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სოციალურად დაუცველი ოჯახების (შინამეურნეობების) სოციალურ-ეკონომიკური
მდგომარეობის შეფასების ახალი მეთოდოლოგიის ტესტირების  მიზნით

განსახორციელებელ ღონისძიებათა შესახებ

 

,,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“  ქვეპუნქტისა  და  „საქართველოს  ადამიანური  კაპიტალის
პროგრამის“ საქართველოსა და რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკს
შორის სასესხო შეთანხმების (სესხის ნომერი 9349 –GE) შესრულების მიზნით,

ვბრძანებ:

1. დამტკიცდეს თანდართული:

ა)   „ტესტირების რეჟიმში გამოსაყენებელი ოჯახის დეკლარაციის ფორმა“ (დანართი N1);

ბ)  „შინამეურნეობების  სოციალურ-ეკონომიკური  მდგომარეობის  შეფასების  ახალი
სატესტო  მეთოდოლოგია“  (დანართი  N2)“;

2.  დაევალოს  საქართველოს  ოკუპირებული  ტერიტორიებიდან  დევნილთა,  შრომის,
ჯანმრთელობისა  და  სოციალური  დაცვის  სამინისტროს  (შემდგომ  -  სამინისტრო)
სახელმწიფო  კონტროლს  დაქვემდებარებულ  საჯარო  სამართლის  იურიდიულ  პირს
სოციალური  მომსახურების  სააგენტოს  (შემდგომ  -  სააგენტო):

ა)  უზრუნველყოს  „სოციალურად  დაუცველი  ოჯახების  მონაცემთა  ერთიან  ბაზაში“
რეგისტრირებული ოჯახებიდან არანაკლებ  20 000 ოჯახის შერჩევა, რომელიც ტესტირების
რეჟიმში  შეფასდება  „შინამეურნეობების  სოციალურ-ეკონომიკური  მდგომარეობის
შეფასების  ახალი  სატესტო  მეთოდოლოგიის“  გამოყენებით;

ბ)  ამ  პუნქტის  „ა“  ქვეპუნქტით  გათვალისწინებული  20  000  ათასი  ოჯახის  შერჩევა
მოახდინოს  „სოციალურად  დაუცველი  ოჯახების  მონაცემთა  ერთიან  ბაზიდან“
შემთხვევითი  შერჩევის  მეთოდის  გამოყენებით,  სადაც  თანაბარი  რაოდენობით  იქნება
წარმოდგენილი  ოთხი  ტიპის  დასახლება  (კონკრეტულად  დასახლების  ტიპი  უნდა
მოიცავდეს  ,,სოციალურად  დაუცველი  ოჯახების  (შინამეურნეობების)  სოციალურ-
ეკონომიკური  მდგომარეობის  შეფასების  მეთოდოლოგიის  დამტკიცების  შესახებ“
საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 31 დეკემბრის N758 დადგენილებით დამტკიცებული



„სოციალურად  დაუცველი  ოჯახების  (შინამეურნეობების)  სოციალურ-ეკონომიკური
მდგომარეობის  შეფასების  მეთოდოლოგიით“  განსაზღვრულ   შემდეგი  ტიპის
დასახლებებს:  დედაქალაქს,  დიდ  ქალაქებს  (ქუთაისი,  რუსთავი,  ბათუმი,  ფოთი,  გორი,
ზუგდიდი,  სოხუმი),  სხვა  ქალაქური  ტიპის  დასახლებებს  და  სოფლის  ტიპის
დასახლებებს);

გ)  უზრუნველყოს  მეთოდოლოგიის  ტესტირების  დროს  გამოსაყენებელი  სპეციალური
ფორმის  დოკუმენტის  -  „ოჯახის  დეკლარაციის“  და  „შინამეურნეობების  სოციალურ-
ეკონომიკური  მდგომარეობის  შეფასების  ახალი  სატესტო  მეთოდოლოგიის“  ტექნიკური
სახელმძღვანელოს შემუშავება, რომელიც გამოყნებული იქნება პილოტირების პროცესში;

