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ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის  2019 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებულ პროგრამის
(,,ვეტერანთა მედიკამენტებით დახმარების პროგრამა“) განხორციელებასთან დაკავშირებით 

გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ

      ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის  ბიუჯეტით გათვალისწინებული ,,ვეტერანთა 
მედიკამენტებით დახმარების პროგრამის“ ფარგლებში  ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში 
რეგისტრირებულ ომის  ვეტერანთათვის 150 (ასორმოცდაათი)  ლარის  მედიკამენტებით 
უზრუნველყოფის მიზნით, საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი 
თვითმართველობის კოდექსი“-ს 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის „ე“ პუნქტის „ე.ე“ ქვეპუნქტის, 
ხელვაჩაურის  მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ 
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 31 იანვრის №01 დადგენილებისა და 
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის 
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის უფროსის  სოფიო მურვანიძის 2019 წლის 21 
მარტის №842-05 მოხსენებითი ბარათის საფუძველზე  ვბრძანებ: 

1. დამტკიცდეს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის განცხადება ,,ვეტერანთა 
მედიკამენტებით დახმარების პროგრამა“-ში  მონაწილეობის მსურველ პირთათვის, 
თანახმად დანართი №1-სა.

2. დამტკიცდეს ,,ვეტერანთა მედიკამენტებით დახმარების პროგრამით“ გათვალისწინებული 
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ვეტერანებზე  ვაუჩერის გაცემისა და 
გამოყენების წესი, თანახმად დანართი №2-სა.

3. დამტკიცდეს ,,ვეტერანთა მედიკამენტებით დახმარების პროგრამა“ ქვეპროგრამით 
გათვალისწინებული ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ვეტერანებზე 
გასაცემი  ვაუჩერის ფორმა, თანახმად დანართი №3-სა.

4. დამტკიცდეს ,,ვეტერანთა მედიკამენტებით დახმარების პროგრამის“ გათვალისწინებით 
მომსახურების მიმწოდებლად რეგისტრაციის თაობაზე თანდართული ფორმა, თანახმად 
დანართი №4-სა.

5. დამტკიცდეს ,,ვეტერანთა მედიკამენტებით დახმარების პროგრამის“ შესრულების, 
აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და ანაზღაურების წესი (თანდართული: შესრულებული 
სამუშაოს ჩამონათვალი, შესრულებული სამუშაოს ყოველთვიური მიღება-ჩაბარების 
აქტი), თანახმად დანართი №5-სა.

6. ,,ვეტერანთა მედიკამენტებით დახმარების პროგრამის“  ვაუჩერზე ხელვაჩაურის 
მუნიციპალიტეტის მერის სახელით ხელმოწერის უფლებამოსილება მიენიჭოს 
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის 
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის უფროსს  სოფიო მურვანიძეს.

7. სერვისის მიმწოდებელ ორგანიზაციებთან გასაფორმებელი ხელშეკრულების პროექტის 
მომზადება დაევალოს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი 
სტრუქტურულ ერთეულს იურიდიულ სამსახურს.



8. წინამდებარე ბრძანება გამოქვეყნდეს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის 
ოფიციალურ ვებ-გვერდზე:  www.khelvachauri.org. ge

9.  ბრძანების გაცნობა დაინტერესებულ პირებზე დაევალოს ხელვაჩაურის 
მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციული 
სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - მოქალაქეთა მომსახურებისა და 
საქმისწარმოების განყოფილებას.

10. ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს ხელვაჩაურის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი 
ქ.ბათუმი, ფრიდონ ხალვაშის გამზირი №358) მისი კანონმდებლობით დადგენილი წესით 
გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში.

11. ბრძანება ძალაშია ხელისმოწერისთანავე.

ჯუმბერ ვარდმანიძე

მუნიციპალიტეტის მერი
ხელმძღვანელობა
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