
 

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის დევნილთა საქმეების დეპარტამენტის  2015 წლის  სამუშაო  (სამოქმედო) 
გეგმა და განსახორციელებელი ღონისძიებების ნუსხა 

 

 სამუშაოს/ ღონისძიების აღწერა სამუშაოს 
/ღონისძიების 
ჩატარების 
თარიღი 

სამუშაოს 
/ღონისძიების 
ჩატარების 
მისამართი 

სამუშაოს 
/ღონისძიების 

ორგანიზატორი და 
შემსრულებლები 

სამუშაოს 
/ღონისძიების 
შესრულებაზე 

პასუხისმგებელი 
პირი 

შენიშვნა 

1                  2 3 4 5 6 7 

1 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის დევნილთა 
საქმეების დეპარტამენტის განყოფიფილებების მიერ 
კვარტალურად გაწეული მუშაობის (3 თვე, 6 თვე, 9 თვე, 
2015 წ. მთლიანად)შესახებ ანგარიშების განხილვა და 
მათი შეჯამება. 

2015წ. 
ყოველი 
კვარტლის 
დასაწყისში 

ქ. თბილისი, 
დეპარტამენტი 

დეპარტამენტის 
თავმჯდ.აპარატის 
უფროსი,განყოფი
ლებების 
უფროსები 

დეპარტამენტის 
თავმჯდომარის 
მოადგილეები:ვ.
ცანავა 
გ.ბულისკერია 

 

 
 

2 დეპარტამენტის საბუღალტრო ბალანსის (3 თვე, 6 თვე, 
9 თვე, 2015 წ. მთლიანად) პროექტის განხილვა და 
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და 
ეკონომიკის სამინისტროსადმი წარდგენა. 

2015წ. 
ყოველი 
კვარტლის 
დასაწყისში 

ქ. თბილისი, 
დეპარტამენტი 

დეპარტამენტის 
მთავარი 
ბუღალტერი 

დეპარტამენტის 
თავმჯდომარის 
მოადგილეები:ვ.
ცანავა 
გ.ბულისკერია 
 

 
 
 
 

3 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის დევნილთა 
საქმეების დეპარტამენტის მიერკვარტალურად გაწეული 
მუშაობის (3 თვე, 6 თვე, 9თვე, 2015 წ. მთლიანად) 
შესახებანგარიშის პროექტის განხილვა და აფხაზეთის 
მთავრობის აპარატისადმი მიწოდება. 

2015წ. 
ყოველი 
კვარტლის 
დასაწყისში 

ქ. თბილისი, 
დეპარტამენტი 

დეპარტამენტის 
თავმჯდ.აპარატის 
უფროსი 
მთავარი 
ბუღალტერი 

დეპარტამენტის 
თავმჯდომარე 
კ.კუჭუხიძე 

 

 
 

4 2015 წლის ყოველ კვარტალში, აფხაზეთის ავტონომიური 
რესპუბლიკის მთავრობის სხდომაზე განსახილველი 
საკითხების მთავრობის აპარატისადმი წარდგენა. 

2015წ. 
ყოველი 
კვარტლის 
დასაწყისში 

ქ. თბილისი, 
დეპარტამენტი 

 
დეპარტამენტის 
თავმჯდ.პარატის 
უფროსი 
 

დეპარტამენტის 
თავმჯდომარე 
კ.კუჭუხიძე 

 
 
 
 



 
5 

 
აფხაზეთის მთავრობის აპარატისადმი დეპარტამენტის 2015 
წლის ყოველკვარტალური, დაზუსტებული  სამუშაო გეგმისა 
და განსახორციელებელი ღონისძიებების ნუსხის განხილვა  
და აფხაზეთის მთავრობისადმი წარდგენა  

 
2015წ. 
ყოველი 
კვარტლის 
დასაწყისში 

 
ქ. თბილისი, 
დეპარტამენტი 

 
დეპარტამენტის 
თავმჯდ. აპარატის 
უფროსი, 
განყოფილებების 
უფროსები,თავმჯ. 
მრჩევლები 
 

 
დეპარტამენტის 
თავმჯდომარე 
კ.კუჭუხიძე 
თავმჯდ.მოადგი
ლეები 

 
 
 
 

6 აფხაზეთიდან დევნილების განცხადებებისა და სხვა 
შემოსული დოკუმენტების განხილვა, კანონით გაწერილ 
ვადებში მათზე პასუხის გაცემა და საჭიროების შემთხვევაში 
საკითხის კონტროლზე აყვანა. 

