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საცხოვრისის მუნიციპალური სერვისები
საქართველოში

წლების მანძილზე, უსახლკარობა არაღიარებულ 
პრობლემას წარმოადგენდა საქართველოში. 
ღია საზოგადოების ფონდის ეგიდით 
ჩატარებულმა კვლევებმა გამოავლინა, რომ 
უსახლკარობასთან ბრძოლის სისტემური ხედვის 
არარსებობის პირობებში, საცხოვრისის 
მუნიციპალური სერვისები სუსტ და ფრაგმენტულ 
ხასიათს ატარებს. 2019 წლის მაისში, ღია 
საზოგადოების ფონდმა საქართველოს 6 
მუნიციპალიტეტისგან საცხოვრისის 
სერვისებისა და მოქალაქეთა 
მიმართვიანობის შესახებ ინფორმაცია 
გამოითხოვა. წინამდებარე დოკუმენტი ამ 
ინფორმაციის დამუშავების საფუძველზე 
მომზადდა.

ანანო ცინცაბაძე, ვახტანგ ნაცვლიშვილი
ივლისი, 2019, თბილისისერია #1,

საქართველოს კონსტიტუციის ახალი რედაქცია 
აღიარებს სახელმწიფოს ვალდებულებას, იზრუნოს 
მოქალაქის ღირსეული საცხოვრებლით 
უზრუნველყოფაზე.

საქართველოს მიერ რატიფიცირებული 
გაერთიანებული ერების ეკონომიკური, სოციალური 
და კულტურული უფლებების შესახებ საერთაშორისო 
პაქტი აღიარებს ადამიანის სათანადო საცხოვრებლის 
უფლებას.  ამასთან, ღია მმართველობის 
პარტნიორობის 2018-19 წლების სამოქმედო გეგმით, 
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 
დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური 
დაცვის სამინისტრომ საცხოვრისის პოლიტიკის 
დოკუმენტისა და სამთავრობო სამოქმედო გეგმის 
შემუშავების ვალდებულება აიღო.  2019 წელს, 
საქართველოს მთავრობამ შექმნა უწყებათაშორისი 
კომისია, რომელსაც უსახლკარობის პრობლემის 
დაძლევის ერთიანი ხედვის ჩამოყალიბება დაევალა. 

წლების მანძილზე, უსახლკარობა არაღიარებულ 
პრობლემას წარმოადგენდა საქართველოში. 
2016-2018 წლებში, ღია საზოგადოების ფონდის 
ეგიდით მომზადებული კვლევები აჩვენებს, რომ 
ეკოლოგიური კატასტროფების, შეიარაღებული 
კონფლიქტების, მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური 
გარემოსა და გაუაზრებელი განვითარების 
პროექტების შედეგად ასიათასობით ადამიანი ჭერის 
გარეშე გარჩა, ხოლო მოქალაქეთა დიდი ნაწილი 
არასათანადო საცხოვრებელში ცხოვრობს. 
საქართველოს ამ დრომდე არ აქვს 
უსახლკარობასთან ბრძოლისა და მისი აღმოფხვრის 
სისტემური ხედვა. პრობლემასთან ბრძოლას 
ართულებს ისიც, რომ ქვეყანა არ აწარმოებს 
უსახლკარო და არასათანადო საცხოვრებელში 

მცხოვრები შინამეურნეობებისა და მათი საჭიროებების 
კვლევასა და სტატისტიკას.

სოციალური დახმარების შესახებ საქართველოს კანონი  
და ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი  
უსახლკარო პირთა რეგისტრაციას და მათი 
თავშესაფრით უზრუნველყოფას მუნიციპალიტეტის 
უფლებამოსილებად განსაზღვრავს. 2019 წლის მაისში, 
ღია საზოგადოების ფონდმა საქართველოს 6 
მუნიციპალიტეტისგან - თბილისი, ქუთაისი, ბათუმი, 
სენაკი, თეთრიწყარო, რუსთავი - საცხოვრისის 
სერვისებისა და მოქალაქეთა მიმართვიანობის შესახებ 
ინფორმაცია გამოითხოვა.

