1 of 2

http://docflow/nom_2_0/2/nomfileserver/GetFile?file_id=0089997589...

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი

სოციალური მომსახურების სააგენტო

ბრძანება

*030457141651313*
KA030457141651313
02 / სექტემბერი / 2013 წ.

№ 04-383/ო

„სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2013 წლის სახელმწიფო
პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 28 მარტის
N74 დადგენილებით დამტკიცებული „სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე
ზრუნვის 2013 წლის სახელმწიფო პროგრამის” ზოგიერთი ქვეპროგრამით
განსაზღვრული მომსახურების მიმწოდებელთა რეგისტრაციის წესის დამტკიცების
თაობაზე ”სსიპ – სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორის 2013 წლის
23 აპრილის N04–208/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63–ე მუხლის შესაბამისად და „სოციალური
რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2013 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“
საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 28
მარტის N74 დადგენილებით დამტკიცებული ,,დამხმარე
საშუალებებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამის” (დანართი 1.6) ,,სავარძელ–ეტლებით უზრუნველყოფისა და
შშმ პირთა დასაქმების ხელშეწყობის კომპონენტის”
(დანართი 1.6.1) და საქართველოს შრომის,
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2007 წლის 27 ივნისის N190/ნ ბრძანებით დამტკიცებული
„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის სოციალური მომსახურების სააგენტოს დებულების“ მე-4 მუხლის
საფუძველზე,

ვბრძანებ
1. შეტანილ იქნეს ცვლილება სააგენტოს დირექტორის 2013 წლის 23 აპრილის N04–208/ო ბრძანებაში და მე-2
პუნქტის ,,ა” ქვეპუნქტით განსაზღვრული მომსახურების მიმწოდებლის რეგისტრაციის განაცხადის ფორმა
(დანართი 2) ჩამოყალიბდეს თანდართული დანართის სახით ,,(დანართი2)”;
2. მე-2 პუნქტის ,,ე” ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,ე) „დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფის“ ქვეპროგრამის სავარძელ–ეტლებით უზრუნველყოფისა და
შშმ პირთა დასაქმების ხელშეწყობის კომპონენტით“ გათვალისწინებული მომსახურების მიმწოდებელი
დაწესებულებების მიერ გასაწევი მომსახურების შესახებ ინფორმაციის წარმოდგენის ფორმა (დანართი 6).”
3. მე-2 პუნქტის ,,ე” ქვეპუნქტით განსაზღვრული მომსახურების მიმწოდებელი დაწესებულებების მიერ
გასაწევი მომსახურების შესახებ ინფორმაციის წარმოდგენის ფორმა (დანართი 6) ჩამოყალიბდეს თანდართული
დანართის სახით ,,(დანართი 6).”
4. სააგენტოს ადმინისტრაციამ (გ. გოგოლაძე) უზრუნველყოს წინამდებარე ბრძანებისა და ამავე ბრძანებით
დამტკიცებული დანართების განთავსება სააგენტოს ვებ–გვერდზე: ssa.gov.ge.
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5. ბრძანება ამოქმედდეს ხელმოწერისთანავე.

დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი

ნოე ქინქლაძე

02/09/2013 14:39

დანართი 6
დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფის“ ქვეპროგრამის სავარძელ–ეტლებით უზრუნველყოფისა
და შშმ პირთა დასაქმების ხელშეწყობის კომპონენტით“ გათვალისწინებული მომსახურების
მიმწოდებელი დაწესებულებების მიერ გასაწევი მომსახურების შესახებ ინფორმაციის
წარმოდგენის ფორმა
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
დაწესებულების (მომსახურების/ფილიალის) დასახელება და მისამართი

კომპონენტით გათვალისწინებული ღონისძიებები:
საქონლის მიწოდების პუნქტების მისამართი, საკონტაქტო ტელეფონი

N
1

რეგიონი, რაიონი

მისამართი

ტელეფონი

2
3

1

მწარმოებელი ქვეყანა (საქართველო)

2.

ნაწოლებისაგან დამცავი სპეციალური ბალიში (საჭიროების შემთხვევაში)
მენჯისა და გვერდითი დამჭერების, მხრების ქამრის, ფეხის დამჭერი ქამრის, თავის
დამჭერის, ტერფის კორექტორის, მაგიდის და ხელის დასადების დამონტაჟება,
მართვის პულტი უნდა მონტაჟდებოდეს ბენეფიციარის შესაძებლობის და
საჭიროების მიხედვით (ელექტრო სვარძელ–ეტლის შემთხვევაში).
საგარანტიო ვადა (24 თვე)
საწარმოში დასაქმებულ პირთა რაოდენობა (მიეთითოს)

3.

