ჰემოდიალიზის
კომპონენტის
მოსარგებლეთა
დახმარება

ონის მუნიციპალიტეტში
მცხოვრები პირები,
რომელსაც ავადობის
დიაგნოზით დაენიშნა
დიალიზის კომპონენტის
სამედიცინო მომსახურება
მედიკამენტებით

მედიკამენტებით
უზრუნველყოფა

უზრუნველყოფის მიზნით
დახმარება გაეწევა
მუნიციპალიტეტში

39 000

შენიშვნა

2018 წლის ფაქტი
35580

2019 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

პროგრამის
სამიზნე ჯგუფი

პროგრამის/
ქვეპროგრამის
დასახელება

მუნიციპალიტეტის
დასახელება

N

35 433

სტაციონარული
მკურნალობის, ოპერაციისა
და ლაბორატორიულავადმყოფთა დახმარება
დიაგნოსტიკური
გამოკვლევების საჭიროების
მქონე მოქალაქეები

ცერებრალური დამბლის,
დაუნის სინდრომის,
ტეტრაპლეგია, ჰემიპლეგია,
პარაპლეგია, მკვეთრად
გამოხატული ტეტრაპარეზი,
მკვეთრად გამოხატული
პარაპარეზი, მყარი ნარჩენი
მოვლენები მკვეთრად
არასაპენსიო ასაკის შშმ
პირთა სოციალური დაცვა გამოხატული ჰემიპარეზით,

6 000

8400

7 000

გონებრივი ჩამორჩენის,
ეპილეფსიის, ფსიქიკური
პრობლემების, ორმხრივი
ნეიროსენსორული (IV
ხარისხის) სმენაჩლუნგობის
და ინვალიდობის ეტლის
საჭიროების მქონე პირები

3

ონი

მრავალშვილიანი
ოჯახებისა და ბავშვის
შეძენასთან
დაკავშირებით

მრავალშვილიანი ოჯახები,
ახალშობილები
34850

დახმარება
მზრუნველობას
მოკლებულ ბავშვთა
დახმარება

ოჯახი

მარჩენალდაკარგული,
ობოლი და მშობელთა
მზრუნველობას
მოკლებული ბავშვები

25850

35 000

ომის ვეტერანთა,
საქართველოს
ტერიტორიული
ერთიანობისათვის
საქართველოს
ბრძოლაში
ტერიტორიული
დაინვალიდებულ პირთა
მთლიანობისათვის
და ბრძოლის დროს
ბრძოლაში მონაწილეები
დაღუპულ მეომართა
ოჯახების სოციალური
დაცვა
ომის ვეტერანთა,
ომის ვეტერანთა,
საქართველოს
საქ.ტერიტორიული
ტერიტორიული
მთლიანობისათვის
ერთიანობისათვის
ბრძოლაში დაღუპულ
ბრძოლაში
მებრძოლთა, მარჩენალ
დაინვალიდებულ პირთა
დაკარგულთა და
და ბრძოლის დროს
ინვალიდთა ოჯახები,
დაღუპულ მეომართა
აფხაზეთიდან და
ხანძრისა და სტიქიური
დაზარალებული ოჯახები,
მოვლენების (მეწყერი,
გრიგალი, ღვარცოფი, რომელთაც გაუნადგურდათ
ან მნიშვნელოვნად
დიდთოვლობა,წყალდიდ
დაუზიანდათ
ობა) შედეგად
საცხოვრებელი სახლი
დაზარალებული
ოჯახების სოციალური
ხანდაზმულ მოქალაქეთა
სოციალური დაცვა

100 წლის და მეტი ასაკის
უხუცესები

უპატრონო
მიცვალებულთა
დაკრძალვის
დაფინანსება

გარდაცვლილი
მოქალაქის(დაკრძალვის )
ხარჯი, რომელსაც არ ყავს
პირველი და მეორე რიგის
მემკვიდრეები

ომის მონაწილეთა და
ტერიტორიული
მთლიანობისათვის
დაღუპულთა ოჯახების
დაცვა

გარდაცვლილი ომის
ვეტერანებისათვის
სარიტუალო ხარჯების
გაცემა

3250

3400

3 300

1 950

1861.5

2 000

10 000

0

10 000

1900

2500

2 500

3000

250

3000

კომუნალური
მომსახურება
: წყალი,
დასუფთავებ
ა ყოველთვე,
( მიმდინარე)

ომის ვეტერანთა
დახმარებები

მეორე მსოფლიო ომის,
ავღანეთის ომის, საქ.
ტერიტორიული
მთლიანობისათვის
მებრძოლები,ამ ომში
მარჩენალდაკარგული
ოჯახები

მარტოხელა მშობლების
მარტოხელა დედა/მამა
ფულადი დახმარება
ობოლი ბავშვების
ფულადი დახმარება

დედ-მამით 18 წლამდე
ობოლი ბავშვები

ხანდაზმულთა ფულადი 90 წელს ზევით ასაკის მქონე
დახმარება
ხანდაზმულები
მუნიციპალიტეტის
მოსახლეობის
მუნიციპალიტეტში
სამედიცინო
რეგისტრირებული
მომსახურეობა/ამბულატ მოქალაქეები
ორიული შემოწმება
უკიდურესად
გაჭირვებული
მოსახლეობისათვის
საშობაო, სააღდგომო
საჩუქრებით დახმარება.

უმწეოთა სასადილოს
ბენეფიციარები,
უკიდურესად
შეჭირვებულები

