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საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის,
  ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის

ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა

KA030108905071020

             № 01-189/ო 07 / მაისი / 2020 წ.             

საქართველოს  მთავრობის  2 0 1 3  წლის  2 1  თებერვლის  N 3 6  დადგენილებით
დამტკიცებული  „საყოველთაო  ჯანმრთელობის  დაცვის  სახელმწიფო  პროგრამის“
ფარგლებში  თვითმმართველ  ქალაქებში  –  ქ .  თბილისში ,  ქ .  ბათუმსა  და  ქ .  ქუთაისში
გეგმური  ამბულატორიული  მომსახურების  მიმწოდებლად  გამონაკლისის  სახით

სამედიცინო  დაწესებულებების  განსაზღვრის  შესახებ  

„საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ“
საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის № 36 დადგენილებით დამტკიცებული „საყოველთაო
ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის“ მე-4 მუხლის პირევლი პუნქტის „ვ“ ქვეპუნქტის „ვ.ა.გ“
ქვეპუნქტის, „საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტროს სათათბირო ორგანოს - პირველადი ჯანდაცვის საკოორდინაციო საბჭოს
შექმნის შესახებ" საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წლის 26 თბერვლის N01-67/ო ბრძანების შესაბამისად შექმნილი საბჭოს
2020 წლის 30 აპრილის და 2020 წლის 5 მაისის სხდომის გადაწყვეტილებისა და ,,საქართველოს ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დებულების
დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 14 სექტემბრის N473 დადგენილებით
დამტკიცებული დებულების მე-6 მუხლის მე-2 პუნქტის ,,ო“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ: 

მუხლი 1.

2020 წლის 1 მაისიდან თვითმმართველ ქალაქებში – ქ. თბილისში, ქ. ბათუმსა და ქ.
ქუთაისში საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის N36 დადგენილებით დამტკიცებული
„საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის“ ფარგლებში გეგმური ამბულატორიული
მომსახურების მიმწოდებლად, გამონაკლისის სახით, გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გათვალისწინებით,
განისაზღვროს  სამედიცინო დაწესებულებები თანდართული N1 დანართის შესაბამისად. 

მუხლი 2.

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის  61-ე მუხლის შესაბამისად ძალადაკარგულად
გამოცხადდეს „საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის N36 დადგენილებით დამტკიცებული
„საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის“ ფარგლებში თვითმმართველ ქალაქებში –
ქ. თბილისში, ქ. ბათუმსა და ქ. ქუთაისში გეგმური ამბულატორიული მომსახურების მიმწოდებლად
გამონაკლისის სახით სამედიცინო დაწესებულებების განსაზღვრის შესახებ“  საქართველოს ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წლის 1
მაისის N01-185/ო ბრძანება. 

მუხლი 3.

ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.
 

 

მინისტრი ეკატერინე ტიკარაძე



5/7/2020

file:///tmp/tomcat8-tomcat8-tmp/67eac1f4-42d0-480b-aeb8-83b35f98e749.html 2/2



1. ბრძანების დანართი.docx
 hash: 65f848c5b5c370601de2f7142ded6d9c164771bc3649fd3b273b5f0e02fe811c , hash type: SHA3_256 , size: 19826




[{"fileName":"ბრძანების დანართი.docx","fileSize":19826,"index":1,"hashType":"SHA3_256","hash":"65f848c5b5c370601de2f7142ded6d9c164771bc3649fd3b273b5f0e02fe811c"}]

		2020-05-07T10:54:01+0400
	Ministry of Internally Displaced Persons from the Occupied Territories, Labour, Health and Social Affairs of Georgia d7060e6c0a228253e848c31453b044154f233086


	



