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დუშეთისმუნიციპალიტეტისსაკრებულოს
დადგენილება №2
2015 წლის 6 თებერვალი
ქ. დუშეთი
დუშეთისმუნიციპალიტეტისბიუჯეტიდანსოციალურიდახმარებისგაცემისწესისდამტკიცების
შესახებ
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივითვითმმართველობისკოდექსის” 16ემუხლის
მე-3,მე-4პუნქტების,
61-ემუხლისპირველი,
მე-2
პუქნტების,
„ნორმატიულიაქტებისშესახებ“საქართველოსკანონის25-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ბ“
ქვეპუნქტის და ,,საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ პირველი და მე-3
პუნქტების შესაბამისად, დუშეთისმუნიციპალიტეტისსაკრებულოადგენს:
მუხლი 1
დამტკიცდესდუშეთისმუნიციპალიტეტის
2015წლისბიუჯეტიდანსოციალურიდახმარებებისგაცემისწესი დანართი№1-ის შესაბამისად.
მუხლი 2
ამ დადგენილების ამოქმედების დღიდან ძალადაკარგულად გამოცხადდეს დუშეთის
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 23 იანვრის N1 დადგენილება - „დუშეთის
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების
შესახებ“.
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საკრებულოსთავმჯდომარეგიორგი ლაფანაშვილი

დანართი N 1
დუშეთისმუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტიდან სოციალურიდახმარებისგაცემისწესი
მუხლი 1.ზოგადი დებულებები
1.ესწესიგანსაზღვრავსდუშეთისმუნიციპალიტეტში
საცხოვრებლად
რეგისტრირებული
მოსახლეობისათვისბიუჯეტიდანსოციალური
დახმარებისგაცემისადამისიმიღებისპირობებს, მიმღებთა (ბენეფიციართა) კატეგორიებს,
მათმიერ
მუნიციპალიტეტშიწარსადგენდოკუმენტებსდადახმარებისსახითგასაცემითანხისოდენობას
.
2.
პროგრამისმიზანიადაეხმაროსდახელიშეუწყოსსოციალურადგაჭირვებულმოსახლეობასკვა
ლიფიციურიდასპეციალიზებულისამედიცინომომსახურებისმიღებაში,
სოციალური
პირობების გაუმჯობესებაში.
მუხლი 2. სოციალური პროგრამების დასახელებები
1.სამკურნალო დაწესებულებებში სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის
მკურნალობის და ოპერაციის ხარჯები
2.სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.
3. სარიტუალო მომსახურება.
4.უფასო სასადილოს დაფინანსება.
5. სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარება.
6. სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება.
7. დევნილთა სოციალური დახმარება.
მუხლი 3. პროგრამების განხორციელების არეალი
დუშეთის მუნიციპალიტეტი
მუხლი 4. პროგრამების დაინანსების წყარო
დუშეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი
მუხლი 5.პასუხისმგებელი სამსახურები პროგრამების განხორციელებაზე
1.საორგანიზაციო
ნაწილში
დუშეთის
მუნიციპალიტეტის
გამგეობის
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური.( შემდგომში - ,, სამსახური“ )
2.საფინანსო ნაწილში- დუშეთის
სამსახური.
მუხლი 6. პროგრამების მიზანი

მუნიციპალიტეტის

გამგეობის საფინანსო

დუშეთის
მუნიციპალიტეტში
მცხოვრები ეკონომიურად
გაჭირვერვებული
მოსახლეობის, დაბალშემოსავლიანი ოჯახებისა და მუნიციპალურ
პროგრამებში
მითითებული კატეგორიების მოქალაქეთა პირობების გაუმჯობესება.
მუხლი7. მოსალოდნელი შედეგი
ეკონომიურად გაჭირვებული მოსახლეობის სოციალური დაცვა.
მუხლი 8. შედეგების შეფასების ინდიკატორი
უკიდურესად
გაუმჯობესება.

