
დანართი #3 

  ,,დამტკიცებულია“  

 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 

2019 წლის  22 მარტის      №362 ბრძანებით 

 

 

 
 

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია  
 

 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ                                                     

,,ვეტერანთა მედიკამენტებით დახმარების პროგრამა“ 

 

ა     ვ ა უ ჩ ე რ ი № ______ 

 

 
ბენეფიციარის სახელი,გვარი _________________________________________ 

 

დაბადების წელი ___________________________________________________ 

 

პირადი ნომერი ____________________________________________________ 

 

მისამართი _________________________________________________________ 

 

ვაუჩერის გაცემის თარიღი ___________________________________________ 

 

ვაუჩერის მოქმედების ვადა __________________________________________ 

 

პროგრამით გათვალისწინებული დაფინანსების მოცულობა________ლარი 

 

 

გავეცანი პირობებს და ვაუჩერი მივიღე უფასოდ: 

 

 

ხელმოწერა: ბენეფიციარი 

 

ან წარმომადგენელი ________________________________________________ 

 

 

 

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია  
 

 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ                                                     

,,ვეტერანთა მედიკამენტებით დახმარების პროგრამა“ 

 

       ვ ა უ ჩ ე რ ი № ______ 

 

 
ბენეფიციარის სახელი,გვარი ____________________________________________ 

 

დაბადების წელი _______________________________________________________ 

 

პირადი ნომერი ________________________________________________________ 

 

მისამართი _____________________________________________________________ 

 

ვაუჩერის გაცემის თარიღი ______________________________________________ 

 

ვაუჩერის მოქმედების ვადა _____________________________________________ 

 

პროგრამით გათვალისწინებული დაფინანსების მოცულობა___________ლარი 

 

 

მომსახურების მიმწოდებელი დაწესებულება:____________________________ 

 

 

მუნიციპალიტეტის მერიის  

 

უფლებამოსილი პირი“ _______________________________________________ 

 

                                                                                                    

                                                                                          ბ.ა. 

ბ.ა. 

ა ბ 

 



 

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია 

 

გახსოვდეთ ! 

პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურება ხორციელდება იმ პირთა მიმართ,  

რომლებიც ფლობენ ვაუჩერს. აღნიშნული ვაუჩერი გადაეცემა ბენეფიციარს (წარ- 

მომადგენელს) ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ. ვაუჩერის მფლო- 

ბელს (წარმომადგენელს) უფლება აქვს მედიკამენტები შეიძინოს მის მიერ არჩეულ 

 სააფთიაქო ქსელში და მიიღოს დახმარება პროგრამით გათვალისწინებული მოცუ- 

ლობით. 

 

წაიკითხეთ ყურადღებით! 

მედიკამენტების ღირებულება (თვის განმავლობაში) ანაზღაურდება ფაქტიური 

 ხარჯის მიხედვით, მაგრამ არაუმეტეს 150 ლარისა (თვის განმავლობაში). 

 

გაითვალისწინეთ! 

ვაუჩერი  ძალაშია მხოლოდ ვაუჩერით გათვალისწინებულ ვადამდე. ვაუჩერის  

დაკარგვის შემთხვევაში მფლობელს (წარმომადგენელს) უფლება აქვს შესაბამი- 

სი განცხადებით მიმართოს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიას. 

 

ცხელი ხაზი: ტელ:  (0 422) 25 93 30 

 

 

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია 

 

გახსოვდეთ ! 

პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურება ხორციელდება იმ პირთა მი- 

მართ, რომლებიც ფლობენ ვაუჩერს. აღნიშნული ვაუჩერი გადაეცემა ბენეფი- 

ციარს (წარმომადგენელს) ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ. 

ვაუჩერის მფლობელს (წარმომადგენელს) უფლება აქვს მედიკამენტები შეიძი- 

ნოს მის მიერ არჩეულ საასთიაქო ქსელში და მიიღოს დახმარება პროგრამით გა- 

თვალისწინებული მოცულობით. 

 

წაიკითხეთ ყურადღებით! 

მედიკამენტების ღირებულება (თვის განმავლობაში) ანაზღაურდება ფაქტიური 

ხარჯის მიხედვით, მაგრამ არაუმეტეს 150 ლარისა (თვის განმავლობაში). 

 

გაითვალისწინეთ! 

ვაუჩერი  ძალაშია მხოლოდ ვაუჩერით გათვალისწინებულ ვადამდე. ვაუჩერის 

დაკარგვის შემთხვევაში მფლობელს (წარმომადგენელს) უფლება აქვს შესაბამი- 

სი განცხადებით მიმართოს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიას. 

 

ცხელი ხაზი: ტელ:  (0 422) 25 93 30 

 

 


