
 

 

დანართი 9 

ვეტერანთა დახმარების პროგრამა  

           

                                                                                                                     

1. პროგრამის დაფინანსების წყარო:   

     ვანის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი. 

 

 

2.  პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: 

     ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა 

სამსახური. 

 

 

3.  პროგრამის მიზანი: 

     ა) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის საბრძოლო მოქმედებებსა და სხვა 

სახელმწიფოთა ტერიტორიაზე საბრძოლო მოქმედებებში დაღუპულთა ოჯახებისათვის ერთჯერადი 

ფინანსური დახმარების  გაწევა; 

     ბ) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის საბრძოლო მოქმედებებსა და სხვა 

სახელმწიფოთა ტერიტორიაზე საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილე, სოციალურად დაუცველ (100000 

სარეიტინგო ქულაზე ნაკლები)  ვეტერანთათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარების  გაწევა. 

     გ) 26 აპრილისთვის ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის ავარიის სალიკვიდაციო 

სამუშაოების მონაწილეებისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა; 

     დ) 1989 წლის 9 აპრილს დაზარალებულთათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარების 

გაწევა. 

 

    

4.  განსახორციელებელი ღონისძიებები: 

     მოქალაქეთა განცხადებების, თანდართული დოკუმენტების განხილვა, შესაბამისი 

რეაგირება და ბენეფიციარებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაცემა შემდეგი ოდენობით: 

     ა)  დაღუპულ  მეომართა  ოჯახის წევრზე 500  (ხუთასი) ლარი; 

     ბ)  სოციალურად დაუცველ ვეტერანზე 300 (სამასი) ლარი; 

გ) ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის ავარიის სალიკვიდაციო სამუშაოების 

მონაწილეებისათვის 300 (სამასი) ლარი.  

დ)  1989 წლის 9 აპრილს დაზარალებულთათვის 500 (ხუთასი) ლარი.  

 

 

5.  დახმარების მიღების აუცილებელი პირობა: 

     სავალდებულოა დაღუპული მეომარი (გარდაცვალების მომენტში) და დახმარების მიმღები 

პირი დაფინანსების მოთხოვნამდე ბოლო ერთი წლის განმავლობაში უწყვეტად იყოს რეგისტრირებული 

და ფაქტიურად ცხოვრობდეს ვანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე. 

 

 

                  6.  დამატებითი ინფორმაცია: 

     ა) დახმარება გაიცემა დაღუპულ მეომართა ოჯახის წევრზე, საბრძოლო მოქმედებების 

მონაწილე, სოციალურად დაუცველ ვეტერანზე, ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის ავარიის 



 

 

სალიკვიდაციო სამუშაოების მონაწილეებზე, 1989 წლის 9 აპრილს დაზარალებულებსა ან მათ 

უფლებამოსილ წარმომადგენელზე; 

      ბ)  დახმარების მისაღებად წარმოდგენილი უნდა იქნეს: 

      ბ.ა) დაღუპული მეომარის ოჯახის წევრისგან, ვეტერანობის დამადასტურებელი  მოწმობა, 

გარდაცვალების ცნობა, დახმარების მიმღები პირის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა, ცნობა 

სოციალური მომსახურების სააგენტოდან, რომ აღნიშნულ პიროვნებას დანიშნული აქვს სახელმწიფო 

კომპენსაცია და საბანკო რეკვიზიტი;  

    ბ.ბ) სოციალურად დაუცველი ვეტერანისგან, ვეტერანობის დამადასტურებელი მოწმობა, 

ბენეფიციარის და დახმარების მიმღები პირის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა, ოჯახის 

სარეიტინგო ქულა სოციალურად დაუცველთა ერთიანი ბაზიდან (1 – 100000) და საბანკო რეკვიზიტი;  

ბ.გ) ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის ავარიის სალიკვიდაციო სამუშაოების 

მონაწილეებისგან, სამუშაოებში მონაწილეობის დამადასტურებელი საბუთი, ბენეფიციარის და 

დახმარების მიმღები პირის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა და საბანკო რეკვიზიტები; 

ბ.დ) 1989 წლის 9 აპრილის აქციაში დაზარალებულისგან, დაზარალებულობის 

დამადასტურებელი დოკუმენტი, ბენეფიციარის და დახმარების მიმღები პირის პირადობის მოწმობა და 

საბანკო რეკვიზიტები. 

ბ.ე) ცნობა შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლიდან, ბოლო 

ერთი წლის განმავლობაში ვანის მუნიციპალიტეტში ფაქტიურად ცხოვრების შესახებ; 

ბ.ვ) სამსახურს საჭიროების შემთხვევაში უფლება აქვს მოითხოვოს დამატებითი 

დოკუმენტაცია.      

 

6.  მოსალოდნელი შედეგი: 

     ბენეფიციართა მატერიალური და მორალური თანადგომა, მათი ღვაწლის დაფასება. 

 

 

7.  შეფასების კრიტერიუმი: 

     ბენეფიციართა ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება. 

 

 