დ)  უზრუნველყოს  „სოციალურად  დაუცველი  ოჯახების  მონაცემთა  ერთიან  ბაზის“
ტექნიკური  მახასიათებლებისა  და  მონაცემთა  შეყვანის  სისტემის  იმგვარად  განახლება,
რომელიც  შეიცავს  განახლებულ  „ოჯახის  დეკლარაციის“  ფორმას;

ე)  „შინამეურნეობების  სოციალურ-ეკონომიკური  მდგომარეობის  შეფასების  ახალი
სატესტო  მეთოდოლოგიის“  შესაბამისად,  მონაცემების  შედარება  სხვადასხვა
ადმინისტრაციული ორგანოს/კერძო სამართლის სუბიექტის მიერ წარმოებული მონაცემთა
ბაზებიდან  მიღებულ  ინფორმაციასთან,  რომლებიც  გამოყენებული  იქნება  სატესტო
რეჟიმში  სარეიტინგო  ქულის  დაანგარიშებისას;

ვ)  უზრუნველყოს  ყოველთვიური  ანგარიშების  მომზადება,  რომელიც  შეიცავს
მუნიციპალურ  და  რეგიონულ  ჭრილში  ჩაშლილ  ინფორმაციას:           
ვ.ა.)   „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“  რეგისტრირებული
ახალი  ოჯახების  და  არსებული  ოჯახების  შესახებ,  რომელთა  სოციალურ-ეკონომიკური
მდგომარეობის  ხელახალი  გადამოწმება  განხორციელდა  „შინამეურნეობების  სოციალურ-
ეკონომიკური  მდგომარეობის  შეფასების  ახალი  სატესტო  მეთოდოლოგიის“  შესაბამისად;

ვ.ბ.)  „სოციალურად  დაუცველი  ოჯახების  მონაცემთა  ერთიან  ბაზაში“  რეგისტრირებული
ახალი  ოჯახების  და  არსებული  ოჯახების  სოციალურ-ეკონომიკური  მდგომარეობის
ხელახალი  გადამოწმების  საბოლოო  შეფასების  შედეგები  (სარეიტინგო  ქულა,  საარსებო
შემწეობის   მიმღები,  საარსებო  შემწეობის  არ  მიმღები,  შეწყვეტის  ოქმის  შევსება,  სადაც
ასევე  მითითებული  იქნება  უარის  მიზეზი);

ზ)  უზრუნველყოს  სააგენტოს  უფლებამოსილი  პირების  ტრენინგი  „შინამეურნეობების
სოციალურ-ეკონომიკური  მდგომარეობის  შეფასების  ახალი  სატესტო   მეთოდოლოგიის“
შესაბამისად და ტესტირების პროცესში გამოსაყენებელი „ოჯახის დეკლარაციის“ შევსების
პრინციპებთან დაკავშირებით;

თ)  2022  წლის   1  ოქტომბრიდან   -  2022  წლის  31  დეკემბრის  ჩათვლით  უზრუნველყოს
ოჯახების  გადამოწმება  „შინამეურნეობების  სოციალურ-ეკონომიკური  მდგომარეობის
შეფასების  ახალი  სატესტო  მეთოდოლოგიის“  გამოყენებით  და  2023  წლის  მარტის
 ჩათვლით  მიღებული  შედეგების  ანალიზი  და  რეკომენდაციების  მომზადება;

ი)  ტესტირების  პროცესში  ჩართული  სააგენტოს  უფლებამოსილი  პირების  ანაზღაურება
განახორციელოს  შესაბამისი  სამართლებრივი  აქტ(ებ)ით  განსაზღვრული  ოდენობით;