სერია „საცხოვრისის პოლიტიკა საქართველოში“ N1 www.osgf.ge
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საცხოვრისის მუნიციპალური სერვისები საქართველოში

შესწავლილი მუნიციპალიტეტებიდან, უსახლკაროდ 
მიჩნეული ოჯახის ბინის ქირას ანაზღაურებს რუსთავის, 
გორის, თბილისისა და თეთრიწყაროს 
მუნიციპალიტეტები. ბინის ქირის სერვისი დროებითია 
და სხვადასხვა ვადითაა შემოფარგლული: რუსთავსა 
და თბილისში - 2 წლით, ხოლო სენაკსა და 
თეთრიწყაროში - ერთი წლით. უსახლკაროდ 
რეგისტრირებული პირი, გორის მუნიციპალიტეტისგან 
ერთჯერად, თვეში 100 ლარის ოდენობის ქირის 
დაფინანსებას იღებს. შესაბამისი ვადის ამოწურვის 
შემდეგ, სერვისის მიმღებთა საცხოვრებლის 
პრობლემა კვლავ გადაუჭრელი რჩება.

ქირის სუბსიდიის მსგავსად, საცხოვრისის 
მუნიციპალური სერვისის გავრცელებული ფორმაა 
სოციალურ საცხოვრისებსა და ღამის გასათევ 
თავშესაფრებში უსახლკარო პირთა დროებითი 
შესახლება. სოციალური საცხოვრისი გვხვდება 
თბილისის , ქუთაისის, ბათუმისა და გორის 
მუნიციპალიტეტებში. სოციალურ საცხოვრისებში 
უსახლკარო პირთა შესახლება ფორმალურად 
გარკვეული ვადითაა შემოფარგლული. სერვისის 
მიმღებთა გაძლიერებისა და რეინტეგრაციის 
სერვისების სიმწირის, ხოლო ზოგიერთ 
მუნიციპალიტეტში მათი არარსებობის პირობებში, 
უსახლკარო პირები დროებით თავშესაფრებში 
განუსაზაღვრელი ვადით სახლობენ; სოციალური 
საცხოვრისის დატოვების შემთხვევაში უსახლკარო 
პირები ჭერის გარეშე შესაძლოა დარჩნენ.

მუნიციპალური სერვისების არასაკმარისობაზე 
მიუთითებს ის ფაქტიც, რომ, უმეტეს შემთხვევაში, 
ბინის ქირა ან სოციალური საცხოვრისი უსახლკარო 
პირთათვის შეთავაზებული ერთადერთი სერვისია. 
მაგალითად, ქუთაისში ახალდასრულებული 
სოციალური საცხოვრისი უკვე დაიკავა მერიის მიერ 
შესახლებულმა 75 ოჯახმა (277 ადამიანი). 
ინფორმაციის მოწოდების მომენტისათვის, ქუთაისის 
მერიაში საცხოვრისის მოთხოვნის 130 განცხადებაა 
რეგისტრირებული და, ადგილების არასაკმარისობის 
გამო, მათი შესახლება ან მათთვის სხვა ტიპის 
სერვისის შეთავაზება ვერ ხერხდება. 

სერვისების სიმწირესა და არასაკმარისობას 
ადასტურებს ისიც, რომ არ იკლებს საცხოვრისის 
უზრუნველყოფის მოთხოვნით მუნიციპალიტეტებში 
შესული განცხადებები, რომელთა დაკმაყოფილებაც, 
როგორც წესი, ვერ ხერხდება.

მიუხედავად იმისა, რომ ბათუმში საცხოვრისთან 
დაკავშირებული სერვისებით ამ მომენტისთვის

1. საცხოვრებლის მუნიციპალური 
სერვისების არასაკმარისობა და დროებითობა 

სერია „საცხოვრისის პოლიტიკა საქართველოში“ N1 ივლისი, 2019, თბილისი

მიღებული ინფორმაციის  ანალიზი გამოკვეთს, რომ:

   საცხოვრებლის მუნიციპალური სერვისები 
არასაკმარისია და ვერ უზრუნველყოფს უსახლკარო 
პირთა საჭიროებაზე მორგებული სერვისების 
მიწოდებას;
   საცხოვრებლის მუნიციპალური სერვისები დროებით 
ხასიათს ატარებს და არ არის გათვლილი 
უსახლკარო პირთა სოციალურ-ეკონომიკურ 
გაძლიერებასა და მათი მდგომარეობის გრძელვადიან 
გაუმჯობესებაზე;
   თითოეული მუნიციპალიტეტი მოქალაქესა და 
შინამეურნეობას განსხვავებულ საცხოვრისის 
სერვისებს აწვდის, რაც სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში 
მცხოვრებ პირებს არაერთგვაროვან სოციალურ 
დაცვას სთავაზობს;
   მუნიციპალიტეტთა უმრავლესობა არ იყენებს 
უსახლკაროს საკანონმდებლო დეფინიციას, რაც 
განსხვავებულ პრაქტიკას ქმნის უსახლკარო პირთა 
აღიარების, რეგისტრაციისა და დაცვის მხრივ. 