4.
5.
6.

საწარმოში დასაქმებულ შშმ პირთა რაოდენობა (მიეთითოს) (პროცენტული წილი
დასაქმებულთა საერთო რაოდენობაში უნდა იყოს 50%–ზე მეტი)

7

საწარმოში დასაქმებულ შშმ პირთა სახელობითი სია ( შშმ პირის სტატუსის
დამადასტურებელი საბუთის ასლები)
ბენეფიციარის საჭიროების განსაზღვრისათვის, სავარძელ–ეტლის მორგებისათვის
და შესაბამისი თრეინიგის ჩატარებისათვის სერტიფიცირებული თანამშრომელის
არსებობა და შესაბამისი კვალიფიკაციის დამადასტურებელ დოკუმენტის
წარმოდგენა

8.

9.

სარგებლობაში/საკუთრებაში არსებული მომსახურების
ტექნიკური ბაზის დამადასტურებელ დოკუმენტები

გაწევის

შესაბამისი

«_____» «__________» 2013
(ხელმოწერა)
ბ.

ა.

წ.

დანართი 2

განაცხადის ფორმა
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
გთხოვთ, დაარეგისტრიროთ
(ორგანიზაციის დასახელება)
საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 28 მარტის N74 დადგენილებით დამტკიცებული ,,სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე
ზრუნვის 2013 წლის სახელმწიფო პროგრამის“ შემდეგი ქვეპროგრამის (კომპონენტის) მომსახურების (საქონლის) მიმწოდებლად .

მიმწოდებლის რეკვიზიტები
მითითებული მონაცემები გამოყენებული იქნება პროგრამის ფარგლებში ოფიცილური ურთიერთობებისათვის

განმცხადებელი ორგანიზაციის სრული დასახელება

საიდენტიფიკაციო კოდი:

იურიდიული მისამართი
ქალაქი/მუნიციპალიტეტი:

მისამართი:

ფაქტიური (მომსახურების მიწოდების)
მისამართი
ქალაქი/მუნიციპალიტეტი:

მისამართი:

საკონტაქტო ტელეფონები

ელექტრონული ფოსტა

საბანკო რეკვიზიტები
საბანკო დაწესებულების დასახელება:
ბანკის კოდი:

ანგარიშის ნომერი:

სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2013 წლის სახელმწიფო პროგრამის ქვეპროგრამები (კომპონენტები)

“” ნიშნით მიუთითეთ შესაბამის ქვეოროგრამით განსაზღვრული მომსახურების მიმწოდებლად რეგისტრაციაზე
თანხმობა. შესაბამისი პასუხი უნდა მიეთითოს ჩამოთვლილი ქვეპროგრამების (კომპონენტების) გასწვრივ.
არასრულად, შეცდომებით ან/და კორექტირებული (გადახაზული) მონაცემებით შევსებული ფორმა არ მიიღება.
1.

მიტოვების რისკის ქვეშ მყოფი ბავშვების კვებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა

დიახ

2.

ომის ვეტერანთა რეაბილიტაციის ხელშეწყობის ქვეპროგრამა

დიახ

3.

ბავშვთა რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა

3.1

ბავშვთა რეაბილიტაციის ქვეპროგრამის მუხლი 3, პუნქტი 1, „ა“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული
სამიზნე ჯგუფის მომსახურება

დიახ

3.2

ბავშვთა რეაბილიტაციის ქვეპროგრამის მუხლი 3, პუნქტი 1, „ბ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული
სამიზნე ჯგუფის მომსახურება

დიახ

4.

დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა

4.1

სავარძელ–ეტლებით უზრუნველყოფისა და შშმ პირთა დასაქმების ხელშეწყობის კომპონენტი
4.1.1. მექანიკური სავარძელ–ეტლები
4.1.2.ელექტრო სავარძელ–ეტლები
დიახ

დიახ

4.2

საპროთეზო-ორთოპედიული საშუალებებით უზრუნველყოფის კომპონენტი

დიახ

წარმოდგენილი განაცხადით ვადასტურებთ ჩვენი ორგანიზაციის მიერ მითითებული ქვეპროგრამის (კომპონენტის) ფარგლებში შესაბამისი მომსახურების მიწოდების
სურვილს და გამოვთქვამთ მზადყოფნას შევასრულოთ „სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2013 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“
საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 28 მარტის N74 დადგენილებითა და მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისიწინებული შესაბამისი ვალდებულებები.

დაწესებულების პასუხისმგებელი პირი
სახელი, გვარი:

პირადი ნომერი:

ხელმოწერა

თარიღი (რიცხვი, თვე, წელი):

დაწესებულების
ბეჭედი