2015წ. 
პერიოდულად    

ქ. თბილისი, 
დეპარტამენტი 

 
დეპარტამენტის 
თავმჯდ.აპარატის 
უფროსი, 
განყოფილებების 
უფროსები,თავმჯ. 
მრჩევლები 
 

 
დეპარტამენტის 
თავმჯდომარე 
კ.კუჭუხიძე 
თავმჯდ.მოადგი
ლეები 

 

 
 

7 აფხაზეთის ავტონომიური მთავრობის და უმაღლესი საბჭოს, 
ასევევ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 
იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და 
ლტოლვილთა სამინისტროს და სხვა ორგანიზაციების მიერ  
დაგეგმილ პროექტებსა და ღონისძიებებში მონაწილეობის 
მიღება. 

2015წ. 
პერიოდულად    

ქ. თბილისი, 
საქართველოს 
რეგიონები 

დეპარტამენტის 
თავმჯდ.აპარატის 
უფროსი, 
განყოფილებების 
უფროსები,თავმჯ. 
მრჩევლები 
 

დეპარტამენტის 
თავმჯდომარე 
კ.კუჭუხიძე 
თავმჯდ.მოადგი
ლეები 

 
 
 
 

8 დევნილების ორგანიზებულად ჩასახლების ადგილებში 
არსებული შენობა-ნაგებობების ტექნიკური მდგომარეობის, 
დევნილი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკიური 
მდგომარეობისა და საყოფაცხოვრებო პირობების შესწავლა. 
მოპოვებული ინფორმაციის გათვალისწინებით, 
დეპარტამენტში არსებული შესაბამისი ბაზის განახლება. 

2015წ. 
პერიოდულად    

ქ. თბილისი, 
საქართველოს 
რეგიონები 

 

დეპარტამენტის 
თავმჯდ.აპარატის 
უფროსი, 
განყოფილებების 
უფროსები,თავმჯ. 
მრჩევლები 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
დეპარტამენტის 
თავმჯდომარის 
მოადგილე  
გ.ბულისკერია 

 
 
 
 



9 ორგანიზებულად ჩასახლების ადგილებში მცხოვრები 
დევნილებისთვის ,,იძულებით გადაადგილებულ პირთა 
მიმართ სახელმწიფო სტრატეგიის განხორციელების 
სამოქმედო გეგმაში შეტანილი ცვლილებების თაობაზე 
ინფორმაციის მიწოდება, სხვადასხვა სახის ნორმატიული 
აქტების განმარტება და იურიდიული კონსულტაციების გაწევა. 
დე 

 
2015წ. 

პერიოდულად      

ქ. თბილისი, 
საქართველოს 
რეგიონები 

 
დეპარტამენტის 
თავმჯდ.აპარატის 
უფროსი, 
დეპარტამენტის 
იურიდიული 
განათლების მქონე 
მოხელეები 
 

 
დეპარტამენტის 
თავმჯდომარის 
მოადგილე  
ვ.ცანავა 
 

 
 
 
 

10 კომპაქტური ჩასახლების ობიექტებზე ინფორმაციის 
ამსახველი ონლაინ პროგრამის შექმნა. 
 

2015წ 
მარტი-
აპრილი 

 

 
ქ. თბილისი, 

 

დეპარტამენტის 
თავმჯდომარის 
მოადგილე 
გ.ბულისკერია 
 

დეპარტამენტის 
თავმჯდომარე 
კ.კუჭუხიძე 

 
 
 
 

11 დევნილებისთვის ჯანდაცვისა და განათლების სფეროში 
მოქმედი სახელმწიფო პროგრამების შესახებ ინფორმაციის  
მიწოდება. 

2015წ. 
პერიოდულად    

ქ. თბილისი, 
საქართველოს 
რეგიონები 

დეპარტამენტის 
თავმჯდ.აპარატის 
უფროსი, 
დევნილთა 
განსახლებისა და 
სოც.დაცვის განყ. 

დეპარტამენტის 
თავმჯდომარის 
მოადგილე  
გ.ბულისკერია 

 

12 დევნილებისთვის სამუშაო ვაკანსიების შესახებ ინფორმაციის 
მოძიება და მიწოდება, ასევე მათ გადამზადებასა და 
კვალიფიკაციის ამაღლებაში ხელშეწყობა. 