კ)  სამინისტროს  სოციალური  დაცვის  პოლიტიკის  მიმართულებაზე  პასუხისმეგებლ
 ერთეულ(ებ)თან  კოორდინაციით,  გადამოწმების  დასრულებიდან  არაუგვიანეს  სამი

თვისა,  უზრუნველყოს  ტესტირების  შედეგად  მიღებული  ინფორმაციის  ანალიზი,
საჭიროების  შემთხვევაში,  რეკომენდაციების  შემუშავება  ან/და  მეთოდოლოგიის
კორექტირება;

ლ)  უზრუნველყოს  ყველა  საჭირო  ტექნიკური  და  ორგანიზაციული  ღონისძიებების
გატარება,  პირველი  პუნქტით  გათვალისწინებული  ტესტირების  რეჟიმში  სოციალურად
დაუცველი  ოჯახების  (შინამეურნეობების)  შეფასების  მიზნით.

3.  სააგენტოს  უფლებამოსილმა  პირებმა  პირველი  პუნქტის  „ა“  ქვეპუნქტით



დამტკიცებული  „ტესტირების  რეჟიმში  გამოსაყენებელი  ოჯახის  დეკლარაციის  ფორმის“
ყველა ბლოკის შევსება განახორციელონ ,,სოციალურად დაუცველი ოჯახების სოციალურ-
ეკონომიკური  მდგომარეობის  შეფასების  წესის  დამტკიცების  თაობაზე“  საქართველოს
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2010 წლის 20 მაისის N141/ნ
ბრძანებით  დამტკიცებული  ,,სოციალურად  დაუცველი  ოჯახების  სოციალურ-
ეკონომიკური  მდგომარეობის  შეფასების  და  ამ  ოჯახებში  მცხოვრებ  ბავშვთა  შესახებ
ინფორმაციის  აღრიცხვის  და  რეფერირების  წესის“  შესაბამისად,  ამასთან:

ა) დეკლარაციის „A12“ პუნქტის კითხვაზე – „გაქვთ თუ არა ცხელი წყლის ცენტრალური ან
ინდივიდუალური  სისტემა?“   –  შევსებისას  სააგენტოს  უფლებამოსილი  წარმომადგენელი
„გვაქვს  ცხელი  წყლის  ცენტრალური  სისტემა“  შემოხაზავს  იმ  შემთხვევაში,  თუ
შინამეურნეობის  საცხოვრისი  უზრუნველყოფილია  წყალმომარაგების  ისეთი  სისტემით,
სადაც  წყლის  გაცხელება  ხდება  საცხოვრისის  ფარგლებს  გარეთ  და  ამ  შინამეურნეობის
გარდა  სხვა  შინამეურნეობებსაც  ცხელი  წყალი  ცენტრალიზებული  წესით  მიეწოდებათ,
ხოლო „გვაქვს ცხელი წყლის ინდივიდუალური სისტემა“ შემოიხაზება იმ შემთხვევაში, თუ
 შინამეურნეობის  საცხოვრისი  უზრუნველყოფილია  წყალმომარაგების  ისეთი  სისტემით,
სადაც  წყლის  გაცხელება  ხდება  საცხოვრისში  და  ამ  წყაროდან  ცხელი  წყალი  მხოლოდ  ამ
შინამეურნეობას  მიეწოდება,  სხვა  შემთხვევებში  შემოიხაზება  „არ  გვაქვს  ცხელი  წყლის
სისტემა“;

ბ)  დეკლარაციის  „B6“  პუნქტის  -  „ინფორმაცია  დაზღვეული პირების  შესახებ“  შევსებისას,
კითხვაზე  გაქვთ  თუ  არა  ჯანმრთელობის  დაზღვევა?  (კერძო  სადაზღვეო  კომპანიაში)
 სააგენტოს  უფლებამოსილი  პირი  განუმარტავს  ოჯახს,  რომ  აქ  იგულისხმება  მხოლოდ

