
დანართი№5 

,,დამტკიცებული“ 

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 

მერიის 2019 წლის 22 მარტის 

№362  ბრძანებით 

 

,,ვეტერანთა მედიკამენტებით დახმარების პროგრამა“-ის   

შესრულების,აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და ანაზღაურების წესი 

 
 

მუხლი 1. ზოგადი დებულება. 

ეს წესი განსაზღვრავს ,,ვეტერანთა მედიკამენტებით დახმარების პროგრამით“ 

გათვალისწინებულ (პროგრამული კოდი: 06 01 12) განხორციელების პირობებსა და 

პროცედურებს. 

 

მუხლი  2. პროგრამის მოსარგებლეები და მომსახურების მოცულობა. 

1) პროგრამის მოსარგებლეები არიან:  

-ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული  საბრძოლო მოქმედებებში 

მონაწილე ომის ვეტერანები. 

 

2) პროგრამა მოიცავს შემდეგ მომსახურებას: 

       -ვეტერანებისათვის 2019 წლის განმავლობაში ერთჯერადად 150 ლარის ოდენობით  

მედიკამენტებით დახმარებას. 

 

 

მუხლი  3. პროგრამის  განხორციელების მექანიზმი. 

1. ღონისძიების განმახორციელებელია ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დავცის სამსახური (შემდგომში - პროგრამის 

განმახორციელებელი). 

2. პროგრამის დაფინანსება განხორციელდება ხელვაჩაურის მინიციპალიტეტის 

2019 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ,,ვეტერანთა მედიკამენტებით 

დახმარების პროგრამა“ (პროგრამული კოდი: 06 0112 ) ფარგლებში. 
3. პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურების დაფინანსება ხორციელდება  ვაუჩერის 

მეშვეობით. 
4. პროგრამის მოსარგებლეებისათვის მომსახურების მიმწოდებელია პირი  (შემდგომში - 

მიმწოდებელი), რომელიც აკმაყოფილებს ამ წესით განსაზღვრულ მოთხოვნებს, 

ეთანხმება პროგრამის განმახორციელებლის მიერ დამტკიცებულ სარეგისტრაციო 

განცხადებაში გათვალისწინებული ვაუჩერის პირობებს,  გამოთქვამს პროგრამის 

ფარგლებში მონაწილეობის სურვილს და აღნიშნულს წერილობით დადგენილი წესით 

ადასტურებს. 
5. პირი/ორგანიზაციის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შემოწმება/შეფასება და 

მიმწოდებლად ცნობა ხორციელდება პროგრამის განმახორციელებლის მიერ. 

 

მუხლ 4. დაფინანსების მეთოდოლოგია და წესი. 

1. პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურება ფინანსდება არამატერიალიზებული 

ვაუჩერის მეშვეობით, ფაქტობრივი ხარჯის მიხედვით არაუმეტეს ერთ ბენეფიციარზე 

ერთჯერადად 150ლარის. 

2. ვაუჩერით ანაზღაურდება მომსახურება, მოსარგებლის პროგრამაში ჩართვის დღიდან 

ვაუჩერით განსაზღვრული ვადით. 

 

მუხლი 5. მოსარგებლეთა ჩართვა პროგრამაში და ვაუჩერის გაუქმება 



1. პროგრამაში ჩართვა ხორციელდება იმ პირებისა, როლებიც აკმაყოფლობენ ამ წესის მე–3 

მუხლის მეორე პუნქტით გათვალისწინებულ კრიტერიუმებს. 

2. ბენეფიციარის პროგრამაში ჩართვა მოხდება შემდეგი დოკუმენტაციის წარმოდგენის 

შემთხვევაში: 

ა) პირადი განცხადება; 

ბ) მოსარგებლის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა; 

ვ) მოსარგებლის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობა (ფორმა №IV- 100/ა), 

რომელშიც მითითებული უნდა იყოს პირის ძირითადი დიაგნოზი და 

მკურნალობისათვის საჭირო მედიკამენტების ჩამონათვალი და დოზა; 

გ) ვეტერანის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი; 

დ) ანგარიშ–ფაქტურა პაციენტის მიერ შერჩეული მომწოდებელი ორგანიზაციიდან. 

3. მოსარგებლეებს გააჩნიათ არჩევანის უფლება მომსახურების მიმწოდებელი 

დაწესებულლების არჩევისას, რასაც იგი აფიქსირებს განცხადებაში.  

4. პროგრამის მოსარგებლისთვის გათვალისწინებული მომსახურების მიწოდება 

ხორციელდება მომწოდებელ ორგანიზაციებთან ხელშეკრულების გაფორმების დღიდან. 

5. მოსარგებლისთვის გაცემული არამატერიალიზებული ვაუჩერის გაუქმების 

საფუძველი:  

ა) მოსარგებლის მიმწოდებელთან გამოუცხადებლობა ვაუჩერით სარგებლობის ვადის 

განმავლობაში; 

ბ) გაცდენა გამოწვეულია დაწესებულების ფუნქციონირების დროებითი შეჩერების 

გამო (ამასთან მიმწოდებელი ვალდებულია აღნიშნულის თაობაზე ერთი თვით ადრე 

წერილობით აცნობოს პროგრამის განმახორციელებელს). 

მუხლი 6.   ანგარიშგება  

   1.მომწოდებელი ვალდებულია პროგრამის განმახორციელებელს ყოველთვიურად 

წარუდგინოს საანგარიშგებო დოკუმენტაცია. 

   2. ანგარიშგებისას მიმწოდებლის მიერ წარდგენილი უნდა იყოს ხარჯის 

დამადასტურებელი დოკუმენტი (ანგარიშ–ფაქტურა), გაწეული მომსახურების შესაბამისი 

რეესტრი. 

მუხლი 7. პროგრამის მიმდინარეობის პერიოდში შემოწმება და შესრულებული სამუშაოს 

ინსპექტირება.  

1. პროგრამის განმახორციელებელი ახორციელებს შესრულებული სამუშაოს ანგარიშის  

ინსპექტირებას, კერძოდ რომლის დროსაც ხდება:  

ა) მოსარგებლის იდენტიფიცირება; 

ბ) ხარჯის დამადასტურებელ დოკუმემენტში (ანგარიშ–ფაქტურა) მითითებული 

თანხის შედარება შემთხვევათა რეესტრში ცალკეულ მომსახურებაზე გაწეული 

ხარჯის ჯამურ ოდენობასთან; 

2. წარმოდგენილ საანგარიშგებო დოკუმენტაციაში შეუსაბამობის აღმოჩენისას, 

ინსპექტირებაზე პასუხისმგებელმა პირმა დაუყოვნებლივ უნდა დაუბრუნოს 

დოკუმენტები მომწოდებლებს და მისცეს 5 სამუშაო დღე აღმოჩენილი ხარვეზების 

აღმოსაფხვრელად და ხელახლა წარმოსადგენად. 

3. სრულყოფილიად წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოს ანგარიშზე 

(საანგარიშგებო დოკუმენტებზე) ფორმდება მიღება – ჩაბარების აქტი ორ 

ეგზემპიარად. 

 

მუხლი 8. შესრულებული სამუშაოს ანაზღაურება. 

მუნიციპალიტეტის მერია ვალდებულებას იღება მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი 

საანგარიშგებო დოკუმენტაციის საფუძველზე შესაბამისი მიღება–ჩაბარების აქტის 

გაფორმებიდან არაუგვიანეს 15 (თხუთმეტი) კალენდარული დღისა გადაუხადოს 

მიმწოდებელს გაწეული სამსახურის საფასური. 


