითგათვალისწინებულსარეზერვოფონდებს,რომელთადეტალურიხარჯვაპროგრამულადწინასწარარ
არისგაწერილიდაწლისგანმავლობაშიდამდგარიაუცილებლობებისმიხედვითიხარჯება.
აფხაზეთის ავტონომიურირესპუბლიკისრესპუბლიკური ბიუჯეტიდან 20142016 წლებშიჯანმრთელობისადა
ზრუნვისპროგრამებისათვისგამოყოფილიასიგნებებიწარმოდგენილიაცხრილიN4ით:

ათასილარი

პროგრამუ
ლიკოდი დასახელება 2014

წელი
2015
წელი

2016
წელი

სულ აფხაზეთისავტონომიურირესპუბლიკისრესპუბლიკურიბიუ
ჯეტისსაბიუჯეტოასიგნებებიდაპროგრამებისდაფინანსება 13 554,8 14 004,7 13 873,6

  აქედან:      

0503

 აფხაზეთიდანიძულებითგადაადგილებულპირთა დამათი
ოჯახისწევრთა(მეუღლე),აგრეთვეაფხაზეთისავტონომიუ
რირესპუბლიკისტერიტორიაზემცხოვრებთა (ნეიტრალური
პასპორტისმქონეპირების)ამბულატორიულიდახმარების
პროგრამა

81,0 115,0 130,0

0504

აფხაზეთიდანიძულებითგადაადგილებულპირთა დამათი
ოჯახისწევრთა(მეუღლე),აგრეთვეაფხაზეთისავტონომი
ურირესპუბლიკისტერიტორიაზემცხოვრებთა (პირადობის
ნეიტრალურიმოწმობისმქონეპირთა)ჰოსპიტალურიდახმა
რებისპროგრამა

0,0 15,0 25,0
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0505 გასვლითიღონისძიებებისპროგრამა 92,4 40,0 75,0

0509 სარეაბილიტაციომკურნალობისპროგრამა 14,8 30,0 30,0

05 10 რეპროდუქციულიჯანმრთელობისგაუმჯობესებისმიზნობრი
ვიპროგრამა 0,0 0,0 30,0

ცხრილიN4აფხაზეთისავტონომიურირესპუბლიკისრესპუბლიკურიბიუჯეტისსაბიუჯეტო
ასიგნებებიდაჯანდაცვისდაზრუნვისპროგრამებისდაფინანსება20142016წლებში

წარმოდგენილიპროგრამებისმიზნობრივჯგუფებსწარმოადგენენაფხაზეთიდანიძულებითგადაადგილებულიპი
რები დამათიოჯახისწევრები(მეუღლე),აგრეთვე,აფხაზეთისავტონომიურირესპუბლიკისტერიტორიაზემცხოვ
რები (ნეიტრალურიპასპორტისმქონეპირები).მოცემულიპროგრამებითხორციელდებახსენებულიმიზნობრივი
ჯგუფებისთვისამბულატორიულდასტაციონარულმკურნალობაზეხელმისაწვდომობისზრდისუზრუნველყოფა.
კვლევისფარგლებშიშესწავლილიქნაადგილობრივითვითმმართველიერთეულებისბიუჯეტებიდანჯანმრთე
ლობის დაცვისა და ზრუნვის პროგრამებისათვის გამოყოფილი ასიგნებები, საიდანაც თავისი მნიშვნელობით
გამორჩეულიასაქართველოსდედაქალაქი,როგორც,ქვეყნისყველაზედიდიმუნიციპალიტეტი,რომელსაცშე
საბამისადგააჩნიაყველაზემოცულობითიბიუჯეტი.სხვამხრივაც,დიდიმნიშვნელობაენიჭებადედაქალაქში
განხორციელბულპროექტებსადაპროგრამებს,ვინაიდანისტორიულადსაქართველოსდედაქალაქიწარმოად
გენსქვეყნისგანვითარებისლოკომოტივსდახშირშემთხვევაშითბილისისმუნიციპალიტეტისმიერსხვადასხვა
სფეროშიგანხორციელებულირეფორმებიმაგალითისმიმცემიასხვადიდითუმცირემუნიციპალიტეტისათვის.
ქალაქთბილისისმუნიციპალიტეტისბიუჯეტიდან20142016წლებშიჯანმრთელობისადაზრუნვისპროგრამები
სათვისგამოყოფილიასიგნებებიწარმოდგენილიაცხრილიN5ით:

ათასილარი

პროგრამუ
ლიკოდი დასახელება

2014

წელი

2015

წელი

2016

წელი

  ქალაქთბილისისმუნიციპალიტეტისბიუჯეტისასიგნებები 687107,2 966100,6 847926,0

  აქედან:      

   ჯანმრთელობისდაცვადასოციალურიუზრუნველყოფა 184120,6 211447,0 212692,0

  აქედან:      

06 01 01 სასწრაფო სამედიცინო დახმარება 21 724,8 27 100,0 30 000,0

06 01 02 დაავადებათა სკრინინგი 1 200,0 990,0 1 200,0

06 01 03 გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათაეპიდემიოლო
გიური კონტროლი 400,0 450,0 450,0

06 01 04 ორთოპედიული დაავადებათა სკრინინგი დააღდგენი
თი თერაპია     500,0

06 01 06 აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთარეაბი
ლიტაცია   610,0 1 820,0

06 01 07 ადრეული ძუძუს კიბოს მკურნალობისდაფინანსება     3 020,0

06 01 08 ფსიქიკური ჯანმრთელობის სათემო მომსახურება     250,0

06 01 09 ნარკომანიის ჩანაცვლებითი თერაპია 243,6 343,6 350,0

06 01 12 ,,c” ჰეპატიტის დიაგნოსტიკა   800,0 800,0

06 01 13  ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაცია   1 750,4 2 900,0

06 02 04
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოზარდთასაკუ
რორტოსამკურნალო რეაბილიტაციადათბილისში რე
გისტრირებული ბავშვებისათვისსაზაფხულო კულტუ
რულგამაჯანსაღებელიბანაკების მოწყობა

1 276,9 1 430,0 1 640,0
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06 02 08 ყრუ ინვალიდთათვის თარჯიმანდაქტილოლოგებისმომ
სახურებით უზრუნველყოფა 18,0 18,0 18,0

06 02 09 სამედიცინო და სხვა სოციალური საჭიროებებისდახმა
რების ღონისძიებები 16 553,2 17 051,0 14 800,0

06 02 18 სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებებირაიონებ
ში 8 411,7 17 074,0 17 517,6

06 02 22 სოციალურად დაუცველი 18 წლამდეშეზღუდულიშესაძ
ლებლობის მქონე პირების დახმარება   782,0 700,0

06 02 24 სოციალურად დაუცველი მკვეთრად შეზღუდულიშესაძ
ლებლობების მქონე უსინათლო პირებისდახმარება   726,7 900,0

06 02 26 შინმოვლის თანადაფინანსება   135,0 406,0

06 02 28 შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთასაზოგადო
ებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა   315,0 290,0

ცხრილიN5ქალაქთბილისისმუნიციპალიტეტისბიუჯეტისსაბიუჯეტოასიგნებებიდა
ჯანდაცვისდაზრუნვისპროგრამებისდაფინანსება20142016წლებში

ქალაქთბილისისმუნიციპალიტეტისბიუჯეტისუკანასკნელისამიწლისასიგნებებისშესწავლისსაფუძველზე,
ერთმნიშვნელოვანიაჯანდაცვისადაზრუნვისმკვეთრიწინსვლა,მიმდინარეწლისბიუჯეტშიარსებული,მოცე
მულიმიზნობრიობისმქონე18პროგრამიდანათიდაემატაუკანასკნელიორიწლისგანმავლობაში,ხოლოდაფი
ნანსებისჯამურიმოცულობა2014წელთანშედარებითგაზრდილიადაახლოებით55,7%ით.
აღნიშნულიტენდენცია,ერთმნიშვნელოვნადშეგვიძლიამივიჩნიოთსფეროშიარსებულპრობლემებთანბრძო
ლისძალიანმაღალაქტივობად.წარმოდგენილიმონაცემებიცხადჰყოფს,თვითმმართველობისძალიანმაღალ
ინტერესსდაძალისხმევასწარმოდგენილპრობლემათაძირეულიგადაწყვეტისსაკითხებში.
ჯანდაცვისადაზრუნვისპროგრამებისწილი20142016წლებისთბილისისბიუჯეტისმთლიანასიგნებებთან:

2014 წე ლი 2015 წე ლი 2016 წე ლი

7,3% 7,2% 9,1%

აღსანიშნავია,რომუკანასკნელისამიწლისგანმავლობაშითბილისისბიუჯეტისჯანდაცვისა
დაზრუნვისპროგრამებისასიგნებებიმუდმივადმზარდია(გრაფიკიN3)

ბიუჯეტითდამტკიცებულიჯანდაცვისადაზრუნვისპროგრამებისგანკარგვახორციელდება,ასევე,მუნიციპალი
ტეტისმიერდამტკიცებულიშესაბამისიდადგენილებებისსაფუძველზე,რომელშიცწარმოდგენილიაპროგრამე
ბის განხორციელების წესები.დოკუმენტი ითვალისწინებს პროგრამაში ჩართვის კონკრეტულკრიტერიუმებს,
დეტალურადარისგაწერილიპროგრამისფარგლებშიდასაფინანსებელიმომსახურებისსახეებიდაქვეპროგრა
მებისადმინისტრირებისმექანიზმები.პროგრამებისარსებულიდიზაინით,მკაცრადდანათლადგანსაზღვრული
კრიტერიუმებისარსებობა,ერთისმხრივ,უზრუნველყოფსსერვისებისსაჯაროობას(დადგენილიბენეფიტების
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შესახებარაორაზროვანდაკონკრეტულინფორმაციაზეხელმისაწვდომობას),ხოლო,მეორესმხრივ,გამორიც
ხავსსუბიექტურიგადაწყვეტილებისმიღებისრისკს.
ქალაქთბილისის ბიუჯეტიც ისევე,როგორცსახელმწიფობიუჯეტისშემთხვევაში „რეფერალურიმომსახურე
ბის“პროგრამა,ხოლოაჭარისავტონომიურირესპუბლიკისრესპუბლიკურიბიუჯეტის„მოსახლეობისინდივი
დუალურისამედიცინოდახმარების“პროგრამა,ითვალისწინებსამავემიზნებისადაშინაარსისმქონე„სამედი
ცინო და სხვა სოციალური საჭიროებებისდახმარების ღონისძიებები“პროგრამას,რომლისადმინისტრირებაც
რეგულირდებასაკრებულოსდადგენილებითდამტკიცებულიპროგრამით.მიუხედავადიმისა,რომისევე,რო
გორცწინაორშემთხვევაშიესდოკუმენტიცითვალისწინებსგარკვეულპირობებსადაწესებს,მაინცრთულია
ვიმსჯელოთსუბიექტურიგადაწყვეტილებისრისკისსრულადარარსებობისსაკითხზე,განსხვავებითამავები
უჯეტშიგათვალისწინებულიჯანდაცვისადაზრუნვისსხვაპროგრამებისგან.აღნიშნულიპროგრამებიგვხვდე
ბა საბიუჯეტოსისტემის ყველადონეზე, ბიუჯეტების სრულუმრავლესობაში, ვინაიდან მოცემული შინაარსის
პროგრამების არსებობა გამართლებულია დახმარების მაძიებელთა ძალიან ფართო სპექტრის საჭიროებების
დაკმაყოფილებისათვის,მათიმოქნილიმექანიზმისგამოყენებისშესაძლებლობით.თუმცა,მეორესმხრივ,სწო
რედგადაწყვეტილებისმიღებისწარმოდგენილიმოდელიშეიცავსმეტნაკლებრისკებსგასაცემიბენეფიტების,
ნებსითთუუნებლიედ,არაობიექტურადგადანაწილებისა.თუმცა,აქვეუნდააღინიშნოს,რომმოცემულიპროგ
რამისადმინისტრირებისმექანიზმებიუკანასკნელპერიოდშითბილისისმუნიციპალიტეტისმიერმკვეთრადგამ
კაცრებულია,ჩამოყალიბებულიაბენეფიციართაჯგუფებიკატეგორიებისმიხედვითდაგარკვეულიკრიტერიუმე
ბით(აღსანიშნავია,რომესკრიტერიუმებიარის,ასევე,ნათელიდაგასაგებიდახმარებისმაძიებელთათვისდა
ადვილადგადასამოწმებელიადმინისტრაციულიორგანოსთვის,რაც,თავისმხრივ,მისასალმებელია)ენიჭებათ
პრიორიტეტები.მაგრამლიმიტებისდაწესებისპროპორციულადიზრდებარისკი,რომდახმარებისმიმღებივერ
გამოიყენებსმიღებულსიკეთეს.კერძოდ,მაგალითისთვის,თუდახმარებისმაძიებელმაადმინისტრაციულორ
განოსმიმართასამედიცინომომსახურებისპირობითად2ათასილარისდაფინანსებისთხოვნითდასამართლებ
რივიაქტითდადგენილიაასეთიკატეგორიისბენეფიციარისთვისარაუმეტეს50%იანიდაფინანსებისგამოყოფა,
უფლებამოსილიორგანოსმიერდახმარებისგაცემაზედადებითიგადაწყვეტილებისმიღებისშემთხვევაშიცკი
რჩებარისკიიმისა,რომბენეფიციარმავერგანახორციელოსამდახმარებითსარგებლობა,რადგანმასრჩება
მოსაძიებელისაჭიროთანხისმეორენახევარი,რომლისმოძიებაცმათმიერხშირშემთხვევაშივეღარხერხდება
(აღნიშნულთანდაკავშირებით კვლევა შესაბამისი სტატისტიკის არ არსებობის გამო, ეყრდნობა მხოლოდსა
ქართველოსშრომის,ჯანმრთელობისადასოციალურიდაცვისსამინისტროსმიერგანხორციელებულიპროგ
რამისფარგლებში,ისტორიულგამოცდილებას,რისმიხედვითაცხშირიიყოშემთხვევები,როცაგაცემულიდახ
მარებებისსაერთომოცულობასაბიუჯეტოწლისბოლოსმკვეთრადაღემატებოდაამდახმარებებისათვისების
ფაქტიურმაჩვენებლებს).რაცშეეხებათბილისისბიუჯეტს, აღნიშნულისმაგალითადშეგვიძლიამოვიყვანოთ
2014წლისბიუჯეტისშესრულება,რომლისმიხედვითაცმოცემულიპროგრამისათვისგამოყოფილი20 850ათა
სილარიდანსაკასოხარჯისმიხედვითათვისებულიამხოლოდ16 553,0ათასილარი.თითქმის4,3მილიონით
ნაკლები.პროგრამისშინაარსიდანდაშესაბამისადდახმარებისმაძიებელთადიდირაოდენობიდანგამომდინა
რე,შეუძლებელიაადმინისტრაციულორგანოსარგაეცასაბუჯეტოგეგმისშესაბამისიმოცულობისსაგარანტიო
წერილებიდაარაეთვისებინაბიუჯეტი,თუმცა,ნაწილობრივიდაფინანსებისხშირიპრაქტიკა,შეიძლებაიყოს
იმისმიზეზი,რომმოცემულიპროგრამისსაკასო(გადარიცხულითანხა)შესრულებაამდენითჩამორჩებაფაქტი
ურ(ამშემთხვევაშისაგარანტიოებითაღებულვალდებულებებს)შესრულებას.პროგრამისწესები,აღნიშნული
მოვლენებისშედეგადბიუჯეტისაუთვისებლობისრისკსაბალანსებსსაგარანტიოწერილისმოქმედებისვადების
დაწესებით,რაც,თავისმხრივ,მკვეთრადაწესრიგებსბიუჯეტისშესრულებისსაკითხს,თუმცაზემოხსენებული
კატეგორიისბენეფიციარებისათვისშედეგიარიცვლება.
„სამედიცინო და სხვა სოციალური საჭიროებებისდახმარების ღონისძიებები“სპროგრამისშეფარდებათბილი
სის2016წლისბიუჯეტითჯანდაცვისადაზრუნვისპროგრამებისათვისგამოყოფილასიგნებებთან:

