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ვეტერანთა  და ხანდაზმულთა  სოციალური დაცვა 

 

(პროგრამული კოდი  06 02 03 ) 

 

1.პროგრამის სახელწოდება: ვეტერანთა  და ხანდაზმულთა  სოციალური დაცვა 
 

რომელშიც შედის:  

 სამშობლოს  დაცვისას  დაღუპულთა, ომის  შემდეგ  გარდაცვლილ მეომართა და იძულებით  

გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო  მომსახურების  პროგრამა. 

 ომის მონაწილე და ომის მონაწილეებთან გათანაბრებულ პირების,  ერთჯერადი 

მატერიალური (ფულადი) დახმარების პროგრამა. 

 ხანდაზმულთა (90 და მეტი წლის უხუცესები) ერთჯერადი მატერიალური (ფულადი) 

დახმარების პროგრამა. 

 საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლისა და სამშვიდობო მისიებში 

მონაწილეობის მიღების  შედეგად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ვეტერნების,  

„ვეტერანების დღის“ (17 ოქტომბერი) აღსანიშნავად – საჩუქრის სახით, ერთჯერადი 

მატერიალური (ფულადი) დახმარების პროგრამა. 
 

2. პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი---10 000 (ათი ათასი) ლარი 

 

I კვარტალი --   5 000 (ხუთი ათასი)  ლარი.  

II კვატალი --    2 000 (ორი ათასი)  ლარი. 

III კვარტალი --1 500 (ათას ხუთასი) ლარი. 

IV კვარტალი --1 500 (ათას ხუთასი)   ლარი. 

 
 

 

3. პროგრამის დაფინანსების წყარო: 

 

მესტიის მუნიციპალიტეტის მერიის 2022 წლის  ბიუჯეტი. 

 

4. პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო 

 

მესტიის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის სამსახური. 

 

5. პროგრამის აღწერა: 

 

1) სარიტუალო მომსახურების  გაწევა: 

 

დაღუპული (გარდაცვლილი) სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიაზე საბრძოლო მოქმედების 

ვეტერანების, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლისა და , სამშვიდობო 

მისიებში  საბრძოლო მოქმედების ვეტერანების, სამხედრო სამსახურის ვეტერანების   დაღუპული 

(გარდაცვლილი) ვეტერანის   ოჯახის წევრებს ეძლევათ ერთჯერადი  ფულადი დახმარება 

დაკრძალვისათვის. 

იძულებით გადაადგილებულ პირების სტატუსის მქონე დევნილის დაღუპვის (გარდაცვალების) 

შემთხვევაში , დაღუპულის (გარდაცვლილის) ოჯახის წევრებს ეძლევათ ერთჯერადი  ფულადი 

დახმარება დაკრძალვისათვის ხარჯების დასაფარად. 
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2) ერთჯერადი ფულადი დახმარება: 

ომის მონაწილე და ომის მონაწილეებთან გათანაბრებულ ვეტერანებზე, მესტიის მუნიციპალიტში  

მცხოვრები 90 წელს გადაცილებული მოქალაქეებისთვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების 

გაწევა.  

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლისა და სამშვიდობო მისიებში 

მონაწილეობის მიღების  შედეგად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ვეტერნების,  „ვეტერანების 

დღის“ (17 ოქტომბერი) აღსანიშნავად – საჩუქრის სახით, ერთჯერადი მატერიალური 

(ფულადი)დახმარების გაწევა. 

 

6. პროგრამის მიზნები 
 

აღნიშნული პროგრამის მიზანია სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ 

გარდაცვლილ მეომართა, იძულებით გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურება. 

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლისა და სამშვიდობო მისიებში 

მონაწილეობის მიღების  შედეგად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ვეტერნების,  „ვეტერანების 

დღის“ (17 ოქტომბერი) აღსანიშნავად – საჩუქრის სახით, ერთჯერადი მატერიალური (ფულადი) 

დახმარების გაწევა. ომის მონაწილე და ომის მონაწილეებთან გათანაბრებულ ვეტერანებზე და 

მესტიის მუნიციპალიტში რეგისტრირებული და  მცხოვრები 90 წელს გადაცილებული 

მოქალაქეებისთვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევა.  

 

 

7. პროგრამის შედეგები 

 

თითოეულ დაღუპულ ომის მონაწილე ვეტერანსა და იძულებით გადაადგილებულ პირზე 

სარიტუალო მომსახურების გაწევა - 250 (ორას ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით. 

 

     

ომის მონაწილე და  ომის მონაწილეებთან გათანაბრებულ პირებზე ერთჯერადი დახმარების 

გაწევა- 50  (ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით. 

         

მესტიის მუნიციპალიტში მცხოვრებ უხუცესებზე (90 და მეტი წლის ასაკის) ერთჯერადი 

დახმარების გაწევა – 150 (ასი) ლარის ოდენობით. 