2015წ. 
პერიოდულად    

ქ. თბილისი, 
საქართველოს 
რეგიონები 

დეპარტ.თავმჯდ.აპ
არატის უფროსი, 
დევნილთა 
განსახლებისა და 
სოც.დაცვის განყ. 
მოხელეები 

დეპარტამენტის 
თავმჯდომარის 
მოადგილე  
გ.ბულისკერია 

 
 
 
 

13 კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებებში დევნილთა 
მონაწილეობის  უზრუნველყოფა, მათთვის ექსკურსიების 
მოწყობა, სპექტაკლებსა და კინოსეანსებზე დასწრება, 
დღესასწაულებზე გასართობ ცენტრებსა და დასვენების 
ადგილებში (მთაწმინდის პარკი) დევნილი ბავშვების გაყვანა, 
მუზეუმებისა და გამოფენების დათვალიერება. 

 

2015წ. 
პერიოდულად    

ქ. თბილისი, 
საქართველოს 
რეგიონები 

დეპარტამენტის 
თავმჯდ. აპარატის 
უფროსი, 
დევნილთა 
პრობლემებზე 
მომუშავე ადგილ. 
და საერთაშორ. 
ორგან.მომუშ.განყ.
მოხელეები 
 

დეპარტამენტის 
თავმჯდომარის 
მოადგილე  
გ.ბულისკერია 

 
 
 
 

14 საქველმოქმედო ღონისძიებაში ჩართვის მსურველი 
სხვადასხვა მწარმოებელი ორგანიზაციებისა და ინდ 
მეწარმეთა მოძიება და მათთან საქმიანი კავშირის დამყარება. 
საჭიროების შემთხვევაში მათთან მემორანდუმის გაფორმება. 

2015წ. 
პერიოდულად    

ქ. თბილისი, 
საქართველოს 
რეგიონები 

 

დეპარტამენტის 
თავმჯდ.აპარატის 
უფროსი, 

 
დეპარტამენტის 
თავმჯდომარე 
კ.კუჭუხიძე 

 
 
 
 



მოპოვებული სურსათისა და საყოფაცხოვრებო 
დანიშნულების ნივთების დღესასწაულებზე (შობა, დედის 
დღე, ქალთა საერთაშორისო დღე, აღდგომა, ფაშიზმზე 
გამარჯვების დღე, ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე, 
ლტოლვილთა საერთაშორისო დღე, მარიამობა, გიორგობა, 
ახალი წელი ) დევნილებისთვის გადაცემა. 
 

დევნილთა 
პრობლემებზე 
მომუშავე ადგილ. 
და საერთაშორ. 
ორგან.მომუშ.განყ.
მოხელეები,დევნი
ლთა 
განსახლებისა და 
სოც.დაცვის განყ. 
მოხელეები 
 

თავმჯდ.მოადგი
ლეები 

15 სოხუმზე განხორციელებული შეტევის მოგერიების თარიღთან 
(1993წ. 16 მარტი) დაკავშირებულ ღონისძიებაში 
მონაწილეობის მიღება. 

2015წ. 
მარტი 

ქ. თბილისი 
 

დეპარტამენტის 
თავმჯდ.აპარატის 
უფროსი, 
განყოფილებების 
უფროსები, 
თავმჯ..მრჩევლები 
 

დეპარტამენტის 
თავმჯდომარე 
კ.კუჭუხიძე 
თავმჯდ.მოადგი
ლეები 

 
 
 
 

 
16 

 
ესპანურ საქველმოქმედო ფონდ ,,ფინსოლთან“ დადებული 
ხელშეკრულების შესაბამისად, საზაფხულო არდადეგების 
პერიოდში ქ. მადრიდში მოხალისე ოჯახებში დასასვენებლად 
აფხაზეთიდან დევნილი ბავშვების გაგზავნასთან 
დაკავშირებული ღონისძიებების (დოკუმენტების მომზადება, 
ვიზების გაფორმება, ბავშვების გაცილება - დახვედრა და 
სხვა) გატარება. 
 

 
2015წ. 

მარტი-
აგვისტო 

 

 
ქ. თბილისი 

 

 
დეპარტამენტის 
თავმჯდ. აპარატის 
უფროსი, 
დევნილთა 
პრობლემებზე 
მომუშავე ადგილ. 
და საერთაშორ. 
ორგან.მომუშ.განყ.
მოხელეები,დევნი
ლთა 
განსახლებისა და 
სოც.დაცვის განყ. 
მოხელეები 
 

 

 
დეპარტამენტის 
თავმჯდომარე 
კ.კუჭუხიძე 
თავმჯდ.მოადგი
ლეები 

 
 
 
 

 
 