მოცემული პროპორციით,თბილისისთვითმმართველობა, ინდივიდუალურიდაფინანსების პროგრამის წილის
შეფარდებითჯანდაცვისადაზრუნვისპროგრამებისდაფინანსებისსაერთომოცულობასთან,მკვეთრადაღემა
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ტებასახელმწიფობიუჯეტისანალოგიურმაჩვენებელს(2%ს).
თბილისისჯანდაცვისადაზრუნვისპროგრამები,მათიმიზნობრიობისმიხედვითშეიძლებადავყოთსამჯგუფად:

ა) სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსებული პროგრამების თბილისის ტერიტორიაზე დაფინანსებული
ღონისძიებები;

ბ) სახელმწიფოპროგრამისშემავსებელიღონისძიებები(თანადაფინანსებადადამატებითისსერვისების
დაფინანსება);

გ) დამოუკიდებელიპროგრამები.
„ა“კატეგორიასგანეკუთვნებაისეთიპროგრამა,მაგალითისთვისროგორიცაა„სასწრაფოსამედიცინოდახმარე
ბის“პროგრამა,როცაპროგრამისძირითადიგანმახორციელებელიქვეყანაშიარისცენტრალურიხელისუფლე
ბა,ხოლოთბილისისმასშტაბითთბილისისმუნიციპალიტეტი;„ბ“კატეგორიასგანეკუთვნება„ნარკომანიის ჩა
ნაცვლებითი  თერაპიის“ პროგრამა, სადაც ადგილობრივი თვითმმართველობა ბენეფიციარის სასარგებლოდ
ახორციელებს სახელმწიფო პროგრამის სერვისისთანადაფინანსებას, ამავე კატეგორიას შეიძლება მივაკუთ
ვნოთ,,c” ჰეპატიტის დიაგნოსტიკის“პროგრამა,რომლისშემთხვევაშიცხდებაარათანადაფინანსება,არამედ
სახელმწიფოპროგრამისმიზნებისხელშეწყობისუზრუნველსაყოფად,მუნიციპალიტეტიაფინანსებსდამატებით
სერვისებს;რაცშეეხება„გ“კატეგორიისპროგრამებს,აღნიშნულიხორციელდებასახელმწიფოპროგრამების
განდამოუკიდებლად,მუნიციპალიტეტისინიციატივით,რაც,თავისმხრივ,წინგადადგმულინაბიჯიადასფეროს
რეფორმირებისმოცემულიტენდენციისშენარჩუნებისშემთხვევაშიუახლოესმომავალშიუნდაველოდოთძა
ლიანრეალურდახელშესახებშედეგებსსფეროშიმდგომარეობისმკვეთრადგაუმჯობესებისგზაზე.
კვლევისმიზნებისათვისგანხორციელდაადგილობრივითვითმმართველიერთეულებისბიუჯეტებისდაჯგუფება
შემდეგნაირად:თვითმმართველიქალაქები,გარდათბილისისა,თვითმმართველიქალაქითბილისი(მისისიდი
დიდანგამომდინარე,სხვათვითმმართველქალაქებთანდაჯგუფებისას,მთლიანადგადაიფარებოდადანარჩენი
ქალაქებისპროგრამები)დამუნიციპალიტეტები.
თვითმმართველიქალაქების(გარდათბილისისა)ბიუჯეტებისასიგნებებისსაერთოჯამები2014–2016წლების
მიხედვით:

ათასლარებში

დასახელება 2014 წ. 2015 წ. 2016 წ.

თვითმმართველი ქალაქების (გარდა თბილისისა) ბიუჯეტების
ასიგნებები 293534,5 370647,4 319515,6

აქედან,ჯანდაცვისადაზრუნვისპროგრამებისათვისგამოყოფილიასიგნებები:

დასახელება 2014 წ. 2015 წ. 2016 წ.

ჯანდაცვისადაზრუნვისპროგრამებისჯამი 6367,0 8983,0 9453,6

როგორცწარმოდგენილიცხრილიდანჩანს,დანარჩენთვითმმართველქალაქებში,ისევე,როგორცთბილისის
მუნიციპალიტეტისბიუჯეტშიჯანდაცვისადაზრუნვისპროგრამებისათვისგამოყოფილიასიგნებები,ბოლოსა
მიწლისგანმავლობაში,ყოველწლიურადიზრდება,რასაცვერვიტყვითამავემუნიციპალიტეტებისბიუჯეტებში
გათვალისწინებულინდივიდუალურისამედიცინოდახმარებისპროგრამებისდაფინანსებისსაერთოჯამზე.
ინდივიდუალურიშინაარსისმქონეპროგრამებისჯამიწლებისმიხედვითშეადგენს:

ათასლარებში

დასახელება 2014 წ. 2015 წ. 2016 წ.

ინდივიდუალურისამედიცინოდახმარება 1289,1 2963,3 2609,4

ინდივიდუალურისამედიცინოდახმარებები,მიუხედავადიმისა,რომმიმდინარეწლისბიუჯეტებშიშემცირებუ
ლია,ჯანდაცვისდაფინანსებისმაინცძალიანდიდნაწილსშეადგენს.გარდაამისა,თვითმართველიქალაქების
ბიუჯეტებში,ხშირშემთხვევაში,გვხვდებაურთიერთმსგავსიმიზნობრიობისპროგრამები,რომელთაწილიც2016
წლისბიუჯეტშიარის:
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თვითმმართველიქალაქების(გარდათბილისისა)ჯანდაცვისადაზრუნვისპროგრამებისდინამიკაწლებისმი
ხედვით:

აღსანიშნავია,რომმოცემულითვითმმართველიქალაქებისჯანდაცვისადაზრუნვისპროგრამები,განსხვავებით
ქალაქთბილისისმუნიციპალიტეტისაგან,ძირითადადწარმოადგენენბენეფიციართათვისპირდაპირიჩარიცხვის
გზით,ფულადიდახმარებისღონისძიებებს.პროგრამებისდიზაინირეალურადშემოიფარგლებამხოლოდსხვა
დასხვა კატეგორიის მოწყვლადიჯგუფების მიხედვითდაწყობილი ასიგნებების გაცემის წესებით,დახმარების
მიმღებთამიერწარმოსადგენიდოკუმენტაციისნუსხისდამტკიცებითადასხვადასხვაკრიტერიუმითფულადი
დახმარებისმოცულობებისდიფერენცირებით.
გამომდინარეაქედან,წარმოდგენილგრაფიკებშიპროგრამებისშინაარსობრივიდაჯგუფებაგანხორციელდაპი
რობითად,კერძოდ:

ა) ინდივიდუალურდახმარებებშიდაჯგუფდაპროგრამები,რომელთაგანკარგვაცკომისიისმიერხდებადა
რომელთამიზანიცემსახურებაზოგადადსამედიცინომკურნალობითგამოწვეულიფინანსურიტვირთის
შემსუბუქებას;

ბ) მედიკამენტებისდაფინანსებამოცემულჯგუფშიგაერთიანებულიაფულადიდახმარებები,რომლებიც
გაიცემა,როგორცზოგადადდადგენილითანხობრივილიმიტითნოზოლოგიისშეუზღუდავად, მაგრამ
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მიზნობრივადმედიკამენტებისდასაფინანსებლად,ასევე,წინასწარდადგენილადკონკრეტულიდაავა
დებისსამკურნალოსაშუალებებისშესაძენად.(პროგრამისადმინისტრირებისაღნიშნულმექანიზმებს
საერთოარაფერიარაქვთ,ისეთპროგრამებთან,როგორიცაამაგალითადქალაქთბილისისმიერდა
ფინანსებული„ადრეულიძუძუსკიბოსმკურნალობისდაფინანსება“პროგრამა,რომლისშემთხვევაშიც
თვითმმართველობამსამინისტროსთანერთადშეიმუშავადადანერგაპროგრამა,რომლითაცგანისაზ
ღვრავაუჩერისბაზარზეარსებულზემკვეთრადდაბალიფასი.ასეთშემთხვევაში,ადმინისტრაციულ
მაორგანოებმა იმუშავესძალიან ეფექტურადდანაცვლადმხოლოდფულისგადარიცხვისა, შეძლეს
აეწყოთმექანიზმი,რომლისმიხედვითაცმიაღწიესდაბალფასსდაამასთანგამორიცხესპროგრამის
ფარგლებშიგაცემულისახსრებისპაციენტისმიერარამიზნობრივიხარჯვა).

გ) ზრუნვისპროგრამებისჯგუფშიგაერთიანდაისეთიასიგნებები,რომელთაბენეფიტებისდეკლარირე
ბულისამიზნეგახლავთჯანმრთელობისპრობლემებისსაფუძველზედაჯგუფებულიბენეფიციარებიდა
არაკლასიკურიგაგებითზრუნვისპროგრამები,სადაცხელისუფლებისშესაბამისისამსახურიპროცე
სებისუშუალომონაწილედაწამყვანია.

დ) დიალიზისსაჭიროებისმქონეპაციენტთატრანსპორტირებისხელშეწყობადაCჰეპატიტისდიაგნოს
ტიკაცალკეგამოყოფილიქნაიმნიშნით,რომძირითადადყველათვითმმართველიქალაქისბიუჯეტ
შიგვხვდებაამღონისძიებებისათვისგამოყოფილიასიგნებები.აღნიშნულიფაქტიმეტყველებსიმაზე,
რომთვითმმართველიერთეულებირაღაცდონეზეახდენენინფორმაციისგაცვლასდაერთგვაროვან
პრობლემებთანუყალიბდებათბრძოლისერთიანიხედვა,რაც,თავისმხრივ,მისასალმებელიადაჰო
რიზონტალურიმართვისპრინციპისგანსავითარებლადსაჭიროებსწახალისებასდახელშეწყობას.