ჯანმრთელობის   დაზღვევა  (ინდივიდუალური  ან  საოჯახო)  კერძო  სადაზღვევო
კომპანიაში  და  შემოხაზავს  შესაბამის  გრაფას;

გ)  დეკლარაციის  „C3“  პუნქტის მე-2  გრაფაში  -  „შემოსავალი კერძო საქმიანობიდან“  ასევე,
უნდა  დაფიქსირდეს  სააქციო  საზოგადოება  –  საკრედიტო  საინფორმაციო  ბიურო
„კრედიტინფო საქართველოდან“ მიღებული ინფორმაცია შინამეურნეობის წევრ(ებ)ის მიერ
სესხის  დასაფარი  ყოველთვიური  ოდენობის  შესახებ.  ამ  ინფორმაციის  დამუშავება
ხორციელდება  ცენტრალიზებულად,  სარეიტინგო  ქულის  განსაზღვრისას;

დ)  დეკლარაციის   „C5“  პუნქტის  -  „ბოლო  3  თვის  განმავლობაში  შეასრულეთ  თუ  არა
სამუშაო,  რითაც  მიიღეთ  ხელფასი,  მოგება  ან  სხვა  შემოსავალი  (ფულადი  ან  ნატურის
(პროდუქტების  )  სახით)“  შევსებისას  სააგენტოს  უფლებამოსილი  წარმომადგენელი
განუმარტავს ოჯახს, რომ დასაქმებად ითვლება ნებისმიერი საქმიანობა, რომელსაც ოჯახის
წევრ(ებ)ი  ეწეოდა  შემოსავლის  (ფულადი  ან  ნატურით)  მისაღებად  და  შემოხაზავს
მხოლოდ  დადებით  ან  უარყოფით  პასუხს;

ე) დეკლარაციის  „C6“ პუნქტის - „იყო თუ არა შინამეურნეობის ერთი ან რამდენიმე წევრი
გასულ  სამ  თვეში  ქვეყნის  ფარგლებს  გარეთ  წასული?“  შევსებისას  სააგენტოს
უფლებამოსილი  წარმომადგენელი  განუმარტავს  ოჯახს,  აქ  იგულისხმება  საზღვარგარეთ
წასული პირი რომლის საზღვარგარეთ ყოფნის პერიოდი აჭარბებს ან გადააჭარბებს 3 თვეს
და  არ  იგულისხმება   წევრ(ებ)ი,  რომელიც  ქვეყნის  ფარგლებს  გარეთ  წასული  იყო
სასწავლებლად  ან  მივლინებით  სამსახურიდან  მიუხედავად  ხანგრძლივობისა,  ქვეყნის
ფარგლებს  გარეთ  სამ  თვეზე  ნაკლები  დროით  დასასვენებლად,  სამკურნალოდ  ან  სხვა
მიზნით  წასული  პირები,  ასევე,  პირები,  რომლებიც  მსახურობენ  ქართულ  გემზე  და
ხანგრძლივად  არიან  წასული  ნაოსნობაში  (სხვა  ქვეყნების  ტერიტორიაზე),  მიუხედავად
ხანგრძლივობისა,  რაც  დასტურდება  ოჯახის  წევრის  მიერ  წარდგენილი  შესაბამისი
დოკუმენტით;

ვ)  დეკლარაციის  „D4“  პუნქტის  –  ,,რა  რაოდენობის  შინაური  ცხოველი  და  ფრინველი
გყავთ“ შევსებისას სააგენტოს უფლებამოსილი წარმომადგენელი შესაბამის გრაფაში ჩაწერს
ოჯახის  საკუთრებაში  არსებულ  ზრდასრული  (პროდუქტიული)  და  მოზარდი  შინაური
ცხოველების/ფრინველების  რაოდენობას;