საცხოვრებლის მუნიციპალური სერვისების 
გასაუმჯობესებლად, საჭიროა შემდგომი კვლევა და 
შემუშავება სახელმწიფოს ერთიანი, სისტემური 
ხედვისა, რომელიც უსახლკარობის აღმოფხვრასა და 
საცხოვრებელზე მოქალაქეთა ხელმისაწვდომობის 
გაზრდას დაისახავს მიზნად.

წინამდებარე დოკუმენტის მიზანია, საცხოვრებლის 
პოლიტიკის უწყებათაშორის კომისიას მიაწოდოს 
საქართველოს ზოგიერთ მუნიციპალიტეტში არსებული 
საცხოვრისის სერვისების კრიტიკული მიმოხილვა.

მუნიციპალიტეტებიდან მოწოდებული ინფორმაციის 
ანალიზით ცხადი ხდება, რომ არსებული სერვისები 
არ არის ორიენტირებული უსახლკარობის 
გრძელვადიანი აღმოფხვრის მიზანზე და მხოლოდ 
ერთჯერად, დროებით ხასიათს ატარებს.  სერვისის 
მიწოდების დროს, მუნიციპალიტეტი არ სწავლობს 
უსახლკარო პირთა საჭიროებებს და არ სთავაზობს 
მათ იმგვარ დახმარებას, რაც მათ სერვისის 
დასრულების შემდგომ, დამოუკიდებელი ცხოვრების 
საშუალებას მისცემს.

მუნიციპალიტეტებისგან მოწოდებული ინფორმაცია 
აჩვენებს, რომ საცხოვრებლის მუნიციპალური 
სერვისის ყველაზე გავრცელებული ფორმა ბინის 
ქირის ანაზღაურებაა. 
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უკვე 100-მდე მოქალაქე და 100 ოჯახი სარგებლობს, 
2018 წლიდან ბათუმის მუნიციპალიტეტს საცხოვრისის 
მოთხოვნით 250-მა ადამიანმა მიმართა; იმავე 
შინაარსის 199 განცხადება შევიდა რუსთავში, თუმცა ამ 
მუნიციპალიტეტს საცხოვრისით დაკმაყოფილების ან 
უარის თქმის შესახებ არც ერთი გადაწყვეტილება არ 
მიუღია; გორის მუნიციპალიტეტში უსახლკარო პირად 
111 ადამიანის რეგისტრაციის მიუხედავად, მოთხოვნის 
რაოდენობა არ მცირდება და, დღეის მდგომარეობით, 
196 განცხადებას შეადგენს; თბილისში, 2018 წელს 
უსახკაროთა რეგისტრაციის წესის ამოქმედებიდან 
დღემდე, 4000-მდე განცხადება დარეგისტრირდა.

ერთიანი სახელმწიფო სტრატეგიის არარსებობის 
პირობებში, გამოწვევას წარმოადგენს უსახლკარობის 
სერვისების არაერთგვაროვნება და განსხვავებული 
ხასიათი სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში. სხვა 
სიტყვებით, სერვისი, რომელიც ხელმისაწვდომია ერთ 
მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული უსახლკარო 
პირისათვის, არ არის ხელმისაწვდომი ამავე სტატუსი 
მქონე პირისთვის სხვა მუნიციპალიტეტში.

ბათუმის მუნიციპალიტეტი მის ტერიტორიაზე 
რეგისტრირებულ საქართველოს მოქალაქეებიგან 
შემდგარ შინამეურნეობებს სთავაზობს 
ხელმისაწვდომი საცხოვრისის (ე.წ. იაფი სახლის) 
პროგრამას. პროგრამის ფარგლებში, 
საშუალოშემოსავლიან    შინამეურნეობას გადაეცემა 
კეთილმოწყობილი ბინა, რომლის თვითღირებულება 
15 წლის განმავლობაში ქირის სახით უნდა 
დაიფაროს. პროგრამის ფარგლებში პრიორიტეტი 
ენიჭებათ ახალდაქორწინებულ წყვილებს და ისეთ 
ოჯახებს, რომელთა წევრი შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირი, მარჩენალდაკარგული, 
მრავალშვილიანი ან მარტოხელა დედაა. ამასთან, 
ბათუმის მუნიციპალიტეტი საცხოვრისის მქონე, თუმცა 
საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების 
შესაძლებლობის არმქონე, ოჯახებს სარემონტო 
სამუშაოებისათვის თანხების ანაზღაურებასა და 
საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გადაცემას სთავაზოვს. 
ასეთი სერვისები რუსთავის, სენაკის, თეთრიწყაროს, 
თბილისის მუნიციპალიტეტებში ხელმისაწვდომი არ 
არის.