პროგრამებისშესწავლისასგამოიკვეთა,რომუკანასკნელიწლებისგანმავლობაში,ადგილობრივითვითმმარ
თველი ერთეულებიცდილობენდახვეწონდა სისტემური გახადონმათი მიზნობრიობა, მკაცრადგამოკვეთონ
პროგრამაში ჩართვის კრიტერიუმები, სამართლებრივადსწორადდააწყონდაფინანსების მექანიზმები, პროგ
რამებისდიზაინსმიანიჭონმაღალილეგიტიმაცია(თითქმისყველაშემთხვევაშიპროგრამებსამტკიცებსწარმო
მადგენლობითიორგანო,რაცმაღალლეგიტიმაციასანიჭებსმიღებულგადაყვეტილებებს),რაც,თავისმხრივ,
ძალიანდადებითიმიღწევაა.თუმცა,საჭიროაამმიღწევებსარდასჯერდნენდაგადავიდნენგანვითარებისახალ
ეტაპზე,როდესაცშექმნიანდაადმინისტრირებასგაუწევენპროგრამებსკლასიკურიგაგებით.
აღსანიშნავია,რომაღნიშნულიტენდენციებიგვხვდებათვითმმართველითემებისბიუჯეტებშიც.ქვემოთმოცე
მულცხრილშიწარმოდგენილიათვითმმართველითემების2016წლისდამტკიცებულბიუჯეტებშიჯანდაცვისა
დაზრუნვისპროგრამებისათვისგამოყოფილიასიგნებები:

დასახელება 2016წ   დასახელება 2016წ

აჭარისმუნიციპალიტეტი 59,70   ყვარელისმუნიციპალიტეტი 100,00

ავადმყოფთადაშეზღუდულიშესაძლებლო
ბებისმქონეპირთასოციალურიდაცვა 59,70   ოჯახებისადაბავშვთასოციალურიდაცვა 100,00

ქობულეთისმუნიციპალიტეტი 152,60   ჭიათურისმუნიციპალიტეტი 455,97

ქრონიკულადპროგრესირებადიდაავადებე
ბისმედიკამენტოზურიდახმარებისპროგრამა 60,00   ავადმყოფთასოციალურიდაცვა 455,97

ფენილკეტონურიითდაავადებულპირთა
სამკურნალოსაშუალებისკომპენსაციითუზ
რუნველყოფა

4,00   ტყიბულისმუნიციპალიტეტი 112,00

ბრონქულიასთმითდაავადებულთამედიკა
მენტოზურიდახმარებისპროგრამა 25,00   ინდივიადუალურიდახმარებისპროგრამა 112,00

დიალიზისსახელმწიფოპროგრამაშიჩართუ
ლიპაციენტებისტრანსპორტირებისპროგრამა 35,90   წყალტუბოსმუნიციპალიტეტი 850,00

ცერებრალურიდამბლითდავადებულბავ
შვთაფსიქოსომატურიაბილიტაციის/რეაბი
ლიტაციისპროგრამაშიჩართულბენეფიცი
ართატრანსპორტირებისპროგრამა

27,70  
მუნიციპალიტეტისტერიტორიაზერეგისტრი
რებულიმოქალაქეებისერთჯერადიფულა
დიდახმარება

390,00

ხელვაჩაურისმუნიციპალიტეტი 211,59   ა(ა)იპ,,ბავშვთაინკლუზიურიცენტრი” 120,00

ეპილეფსიითდაავადებულპირთასპეციალუ
რიმედიკამენტებითუზრუნველყოფისღო
ნისძიებები

65,90  
მუნიციპალიტეტისტერიტორიაზერეგისტრი
რებულიმოქალაქეებისსამედიცინოდახმა
რებისთანადაფინანსება

340,00
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მაჭახლისთემისმოსახლეობისსამედიცინო
მომსახურებისხელშეწყობისპროგრამა 15,96   ბაღდათისმუნიციპალიტეტი 50,00

დიალიზითმოსარგებლეპირთატრანსპორტი
რებისხარჯითუზრუნველყოფისპროგრამა 25,00   სოციალურადდაუცველმოქალაქეთაოჯა

ხისწევრებზესამედიცინოდახმარება 50,00

სოფელკაპრეშუმშიარსებულისამედიცინო
პუნქტისრესტავრაცია 63,85   ვანისმუნიციპალიტეტი 227,00

სოფელაგარისამბულატორიისშენობისრე
აბილიტაცია 9,12   სამედიცინოდახმარება 150,00

სოფელწინსვლისამბულატორიისშენობის
რეაბილიტაცია 9,03   დიალიზისპროგრამაზემყოფთადახმარება 35,00

სოციალურიდახმარებები(სარეზერვოფონ
დიდანგაწეულიერთჯერადიდახმარებები) 22,73   ბავშვობიდანინვალიდთადაპირველიჯგუ

ფისინვალიდთაოჯახებისდახმარება 42,00

ქედისმუნიციპალიტეტი 265,86   ზესტაფონისმუნიციპალიტეტი 743,00

ეპილეფსიითდაავადებულთასპეციფიკური
მედიკამენტებითუზრუნველყოფისპროგრამა 25,90   მუნიციპალიტეტშიმცხოვრებიოჯახებისფი

ნანსურიდახმარება 403,00

ამბულატორიულიმომსახურებისუზრუნველ
ყოფისპროგრამა 94,40   თირკმლისუკმარისობითდაავადებულპირ

თადახმარება 40,00

თემებისსამედიცინოცენტრებისადაამბუ
ლატორიებისკეთილმოწყობადაინვენტარის
შეძენა

60,00  
მუნიციპალიტეტისტერიტორიაზემცხოვრები
შეზღუდულიშესაძლებლობისუსინათლოე
ბისდახმარება

90,00

ამბულატორიებისათვისავტომანქანისშე
ძენა 60,00   ფენილკეტონურიითდაავადებულბავშვთა

ფინანსურიდახმარება 10,00

ქედისმუნიციპალიტეტისმოსახლეობისათ
ვისერთჯერადიმატერიალურიდახმარების
პროგრამა

2,66   სამედიცინომომსახურებისფინანსურიდახ
მარება 200,00

ჰემოდიალიზისპროგრამაშიჩართულბე
ნეფიციართამგზავრობისუზრუნველყოფის
პროგრამა

14,50   თერჯოლისმუნიციპალიტეტი 592,05

ცერებრალურიდამბლითდაავადებულბავ
შვთააბილიტაციარეაბილიტაციისკურსებ
ზემგზავრობისხელშეწყობისმიზნობრივი
პროგრამა

8,40   სოფლისამბულატორიები 25,20

შუახევისმუნიციპალიტეტი 68,90   ერთჯერადიფინანსურიდახმარება 300,85

ეპილეფსიითდაავადებულმოქალაქეთამე
დიკამენტებითუზრუნველყოფისმიზნობრივი
პროგრამა

39,60   ინვალიდთაასოციაცია 6,00

დიალიზისპროგრამაშიჩართულიშუახევის
მუნიციპალიტეტისტერიტორიაზემცხოვრები
მოქალაქეებისტრანსპორტირებისმიზნობ
რივიპროგრამა

15,20   გაჭირვებულებისდახმარება 110,00

პარკინსონითდაავადებულიმოქალაქეების
მედიკამენტებითუზრუნველყოფისმიზნობ
რივიპროგრამა

14,10   სამედიცინომომსახურებისთანადაფინან
სება 150,00

ხულოსმუნიციპალიტეტი 171,60   სამტრედიისმუნიციპალიტეტი 555,50

ქრონიკულადპროგრესირებადიდაავადებე
ბის(ეპილეფსია)მედიკამენტებითუზრუნ
ველყოფისპროგრამა

32,70   სოციალურადდაუცველიმოსახლეობისათ
ვისერთჯერადიფინანსურიდახმარებები 555,50

პარკინსონითდაავადებულმოქალაქეთამე
დიკამენტებითუზრუნველყოფისპროგრამა 10,20   საჩხერისმუნიციპალიტეტი 407,60
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დიალიზისსახელმწიფოპროგრამაშიჩარ
თულპირთასატრანსპორტოხარჯებითუზ
რუნველყოფისპროგრამა

37,70   ავადმყოფთასოციალურიდაცვა 300,20

ონკოლოგიურდახანგრძლივმკურნალობას
დაქვემდებარებულიდაავადებებისდამძიმე
ტრავმულიდაზიანებებისმქონესოციალუ
რადშეჭირვებულპირთაოჯახებზეერთჯე
რადიმატერიალურიდახმარებისპროგრამა

35,00   შეზღუდულიშესაძლებლობისმქონეპირთა
სოციალურიდაცვა 30,00

ცერებრალურიდამბლითდაავადებულბავ
შვთარეაბილიტაციისკურსებზემგზავრობის
ხარჯებისსაკომპენსაციოთანხებითუზრუნ
ველყოფისპროგრამა

56,00   საქართველოსყრუთაკავშირისსაჩხერის
ფილიალი 30,00

ახმეტისმუნიციპალიტეტი 199,10   საჩხერისშეზღუდულიშესაძლებლობისმქო
ნეპირთარეგისტრირებულიკავშირი 10,00

ავადმყოფთასოციალურიდაცვა 199,10   ჯანდაცვისობიექტებისდაფინანსება 37,40

გურჯაანისმუნიციპალიტეტი 470,00   საჩხერისმუნიციპალიტეტი 487,00

სამედიცინომომსახურებისთანადაფინან
სება 470,00   სოციალურადდაუცველიოჯახებისმკურნა

ლობისდადახმარებისხარჯები 487,00

დედოფლისწყაროსმუნიციპალიტეტი 370,00   ხონისმუნიციპალიტეტი 430,00

სოციალურადდაუცველიმოსახლეობისდახ
მარება 370,00   ერთჯერადიდახმარება 430,00

თელავისმუნიციპალიტეტი 274,29   ზუგდიდისმუნიციპალიტეტი 630,00

სოციალურადდაუცველპირთადახმარება 248,29   ჯანდაცვისსხვაღონისძიებები 20,00

ავადმყოფთასოციალურიდაცვა 21,00   შეზღუდულიშესაძლებლობისმქონეპირთა
სოციალურიდაცვადარეაბილიტაცია 100,00

სოფლადშშმპირთადაქალთაცენტრის
დახმარებისპროგრამა 5,00  

სოფელიხურჩისმოსახლეობისდადიალი
ზითდაავადებულთატრანსპორტისღირებუ
ლებისთანადაფინანსება

80,00

ლაგოდეხისმუნიციპალიტეტი 199,00   სამედიცინოდახმარებისპროგრამა 430,00

ავადმყოფთასოციალურიდაცვა 20,00   აბაშისმუნიციპალიტეტი 227,60

სოციალურადდაუცველიმოსახლეობისდახ
მარება 179,00   მოსახლეობისჯანმრთელობისსტაციონარუ

ლიმომსახურება 167,00

საგარეჯოსმუნიციპალიტეტი 352,20   შეზღუდულიშესაძლებლობებისმქონებავ
შვებისდახმარებისპროგრამა 10,00

სოფლისამბულატორიებისმომსახურება 6,60   ყრუმუნჯებისდაჩერნობილელთადახმარე
ბისპროგრამა 4,00

სხვაარაკლასიფიცირებულისაქმიანობასო
ციალურიდაცვისსფეროში 28,00   დიალიზისპროგრამაშიმონაწილეავად

მყოფთამგზავრობისმხარდაჭერისხარჯები 12,60

უმწეომდგომარეობაშიმყოფმოქალაქეთა
დახმარებისპროგრამა 305,60  

მკვეთრადგამოხატულიIჯგუფისშეზღუდუ
ლიშესაძლებლობებისმქონე(შშმ)პირთა
დახმარებისპროგრამა

34,00

შეზღუდულიშესაძლებლობისმქონე18წლამ
დეასაკისბავშვებისდახმარებისპროგრამა 12,00   მარტვილისმუნიციპალიტეტი 278,10

სიღნაღისმუნიციპალიტეტი 128,20   უკიდურესადშეჭირვებულთასამედიცინო
დახმარება 278,10

ავადმყოფთასოციალურიდაცვა 125,20   მესტიისმუნიციპალიტეტი 131,56

შეზღუდულიშესაძლებლობისმქონეპირთა
სოციალურიდაცვა 3,00   გაჭირვებულოჯახთაერთჯერადიდახმარე

ბები 131,56
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სენაკისმუნიციპალიტეტი 498,00   წალკისმუნიციპალიტეტი 200,00

მოსახლეობისამბულატორიულიმომსახურე
ბისადამზრუნველობამოკლებულთაკვებით
უზრუნველყოფისპროგრამა

240,00   ავადმყოფთასოციალურიდაცვა 200,00

ჯანმრთელობაგაუარესებულმოქალაქეთა
სტაციონარულიდაამბულატორიულიმკურ
ნალობისდაფინანსებისდათანადაფინანსე
ბისპროგრამა

196,00   ლანჩხუთისმუნიციპალიტეტი 175,00

თირკმლისჩანაცვლებითთერაპიაზემყოფი
მოქალაქეებისდახმარებისპროგრამა 24,00  

ბიკარბონატულიჰემოდიალიზითთირკმლის
ქრონიკულიუკმარისობითდაავადებულთა
სამედიცინოდაწესებულებაშიტრანსპორტი
რებისხარჯი

30,00

იშვიათიდაავადებისმქონებავშვებისდახმა
რებისპროგრამა 8,00  

მძიმესაცხოვრებელპირობებშიმყოფი
ოჯახებისდროებითითავშესაფრითუზრუნ
ველყოფისდაIდაIIჯგუფისინვალიდების,
ასევეუკიდურესადდამძიმებულიჯანმრთე
ლობისმქონეპირებისერთჯერადადდახმა
რებისპროგრამა

145,00

შეზღუდულიშესაძლებლობებისმქონეპირ
თაინდივიდუალურიდახმარებისპროგრამა 30,00   ოზურგეთისმუნიციპალიტეტი 299,72

ჩხოროწყუსმუნიციპალიტეტი 135,70   მოქალაქეთასამედიცინოდახმარება 92,26

თირკმლისდიალიზზემყოფთაპროგრამა 21,60   მოქალაქეთამედიკამენტებითუზრუნველ
ყოფა 90,46

უსინათლოთაპროგრამა 15,00  
,,C’’ჰეპატიტითდაავადებულპირებშიმკურ
ნალობისტაქტიკისგანსაზღვრისათვისსაჭი
როკვლევებისდაფინანსება

40,00

სამედიცინომომსახურებისთანადაფინან
სება 60,10   თირკმლისუკმარისობითდაავადებულპირ

თადახმარება 15,00

შშმბავშვთადამოზარდთადახმარების
პროგრამა 39,00   ლეიკემიისდაონკოლოგიურიდაავადების

მქონეპირებისდახმარება 20,00

წალენჯიხისმუნიციპალიტეტი 300,00   უსინათლოთაერთჯერადიდახმარება 12,00

ამბულატორიებიდაპოლიკლინიკები 150,00   შეზღუდულიშესაძლებლობებისმქონეპირ
თადახმარება 30,00