ზ) დეკლარაციის „D5“ პუნქტის  -   „მუშა მდგომარეობაში მყოფი მოძრავი ქონების რომელ



საგნებს  ფლობს  ოჯახი?“  შევსებისას  სააგენტოს  უფლებამოსილი  წარმომადგენელი
შესაბამის  გრაფაში  ჩაწერს  ოჯახის  საკუთრებაში  არსებულ  საგნებს;

თ)  დეკლარაციის  „F“  ბლოკში  ,,სააგენტოს  უფლებამოსილი  პირის  შეფასება“  მოცემული
გრაფები  ივსება  სააგენტოს  უფლებამოსილი  პირის  ვიზუალური  დაკვირვების
საფუძველზე:

თ.ა)  დეკლარაციის   „F1“  პუნქტის   „ხანგრძლივი  მოხმარების  რომელ  საგანს  ფლობს
ოჯახი?“   შევსებისას  სააგენტოს  უფლებამოსილი  წარმომადგენელი  შესაბამის  გრაფაში
ჩაწერს  ოჯახის  საკუთრებაში  არსებულ  საგნებს,  ამასთან,  გათბობის  ინდივიდუალური
სისტემა ნიშნავს, რომ შინამეურნეობის საცხოვრისი უზრუნველყოფილია გათბობის ისეთი
სისტემით,  სადაც  ენერგოგენერაცია  ხდება  საცხოვრისის  ფარგლებში,  საიდანაც  სითბო
მხოლოდ  ამ  შინამეურნეობის  საცხოვრისს  მიეწოდება;

თ.ბ) „F2“ პუნქტში – გათვალისწინებული ველების შევსებისას სააგენტოს უფლებამოსილმა
პირმა  ოჯახში  მცხოვრებ  0-18  წლამდე  ბავშვებთან  მიმართებით  უნდა  შემოხაზოს
შესაბამისი  პასუხი;

თ.გ)  დეკლარაციის „F3“ პუნქტის – „ძირითადად რა მასალის არის იატაკი შინამეურნეობის
მიერ  დაკავებულ  საცხოვრებელ  ნაწილში?“,    „F4“  პუნქტის   -  „საცხოვრებლის  ზოგადი
მდგომარეობა“,  „F5“  პუნქტის  -   „ავეჯის  მდგომარეობის  ზოგადი  შეფასება“   და  „F6“
პუნქტის - „საცხოვრებლის ზოგადი მდგომარეობა“ შევსებისას სააგენტოს უფლებამოსილი
წარმომადგენელი მონიშნავს შესაბამის პასუხს;

თ.დ)  დეკლარაციის  „F7“  პუნქტის  -  „ოჯახის  ეკონომიკური  მდგომარეობის  ზოგადი
შეფასებისას“:

თ.დ.ა)  უკიდურესად  ღატაკი  -  უკიდურესად  ღატაკად  შეიძლება  ჩაითვალოს
შინამეურნეობა,  თუ  მის  წევრ(ებ)ს  მძაფრად  უდგათ  შიმშილის  პრობლემა,  სხვისი
დახმარების გარეშე არ შეუძლიათ მოიპოვონ ის მინიმალური საკვები,  რაც აუცილებელია
მათი ჯანმრთელობის (სიცოცხლის) შენარჩუნებისათვის;

თ.დ.ბ) ღატაკი - ღატაკად შეიძლება ჩაითვალოს შინამეურნეობა, თუ მის წევრებს ძნელად
შეუძლიათ საკვების შეძენა. მათი შემოსავალი სრულად ვერ ყოფნის იმ საკვების შეძენასაც
კი, რაც საჭიროა შინამეურნეობის წევრების ნორმალური კვებისათვის;