შეჭირვებული

მოსახლეობის

მდგომარეობის

ნაწილობრივ

მუხლი 9. დახმარების მიმღებთა კატეგორია
მუნიციპალურ პროგრამებში მითითებული კატეგორიების მოქალაქეები.
მუხლი10. დახმარების გაცემის პერიოდულობა
მოქალაქეებს
დახმარება გაეწევათ
ერთჯერადად,
წელიწადში
ერთხელ.
განსაკუთრებულ შემთხვევებშიკი
განმეორებით, კომისიის
მიერ მიღებული
გადაწყვეტილების შესაბამისად.
მუხლი11. ანგარიშსწორების ფორმა
ანაზღაურება
მოხდება
კანონმდებლობის შესაბამისად.

უნაღდო

ანგარიშსწორების

ფორმით,

მოქმედი

მუხლი12.პროგრამების საჯაროობა
ინფორმაცია პროგრამებისა და მათი რეალიზაციის შესახებ
ხელმისაწვდომია
ყველასათვის არსებული კანონმდებლობის შესაბამისად. ინფორმაციის განთავსება ასვე
მოხდება დუშეთის მუნიციპალიტეტის ვებგვერდზე.
მუხლი13.მომსახურების დაფინანსების წესი
1.
დუშეთისმუნიციპალიტეტშირეგისტრირებულიმოსახლეობისათვისდახმარებისეფექტიანა
დდამოწესრიგებულადგაწევისმიზნით,
გამგებლისბრძანებითიქმნებაშესაბამისიკომისია,რომელსაც
თავმჯდომარეობას უწევს
გამგებელი.
კომისია
იღებსგადაწყვეტილებასდახმარებისგაწევასადამუნიციპალიტეტისბიუჯეტიდანდასაფინან
სებელითანხისოდენობის განსაზღვრაზე.
2. კომისიისწევრები უნდაიყვნენმუნიციპალიტეტისგამგეობისსაჯარომოხელეები, ასევე
შეიძლება
მოწვეულნი
იქნენ
მუნიციპალიტეტისსაკრებულოსდეპუტატები,
სამედიცინოსფეროს
სპეციალისტები,
არასამთავრობოორგანიზაციებისდასხვასაზოგადოებრივიორგანიზაციების
წარმომადგენლები.
3.
კომისიისსხდომასსათათბიროხმისუფლებითესწრებაგამგებლისწარმომადგენელიიმადმინი

სტრაციულიერთეულიდან,რომლისსამოქმედოტერიტორიიდანაცარისწარდგენილიგანცხა
დებადახმარებისთაობაზე.
4.კომისიის თავმჯდომარე ხელმძღვანელობს კომისიას და უძღვება მის სხდომებს,
ხოლო მისი არყოფნის შემთხვევაში-თავმჯდომარის მოადგილე.
5. კომისიის სხდომა ტარდება თვეში ერთხელ მაინც.
6.
წარმოდგენილიდოკუმენტაციისგანხილვისშედეგადკომისიაიღებსგადაწყვეტილებასგანმცხად
ებლისათვისდახმარებისდაფინანსებისანდაფინანსებაზეუარისთქმისთაობაზე.
7.
გადაწყვეტილებისმიღებაზეკომისიაუფლებამოსილია,
თუესწრებასრულიშემადგენლობისნახევარზემეტი.
8.გადაწყვეტილებამიიღებადამსწრეწევრთახმათაუმრავლესობით.
ხმებისთანაბრადგაყოფისშემთხვევაშიგადამწყვეტიაკომისიისთავმჯდომარისხმა.
9.
კომისიისოქმისაბოლოოსახით,
ინომრებადაიკინძება.მის
პასუხისმგებლობაეკისრებაკომისიისთავმჯდომარესდამდივანს.