გაჭირვებულოჯახთაერთჯერადიდახმარე
ბები 150,00   ჩოხატაურისმუნიციპალიტეტი 246,20

ხობისმუნიციპალიტეტი 121,60   სამედიცინომომსახურებისთანადაფინანსე
ბისხარჯი 246,20

ხობისმუნიციპალიტეტისმოსახლეობისდა
მატებითიამბულატორიულისამედიცინო
დახმარებისპროგრამა

29,90   ბორჯომისმუნიციპალიტეტი 569,70

ავადმყოფთასოციალურიდახმარება 91,70   ამბულატორიულისამედიცინომომსახურე
ბისხელშეწყობისხარჯი 8,50

გორისმუნიციპალიტეტი 615,00   სოციალურადდაუცველიფენისსტაციონა
რულისამედიცინომომსახურება 431,97

სოფლებშიამბულატორიებისათვისინფრას
ტრუქტურისმოწყობა 30,00   სოციალურადდაუცველიმოსახლეობისმე

დიკამენტებითუზრუნველყოფა 129,23

ცერებრალურიდამბლით,აუტიზმით,დაუნის
დაფენილკეტონურიისსინდრომითდაავა
დებულიადამიანებისსამედიცინოდასოცია
ლურიდახმარება

100,00   ადიგენისმუნიციპალიტეტი 180,00
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სოციალურადდაუცველიმოსახლეობისსა
მედიცინიდახმარება 100,00  

ავადმყოფთადამშობიარეთაგამოკვლევის,
მკურნალობის,ოპერაციებისადამედიკამენ
ტებისხარჯი

110,00

ონკოლოგიურიავადმყოფებისსამედიცინო
დახმარება 190,00  

სოფელარალისუნარშეზღუდულდამენტა
ლობადაქვეითებულბავშვთასაინტეგრაციო
ცენტრი

20,00

სქოლიოზითდაავადებულიახალგაზრდების
სამკურნალოსარეაბილიტაციოდახმარება 10,00   მოსახლეობისერთჯერადიდახმარება 50,00

მოსახლეობისუფასომედიკამენტებითუზ
რუნველყოფა 95,00   ასპინძისმუნიციპალიტეტი 67,40

დიალიზზემყოფიდაCჰეპატიტითდაავადე
ბულიადამიანებისერთჯერადისოციალური
დასამედიცინოდახმარება

60,00  
სოციალურადდაუცველი,გადახდისუუნარო
მოსახლეობისსამედიცინოუზრუნველყოფის
ხარჯები,ოპერაციებისთანადაფინანსების
პროგრამა

47,40

ლეიკემიითდაავადებულიადამიანებისსო
ციალურიდახმარება 30,00   ა(ა)იპშეზღუდულიშესაძლებლობებისმქო

ნეპირთაუფლებებისდაცვისცენტრი 20,00

ერედვისმუნიციპალიტეტი 50,00   ახალქალაქისმუნიციპალიტეტი 157,00

გეგმიურიდაურგენტულიოპერაციებისდა
ფინანსება 50,00   სასწრაფოშემთხვევების,ოპერაციებისადა

მკურნალობისხარჯი 100,00

ქურთისმუნიციპალიტეტი 35,00   ომისინვალიდებისდახმარება 7,00

ოჯახებისადაბავშვებისსოციალურიდაცვა 35,00   ფინანსურიდახმარებამედიკამენტებისშე
საძენად 50,00

ქარელისმუნიციპალიტეტი 704,00   ახალციხისმუნიციპალიტეტი 190,00

ოჯახებისადაბავშვებისსოციალურიდაცვის
უზრუნველყოფა 704,00   შეზღუდულიშესაძლებლობისმქონეპირთა

სოციალურიდახმარება 30,00

კასპისმუნიციპალიტეტი 265,00   მოსახლეობისსამედიცინომომსახურების
დაფინანსება 160,00

ერთჯერადიდახმარებები 265,00   ნინოწმინდისმუნიციპალიტეტი 55,00

თიღვისმუნიციპალიტეტი   სოციალურადდაუცველიმოსახლეობის
მკურნალობისხარჯები 45,00

ხაშურისმუნიციპალიტეტი 762,80   ინვალიდებისფინანსურიდახმარება 10,00

ჯანდაცვისობიექტებისრეაბილიტაცია 100,00   ახალგორისმუნიციპალიტეტი 120,00

დერატიზაციისშესყიდვა 4,80   ავადმყოფისსოციალურიდაცვა 120,00

მოქალაქეთასოციალურიდახმარება 658,00   დუშეთისმუნიციპალიტეტი 195,00

ბოლნისისმუნიციპალიტეტი 952,00  
სამკურნალოდაწესებულებებშისოციალუ
რადდაუცველიმოსახლეობისმკურნალობის
დაოპერაციისხარჯები

180,00

ავადმყოფთამედიკამენტებითუზრუნველ
ყოფა 115,00   სოციალურადდაუცველიმოსახლეობისმე

დიკამენტებითუზრუნველყოფა 15,00

მატერიალურიდახმარებები 153,00   თიანეთისმუნიციპალიტეტი 110,00

სამედიცინოუზრუნველყოფისპროგრამა 282,00   სოციალურადდაუცველიმოქალაქეების
დახმარება 110,00

დახმარებებიდაერთჯერადიგანაცემები,
ზეპროგრამული 402,00   მცხეთისმუნიციპალიტეტი 357,70

გარდაბნისმუნიციპალიტეტი 591,00  
სოციალურადდაუცველიმოქალაქეებისათ
ვისმკურნალობისდაოპერაციისხარჯების
დაფინანსება

342,70
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სოციალურადდაუცველიფენისსაოპერაციო
ხარჯები 400,00   დიალიზზემყოფიავადმყოფებისფინანსური

დახმარება 15,00

იძულებითგადაადგილებულპირთასამედი
ცინოგამოკვლევისხარჯები 31,00   ყაზბეგისმუნიციპალიტეტი 60,00

ააიპ„გარდაბნისმუნიციპალიტეტისთერა
პიულიცენტრიგანსაკუთრებულისაჭიროე
ბისმქონებავშვებისათვის“

160,00   ავადმყოფთასოციალურიდაცვა 60,00

დმანისისმუნიციპალიტეტი 155,00   ამბროლაურისმუნიციპალიტეტი 105,00

ავადმყოფთასოციალურიდაცვა 80,00  
მუნიციპალიტეტისტერიტორიაზემცხოვრები
სოციალურადდაუცველიმოსახლეობისსა
მედიცინომომსახურებისპროგრამა

105,00

სოციალურადდაუცველთაოპერაციებისდა
ფინანსება 75,00   ლენტეხისმუნიციპალიტეტი 42,00

თეთრიწყაროსმუნიციპალიტეტი 200,00   შეზღუდულიშესაძლებლობისმქონეპირთა
სოციალურიდახმარება 42,00

შეზღუდულიშესაძლებლობისმქონეპირე
ბისდახმარება,მუნიციპალიტეტისმოსახლე
ობისსამედიცინოუზრუნველყოფისერთჯე
რადიდახმარება

200,00   ონისმუნიციპალიტეტი 37,00

მარნეულისმუნიციპალიტეტი 500,00   ავადმყოფთასოციალურიდაცვა 30,00

ავადმყოფთასოციალურიდაცვა 500,00   შეზღუდულიშესაძლებლობისმქონეპირთა
სოციალურიდაცვა 7,00

თვითმმართველითემების2016წლისდამკიცებულიბიუჯეტებიდანჯანდაცვისადაზრუნვისპროგრამებისათვის
გამოყოფილიასიგნებებისჯამიშეადგენს18 252,2ათასლარს.მათშორის,ინდივიდუალურიდახმარებისპროგ
რამები14 518,8ათასილარი;მედიკამენტებისდაფინანსება711,6ათასილარი;ზრუნვისპროგრამები1 078,1
ათასილარი;ჯანდაცვისსხვაპროგრამები1943,7ათასილარი.

როგორცწარმოდგენილიინფორმაციიდანჩანს,დაფინანსებისყველაზედაბალიმაჩვენებელიზრუნვისპროგ
რამებზემოდის,ესეციმპირობებში,როდესაცკვლევისმიზნებისათვისგანხორციელებულიდაჯგუფებისას,ამ
კატეგორიაშიგაერთიანდადაახლოებითმსგავსიშინაარსისღონისძიებები.რაცშეეხებაზრუნვისკომპონენტს
კლასიკურიპროგრამებისსახითთვითმმართველითემებისბიუჯეტებშიარგვხვდება.
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შე მა ჯა მე ბე ლი ან გა რი ში