თ.დ.გ)  ღარიბი  -  ღარიბად  შეიძლება  ჩაითვალოს  შინამეურნეობა,  თუ  მის  წევრებს
საკუთარი  შემოსავლებით  შეუძლიათ  მხოლოდ  საკვების  შეძენა,  მათი  შემოსავალი
სრულად ვერ ყოფნის სხვა  აუცილებელი საგნებისა  თუ მომსახურების შეძენას  (მაგ.:  ხშირ
შემთხვევაში  არ  შეუძლიათ  ისეთი  აუცილებელი  საგნების  ყიდვა,  როგორიცაა  წამლები,
სახელმძღვანელოები,  პირადი  ჰიგიენის  საგნები  და  სხვა);

თ.დ.დ)  საშუალო  შეძლების  -  საშუალო  შეძლების  მქონედ  შეიძლება  ჩაითვალოს
შინამეურნეობა,  რომელიც  აუცილებელი  მოთხოვნილებების  გარდა,  მეტნაკლებად
იკმაყოფილებს  სხვა  დამატებით  მოთხოვნილებასაც  (მაგ.:  შესაძლებელია  ზოგჯერ
მოიძებნოს  შინამეურნეობაში  საშუალება  იმისა,  რომ  გაწეულ  იქნეს  ხარჯები  ოჯახის
წევრის  დასვენებაზე,  სარემონტო  სამუშაოებზე  და  სხვა);

თ.დ.ე)  საშუალოზე  მაღალი  შეძლების  -  შეიძლება  ჩაითვალოს  შინამეურნეობა,  რომელიც
მარტივად  იკმაყოფილებს  ყოველდღიურ  და  სხვა  სამომხმარებლო  მოთხოვნებს,  აქვს
საშუალება შეიძინოს საქონელი ან/და მომსახურება ოჯახის წევრ(ებ)ის კომფორტისათვის.

ი)  დეკლარაციის  „F8“  პუნქტის  -  „ოჯახის  მიერ  მოწოდებული  ინფორმაციის  სანდოობის
შეფასება“  სააგენტოს  უფლებამოსილი  პირის  მიერ  შემოიხაზება  ოჯახის  უფლებამოსილი
წარმომადგენლის  მიერ  მოწოდებული  ინფორმაციის  სანდოობის  ხარისხის  შესაბამისი
პასუხის  კოდი.  ამასთან:           
ი.ა)  მოწოდებული  ინფორმაციის  სანდოობის  ხარისხის  შეფასების  შესაძლო  პასუხებიდან
(„სანდოა“,  „მოწოდებული  ინფორმაცია  საჭიროებს  დამატებით  გადამოწმებას“)  უნდა



შემოიხაზოს  მხოლოდ  ერთი  შესაფერისი  პასუხი;   
ი.ბ)  თუ  სააგენტოს  უფლებამოსილი  პირი  მიიჩნევს,  რომ  ოჯახის  უფლებამოსილი
წარმომადგენელი  შეგნებულად  მალავს  სიმართლეს,  მან  უნდა  შემოხაზოს  პასუხი  -
„მოწოდებული  ინფორმაცია  საჭიროებს  დამატებით  გადამოწმებას“  და  აღნიშნული
დააზუსტოს  ყველა  შესაბამისი  პასუხის  კოდის  შემოხაზვით  (მაგ.:  „მალავს  შემოსავლებს“,
„მალავს საცხოვრისს“, „არასწორად უთითებს წევრ(ებ)ის ფიზიკურ მდგომარეობას“ და ა.შ.).

4. ცნობად იქნეს მიღებული, რომ:

ა)  ტესტირების  პერიოდში  „სოციალურად  დაუცველი  ოჯახების  მონაცემთა  ერთიან
ბაზაში“  რეგისტრაციის  მაძიებელი  (პირველადი  რეგისტრაცია)  ან  რეგისტრირებული
ოჯახი შეფასდება „შინამეურნეობების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების
ახალი  მეთოდოლოგიით“  და  საქართველოს  მთავრობის  2014  წლის  31  დეკემბრის  N758
დადგენილებით  დამტკიცებული  „სოციალურად  დაუცველი  ოჯახების
(შინამეურნეობების)  სოციალურ-ეკონომიკური  მდგომარეობის  შეფასების
მეთოდოლოგიით“  და  ამ  ოჯახების  მიმართ  „სოციალურად  დაუცველი  ოჯახების
მონაცემთა  ერთიან  ბაზაში“  რეგისტრაციასთან  ან/და  საარსებო  შემწეობის  მიღებასთან
დაკავშირებული  ადმინისტრირების  პროცესი  გაგრძელდება  არსებული  კანონმდებლობის
შესაბამისად;

