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დაავადების, ტრავმის, ანატომიური ან გონებრივი დეფექტის

·

·

ერთად.

ქმედობაუნარიანობის ზომიერად, მნიშვნელოვნად და მკვეთრად

(ინვალიდობის) გამო?
პენსია, შეზღუდული შესაძლებლობის გამო ენიშნება:
მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის

სტატუსის მქონე პირებს (I ჯგუფი);
·

ზომიერად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის

სტატუსის მქონე ომის ვეტერანებს (III ჯგუფი);
·

შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე

ბავშვებს.

პენსიის დასანიშნად დაგჭირდებათ:
ь

განცხადება (სოციალური მომსახურების სააგენტოს

რაიონული განყოფილების უფროსის სახელზე);
ь

პირადობის მოწმობა, ასლთან ერთად;

ь

სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული

სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზის აქტის ამონაწერი, სადაც
მითითებული იქნება შესაძლებლობის შეზღუდვის მიზეზობრივი
კავშირი ომთან;
ь

როგორ დავინიშნოთ პენსია შეზღუდული შესაძლებლობის

ვეტერანთა საქმეების დეპარტამენტის მიერ გაცემული

ვეტერანის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ვეტერანის
პლასტიკური ბარათი).

გამო?
პენსიის დანიშვნა შესაძლებელია სოციალური მომსახურების
სააგენტოს რაიონულ განყოფილებაში, რეგისტრაციის ადგილის
მიხედვით, სადაც უნდა წარადგინოთ შემდეგი დოკუმენტები:
·

გათანაბრებული პირი, შეზღუდული შესაძლებლობის გამო

მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული

შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირებს (II ჯგუფი);
·

თუ ხართ ომის და სამხედრო ძალების ვეტერანი და მათთან

rfntujhbt,b

·

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვის
შემთხვევაში - ბავშვის დაბადების მოწმობა, ასლთან

შესაძლებლობის შეზღუდვის სტატუსი დგინდება

ვის ენიშნება სახელმწიფო პენსია შეზღუდული შესაძლებლობის

მეურვეობა/მზრუნველობის დამადასტურებელი
დოკუმენტი;

ორგანიზმის ფუნქციის მყარი დარღვევით, რაც განაპირობებს

გამოხატული შეზღუდვის შემთხვევაში.

საჭიროების შემთხვევაში, ერთ-ერთი მშობლის ან

მეურვის/მზრუნველის პირადობის მოწმობა, ასლთან ერთად;

შედეგად გამოწვეული ადამიანის ჯანმრთელობის მოშლა,

ქმედობაუნარიანობის დროებით ან მუდმივ შეზღუდვას“.
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კანონის შესაბამისად, შესაძლებლობის შეზღუდვა არის

·
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“სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზის შესახებ” საქართველოს

სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზის აქტის ამონაწერი;
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შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის დადგენა

განცხადება სოციალური მომსახურების სააგენტოს

რაიონული განყოფილების უფროსის სახელზე;

რა ვადაა საჭირო შეზღუდული შესაძლებლობის გამო სახელმწიფო
პენსიის დასანიშნად?
განცხადება (საჭირო დოკუმენტებთან ერთად)
შეზღუდული შესაძლებლობის გამო სახელმწიფო პენსიის

მიიღება განცხადებისა და საჭირო დოკუმენტების წარდგენიდან
·

პირადობის მოწმობა, ასლთან ერთად;

·

სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული

ბუკლეტში ასახული ინფორმაცია ეფუძნება:

დანიშვნის თაობაზე განიხილება და შესაბამისი გადაწყვეტილება

არაუგვიანეს 15 სამუშაო დღის ვადაში და ანაზღაურდება
განცხადებისა და საჭირო დოკუმენტების წარმოდგენის დღიდან.

·

საქართველოს კანონს სახელმწიფო პენსიის შესახებ.

·

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება N 1/ნ, _
ინსტრუქცია შესაძლებლობის შეზღუდვის სტატუსის
განსაზღვრის წესის შესახებ.