მი მო ხილ ვა

საქართველოსკანონმდებლობით,ქვეყნისსაბიუჯეტოსისტემაშედგებასახელმწიფო,ავტონომიურირესპუბლი
კებისრესპუბლიკურიდაადგილობრივითვითმმართველიერთეულებისბიუჯეტებისაგან.
მათშორის,ფუნქციებიდაუფლებამოსილებები გადანაწილებულია საქართველოს კონსტიტუციის, „ეკონომი
კურითავისუფლებისშესახებ“საქართველოსორგანულიკანონის, „აჭარისავტონომიურირესპუბლიკისსტა
ტუსის შესახებ“ საქართველოს კონსტიტუციური კანონის, საქართველოსორგანული კანონის „ადგილობრივი
თვითმმართველობის კოდექსი“, „აჭარის ავტონომიურირესპუბლიკის კონსტიტუციისდამტკიცებისთაობაზე“
საქართველოსორგანულიკანონის,ამკოდექსის,„აჭარისავტონომიურირესპუბლიკისსაბიუჯეტოპროცესისა
დაუფლებამოსილებათაშესახებ“აჭარისავტონომიურირესპუბლიკისკანონის,გადასახადებისადამოსაკრებ
ლებისთაობაზე საქართველოსკანონმდებლობის, საქართველოსსხვა საკანონმდებლოდა კანონქვემდებარე
ნორმატიულიაქტების,აგრეთვე,საქართველოსცენტრალური,ავტონომიურირესპუბლიკებისადაადგილობრი
ვიხელისუფლებებისმიერმიღებული(გამოცემული)სამართლებრივიაქტებისსაფუძველზე.
საქართველოშიჯანმრთელობისდაცვისსფეროშისახელმწიფოპოლიტიკისგატარებასუზრუნველყოფსსაქარ
თველოსშრომის,ჯანმრთელობისადასოციალურიდაცვისსამინისტრო,რომელიცმისი კომპეტენციისათვის
მიკუთვნებულსაკითხებზეშეიმუშავებსდაგამოსცემსშესაბამისსამართლებრივაქტებს,თუსაქართველოსკა
ნონმდებლობითსხვარამარარისდადგენილი.
ჯანმრთელობისადაზრუნვისპროგრამებისდაფინანსება,კომპეტენციისფარგლებშიშეუძლიათ,ასევე,ავტონო
მიურირესპუბლიკებისადაადგილობრივითვითმმართველიერთეულებისხელისუფლებისორგანოებს.
მუნიციპალიტეტიუფლებამოსილიასაკუთარიინიციატივითგადაწყვიტოსნებისმიერისაკითხი,რომლისგადაწ
ყვეტაცსაქართველოსკანონმდებლობითარარისხელისუფლებისსხვაორგანოსუფლებამოსილებადააკრძა
ლულიარარისკანონით.
ჯანდაცვისადაზრუნვისსფეროშიმიმდინარეწელსსხვადასხვადონისბიუჯეტებშიგათვალისწინებულიპროგ
რამებისასიგნებებისსაერთოჯამი932,2მილიონლარსაღემატება,მათშორის,სახელმწიფობიუჯეტი824,5
მილიონილარი,აჭარისავტონომიურირესპუბლიკისრესპუბლიკურიბიუჯეტი7,1მილიონილარი,აფხაზეთის
ავტონომიურირესპუბლიკისრესპუბლიკურიბიუჯეტი0,3მილიონილარი,ქალაქთბილისისმუნიციპალიტეტის
ბიუჯეტი77,6მილიონილარი,ადგილობრივითვითმმართველიერთეულებისბიუჯეტები(გარდაქ.თბილისისა)
–22,7მილიონილარი.
თვითმმართველი ერთეულებიდან, სფეროში ახალი პროგრამებისდანერგვის, მათი ადმინისტრირების ახალი
მეთოდებისადაწესებისძიების,ასევე,გარკვეულიმიმართულებებითმიღწეულიშედეგებითადასაბიუჯეტოპა
რამეტრებით,ერთმნიშვნელოვნადგამორჩეულიაქ.თბილისისმუნიციპალიტეტი.
წლიდან წლამდეშესამჩნევიათვითმმართველი ერთეულების პროგრამების განვითარება, ხორციელდება ახა
ლიკრიტერიუმებისდაწესებადაძველისგადახედვა,შეიმჩნევაბენეფიციართაკატეგორიებადდაჯგუფებადა
მკაფიოკრიტერიუმებზედაყრდნობითობიექტურიპრიორიტეტულობისმინიჭება.აბსოლუტურიუმრავლესობა
თვითმმართველი ერთეულებისა, პროგრამების დამტკიცებას ახორციელებს მაქსიმალურად მაღალილეგიტი
მაციისუზრუნველყოფითწარმომადგენლობითიორგანოებისსამართლებრივიაქტით(რაც,თავისმხრივ,
წარმოადგენსდემოკრატიისშესაძლებლობას  განსხვავებულიაზრებისშეჯერებისსაფუძ
ველზემივიღოთოპტიმალურიპროდუქტი).
როგორცზემოთაღვნიშნეთ,ჯანმრთელობისადაზრუნვისპროგრამებისდანერგვისათვისკანონმდებლობაარით
ვალისწინებს,რაიმეკონკრეტულწესებს,საგზაორუკას,თურაკრიტერიუმებისმიხედვითუნდამოხდესგადაწყვე
ტილებებისმიღებათვითმმართველიერთეულებისწარმომადგენლობითიდააღმასრულებელიორგანოებისმიერ.
არსებულიპრაქტიკისმიხედვით,მოცემულიგადაწყვეტილებისმიღებისსაკითხშიძირითადიროლიშეგვიძლია
მივიჩნიოთ,რომუკავიამუნიციპალიტეტისმერის/გამგებელისპოზიციას.იგიწარმოადგენსაღნიშნულიგადაწ
ყვეტილებისმიღებისცენტრალურფიგურას(მიუხედავადიმისა,რომპროგრამამტკიცდებასაკრებულოსდად
გენილებით).იგიწარმოადგენსმუნიციპალიტეტისსაკრებულოშიბიუჯეტისადაპროგრამებისპროექტებისინი
ციატორს, ასევე კანონმდებლობისმიხედვითპრიორიტეტისფარგლებში აქვს ამ პრიორიტეტის5%იანი შიდა
გადანაწილებისშესაძლებლობა.მაგალითისთვისჯანდაცვისპრიორიტეტითუშეადგენს1მილიონლარს,გამ
გებელს/მერსაქვსშესაძლებლობასაკრებულოსაგანდამოუკიდებლადამპრიორიტეტისფარგლებში,სახსრების
შიდაგადანაწილებისსაფუძველზედაამატოსდაახლოებითორმოცდაათიათასიანიქვეპროგრამა.აღნიშნული
უფლებამოსილებებიარწარმოადგენსპრობლემას,პირიქით,შესაძლებლობაუფროაარსებულიგამოწვევების
ოპერატიულადდაეფექტურადგადაჭრისთვის.თუმცაპრობლემასწარმოადგენსკრიტერიუმებისარარსებობა,
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თურასუნდაეყრდნობოდესგადაწვეტილებისმიმღებიპირი.დღევანდელიმდგომარეობით,აღნიშნულიდამო
კიდებულიაპიროვნულშესაძლებლობებზე,თუროგორიხედვებიაქვსმუნიციპალიტეტისპირველპირს,ანრამ
დენადშესაძლებელიამისიდარწმუნებაშესაბამისიდარგობრივისამსახურებისმიერ.
თვითმმართველიერთეულებისაღმასრულებელორგანოებს(76ვეს)ჰყავსსაფინანსოდაჯანდაცვისადასოცი
ალურსაკითხთასამსახურები.
როგორცწესი,ახალიპროგრამის/ქვეპროგრამისინიცირებასმერის/გამგებლისწინაშეახდენსჯანდაცვისდარ
გობრივი სამსახური ან/და მერის/გამგებლის ჯანდაცვის კურატორი მოადგილე, რომელსაც ეთანხმება, ან არ
ეთანხმებაშესაბამისისაფინანსოსამსახურიან/დამისიკურატორიმოადგილე.პრაქტიკაშიშეიძლებაპროგრა
მისინიცირებისსამიძირითადიწყაროგამოვყოთ:1)ისტორიულიპროგრამარომელიცწლებისგანმავლობაში
ხორციელდებადაყოველიახალიბიუჯეტისინიცირებისასავტომატურადგადადისახალიწლისბიუჯეტისპრო
ექტში;2)სხვათვითმმართველიერთეულების,სახელმწიფოან/დაავტონომიურირესპუბლიკებისბიუჯეტების
მიერდაფინანსებულიპროგრამებისანალოგიებისინიცირება;3)პროგრამისპოტენციურიმიმწოდებლებისმიერ
ინიცირებულიახალიპროექტებისგაანალიზებადადანერგვა.არისთეორიულიშესაძლებლობა,რომრომელიმე
მუნიციპალიტეტისჯანდაცვისსამსახურმათვითონმოამზადოსდაახალიპროგრამისინიცირებამოახდინოს,
თუმცაასეთიშემთხვევისშესახებინფორმაციასარიძლევაკვლევისფარგლებშიშესწავლილიპროგრამები.
ძირითადი საგზაორუკა ახალი პროგრამის შესახებ გადაწყვეტილების მიღებისას არის შემდეგი: პროგრამის
ინიციატორსწარმოადგენსპროგრამისსერვისისპოტენციურიმიმწოდებელი,აღნიშნულიინიციატივისშესახებ
პროგრამის ავტორიცდილობსგადაწყვეტილებისმიმღებპირთანრაცშეიძლებადაახლოებულსამსახურსან
თანამდებობისპირს(არისშემთხვევები,როდესაცპროექტისინიციატორიოფიციალურადწერი
ლობითმიმართავსშესაბამისსამსახურსახალიპროექტისდანერგვისინიციატივით,პროგ
რამისგანხორციელებისშედეგადმისაღებისიკეთეებისშესახებინფორმაციისგანმარტებით.
თუმცა, გამომდინარე იქიდან, რომ პროგრამის ინიციატორი მეტნაკლებად მატერიალურად
დაინტერესებულიპირია,აღნიშნულიშეთავაზებადიდინდობითარსარგებლობსსაჯარომო
ხელეებში.როგორცწესი,ასეთიინიციატივისპასუხიარისშაბლონური:ბიუჯეტისასიგნებები
გაწერილიაპროგრამებისადაღონისძიებებისმიხედვით,ამდენად,სამწუხაროდმოკლებული
ვართშესაძლებლობას გავითვალისწინოთთქვენი წინადადება.” შესაბამისად,დიდად აღა
რავინიწუხებსთავსჩაუღრმავდესწარმოდგენილიწინადადებისნამდვილარსსდამისგან
სახელმწიფოებრივი სიკეთის მიღების შესაძლებლობას) წარუდგინოს პროგრამის პროექტი (ხშირ
შემთხვევაში ხდება,რომთავის ინიციატივას საკრებულოს შესაბამის კომისიას წარუდგენს,რომელიც მოწო
ნებისშემთხვევაშიაღმასრულებელხელისუფლებასგადასცემსპროექტსდამოითხოვსმისგანპროექტისგან
სახორციელებლადშესაბამისიღონისძიებებისგანხორციელებას).ასეთიპირებისწრეშესაძლებელიასაკმაოდ
დიდიიყოს,თუმცანებისმიერშემთხვევაშიაღნიშნულიპროექტიხვდებადარგობრივ(ჯანდაცვის)სამსახურში
დასაფინანსოსამსახურში.იმშემთხვევაში,თუდარგობრივმასამსახურმამოიწონაპროექტი,მიმართავსსაფი
ნანსოსამსახურსშესაბამისიფინანსურირესურსისმოძიებისშესაძლებლობისარსებობისდადგენისმიზნით.
როგორცწესი,შეზღუდულირესურსებისპირობებშისაფინანსოსამსახურებიუარსამბობენახალიპროექტების
დაფინანსებაზე,თუმცადარგობრივისამსახურიასეთშემთხვევაშიინიციატივითპირდაპირმიმართავსმუნიცი
პალიტეტისმერს/გამგებელს,რომლისდარწმუნებისშემთხვევაშიცდაევალებაფინანსურსამსახურსგამონახოს
საჭიროსახსრები.თუმცასაფინანსოსამსახურისარგუმენტებიშეზღუდულრესურსებთანდაკავშირებითრო
გორცწესიუფრომყარიახოლმე,ვიდრეხარჯებისგაზრდისახალიპერსპექტივისაუცილებლობისდასაბუთების
არგუმენტები.ვიზუალურიწარმოდგენისთვის:

პროგრამასწარმატებისშანსიაქვსორშემთხვევაში:პირველი,გადაწყვეტილებისმიმღებიპირისდარწმუნება
უნდაგანხორციელდესახალიპროგრამისწარმატებისპერსპექტივაშიდასაჭიროებაშიდამეორე,როცაარსე
ბობსხედვადასურვილი,არსებულიფინანსურირესურსებისუფრომიზნობრივადდაეფექტურადგამოყენების
მიზნითბიუჯეტისსტრუქტურისსისტემურირეფორმირებისგანხორციელებისთაობაზე.ასეთშემთხვევაშიგზა
ეხსნებაახალინიციატივებს.
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კვლევისფარგელბშიგაანალიზდა76ივემუნიციპალიტეტისბიუჯეტებიდანჯანდაცვისადაზრუნვისპროგრამე
ბისათვისგამოყოფილიასიგნებები,ამპროგრამებისდაფინანსებისწესებიდამეთოდოლოგიადადასკვნისსა
ხითშესაძლებელიავთქვათ,რომსაჭიროაამმიმართულებითძირეულიცვლილებებიგანხორციელდეს.კერძოდ:

 ¾ მინიმუმამდეუნდაიქნასდაყვანილიინდივიდუალურიდახმარებებისპრაქტიკა;
 ¾ უნდაშეწყდესისეთიპროგრამებისდაფინანსება/თანადაფინანსება,რომელიცფინანსდება
სახელმწიფობიუჯეტიდანდაგამოთავისუფლდესახალიპროგრამებისდაფინანსებისათვის
საჭირორესურსები;

 ¾ თვითმმართველობისშესაბამისიორგანოებიუნდაორიენტირდნენისეთიპროგრამებისდა-
ფინანსებაზე,რომელიცმათუფროხელეწიფებათ, ვიდრეცენტრალურხელისუფლებას. ამ
მიმართულებითუნდაგაეხსნათგზაახალიპროგრამებისინიციატორებს,უნდამიეცეთშესაძ-
ლებლობადაამტიცონამათუიმპროგრამისდანერგვისსიკეთედაუპირატესობა;

 ¾ უნდაგაიმიჯნოსმიზნობრივიტრანსფერიშესაბამისიდელეგირებულიუფლებამოსილებების
მიხედვითდაკონკრეტულადუნდამიეცესმუნიციპალიტეტსთითოეულიდელეგირებულიუფ-
ლებამოსილებისგანხორციელებისუზრუნველსაყოფადსაჭიროტრანსფერი.

აღნიშნულიღონისძიებებისწარმატებულადგანხორციელებისყველაზერეალისტურდაეფექტურგზასცენტრა
ლურიხელისუფლებისშესაბამისიდარგებისსამინისტროსჩართულობაწარმოადგენს.ისტორიულიგამოცდი
ლებით, საქართველოშითვითმმართველობის დონეზე განხორციელებული ყოველი მასშტაბური რეფორმების
უკანშესაბამისიდარგისსამინისტროებისმიერორგანიზებულიპოზიტიურიპროცესებიდგას (როდესაცსამი
ნისტროებითვითმმართველობისინტერესებიდანგამოდიანდაორგანიზებასუწევენ კონკრეტულირეფორმის
განხორციელებას,დაწყებულიშესაბამისიშეხვედრებისმოწყობიდან,გამოცდილებისგაზიარებით,შესაბამისი
მეთოდოლოგიებისშექმნითადადანერგვისხელშეწყობით,შესაბამისისაკანონმდებლოწინადადებებისმომზა
დებითადაინიცირებითდამთავრებული).

ამასთან, აუცილებელია სუბსიდიარობის პრინციპის დანერგვა და განუხრე
ლადდაცვა,რაც გულისხმობს,რომ ძალაუფლება განხორციელებულიუნდა
იყოსმმართველობისიმდონეზე,რომელიცყველაზეუფროახლოამოქალაქე
ებთან.წამგებიანიაიმკომპეტენციათაკონცენტრაციაცენტრალურხელისუფ
ლებაში,რომლებიცადგილობრივდონეზეუკეთაღსრულდება.მეორესმხრივ,
თუგარკვეულიუფლებამოსილებანიცენტრალურდონეზეუკეთხორციელდე
ბა,მაშინისინიცენტრალურორგანოებსუნდაეკუთვნოდეს.