გორის მუნიციპალიტეტი უსახლკარო პირებს 
გადასაადგილებელი კონტეინერების შეძენასა და მის 
დროებით საცხოვრისად გამოყენებას სთავაზობს. 
განსხვავებით სხვა მუნიციპალიტეტებისგან, 

გორში ასევე შესაძლებელია უკიდურესად მძიმე 
მდგომარეობაში მყოფი ოჯახებისა და მიუსაფარ 
პირთა  კაპიტალური ფართით უზრუნველყოფა, 
შესაბამისი პირობების დაკმაყოფილების შემთხვევაში. 
მსგავსი სერვისები არ არის მისაწვდომი სენაკისა და 
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის.

თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია შესაბამისი 
საჭიროების მქონე მოქალაქეებს ღამის გასათევ 
თავშესაფარს ან სოციალურ საცხოვრისში დროებით 
შესახლებას სთავაზობს. ამასთან, თბილისის მერია 
სოციალური საცხოვრისებში შესახლებულ 
პირებისთვის ე.წ. რეაბილიტაცია-რესოციალიზაციის 
სხვადასხვა სერვისს ახორციელებს, რაც უმეტესად არ 
არის ხელმისაწვდომი სხვა მუნიციპალიტეტის 
მოსახლეობისათვის; მათ შორისაა, მხარდაჭერითი და 
შრომითი თერაპია, სამუშაოს მაძიებელთა 
პროფესიული გადამზადება, დასაქმების ხელშეწყობა 
და საზოგადოებაში ინტეგრაციის უზრუნველმყოფი 
ღონისძიებები. თუმცა უნდა აღინიშნოს ის, რომ ამ 
დამატებით სერვისებზე ხელმისაწვდომობა 
დამოკიდებულია სოციალურ საცხოვრისში 
ცხოვრებაზე.

მუნიციპალიტეტების დონეზე არ არსებობს 
უსახლკარო პირის ერთიანი და შეთანხმებული 
დეფინიცია. სოციალური დახმარების შესახებ 
საქართველოს კანონი უსახლკაროდ მიიჩნევს 
მუდმივი, განსაზღვრული საცხოვრებელი ადგილის 
არმქონე პირს, რომელიც ადგილობრივი 
თვითმმართველობის ორგანოში რეგისტრირებულია, 
როგორც უსახლკარო. ამავე კანონის მიხედვით, 
უსახლკაროდ აღიარებისთვის აუცილებელია 
ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანომ პირს 
უსახლკაროს სტატუსი მიანიჭოს. საკანონმდებლო 
დეფინიციის გამოყენების ნაცვლად, 
მუნიციპალიტეტების ნაწილი შესაბამისი საჭიროების 
მქონე პირებს უსახლკაროს სტატუსს არ ანიჭებს და, 
შესაბამისად, არ აწარმოებს უსახლკარო პირთა 
აღნუსხვას. ზოგიერთი მუნიციპალიტეტი კი სტატუსის 
მისანიჭებლად მათ მიერვე დადგენილ კრიტერიუმებს 
იყენებენ. ეს კრიტერიუმები განსხვავებულია 
სხვადასხვა მუნიციპალიტეტის მიხედვით. შესაბამისად, 
უსახლკაროს სტატუსის მოსაპოვებლად და/ან 
საცხოვრისის სერვისის მისაღებად საქართველოს 
სხვადასხვა ტერიტორიულ ერთეულში 
რეგისტრირებულ მოქალაქეებს განსხვავებული 
კრიტერიუმების დაკმაყოფილება უწევთ. 

