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ხანძრის შედეგად დაზარალებულ ოჯახზე მატერიალური
დახმარების მიზნით მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის

სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ
    
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიაში წარმოდგენილი იქნა სოფელ სინდიეთში 

მცხოვრები ხანძრის შედეგად დაზარალებული მოქალქე მიხეილ ზაქარაძის ოჯახებზე 
ფინანსური დახმარების გაწევის თაობაზე 2019 წლის 03 იანვრის №18/05 განცხადება, 
რომლითაც განმარტებულია, რომ 2019 წლის 02 იანვარს დაეწვა საცხოვრებელი სახლის 
პირველი სართული. ასევე სოფელ ფერიაში  მცხოვრები ხანძრის შედეგად 
დაზარალებული მოქალაქე თემურ ირემაძის 2019 წლის 27 იანვრის №702/05 განცხადება, 
რომლითაც განმარტებულია, რომ მიმდინარე წლის 16 იანვარს დაეწვა ერთსართულიანი 
შენობა-ნაგებობა მთლიანად, შიგ არსებული ნივთებით. საბოლოოდ ორივე 
განმცხადებელი მოითხოვს ხანძრის შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურებას. 
განცხადებები თანდართული მასალებით განხილული იქნა ხელვაჩაურის 
მუნიციპალიტეტის მერიის სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების მდგომარეობის 
შემსწავლელი ადგილობრივი კომისიის სხდომაზე და კომისიის 2019 წლის 07 თებერვლის 
№3 სხდომის ოქმით მიზანშეწონილად იქნა მიჩნეული 2019 წლის 02 იანვრს სოფელ 
სინდიეთში ხანძრის შედეგად დაზარალებულ მოქალაქრე მიხეილ ზაქარაძის ოჯახს 
მერიის სარეზერვო ფონდიდან გამოეყოს 1541,1 (ათასხუთასორმოცდაერთი ლარი და ათი 
თეთრი) ლარი, ხოლო 2019 წლის 16 იანვრს სოფელ ფერიაში ხანძრის შედეგად 
დაზარალებულ მოქალაქე თემურ ირემაძის ოჯახს, მერიის სარეზერვო ფონდიდან 
გამოეყოს 863,44 (რვაასსამოცდასამი ლარი და ორმოცდაოთხი თეთრი) ლარი ფინანსური 
დახმარება.

ყოველივე ზემოთაღნიშნულთა გათვალისწინებით საქართველოს ორგანული კანონის 
„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს 54-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ე.ე“ 
ქვეპუნქტის, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 67-ე მუხლის მე-2-ე პუნქტის, 
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილის, სტიქიური მოვლენების 
შედეგად დაზარალებული ოჯახების მდგომარეობის შემსწავლელი ადგილობრივი 
კომისიის თავჯდომარის ზვიად ხალვაშის 2019 წლის 11 თებერვლის №343-05 
მოხსენებითი ბარათითა და ამავე მოხსენებითი ბარათით წარმოდგენილი ხელვაჩაურის 
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების 
მდგომარეობის შემსწავლელი ადგილობრივი კომისიის 2019 წლის 07 თებერვლის №3 
სხდომის ოქმის თანახმად ვბრძანებ:

1. ხანძრის შედეგად დაზარალებულ მიხეილ ზაქარაძის ოჯახს ფინანსური დახმარების 
მიზნით მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან 



გამოეყოთ ფინანსური დახმარება 1541,1 (ათასხუთასორმოცდაერთი ლარი და ათი 
თეთრი) ლარის ოდენიბით. 

2. ხანძრის შედეგად დაზარალებულ თემურ ირემაძის ოჯახს ფინანსური დახმარების 
მიზნით მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან 
გამოეყოთ ფინანსური დახმარება 863,44 (რვაასსამოცდასამი ლარი და ორმოცდაოთხი 
თეთრი) ლარის ოდენიბით. 

3. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურმა (ტ. 
ნაკაშიძე) განახორციელოს ქმედითი ღონისძიებები თანხის გამოყოფის 
უზრუნველსაყოფად.

4. ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს დაინტერესებული პირის მიერ ხელვაჩაურის 
რაიონულ სასამართლოში (მის. ქალაქი ბათუმი, ფრიდონ ხალვაშის გამზირი №358) 
დაინტერესებული მხარის მიერ მისი გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში.
    5. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

ჯუმბერ ვარდმანიძე

მუნიციპალიტეტის მერი
ხელმძღვანელობა
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