მაგალითისთვის:სახელმწიფოსარსებობისერთერთფუნდამენტალურფუნქციასწარმოადგენსთავდაცვის
საკითხი, რომლის განხორციელებაც, ერთმნიშვნელოვნად სახელმწიფოს უმაღლესი ხელისუფლების უფლე
ბამოსილებაა, რადგან ნებისმიერი შესაძლო საფრთხე, რომელიც ემუქრება ქვეყნის ტერიტორიისრომელიმე
ნაწილს,ემუქრებამთელქვეყანასდავერიქნებაგანხილული,მხოლოდერთიადმინისტრაციულიერთეულის
პრობლემად.შესაბამისად,აუცილებელიათავდაცვისშეიარაღებულიძალებისერთიანობადამკაცრადვერტი
კალურიმართვისარსებობა.სუბსიდიარობისპრინციპიდანგამომდინარე,ესფუნქცია,სწორედ,სახელმწიფო
ხელისუფლებისუმაღლესიორგანოებისკომპეტენციასგანეკუთვნება.თუმცა,ამავეპრინციპისგათვალისწინე
ბით, წვევამდელების გაწვევისორგანიზებისსაკითხი, სადაცთვითმმართველობას მეტი შესაძლებლობა აქვს,
დელეგირებულიაქვს,სწორედ,თვითმმართველობისორგანოებს.ასეთივემაგალითებიშეიძლებამოვიყვანოთ
ეკონომიკისგანვითარების,გარემოსდაცვის,ჯანდაცვისდასახელმწიფოსარსებობისსხვაფუნდამენტალური
ფუნქციებისსუბსიდიარობისპრინციპითგადანაწილებაზე,კერძოდ:გარემოსდაცვისსაკითხში,ცენტრალური
ხელისუფლებისვალდებულებააიზრუნოსსახელმწიფოტყისფონდზე,იზრუნოსგადაშენებისპირასმყოფიენ
დემურიჯიშების გადარჩენისადა გამრავლების საკითხებზე.თუმცა, ადგილობრივთვითმმართველობას მეტი
შესაძლებლობააქვსსაჭიროებისმიხედვითიზრუნოს,მისადმინისტრაციულსაზღვრებშირომელიმეკონკრეტუ
ლიქუჩისგამწვანებისსაკითხებზე.ასევე,ცენტრალურიხელისუფლებაგასატარებელისახელმწიფოპოლიტიკის
შესაბამისად,ეკონომიკურიმოლოდინებისადასაჭიროებებისმიხედვითგეგმავსდააშენებსახალსაგზაოინ
ფრასტრუქტურას,ზრდისარსებულიმაგისტრალებისგამტარობასდაა.შ.როგორცერთიან,ასევერეგიონალურ
ჭრილშიგანიხილავსქვეყნისგეოგრაფიულეკონომიკურშესაძლებლობებსდაქვეყნისსაჭიროებებისმიხედვით
არჩევსპრიორიტეტებს,რასაცცალცალკევერშეძლებდნენადგილობრივითვითმმართველობები.ხოლოკონ
კრეტულიდასახლების რომელიმე ქუჩის გზის საფარის მოწყობა/რეაბილიტაციის საჭიროება/აუცილებლობის
საკითხისშესახებუფრომეტინფორმაციასფლობსმუნიციპალიტეტი,შესაბამისად, აღნიშნულისსაკითხების
დარეგულირებამათკომპეტენციასგანეკუთვნება.ჯანმრთელობისდაცვისსაკითხშიმაგალითისთვისშესაძლე
ბელიაგანვიხილოთიმუნიზაციისსაკითხი,რომლისდაგეგმვაგანხორციელებაცხდებაქვეყნისმასშტაბით,ერ
თიანჭრილში,თურომელიდაავადებებისწინააღმდეგ,რომელასაკობრივჯგუფებშიდაროგორი„კალენდარით“
უნდაგანხორციელდესშესაბამისივაქცინაცია,რაცსახელმწიფოსშესაბამისიდარგისერთიანიპოლიტიკისნა
წილია.რადგანსახელმწიფოსვალდებულებაათანაბრადიზრუნოსქვეყნისმთელტერიტორიაზე,ყველამოქა
ლაქისჯანმრთელობაზე,რაცაღნიშნულშემთხვევაშითვითმმართველობებსცალცალკეარშეუძლიათდავერ
იქნებაეფექტურიამფუნქციისმათმიერგანხორციელება.თუმცაკონკრეტულიმცირეჯგუფებისაცრაზეზრუნვა,
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შესაძლებელიათვითმმართველობასუკეთგამოუვიდეს.მაგალითისთვის,საქართველოსრიგრეგიონებშისადაც
ეწევიანმესაქონლეობას(მეცხვარეობას),ხშირშემთხვევაში(რიგვაქცინაზე)ასაცრელიმოზარდები,მშობლებ
თანერთადეწევიანსაქონლისმოვლაპატრონობას,ძირითადისაცხოვრებლიდანდიდადდაშორებულსაძოვ
რებზე,რაცაცრებისკამპანიისდროსცენტრალურიხელისუფლებისშესაბამისისამსახურებისთვისძალიანარ
თულებსმათმიგნებადობას,რაცბევრადუკეთშეუძლიაადგილობრივითვითმმართველობისორგანოებს.ასევე,
აღნიშნულიძალიანდიდიპრობლემააისეთქალაქებშისადაცდიდიაშიდამიგრაციადაბავშვებისმშობლებიარ
ცხოვრობენიურიდიულირეგისტრაციისმისამართზე.მათიფაქტიურიმისამართისდადგენაუკეთშეუძლიაადგი
ლობრივგამგეოებებს.არსებულიპრაქტიკიდანბევრიისეთიმაგალითისმოყვანაშეიძლება,როდესაცსწორად
მუშაობსსუბსიდიარობისპრინციპისმიხედვითგადანაწილებულიუფლებამოსილებათააღსრულებისპროცესი.
თუმცა,როგორცკვლევითიკვეთებაჯანდაცვისადაზრუნვისმიმართულებითგვაქვსსუბსიდიარობისპრინციპის
დარღვევისფაქტებიც.
ხელისუფლების განაწილების არსებული სისტემის გათვალისწინებით, მიზანშეწონილია თვითმმართველმა
ერთეულებმა ყურადღება გაამახვილონ ისეთი პროგრამებისდანერგვაზე, როგორიცაა ზრუნვის პროგრამები,
რადგან აღნიშნულიტიპის პროგრამები საჭიროებენ ყოველდღიური ინფორმაციისფლობას პროცესების მიმ
დინარეობისშესახებ,ასევე,დაზუსტებულდაოპერატიულინფორმაციასდახმარებისსაჭიროებებისმქონემო
ქალაქეებზე,ხელეწიფებათმოკლედროშიმოიძიონამათუიმსაჭიროებისმქონემოქალაქეთადაზუსტებული
სტატისტიკურიინფორმაცია,რისსიზუსტესაცგადამწყვეტიმნიშვნელობაენიჭებაახალიპროგრამისდაგეგმვის
ეტაპზე.გარდაამისა,მაღალიშესაძლებლობააქვთბენეფიციარისგანუკუკავშირის(პროცესებისხარვეზებით
წარმართვისშემთხვევაში,ბენეფიციარისთვისმაღალიხელმისაწვდომობაარსებობსყოველგვარიგეოგრაფიუ
ლი,ინფორმაციულითუფინანსურიდაბრკოლებისგარეშემიმართოსადგილობრივხელისუფლებას(დაწყებული
მისი სოფლისრწმუნებულიდანდამთავრებული ადგილობრივი ხელისუფლების პირველ პირებამდე). მაგალი
თისთვისგანვიხილოთზრუნვისრამდენიმეპროგრამა,მაგალითადშინმოვლისუზრუნველყოფა:
სახელმწიფოსთვისაღნიშნულიპროგრამისდაგეგმვა,დანერგვადააღსრულებაგაცილებითბევრსირთულეს
თანარისდაკავშირებული,ვიდრეთვითმმართველობებისათვის.პირველრიგშიინფორმაცია,რომლისწვდომა
ზეშესაძლებლობაცადგილობრივთვითმმართველობებსბუნებრივადგაცილებითმაღალიაქვსვიდრეცენტრა
ლურხელისუფლებას.ინფორმაციაშიიგულისხმება:

ა) თავდაპირველისტატისტიკა(კონკრეტულიდაავადებისპრევალენტობადაინციდენტობა);
ბ) ინფორმაციაპროგრამისპოტენციურიმიმწოდებლებისშესახებ;
გ) პოტენციურიმიმწოდებლებისგეოგრაფიულიგანაწილება.ასეთიპროგრამისდანერგვისშემთხვევაში,

დიდიალბათობით,სახელმწიფოსგაუჩნდებაქვეყნისმთელტერიტორიაზეგეოგრაფიულიხელმისაწ
ვდომობისუზრუნველყოფისპრობლემა,ვინაიდანმთელიქვეყნისმასშტაბით,აღნიშნულიმომსახურე
ბისმიმწოდებლებიშეიძლებავერმოიძებნოს;

დ) მომსახურებისღირებულებისკალკულაციაასეთიტიპისპროგრამისთვისხარჯებისგაანგარიშებისას
გადამწყვეტიმნიშვნელობააქვსმანძილსპაციენტებისსაცხოვრებელადგილებამდე.სხვადასხვაგეოგ
რაფიულარეალშირადიკალურადგანსხვავებულიხარჯიშეიძლებაიყოს.მაგალითისთვის,მაღალმთი
ანრეგიონებშისამუშაოჯგუფმაშეიძლებაყოველდღიურადათობითკილომეტრიგაიაროსგრუნტოვან
დართულადსავალგზაზე, მაშინროცაქალაქშიჯგუფისტრანსპორტირებარამდენიმეკილომეტრზე
ხდებადასრულიადშესაძლებელიაშეუზღუდავადისარგებლონსაზოგადოებრივიტრანსპორტითაც(სა
ხელმწიფოსთვისძალიანრთულია,მთელიქვეყნისმასშტაბით,ამისგაანგარიშება,მაშინროცამუნიცი
პალიტეტითავისსამოქმედოტერიტორიაზესრულინფორმაციასფლობსთითოეულდასახლებულპუნ
ქტზე,მათშორისმანძილებზედაგზისსაფარისმდგომარეობაზე,ამინდზედამისზეგავლენისშესახებ
მომსახურებისგაწევისშეუფერხებლადგანხორციელებაზედაა.შ.);

ე) პროგრამისბენეფიციარისშესახებინფორმაცია სახელმწიფოსთვისაღნიშნულიწარმოადგენსერთ
ერთრთულამოცანას,მაშინროდესაცახდენსპროგრამისმიზნობრიობისგანსაზღვრასფინანსურად
მოწყვლადიჯგუფებისათვის,ანუ,სამედიცინოჩვენებისგარდა,როცამნიშვნელობაენიჭებაბენეფიცი
არისსოციალურმდგომარეობასაც.ასეთშემთხვევაში,სახელმწიფოსარგებლობსარსებულიქულათა
დათვლისსისტემითან/დაუნდაშეიმუშავოსახალისისტემა,რომელიცმორგებულიიქნებამოცემული
პროგრამისსაჭიროებებზე,რაცთავისმასშტაბებიდანგამომდინარე,ძალიანრთულია,მეორესმხრივ
არსებულისოციალურიშეფასებისსისტემამიმართულიაფინანსურდახმარებაზედამისისტრუქტურა
აგებულიასწორედამმიზნებისათვისდაშესაძლებელიაპირდაპირვერუპასუხოსზრუნვისმოცემული
პროგრამისგამოწვევებს(მაგალითისთვისსოფლადმცხოვრებიმოხუციწყვილი,რომელთაცჰყავთსა
ქონელი,აქვთდამაკმაყოფილებელისაცხოვრებელიპირობებიდაშესაბამისად,სოციალურადდაუც
ველთადახმარებისქულათადათვლისსისტემისთვისარწარმოადგენდენბენეფიციარებს,თუმცათუ
რომელიმემათგანსშეექმნაჯანმრთელობასთანდაკავშირებულიპრობლემებიდადაუდგაშინმოვლის
საჭიროება,სისტემაამასვერგაარჩევს,შესაბამისად,არიქნებაეფექტურიმასზედაყრდნობა.მაშინ
როცათვითმმართველობისთვისძალიანმარტივიაამკონკრეტულიპროგრამაშიჩართვისკრიტერიუ
მებისდადგენა,შემდეგგამოვლენილისაჭიროებებისმიხედვითპროგრამაშიშესაბამისიცვლილებების
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ოპერატიულადგანხორციელება,რაცაღნიშნულიპროგრამისეფექტურადგანხორციელებისსაფუძვე
ლიშეიძლებაიყოს).

ვ) პროგრამისმიმდინარეობისშესახებყოველდღიურიდასისტემატიურიინფორმაციადაშესაბამისად,
პროგრამისგანხორციელებაზეკონტროლითვითმმართველობისათვისაღნიშნულიინფორმაციაგაცი
ლებითხელმისაწვდომია,ვიდრეცენტრალურიხელისუფლებისათვის.ამასთან,პროგრამისმიმდინარე
ობისპერმანენტულიდაკვირვებასაშუალებასიძლევა,ხარვეზისგამოვლენისთანავეგატარდესშესაბა
მისიღონისძიებები,რაცერთმნიშვნელოვნადშეამცირებსხარვეზითგამოწვეულიზიანისმასშტაბებს;

ზ) პროგრამის ეფექტურობის გაზომვა/შეფასება  თვითმმართველობის შემთხვევაში ძალიან მარტივად
ხორციელდებაპროგრამისბენეფიციარებისმხრიდანუკუკავშირი,პროგრამისშეფასება,რაცცენტრა
ლურიხელისუფლებისშემთხვევაშიდიდსირთულესწარმოადგენს,როგორცმოქალაქისათვის,ასევე
ხელისუფლებისორგანოებისთვის,მოიძიოსდაწვრილებითიინფორმაცათვითოულბენეფიციარზე.