შედგენა-შენახვაზე

10.
ბენეფიციარის მიერ წარმოდგენილი
სრულყოფილი დოკუმენტაციისა და
კომისიისმიერმიღებული
გადაწყვეტილებისსაფუძველზე,
გამგებელიგამოსცემსბრძანებასმოქალაქისათვისშესაბამისიდახმარებისგაწევისთაობაზე,
რომელიც თანდართულ
მასალებთან ერთად გადაეგზავნება გამგეობის საფინანსო
სამსახურს.
მუხლი 14. სამკურნალო დაწესებულებებში მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურების
დაფინსება
1.ამ მუხლით დახმარება გაეწევათ ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე,
გადახდისუუნარო მოქალაქეებს , რომლებსაც შეიძლება დაუფინანსდეს შემდეგი
სამედიცინო მომსახურებისსახეები :
ა) წინასწარიამბულატორიულიგამოკვლევები;
ბ) სტაციონარული მკურნალობა;
გ))
გადაუდებელიაუცილებლობისშემთხვევაშიდუშეთისმუნიციპალიტეტიდანსხვა,
ნებისმიერსაავადმყოფოშიგადაყვანისხარჯები.
2.
სამედიცინომომსახურებისღირებულებადუშეთისმუნიციპალიტეტისმიერდაფინანსდება:
ა) 500 ლარის ჩათვლით – 100% -მდე;
ბ) 501ლარიდან 1000 ლარის ჩათვლით – 70% - მდე;
გ) 1001ლარიდან 3000 ლარის ჩათვლით – 55% - მდე;
დ) 3001ლარიდან 5000 ლარის ჩათვლით - 35 % -მდე;

ე) 5001ლარიდანზევით 25% –მდე.
3.წარმოდგენილიანგარიშ-ფაქტურის, ასევე საყოველთაო დაზღვევიდან ნაწილობრივი
დაფინანსების
შემთხვევაში
წარმოდგენილი
დოკუმენტისშესაბამისად,
თითოეულბენეფიციარზეგანისაზღვრებადასახმარებელითანხისოდენობა.
4.მოსარგებლე
(ბენეფიციარი)
დუშეთისმუნიციპალიტეტის
ინდივიდუალურისამედიცინოდახმარებისათვისიღებსსაგარანტიოწერილს,
რომელსაცწარადგენსსამკურნალოსამედიცინოდაწესებულებაში.
5. მოქალაქეს, რომელსაც უკვე ჩაუტარდა სასწრაფო-გადაუდებელი სამედიცინო
მომსახურეობა გამგეობის მიერ გაცემული საგარანტიო წერილის გარეშე და არ შეუძლია
არსებული დავალიანების დაფარვა , შეიძლება გადაერიცხოს
თანხა სამკურნალო
დაწესებულებაში.
6.საყოველთაო დაზღვევით მოსარგებლე 5 წლამდე ასაკის ბავშვებს და 80 წელს
გადაცილებულ მოხუცებს თანადაფინანსების თანხა აუნაზღაურდებათ 100%-ით.
7.საყოველთაოდაზღვევითნაწილობრივიდაფინანსებისას, დარჩენილითანხადუშეთის
მუნიციპალიტეტისბიუჯეტიდანდაფინანსდებაამდადგენილებისმე-14-ემუხლისმეორე
პუნქტისშესაბამისად, გარდა ამავე მუხლის მე-6-ე პუნქტს მიკუთვნებული პირებისა.
8.სიცოცხლისათვისსაშიშიმდგომარეობის
შემთხვევაშიგამოკვლევის,
გადაუდებელიოპერაციულიდა თერაპიულიმკურნალობის 100%–ითდაფინანსება (არაუმეტეს
3,000.00 ლარისა), ხორციელდება დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანების
საფუძველზე,გარდა ამავე მუხლის მე-6-ე პუნქტს მიკუთვნებული მოქალაქეებისა.
9. საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში არანაზღაურებადი გამოკვლევები,
ასევე ჰოსპიტალური მომსახურება დაფინანსდეს დუშეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან
მე-14-ე მუხლის მეორე პუნქტის შესაბამისად.
10. მუნიციპალიტეტის ფინანსური შესაძლებლობებიდან გამომდინარე ეკონომიურად
გაჭირვებული ადამიანებისათვის, რომლებსაც არ გააჩნიათ სამედიცინო მომსახურების
გაწევის ხარჯები, თანხის გადარიცხვა შესაძლებელია განმეორებით (არაუმეტეს წელიწადში
ორჯერ), მხოლოდ იმ შემთხვევებში, როდესაც კომისია ჩათვლის მიზანშეწონილად.
მუხლი 15.წარსადგენი საბუთები
1.დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში წარსადგენია:
ა) განცხადებადუშეთისმუნიციპალიტეტისგამგებლის სახელზე, რომელსაც ერთვის
მუნიციპალიტეტის
ადმინისტრაციულ
ერთეულში
გამგებლის
წარმომადგენლის
შუამდგომლობა;
ბ) პირადობისმოწმობისან პასპორტის ქსეროასლი („აიდი“ ბარათისა და პასპორტის
შემთხვევაში საცხოვრებელი რეგისტრაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი);
გ) შესაბამისისამედიცინოდაწესებულებიდანანგარიშ - ფაქტურა, კალკულაცია, ფორმა
№IV-100/ა
და
საყოველთაო დაზღვევით ნაწილობრივი დაფინანსების შემთხვევაში
საყოველთაო ჯანდაცვის მართვის დეპარტამენტიდან წარმოდგენილი მიმართვის ასლი;