17 

 
საზაფხულო არდადეგების პერიოდში სხვადასხვა 
პროგრამით გათვალისწინებულ  ბავშვთა ორგანიზებულად 
დასვენების ადგილებში (ბორჯომი, ბაკურიანი, შავი ზღვის 
კურორტები და სხვა) დევნილი ბავშვების შერჩევა, შესაბამისი 
დოკუმენტების შეგროვება და მათი გაცილების 

 
 

2015წ. 
ზაფხული 

 

 

 

 

 

 

ქ. თბილისი 
 

დეპარტამენტის 
თავმჯდ. აპარატის 
უფროსი, 
განყოფილებების 
უფროსები,თავმჯ. 
მრჩევლები 

დეპარტამენტის 
თავმჯდომარე 
კ.კუჭუხიძე 
თავმჯდ.მოადგი
ლეები 

 
 
 
 



უზრუნველყოფა.  

18 აფხაზეთის სკოლებში ადგილზე გასვლით დევნილი 
პედაგოგებისა და მოსწავლეებისათვის ახალი სასწავლო 
წლის მილოცვა და წარჩინებული მოსწავლეებისთვის 
საჩუქრების გადაცემა. 

2015 წ. 
სექტემბერი 

ქ. თბილისი 
 

დეპარტამენტის 
თავმჯდ. აპარატის 
უფროსი, 
დევნილთა 
პრობლემებზე 
მომუშავე ადგილ. 
და საერთაშორ. 
ორგან.მომუშ.განყ.
მოხელეები,დევნი
ლთა 
განსახლებისა და 
სოც.დაცვის განყ. 
მოხელეები 

დეპარტამენტის 
თავმჯდომარე 
კ.კუჭუხიძე 
თავმჯდ.მოადგი
ლეები 

 
 
 
 

19 
 
 
 
 

სოხუმის დაცემასთან და ჯვართამაღლების დღესასწაულთან 
(27 სექტემბერი)  დაკავშირებულ ღონისძიებებში 
მონაწილეობის მიღება. 
 
 

2015წ. 
სექტემბერი 

 
 
 

ქ. თბილისი 
 
 
 
 

დეპარტამენტის 
თავმჯდ. აპარატის 
უფროსი, 
განყოფილებების 
უფროსები,თავმჯ.მ
რჩევლები 

დეპარტამენტის 
თავმჯდომარე 
კ.კუჭუხიძე 
თავმჯდ.მოადგი
ლეები 

 
 
 
 

 
20 

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის დევნილთა 
საქმეების დეპარტამენტის ,,2016 წლის სამუშაო გეგმისა 
და განსახორციელებელი ღონისძიებების შესაბამისი 
საფინანსო გაანგარიშების“ პროექტის განხილვა და 
აფხაზეთის მთავრობის აპარატისადმი წარდგენა. 

2015წ. 
ოქტომბრის 
დასაწყისი 

 

 
ქ. თბილისი, 

დეპარტამენტი 

 
დეპარტამენტის 
თავმჯდ.აპარატის 
უფროსი,განყოფი
ლებების 
უფროსები 

 
დეპარტამენტის 
თავმჯდომარე 
კ.კუჭუხიძე 
თავმჯდ.მოადგი
ლეები 

 

21 სახალხო ზეიმზე  ,,აფხაზეთობა 2015“ დასასწრებად დევნილი 
მოსახლეობის შეტყობინების უზრუნველყოფა და 
საორგანიზაციო საკითხებში, კომპეტენციიდან გამომდინარე, 
მონაწილეობა. 

2015 წ.  
ნოემბერი 

ქ. თბილისი 
 

დეპარტამენტის 
თავმჯდ.აპარატის 
უფროსი,განყოფი
ლებების 
უფროსები, 
მრჩევლები 

დეპარტამენტის 
თავმჯდომარე 
კ.კუჭუხიძეთავმჯ
დ.მოადგილეები 

 
 
 
 



22 საახალწლო დღესასწაულებთან დაკავშირებით, 
სოციალურად დაუცველი დევნილი ოჯახებისთვის 
საახალწლო ნობათის  გადაცემა და საახალწლო 
ღონისძიებებზე დევნილი ბავშვების  დასწრების 
უზრუნველყოფა.  

2015 წ. 
დეკემბერი 

ქ. თბილისი, 
საქართველოს 
რეგიონები 

 

დეპარტამენტის 
თავმჯდ.აპარატის 
უფროსი,განყოფი
ლებების 
უფროსები, 
მრჩევლები 

დეპარტამენტის 
თავმჯდომარე კ. 
კუჭუხიძეთავმჯდ.
მოადგილეები 

 
 
 
 

 

                               დეპარტამენტის თავმჯდომარე                                                                  კონსტანტინე კუჭუხიძე 