მეორე რიგის პრობლემას ცენტრალური ხელისუფლების მხრიდან ასეთი ტიპის პროგრამის დანერგვისათვის
წარმოადგენსფინანსები.სახელმწიფოშეზღუდულირესურსებისპირობებში,ყოველწლიურადზრდისჯანდაც
ვისდაფინანსებას, ებრძვის გადამდებდაავადებებს, აფინანსებსროგორც გადაუდებელ ასევე გეგმიურ სამე
დიცინოსერვისებსდაა.შ.ახალიპროგრამისდანერგვასახელმწიფოსმიერნიშნავს,ახალივალდებულებების
აღებასდახარჯებისზრდას,მაშინროცათვითმმართველობისარსებულირესურსისზრუნვისპროგრამებზეკონ
ცენტრირებისშემთხვევაში,სახელმწიფოსთვისდამატებითიხარჯებისგამოყოფისსაჭიროებააღარდგება,ანუ
სუბსიდიარობისპრინციპისმიხედვით,აღნიშნულსფეროშიფუნქიციებისსწორადგადანაწილებისშემთხვევაში
განხორციელდებასაჯაროფინანსებიდანჯანდაცვისადაზრუნვისპროგრამებისათვისგამოყოფილიფინანსური
რესურსისუფროეფექტურიხარჯვა.
ზემო აღნიშნული პრინციპები ვრცელდება ყველა იმ პროგრამაზე/ქვეპროგრამაზე, რომელიც, ერთის მხრივ, არ
წარმოადგენსგადამდებდაავადებებს,არწარმოადგენსსახელმწიფოცენტრალურიხელისუფლებისპირველირი
გისპრიორიტეტულმიმართულებას,თუმცაცალკეულიმოქალაქისათვის,მოქალაქეთაჯგუფისათვისწარმოადგენს
გადაულახავსირთულეს.მაგალითად,ასეთიკატეგორიისქვეპროგრამასშეიძლებაწარმოადგენდეს„ფსიქიკური
ჯანმრთელობისსათემომომსახურების“ქვეპროგრამა.ფსიქიკურიჯანმრთელობისუზრუნველყოფასახელმწიფოს
პრიორიტეტსგანეკუთვნება.ცენტრალურიხელისუფლებაუზრუნველყოფსისეთიპროგრამებისგანხორციელებას,
რომელიცუზრუნველყოფსფსიქიკურიჯანმრთელობისსფეროშიამბულატორიულიდასტაციონარულისერვისე
ბისარსებობას/შენარჩუნებას(სახელმწიფოდაფინანსებისაგანდამოუკიდებლად,დარგს,მისისპეციფიკიდანგა
მომდინარე,ვინაიდანკომერციულითვალსაზრისითწარმოადგენსარამომგებიანსაქმიანობას,გაუჭირდებაარსე
ბობა). სტაციონარულიდაწესებულებებისდაფინანსებისდეცენტრალიზაციის შემთხვევაში,თვითმმართველობე
ბისნაწილსდაუდგებოდაარამიზნობრივიხარჯებისსაკითხი,რადგანამდაწესებულებებშიარარისშეზღუდული
პაციენტებისმიღებაადმინისტრაციულისაზღვრებისმიხედვით,ხოლოთვითმმართველობისთვისსხვამუნიციპა
ლიტეტისტერიტორიაზემცხოვრებიპაციენტებისდაფინანსებაარამიზნობრივიხარჯიიქნებოდა,ხოლოყველამუ
ნიციპალიტეტისტერიტორიაზეაღნიშნულიმიზნითსტაციონარულიდაწესებულებისგახსნადადაფინანსებასა
ჯაროფინანსებისგანკარგვისთვალსაზრისითარაგონივრულია(რადგანმკვეთრადმეტარაპირდაპირხარჯსმო
ითხოვს).გამომდინარეაქედან,სუბსიდიარობისპრინციპისგათვალისწინებით,უმჯობესიააღნიშნულიპროგრამა
ცენტრალურმახელისუფლებამგანახორციელოს.თუმცაამდარგშიისეთისერვისებისდაფინანსება,როგორიცაა
მაგალითად,სათემომომსახურება,მისიმომსახურებისშინაარსიდანდასპეციფიკიდანგამომდინარედაყოველი
ვეზემოთმოყვანილიარგუმენტისშესაბამისად,უმჯობესიაგანხორციელდესთვითმმართველობებისმიერ.
ყოველივეზემოაღნიშნულიდანგამომდინარე,ადგილობრივითვითმმართველობასაბიუჯეტოხარჯებისპრიო
რიტეტებისშერჩევისასუნდახელმძღვანელობდესრესურსებისმუნიციპალიტეტისათვისმაქსიმალურადეფექ
ტურადდაოპტიმალურად გამოყენების პრინციპით, რის მიხედვითაც სადავოა ისეთი პრიორიტეტებისდაფი
ნანსება,რომელსაცდარგშისახელწიფოპოლიტიკისგანმახორციელებელიაფინანსებს.ნაცვლადამისა,თავის
რესურებიუნდაგადაანაწილოსისეთღონისძიებებზე,რომელზეცპასუხისმგებლობისაღებასახელმწიფოსთვის,
გარდა პროგრამული ხარჯისა, დამატებით ზედმეტი ადმინისტრაციული ხარჯია, ხოლოთვითმმართველობის
თვის,გამომდინარემისიმოწყობიდან,საჭიროღონისძიებებისგანხორციელებაარმოითხოვსდამატებითხარჯს.
გარდა ამისა, პოლიტიკის განმახორციელებელსთავისი პასუხისმგებლობის შესაბამისი გამოწვევები აქვსდა
პრიორიტეტულობისრიგში,შეზღუდულირესურსებისგანაწილებისასძნელიააარჩიოსლოკალურიპრობლემე
ბი,როდესაცმრავალგვარიგადამდებიდაავადებებისელიმინაციაზეაქვსსაზრუნავი.
არსებულიმდგომარეობით,ადგილობრივითვითმმართველიერთეულებისპროგრამებისდიდინაწილი(გარდა
ქალაქთბილისისმუნიციპალიტეტისა)წარმოადგენენფულადდახმარებებს,რომლებიცგაიცემა,როგორცზოგა
დადდადგენილითანხობრივილიმიტითნოზოლოგიისშეუზღუდავად,ასევე,გარკვეულიდაავადებებისსამკურ
ნალოდწინასწარდადგენილიკრიტერიუმებით.
ასეთიტიპისპროგრამებსაქვს,მხოლოდმოკლევადიანიშედეგი,კონკრეტულშემთხვევაშიგანხორციელდება
რამდენიმეასეულიმოწყვლადიჯგუფისადამიანისმხარდაჭერადააქმთავრდებაგანხორციელებულიღონის
ძიებისმიზანი.
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რე კო მენ და ცი ე ბი

წარმოდგენილირეკომენდაციებიმიმართულიაპოლიტიკისშემქნელებისადაკანონმდებლე
ბისმიმართ,ასევეთავადმუნიციპალიტეტებისადაჯანდაცვისადაზრუნვისსფეროებშისერ
ვისებისმიმწოდებლებისმიმართ.
სასურველია,კანონმდებლობაიყოსუფროკონკრეტული,მოცემულსფეროშისხვადასხვადონისხელისუფლე
ბებსშორისკომპეტენციებისგამიჯვნისას,ვინაიდანარსებულიკანონმდებლობა,როგორცჩანს,იძლევაინტერ
პრეტაციისსაშუალებასდათვითმმართველიერთეულებისმიერხორციელდებაისეთიპროგრამებისდაფინანსე
ბა,რომელსაცახორციელებსსახელმწიფო.
აღნიშნულიდაფინანსებებირამდენიმეჯგუფადშეიძლებადაიყოს:

ა) თვითმმართველიერთეულიაფინანსებსსახელმწიფოპროგრამაშიჩართულიბენეფიციარისმიერთანა
გადახდისპრინციპითგასაწევხარჯს,ანმისნაწილს;

ბ) თვითმართველიერთეულისბიუჯეტიდანფინანსდებაარსებულისახელმწიფოპროგრამისმიზნებისსა
რეალიზაციოდდამატებითსაჭიროსერვისები;

გ) თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიდან დაფინანსებული პროგრამა არის სახელმწიფო პროგრამა,
რომლისფარგლებშიარსებულსერვისებს,გარდამოცემულმუნიციპალიტეტშირეგისტრირებულიმო
სახლეობისააფინანსებსსახელმწიფო,ხოლოამთვითმმართველობაშიმუნიციპალიტეტი,რაც,თავის
მხრივ,ხარჯებისტვირთისთვითმმართველიერთეულისბიუჯეტზეგადაცემასუფროჰგავს,ვიდრეიმას,
რომამკონკრეტულღონისძიებებსმოცემულითვითმმართველობაუკეთგანახორციელებდავიდრესა
ხელმწიფო;

დ) დამოუკიდებლადინიცირებულიპროგრამები.

რე კო მენ და ცია 1:

უზრუნველყოფილიქნასჯანდაცვისადაზრუნვისსერვისებისსფეროშიხელი
სუფლების სხვადასსხვა დონეებს შორის უფლებამოსილებების დაზუსტების
მიზნითსამართლებრივიბაზისდახვეწა.დარეგულირდესმუნიციპალიტეტების
მიერზრუნვისსფეროშისახელმწიფოსერვისებისშევსებისათუგანვითარე
ბისსაკითხი.იმავდროულადუფრომკაფიოდდარეგულირდესრასახისთანა
მონაწილეობაარისშესაძლებელიჯანდაცვისსახელმწიფოპროგრამებისგან
ხორციელებაშიდარასახისჩართულობაუნდაიყოსშეზღდული.

რე კო მენ და ცია 2:

დაინერგოსჯანდაცვისადა ზრუნვის სახელმწიფოპოლიტიკაზედა პროგრა
მებზეპასუხისმგებელსუბიექტებსადამუნიციპალიტეტებსშორისყოველწლი
ური(რეგულარული)პოლიტიკისსტრუქტურულიდიალოგისპრაქტიკამუნიცი
პალიტეტებისასოციაციისმონაწილეობით,რათამოხდესპოლიტიკისსაკით
ხებისგაზიარება.ასეთიდიალოგიხელსშეუწყობსმუნიციპალიტეტბსშორის
ჰორიზონტალურდიალოგსდაგამოცდილებისგაზიარებას.მოცემულიფორმა
ტისარსებობაიმავდროულადუზრუნველყოფსსხვადაინტერესებულიპირები
სადასამოქალაქოსექტორისჩართულობასპოლიტიტიკისფორმირების/გან
ვითარებისსაკითხებში.

რე კო მენ და ცია 3:

მუნიციპალიტეტისხელისუფლებისორგანოებმაძირეულადუნდაგადახედონ
თავიანთიბიუჯეტებიდანჯანდაცვისადაზრუნვისპროგრამებისდაფინანსების
პოლიტიკას.აქცენტიუნდაგაკეთდეს,სუბსიდიარობისპრინციპისგათვალის
წინებით, ისეთი სათემო პროგრამების დაფინანსებაზე, რომლის საჭიროება
აქტუალურიადარომელთაგანხორციელებაცსახელმწიფოცენტრალურიხე
ლისუფლებისდიდსირთულეებთანარისდაკავშირებული,ხოლოთვითმმარ
თველობებისათვისმარტივამოცანასწარმოადგენენ.
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ხარ ჯე ბის ოპ ტი მი ზა ცია

უმნიშვნელოვანესიაყურადღებამიექცესგასაწევიხარჯებისაგანსფეროსთვისმაქსიმალურიშედეგისმიღწევის
საკითხსდაარშემოვიფარგლოთმხოლოდერთჯერადიფინანსურიინექციით.საჭიროათითოეულმაპროგრა
მამუპასუხოს,ასევე,გრძელვადიანგამოწვევებს.ამისათვის,პროგრამისდაგეგმვისასაუცილებელიაგავითვა
ლისწინოთრაპროცესებსმისცემსდასაბამსჩვენსმიერგანსახორიცელებელიღონისძიებები.მაგალითისთვის,
ჯანდაცვისადაზრუნვისსფეროებშიარისისეთიმიმართულებები,სადაცრამდენიცარუნდაგვქონდესბიუჯეტი,
არგვყავსსაკმარისიმიმწოდებლები,ერთჯერადიგადახდებისსაშუალებითკიისეთიპროცესებისინსპირირება,
რომელიცმოახდენსახალიმიმწოდებლებისგაჩენასბაზარზეშეუძლებელია. ამისგანხორციელებაშეიძლება
მხოლოდკარგადდაგეგმილისტრატეგიით,სტაბილურიპროგრამითდაშესაბამისისისტემურიდაფინანსებით,
რომელმაცუნდაუზრუნველყოსპროცესებისსტაბილურიგანვითარება.

რე კო მენ და ცია 4:

მუნიციპალიტეტებისბიუჯეტებიდანმინიმუმდეუნდაიქნასშემცირებულიე.წ.
ინდივიდუალურიპროგრამებისდაფინანსება;

ჰო რი ზონ ტა ლუ რი კო ორ დი ნა ცია

თვითმმართველობისორგანოებსმთელიქვეყნისმასშტაბითუნდაჰქონდეთჰორიზონტალურიკოორდინაცია,
რაცუზრუნველყოფსსაერთოსტანდარტების,ურთიერთმხარდაჭერისდასაუკეთესოპრაქტიკისგაზიარებისშე
საძლებლობას.ჰორიზონტალურიკოორდინაცია,ასევე,გამოყენებულიუნდაიქნესცენტრალურხელისუფლე
ბასთანთანამშრომლობაში,რათაუზრუნველყოფილიქნესწარმატება.
როგორცზემოთიქნააღნიშნულიადგილობრივითვითმმართველობებისგანვითარებისთვისუდიდესიმნიშვნე
ლობაენიჭებამუნიციპალიტეტებისმიერგამოცდილებისურთიერთგაზიარებას.ყველაზემეტადაზიანებსთვით
მმართველობებსიდენტურიპრობლებემისადმისაკუთარსაზღვრებშიჩაკეტილიმიდგომა,როდესაცმუნიციპა
ლიტეტიმხოლოდთავისრესურსითცდილობსგაუმკლავდესმისწინაშეარსებულგამოწვევებსდაარცდილობს
იყოსინფორმირებულიანალოგიურიბარიერებისდაძლევისროგორგზებსიყენებენსხვათვითმმართველობები.
უმჯობესიიქნება,თუთვითმმართელობისშესაბამისისამსახურებიმოიძიებენინფორმაციებსამათუიმპრობ
ლემისგადასაჭრელადრაგზებსმიმართესმათმაკოლეგებმახელისუფლებისსხვადასხვაორგანოებიდანდარა
შეიძლებამათგამოადგეთსფეროსგანვითარებისგზაზე(მაგალითისთვისშეიძლებამოვიყვანოთთვითმმართვე
ლიქალაქითბილისისადასაქართველოსშრომის,ჯანმრთელობისადასოციალურიდაცვისსამინისტროსშესა
ბამისისამსახურებისთანამშრომლობა,რაციკვეთებაქალაქთბილისისბიუჯეტითდაფინანსებულიჯანდაცვისა
და ზრუნვის პროგრამების მიმართულებითუკანასკნელწლებში განხორციელებულრეფორმებში. აღნიშნული
თანამშრომლობა სასურველია განვითარდეს ჰორიზონტალურ დონეზეც და მუნიციპალიტეტებმა გაიზიარონ
ქ.თბილისისგამოცდილება).