2. საცხოვრებლის მუნიციპალური სერვისების 
   არაერთგვაროვნება

სერია „საცხოვრისის პოლიტიკა საქართველოში“ N1 ივლისი, 2019, თბილისი

3. უსახლკაროდ აღიარების განსხვავებული 
   კრიტერიუმები
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მუნიციპალიტეტებიდან გამოთხოვილი ინფორმაცია 
აჩვენებს, რომ, მიუხედავად კანონით განსაზღვრული 
დანაწესისა, ბათუმის მუნიციპალიტეტი საერთოდ არ 
მიიჩნევს საკუთარ კომპეტენციად უსახლკარო 
პირთათვის სტატუსის მინიჭებას. საკუთარი 
კრიტერიუმებით მსჯელობს გორის, სენაკისა და 
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტები და შესაბამისი 
საჭიროების მქონე პირებს საცხოვრისის სერვისებს 
უსახლკაროს სტატუსის მინიჭების გარეშე სთავაზობს. 
უსახლკარო პირისათვის სტატუსის მისანიჭებლად, 
თბილისისა და ქუთაისის მუნიციპალიტეტებს საკუთარი 
დეფინიცია აქვს შემუშავებული.

რუსთავის მუნიციპალიტეტი დროებითი საცხოვრისით 
უზრუნველყოფისათვის მოითხოვს რუსთავის 
ტერიტორიაზე არანაკლებ 15 წლის განმავლობაში 
რეგისტრაციის ფაქტსა და 5-წლიან ფაქტობრივ 
უსახლკარობას. ასეთი მკაცრი პირობები დადგენილი 
არ არის, მაგალითად, გორის მუნიციპალიტეტის 
მოქალაქეებისთვის, რომელთაც კონკრეტული 
სერვისი შესაძლოა, მიეწოდოთ უკიდურესად მძიმე 
მდგომარეობაში მყოფ ოჯახად მიჩნევის შემთხვევაში. 
ამავე დროს, ქუთაისში ქირის სერვისით 
სარგებლობისთვის პირი მუნიციპალიტეტის 
ტერიტორიაზე არანაკლებ 2 წლის პერიოდით უნდა 
იყოს რეგისტრირებული; ქუთაისის მერია სოციალურ 
საცხოვრისში შესახლების საშუალებას მხოლოდ 
სოციალურად დაუცველთა ბაზაში 200 ათასი ან მეტი 
ქულის მქონე ოჯახებს აძლევს.

 

 

საქართველოს მუნიციპალიტეტებში არსებული 
საცხოვრისის სერვისები არასაკმარის, 
არაერთგვაროვან და დროებით ხასიათს ატარებს და, 
შესაბამისად, ვერ უზრუნველყოფს ადამიანის 
ღირსებისა და სათანადო საცხოვრებლის უფლების 
სრულფასოვან დაცვას. ერთიანი სახელმწიფო 
პოლიტიკის არარსებობის გამო, საცხოვრისის 
ფრაგმენტული სერვისი მიზნად არ ისახავს 
უსახლკარობის შემცირებასა და აღმოფხვრას; იგი არც 
უსახლკარობის გამომწვევი მიზეზებთან ბრძოლას 
ითვალისწინებს. საუკეთესო შემთხვევაში, 
მუნიციპალიტეტები ორიენტირებული არიან, 
უსახლკარო პირთა მძიმე მდგომარეობა მცირედით 
შეამსუბუქონ.

საქართველოს ღია მმართველობის პარტნიორობის 
2018-2019 წლების სამოქმედო გეგმით აღებული 
ვალდებულების ფარგლებში, სახელმწიფომ უნდა 
შეიმუშავოს სტრატეგია და საფეხურეობრივი გეგმა, 
რომელიც უსახლკარობის გამომწვევი მიზეზების 
წინააღმდეგ ბრძოლასა და შესაბამისი საჭიროების 
მქონე პირთა სოციალურ-ეკონომიკურ გაძლიერებას 
დაისახავს მიზნად.

დასკვნა
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საცხოვრისის მუნიციპალური სერვისები საქართველოში

სერია „საცხოვრისის პოლიტიკა საქართველოში“ N1

1. იხ. საქართველოს კონსტიტუცია, მუხლი 5. (საქართველოს პარლამენტის უწყებები, 31-33, 24/08/1995). ხელმისაწდომია ბმულზე: 
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/30346?publication=35 [ბოლო ნახვა: 29.07.2019].