ბ)  მე-2  პუნქტით  გათვალისწინებული  პირობების  საფუძველზე,  „შინამეურნეობების
სოციალურ-ეკონომიკური  მდგომარეობის  შეფასების  ახალი  სატესტო  მეთოდოლოგიით“
გადამოწმება  ზეგავლენას  არ  ახდენს  საქართველოს  მთავრობის  2014  წლის  31  დეკემბრის
N758  დადგენილებით  დამტკიცებული  „სოციალურად  დაუცველი  ოჯახების
(შინამეურნეობების)  სოციალურ-ეკონომიკური  მდგომარეობის  შეფასების
მეთოდოლოგიით“ მინიჭებულ სარეიტინგო ქულაზე, „სოციალურად დაუცველი ოჯახების
მონაცემთა  ერთიან  ბაზაში“  რეგისტრაციაზე  და  სარეიტინგო  ქულაზე  დამოკიდებული
სოციალური  დახმარებების  (ფულადი  და  არაფულადი)  დანიშვნა/გაცემა/შეწყვეტის
საკითხებზე;

გ)  ტესტირების  ფარგლებში  შინამეურნეობების  სოციალურ-ეკონომიკური  მდგომარეობის
შეფასებისას  მონაცემების  მოგროვება/შედარება  განხორციელდება  სხვადასხვა
ადმინისტრაციული  ორგანოს/კერძო  სამართლის  სუბიექტის,  მათ  შორის  საქართველოს
ფინანსთა  სამინისტროს  მმართველობის  სფეროში  შემავალი  სსიპ  -  შემოსავლების
სამსახურის  და  სხვა  შესაბამისი  ბაზებიდან  (მაგ.  სესხების,  ჯანმრთელობის  დაზღვევის),
რათა  ოჯახების  სოციალურ-ეკონომიკური  მდგომარეობის   გადამოწმება  მოხდეს
კომბინირებულად  „შინამეურნეობების  სოციალურ-ეკონომიკური  მდგომარეობის
შეფასების  ახალი  სატესტო  მეთოდოლოგიისა“  და  არსებული  მეთოდოლოგიის
გამოყენებით.  

დ)  ტესტირების  ფარგლებში,  მონაცემთა  ანალიზის  მიზნებისთვის  საორიენტაციო
ზღვრული  ქულები  განისაზღვროს  შემდეგნაირად:

<40,000 

40,000-60,000
60,000-65,000
65,000-70,000
70,000-120,000

5.  დაევალოს  სამინისტროს  სოციალური  დაცვის  პოლიტიკის  მიმართულებაზე
პასუხისმეგებლ  სტრუქტურულ  ერთეულს  კოორდინაცია  გაუწიოს  ამ  ბრძანებით
გათვალისწინებული  ღონისძიებების  განხორციელებას.

6.  ამ  ბრძანების  მე-2  პუნქტით  გათვალისწინებული  ღონისძიებების  დაფინანსება
განხორციელდეს  შესაბამისი  წლის  სახელმწიფო  ბიუჯეტით  სამინისტროსათვის
გამოყოფილ ასიგნებათა ფარგლებში („მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების  სოციალური



დახმარება“, პროგრამული კოდი: 27 02 02).

7. ბრძანება ძალაშია 2022 წლის 1 ოქტომბრიდან.

მინისტრი
ზურაბ აზარაშვილი
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