რე კო მენ და ცია 5:

ადგილობრივითვითმმართველობების შესაბამისმა სამსახურებმა ყურადღე
ბაუნდა გაამახვილონ ისეთშესაძლებლობაზე,რასაც ჰორიზონტალურითა
ნამშრომლობადაგამოცდილებისურთიერთგაზიარებაწარმოადგენს(სასურ
ველიააღნიშნულიპროცესისხელშეწყობაშიმონაწილეობამიიღონ,როგორც
ცენტრალურიხელისუფლებისშესაბამისმაორგანოებმა,ასევეარასამთავრო
ბოსექტორმა)

ახა ლი პროგ რა მე ბის და ნერ გვა

საქართველოშიჯანდაცვისადაზრუნვისსერვისებიარისშერეულიტიპის.არსებობსროგორცსახელმწიფოსდა
ფუძნებული,ასევე,კერძოდაწესებულებები.ბაზარზემოცემულისერვისებისძირითადიმიმწოდებელი,სწორედ,
კერძოსექტორია,ხოლოძირითადიდამკვეთისახელმწიფო.ეფექტურიდასამართლიანითანამშრომლობისათ
ვისსაჭიროაჩამოყალიბდესშესაბამისიწესები.დღეისმდგომარეობით,ახალიპროგრამისდანერგვისგადაწ
ყვეტილების მიღების მთელიტვირთი გადატანილია ხელისუფლების შესაბამისორგანოებზე, კერძოდ, ახალი
ღონისძიებებისდანერგვისას,სრულიპასუხისმგებლობაეკისრებაკონკრეტულმოხელეებსდაკერძოსექტორის
მხრიდან(ყოველიახალიპროგრამისდანერგვისასხორციელდებაშესაბამისიინფორმაციისშეგროვება,დარგის
სპეციალისტებისმიერგაკეთებულიდასკვნებისადამოსაზრებებისმოსმენა,მოლოდინებისშეფასებადასტა
ტისტიკისშესწავლაგაანალიზება)მათიშეცდომაშიშეყვანისშემთხვევაშიბიუჯეტიშეიძლებაძალიანძნელად
გამოსასწორებელისაფრთხისწინაშედადგეს,აიღოსისეთივალდებულებები,რომლისრეალიზებასაცსაშუალო
ანგრძელვადიანპერიოდშივეღარგანახორციელებს(ჯანმრთელობისდაცვისადაზრუნვისსფეროებში,ძალიან
რთულიაშეამციროანშეწყვიტოარსებულიპროგრამა).
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რე კო მენ და ცია 6:

ადგილობრივითვითმმართველობებისდონეზეახალიპროგრამისდანერგვისასგასათვალის
წინებელისაკითხებიდაგანსახორციელებელიღონისძიებები:

ა) უნდაგანხორციელდესდაავადებისპრევალენტობისადაინციდენტობისშესახებმაქ
სიმალურადზუსტისტატისტიკურიინფორმაციისმოძიება(აღნიშნულიმიზნითშესაძ
ლებელიაგამოყენებულიქნესადგილობრივირწმუნებულებისმიერმოწოდებულიინ
ფორმაცია,ასევე,ინფორმაციისწყაროდუნდაიქნესგამოყენებულისოფლისექიმის
ინსტიტუტი,სასწრაფოდახმარებისსამსახურისსტატისტიკა,ჯანდაცვისშესაბამისი
სამსახურისმიერუნდამოხდეს,მოწოდებულიინფორმაციისსხავადასხვასაშუალე
ბებითშერჩევითიპრინციპითგადამოწმება(როგორიცაასატელეფონოკომუნიკაცია,
ჯგუფებისგასვლაადგილზედაა.შ.);

ბ) ხარჯებისგაანგარიშებისასუნდაგაანალიზდესარამარტოერთწლიანიპერიოდი,არა
მედმინიმუმ5წლიანისაშუალოვადიანიპერიოდი(გასათვალისწინებელია,პროგრამისბე
ნეფიციარებსგარკვეულიპერიოდისშემდეგდასჭირდებათთუარადამატებითისერვისებისმიწოდე
ბა,დასათვლელიარამდენადზუსტიაპოტენციურბენეფიციართასტატისტიკურიმონაცემები.ძალიან
გულდასმითარისმოსაკვლევიპროგრამათავისმიზნებისსრულადმისაღწევადხომარსაჭიროებს,ან/
დამომავალშიხომარდაჭირდება,სხვაპროგრამების/ღონისძიებებისგანხორციელებას.თითოეული
გადაწყვეტილებაანმოლოდინიმიზანშეწონილიადასაბუთებულიქნესაღნიშნულსფეროშიწარმატე
ბულიქვეყნებისმაგალითებისძირეულადშესწავლისსაფუძველზე).

გ) ხარჯებისკალკულაციაუნდაეყრდნობოდესდეტალურადარგუმენტირებულციფრებს.
სამართლიანობისთვისმაქსიმალურადუნდაგამოირიცხოსხარჯებისგასაშუალების
პრინციპი(თუპროგრამისღირებულებაზემრავალიცვლადიფაქტორიახდენსგავლენას,შეგვიძლია
პროგრამისღირებულებადავყოთკომპონენტებად,მაგალითად,შინმოვლისპროგრამისათვის:მედიკა
მენტებისადასახარჯიმასალებისღირებულება,კომუნალურიდასხვაარაპირდაპირიხარჯები,ასევე
პერსონალისხელფასიშეგვიძლიაგავაერთიანოთერთკომპონენტში,რომელიცყველაპაციენტისთვის
იქნება უცვლელი პირობითად  X ღირებულება, მეორე კომპონენტში შეგვიძლია გავითვალისწინოთ
ტრანსპორტირების ხარჯები პირობითად  Y ღირებულებით, რომელიც განსხვავებული იქნება სხვა
დასხვაკრიტერიუმისმიხედვით.მაგალითად,ქალაქშიY1,ქალაქგარეთ10კილომეტრიანრადიუსში
Y2,ქალაქგარეთ20კილომეტრიანრადიუსშიY3დაა.შ.შეგვიძლიაშემოვიტანოთასევე,მაღალმთია
ნობისკოეფიციენტიპირობითადZ,რომელიცგამრავლდებაშესაბამისYთანხაზე.ასეთშემთხვევაში
ყოველიკონკრეტულიზონისთვისმივიღებთსხვადასხვაღირებულებას,რომელიცადეკვატურიიქნება
განხორციელებულსერვისზეგაწეულიხარჯებისა.ასევეშესალებელია,კონკრეტულიგაანგარიშებისსა
ფუძველზე, მეორე კომპონენტი ყოველი კონკრეტულისოფლისათვის განისაზღვროს კონკრეტულად,
პროგრამაშიგაჩნდებაქალაქებისადასოფლებისჩამონათვალი,რომლითაცგანისაზღვრებათითოეუ
ლიმიმართულებისტარიფი).

დ) პროგრამის განხორციელების მონიტორინგიდა კონტროლი (პროგრამის მექანიზმები არ
უნდაეყრდნობოდესრომელიმემხარისკეთილსინდისიერებასან/დაკეთილნებას.ასევე,საჭიროადა
ბალანსებულიმაკონტროლებელიმექანიზნმებიგამართულიდამორგებულიიყოსშეცდომების/გადაც
დომების/სიცრუისპრევენციისეტაპზედადაუშვებელიაამისსანაცვლოდპროგრამაითვალისწინებდეს
მხოლოდფაქტიურადდამდგარიშემთხვევისშემდეგდასჯისმექანიზმებს,როგორიმკაცრიცარუნდა
იყოსაღნიშნულიდაროგორიმოქნილიცარუნდაიყოსგამოძიებისათვისსაჭირომექანიზმები.მაგა
ლითისთვის:თუკორპორაციისავტომობილსაღვჭურვავთჯიპიესმოწყობილობით,უნდაუცილებლად
გავმართოთმისიუწყვეტ (გონივრული სიხშირით)რეჟიმში მეთვალყურეობის სისტემაც, წინააღმდეგ
შემთხვევაში,თუკიავტომობილმაიმოძრავაწესებისდარღვევითდამოახდინაშეჯახება,მაშინმიუხე
დავადიმისა,რომგამოძიებისთვისძალიანადვილიდასადგენიიქნებავინიყოდამნაშავე,კორპორა
ციამაინცწაგებულირჩება,მითუმეტეს,თუასეთიავტომობილიმრავალიჰყავს.ამშემთხვევაშიდგება
რისკიიმისა,რომმძღოლებმათავიანთნებაზეიარონიმითდაიმედებულებმა,რომთუმათავარიაარ
მოუვიდათარავინშეამოწმებს,შესაბამისად,ესდიდიფინანსურირისკისქვეშაყენებსხსენებულორგა
ნიზაციას.

ე) პროგრამის დანერგვისას აუცილებლად გასათვალისწინებელია, მისი სამართლია
ნობისდასტაბილურობისუზრუნველყოფა.პროგრამა,რომელიცარაკმაყოფილებს
ზემოხსენებულპუნქტებშიჩამოთვლილკრიტერიუმებს,მუდამშეწყვეტისსაფრთხის
ქვეშიქნება.ვინაიდანთუღირებულებაარასამართლიანიადააღემატებარეალურფასს,მაშინამის
აღმოჩენისშემთხვევაშიმთელირიგიპრობლემებიშეექმნებათ,როგორცშესაბამისსამსახურებს,ასევე
მიმწოდებლებს,რაცპროგრამისდაფინანსებისმინიმუმმკვეთრადშეზღუდვასგამოიწვევს.თუღირე
ბულებაარაადეკვატურადდაბალია,მაშინმიმწოდებლებიიძულებულებიარიანმოითხოვონდაფინან



საქართველოს ზრუნვის პლატფორმა

38

სებისგაზრდა,ანდატოვონპროგრამა,რაც,თავისმხრივ,ძალიანარასტაბილურგარემოსქმნის,მით
უმეტეს,რომპრაქტიკაშიძალიანრთულადხორციელდებაერთხელდადგენილიფასისგაზრდისმიზ
ნითგადახედვა,ესღონისძიებაძალიანმაღალიპასუხისმგებლობისქვეშაყენებსშესაბამისმოხელე
ებს(როგორცწესიასეთშემთხვევებშიმაკონტროლებელორგანოებსბევრიმწვავეკითხვაუჩნდებათ
მათმიმართდაშესაბამისად,აღნიშნულისგანხორციელებასყველაერიდება).ყოველთვისუმჯობესია,
ღირებულებათავიდანვეძალიანდეტალურადიქნაშესწავლილიდასწორადდადგენილი.ამასთან,ძა
ლიანდიდიმნიშვნელობაენიჭება,თავიდანვესწორადგანსაზღვრულმონიტორინგისადაკონტროლის
მექანიზმებს.გარდაამისა,გადამწყვეტიმნიშვნელობააქვსპროგრამისდაგეგმვისას,იგიძირითადმი
ზანთანერთადემსახურებოდესშესაბამისისფეროსგანვითარებისხელშეწყობასაც.მიუხედავადიმისა,
რამოცულობისპროგრამაა,აღნიშნულიმიდგომაუპირობოდუნდაიქნესგამოყენებულისახელმწიფო
დაადგილობრივიყველაპროგრამისდანერგვისას,რაცმიიღწევაპროგრამისსამართლიანიფასითადა
სტაბილურობით.

კვლევისფარგლებშიმოძიებულიინფორმაციისგაანალიზებისსაფუძველზე,შეგვიძლიავიმ
სჯელოთ,რომსაჭიროაგადაიხედოსრიგიმუნიციპალიტეტებისჯანდაცვისადაზრუნვისსფე
როშიგანსახორციელებელიპროგრამები,დავიწროვდესდადაკონკრეტდესმათიმიზნობრი
ობა,გაიწეროსმოსალოდნელიშედეგიდაშეფასებისინდიკატორები.ასევე,მიზანშეწონილია
თვითმმართველობისშესაბამისისამსახურებიაქტიურადჩაერთონპროგრამისადმინისტრი
რებისსაკითხებშიცდაარშემოიფარგლონმხოლოდფულადიდახმარებისგადარიცხვისათ
ვის საჭიროღონისძიებებით. საჭიროაფულადიდახმარებების პრაქტიკა ამ ეტაპზე ჩანაც
ვლდესკლასიკურივერტიკალურიპროგრამებით,რომელიცგათვლილიიქნება,ასევე,კონ
კრეტულიდარგებისადამიმართულებებისგანვითარებაზე.
ჯანდაცვისადაზრუნვისპროგრამებისფარგლებშიარსებულიფინანსურირესურსისაშუალე
ბასიძლევა,ქვეპროგრამებისფარგლებში,პრიორიტეტებისგადაფასებისადაღონისძიებების
მიზნობრიობისგაზრდისხარჯზე,სრულიადრეალისტურადმივიჩნიოთადგილობრივითვით
მმართველობისინტერესებისშესაბამისიახალიპროგრამებისდანერგვისშესაძლებლობა.
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