დ) მე-14-ე მუხლის მეხუთე პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, დამატებით ცნობა სამკურნალო დაწესებულებიდან ჩატარებული მკურნალობის შესახებ, დავალიანების
მითითებით;
ე) მოქალაქეებს აღნიშნული დახმარება გაეწევათ წელიწადში ერთხელ.
მუხლი16.
უზრუნველყოფა

სოციალურად

დაუცველთა

მოსახლეობის

მედიკამენტებით

1.ეკონომიკურადგაჭირვებულიმოქალაქეებიმედიკამენტებითუზრუნველსაყოფადაფთ
იაქებშითანხისგადარიცხვისწესით 150 ლარისფარგლებშიდაფინანსდნენ:
ა) ეპილეფსიითდაავადებულები;
ბ) პარკინსონითდაავადებულები;
გ)
სოციალურადდაუცველიოჯახებისმონაცემთაერთიანბაზაშირეგისტრირებულიპირები,
რომლთაოჯახებსაცმინიჭებულიაქვთ 0 -დან 100 000–მდესარეიტინგოქულა;
2. დაფინანსებისმისაღებადგამგეობაში წარდგენილიუნდაიქნეს:
ა)
მოქალაქისგანცხადებადუშეთისმუნიციპალიტეტისგამგებლისსახელზე,
მუნიციპალიტეტისშესაბამის
ადმინისტრაციულ
ერთეულში
გამგებლის
წარმომადგენლისმიერდამოწმებული.
ბ) პირადობისმოწმობისასლი;
გ)
ექიმისდანიშნულებისსაფუძველზეგაცემულიცნობაჯანმრთელობისმდგომარეობისშესახებ
(ფორმა#IV-100/ა,) დაკალკულაცია შესაბამისი აფთიაქიდან.
დ) ცნობა სარეიტინგო ქულათა რაოდენობის შესახებ სოციალური მომსახურების
სააგენტოდან.
მუხლი17. მიცვალებულთასარიტუალომომსახურების დაფინანსება
1.მუნიციპალიტეტისბიუჯეტიდან
ლარისოდენობითანაზღაურდებაშემდეგისახისსარიტუალომომსახურება:
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ა) ვეტერანისმოწმობისმიხედვითმუნიციპალიტეტშირეგისტირებული (კოდი - 417)
გარდაცვლილიმეორემსოფლიოომისმონაწილეთა (კოდი -100) სარიტუალომომსახურება.
ბ)ვეტერანისმოწმობისმიხედვითმუნიციპალიტეტშირეგისტრირებულსაქართველოსტე
რიტორიულიმთლიანობისადადამოუკიდებლობისათვისსაბრძოლომოქმედებების
გარდაცვლილ ვეტერანთა დაკრძალვის სარიტუალომომსახურება;
2. მუნიციპალიტეტშიწარსადგენიდოკუმენტაცია:
ა) დაკრძალვისხარჯებისმიმღებიპირისგანცხადებაგამგებლისსახელზე;
ბ) განმცხადებლისპირადობისმოწმობისასლი;
გ) გარდაცვლილივეტერანისმოწმობისასლი;