2. იხ. ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებების შესახებ საერთაშორისო პაქტი, მუხლი 11. ხელმისაწვდომია ბმულზე: 
https://matsne.gov.ge/document/view/1483577?publication=0 [ბოლო ნახვა: 29.07.2019].

3. იხ. საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 12 ნოემბრის N537 დადგენილება „ღია მმართველობა საქართველოს 2018-2019 წლების 
სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ [ვალდებულება 14]. ხელმისაწვდომია ბმულზე: https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4364776?publi-
cation=0 [ბოლო ნახვა: 29.07.2019].

4. იხ. საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 12 აპრილის N190 დადგენილება „საცხოვრისის პოლიტიკის დოკუმენტისა და მისი სამოქმედო 
გეგმის შემუშავების ხელშემწყობი სამთავრობო კომისიის შექმნისა და დებულების დამტკიცების თაობაზე“. ხელმისაწვდომია ბმულზე: 
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4536598?publication=0 [ბოლო ნახვა: 29.07.2019].

5. იხ. ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC). უსახლკარობა - სახელმწიფო პოლიტიკის ანალიზი (თბილისი, 
2016); ხელმისაწვდომია მბულზე:  https://emc.org.ge/uploads/products/pd-
f/%E1%83%A3%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%9A%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%91%E1%
83%90.pdf [ბოლო ნახვა: 29.07.2019]; ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC). უფლება სათანადო 
საცხოვრებელზე - ძირითადი გამოწვევების ანალიზი (თბილისი, 2018) ხელმისაწვდომია მბულზე:  https://emc.org.ge/uploads/products/pdf/Hous-
ing_GEO_WEB_1542875321.pdf [ბოლო ნახვა: 29.07.2019]; ურბან რეაქტორი. საბინაო პოლიტიკა საქართველოში თბილისის მაგალითზე 
(თბილისი, 2018). ხელმისაწვდომია ბმულზე: http://urbanreactor.blogspot.com/2018/12/housing-policy-in-georgia.html [ბოლო ნახვა: 29.07.2019].
  
6. იხ. სოციალური დახმარების შესახებ საქართველოს კანონი (სსმ, 51, 31/12/2006). ხელმისაწვდომია ბმულზე: https://matsne.gov.ge/ka/docu-
ment/view/23098?publication=12 [ბოლო ნახვა: 29.07.2019].

7. იხ. საქართველოს ორგანული კანონი ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი (სსმ, 1958-IIს,19/02/2014). ხელმისაწვდომია ბმულზე: 
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2244429?publication=41 [ბოლო ნახვა: 29.07.2019].

8. ინამდებარე დოკუმენტი ეყრდნობა 6 მუნიციპალიტეტისგან გამოთხოვილ ინფორმაციას და ემყარება ამ ინფორმაციის სისწორის ვარაუდს. 
ჩვენ მიერ გამოთხოვილი საჯარო ინფორმაცია: ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის 2019 წლის 27 მაისის N01/12345 წერილი და თანდართული 
დოკუმენტები; თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და 
ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის 2019 წლის 17 მაისის N1487 წერილი და თანდართული დოკუმენტები; ბათუმის მუნიციპალიტეტის 
ადმინისტრაციის 2019 წლის 10 ივნისის N25/12189 წერილი და თანდართული დოკუმენტები; რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის 2019 წლის 10 
ივნისის N02/8455 და თანდართული დოკუმენტები; გორის მუნიციპალიტეტის მერიის 2019 წლის 29 მაისის N01/10154 წერილი და 
თანდართული დოკუმენტები; თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახურის 2019 წლის 
23 მაისის N15-01191431152 წერილი და თანდართული დოკუმენტები.

9. თბილისში 3 სოციალური საცხოვრისი ფუნციონირებს.

10. პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად, ოჯახის წევრები არ უნდა ფლობდნენ სხვა ქონებას ან სასოფლო-სამეურნეო მიწას, ხოლო 
შემოსავალი უნდა შეადგენდეს ხელმისაწვდომი საცხოვრისისთვის ყოველთვიური შენატანის მინიმუმ ორმაგ ოდენობას. ამასთან, საერთო 
შემოსავალი არ უნდა აღემატებოდეს 1 სულიანი ოჯახისთვის არ უნდა აღემატებოდეს 1200 ლარს, 2 სულიანისთვის - 1800 ლარს, 3 
სულიანისთვის - 2400 ლარს, ხოლო 4 და მეტ სულიანისთვის - 3000 ლარს.
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