დ) განმცხადებლისსაბანკოანგარიშისრეკვიზიტები
მუხლი18. უმწეომდგომარეობაშიმყოფმოქალაქეთაუფასოსასადილოთიმომსახურება
1.
უმწეომდგომარეობაშიმყოფმოქალაქეთაუფასოსასადილოთიმომსახურებაითვალისწინებსდუ
შეთისმუნიციპალიტეტისტერიტორიაზემცხოვრებმძიმესოციალურ
ეკონომიკურიმდგომარეობისმქონე 110 (ასათი) პირისდღეშიერთჯერ (გარდაკვირადღისა)
სამკომპონენტიანისადილითუფასოკვებას.
2.
უმწეომდგომარეობაშიმყოფმოქალაქეთაუფასოსასადილოსმომხმარებელთაკონტინგენტიგანის
აზღვრებადუშეთისმუნიციპალიტეტის გამგებლის მიერ გამოცემული შესაბამისიაქტით.
შენიშვნა: უფასო კვების ობიექტის ფუნქციონირებას ახორციელებს ა(ა)იპ
მუნიციპალიტეტის
უფასო სასადილო მზრუნველობამოკლებულთათვის.

„დუშეთის

მუხლი19.ეკონომიურადგაჭირვებულიმოქალაქეებისათვისერთჯერადიდახმარება
1.
დუშეთისმუნიციპალიტეტისბიუჯეტითგათვალისწინებულიასიგნებებისფარგლებშიერთჯერ
ადიდახმარებაგანისაზღვროს 50 (ორმოცდაათი) ლარიდან 200 (ორასი) ლარამდე .ამავე
მუხლის მეორე პუნქტის ,,ზ „ და ,,ლ „ ქვეპუნქტების შემთხვევაში - 300 (სამასი ) ლარი.
2. ამ მუხლით გათვალისწინებული დახმარება გაეწევათ:
ა)გაჭირვებულ
მოქალაქეებს, (ადმინისტრაციულ
ერთეულში გამგებლის
წარმომადგენლის შუამდგომლობით),გარდა იმ მოქალაქეებისა, რომლებსაც მინიჭებული აქვს
57 000- მდე სარეიტინგო ქულა.
ბ)ჯანმრთელობის განსაკუთრებული პრობლემების მქონე მოქალაქეებს, კერძოდ:
დიაბეტით, ეპილეფსიით, პარკინსონიზმით დაავადებულებს, ონკოლოგიურ ავადმყოფებს,I და
II ჯგუფის ინვალიდებს, უსინათლოებს;
გ)შეზღუდული შესაძლებლობების
დამოუკიდებლად გადაადგილება;
დ)უპატრონო მიცვალებულის
მიცვალებულის დაკრძალვა;

მქონე

პირებს,

დაკრძალვისათვის

-

რომელთაც

პირებს,

არ

შეუძლიათ

რომელთაც

ითავეს

ე)მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ უხუცესებს, რომელთაც შეუსრულდათ
ასი და მეტი წელი - 200 ლარი;
ვ) ოჯახებს, პირველი და მეორე ბავშვის შეძენისას - 200 ლარი;
ზ)მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიაზე
მცხოვრებ
მრავალშვილიან
(4
და
მეტი
არასრულწლოვანი შვილი) ოჯახებს ფინანსური დახმარება გაეწევათ წელიწადში ერთხელ 300 ლარის ოდენობით ;
თ) მეორემსოფლიოომისვეტერანებსდამათთანგათანაბრებულპირებს- 100 ლარი 9 მაისს,
ფაშიზმზე გამარჯვების დღესთან დაკავშირებით.

ი)
საქართველოს
ტერიტორიული
მთლიანობის,
თავისუფლებისა
და
დამოუკიდებლობისათვის (აფხაზეთი, სამაჩაბლო) ბრძოლაში დაღუპულ მებრძოლთა
ოჯახებს - 100 ლარი (გაიცემა 2 ივლისისათვის).
კ) 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის მონაწილეებს -100 ლარი -( გაიცემა 8
აგვისტოსათვის);
ლ)ჰემოდიალიზს დაქვემდებარებულ პირებს, ერთჯერადად- 300 ლარის ოდენობით;
მ) განსაკუთრებულ შემთხვევებში კომისიას უფლება ენიჭება გაზარდოს აღნიშნული
თანხა 2000 (ორი ათასი) ლარამდე მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულში
გამგებლის წარმომადგენლის წერილობითი შუამდგომლობის საფუძველზე.
ნ)ამმუხლითგათვალისწინებულბენეფიციარებსშესაბამისიდახმარებაგაეწევათერთჯერ
ადად (წელიწადშიერთხელ).
3. გამგეობაში წარსადგენისაბუთები:
ა)
განცხადებადუშეთისმუნიციპალიტეტისგამგებლისსახელზე,
მუნიციპალიტეტისშესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულში გამგებლის წარმომადგენლის
მიერ დამოწმებული;
ბ) პირადობისმოწმობისასლი;
გ) საბანკოდაწესებულებაშიგახსნილიპირადიანგარიშისრეკვიზიტები
დ)ამმუხლისპირველიპუნქტის
,,ბ
„
და
,,ლ’’ქვეპუნქტებითგათვალისწინებულშემთხვევებში
დამატებით:ექიმისდანიშნულებისსაფუძველზეგაცემულიცნობაჯანმრთელობისმდგომარეობი
სშესახებ (ფორმა №IV-100/ა,/50),
ე) ,,დ’’ქვეპუნქტისშემთხვევაში - მუნიციპალიტეტისშესაბამის ადმინისტრაციულ
ერთეულში
გამგებლის
წარმომადგენლისმოხსენებითიბარათიდაგარდაცვლილისგარდაცვალებისმოწმობა;
ვ) „ე“ქვეპუნქტის შემთხვევაში - მოქალაქის პირადობის მოწმობის ასლი.
ზ) „ვ“ ქვეპუნქტის შემთხვევაში- ცნობა სამოქალაქო რეესტრიდან ბავშვის
დაბადების რიგითობის შესახებ;
თ) „ზ“ ქვეპუნქტის შემთხვევაში - ყველა შვილის დაბადების მოწმობები;
მუხლი20.ხანძრისადასტიქიურიმოვლენებითუსახლკაროდდარჩენილიოჯახებისდახმა
რება
1.ამმუხლისშესაბამისადდახმარებაგაეწევათმუნიციპალიტეტისტერიტორიაზეხანძრით
, სტიქიურიმოვლენებით (მიწისძვრა, მეწყერი, წყალდიდობა, დიდთოვლობადაა.შ)
ასევესხვამძიმეგარემოებათაგამოდაზარალებულოჯახებსერთჯერადად
1000
(ერთი
ათასი)ლარამდეოდენობით.
2.განსაკუთრებულშემთხვევებშიკომისიის
გადაწყვეტილებითშესაძლებელიადახმარებისსახითგაიცესამმუხლისმე-2
პუნქტითგათვალისწინებულზღვრულოდენობაზემეტითანხა (არა უმეტეს 3,000.00 ლარისა)“.

3.დაზარალებულიოჯახისწარმომადგენელმაგამგეობაში უნდაწარადგინოს:
ა)განცხადებაგამგებლისსახელზე;
ბ)პირადობისმოწმობისასლი;
გ)ცნობაკომპეტენტურიდაწესებულებიდან,
ანსტიიქითმიყენებულიზარალისშესაფასებლადმუნიციპალიტეტშიშექმნილიკომისიისდასკვნ
ა (ასეთიკომისიისარსებობისშემთხვევაში);
დ)საბანკოდაწესებულებაშიგახსნილიპირადიანგარიშისრეკვიზიტები.
მუხლი 21. დევნილთა სოციალური დახმარება
ამ მუხლის შესაბამისად სოციალური დახმარება გაეწევათ დუშეთის მუნიციპალიტეტში
რეგისტრირებულ დევნილებსწელიწადში ერთხელ საჭიროებიდან გამომდინერე.