 

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლისა და სამშვიდობო მისიებში 

მონაწილეობის მიღების  შედეგად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ვეტერნების,  „ვეტერანების 

დღის“ (17 ოქტომბერი) აღსანიშნავად –- საჩუქრის სახით, ერთჯერადი  (ფულადი)  დახმარების 

გაწევა - 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით. 

 

 

8 . პროგრამით  მოსარგებლე პირთა (მომხმარებელთა) რაოდენობა და კატეგორია 

 

  

პროგრამით გათვალისწიბენული   დახმარება   სამშობლოს დაცვისას დაღუპული და ომის შემდეგ 

გარდაცვლილი მეომრები: სარიტუალო თანხები, თითოეულ ვეტერანზე 250 (ორას ორმოცდაათი) 

ლარის ოდენობით. 

იძულებით გადაადგილებული პირები სარიტუალო თანხები, თითოეულ დევნილზე 250 (ორას 

ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით. 
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ომის მონაწილე ვეტერანები და ომის მონაწილეებთან გათანაბრებული პირები ერთჯერადი 

მატერიალური დახმარების გაწევა 50  (ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით. 

მესტიის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები უხუცესები (90 და მეტი წლის) ერთჯერადი მატერიალური 

დახმარების გაწევა 150 (ასორმოცდაათი) ლარის ოდენობით. 

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლისა და სამშვიდობო მისიებში მონაწილეობის 

მიღების  შედეგად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ვეტერნების,  „ვეტერანების დღის“ (17 

ოქტომბერი) აღსანიშნავად – საჩუქრის სახით, ერთჯერადი მატერიალური (ფულადი)- საჩუქრის 

სახით, ერთჯერადი  (ფულადი)  დახმარების გაწევა 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით. 

 

 

9.პროგრამით მოსარგებლე პირთა შერჩევის წესი. 

 

ადგილობრივ თვითმმართველობის მერიაში შემოსული განცხადებები. 

 

განცხადებას თან უნდა ერთვოდეს:  

 

სამშობლოს  დაცვისას  დაღუპულთა  და  ომის  შემდეგ  გარდაცვლილ მეომართა,  იძულებით  

გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო  მომსახურების  შეთხვევაში: 

 

ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანის შემთხვევაში:    

          

 ა) ვეტერანის  დაღუპულის (გარდაცვლილის) ოჯახის წევრის, განმცხადებლის  

       პირადობის მოწმობის ასლი. 

                            

 ბ) ვეტერანობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი, 

                            

 გ) ვეტერანის  გარდაცვალების მოწმობის ასლი. 

                            

 დ) განმცხადებლის ანგარიშის რეკვიზიტები ბანკიდან. 

  

 გ) განცხადება მერის  სახელზე. 
                             

 

იძულებით გადაადგილებული პირის შემთხვევაში: 

             

 ა) იძულებით გადაადგილებულ პირების სტატუსის მქონე პირის, დაღუპულის (გარდაცვლილის) 

ოჯახის წევრის,  განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ასლი. 

 

 ბ) იძულებით გადაადგილებული პირის სტატუსის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი. 

 

  გ) იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების მოწმობის ასლი. 

 

დ) განმცხადებლის ანგარიშის რეკვიზიტები ბანკიდან. 

 

 ე) განცხადება მერის  სახელზე. 

 
 

ომის მონაწილე და ომის მონაწილესთან გათანაბრებული პირის შემთხვევაში: 
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ა)  ვეტერანის, განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ასლი.  

ბ)  ვეტერანობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი. 

დ) ანგარიშის რეკვიზიტები ბანკიდან. 

ე) განცხადება მერის  სახელზე. 

 
 

ხანდაზმულების შემთხვევაში:   

 

 ა) განმცხადებლის (ხანდაზმულის) პირადობის მოწმობის ასლი.  

 ბ) ანგარიშის რეკვიზიტები ბანკიდან.      

გ) განცხადება მერის  სახელზე. 

 
                                                                                                                              

  საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლისა და სამშვიდობო მისიებში 

მონაწილეობის მიღების  შედეგად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ვეტერნების,  „ვეტერანების 

დღის“ (17 ოქტომბერი) აღსანიშნავად –შემთხვევაში: 

 

 ა) ვეტერანის პირადობის მოწმობის ასლი. 

 ბ) ვეტერანობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი. 

 გ) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლისა და სამშვიდობო მისიებში 

მონაწილეობის დროს მიღებული ჭრილობის, კონტუზიის, დასახიჩრების ან დაავადების 

დამადასტურებელი მოწმობა. 

დ) ანგარიშის რეკვიზიტები  ბანკიდან.    

ე) განცხადება მერის  სახელზე. 

 

10.მოსალოდნელი შედეგები: 

აღნიშნული პროგრამით მოსარგებლე კატეგორიის პირების სოციალურ ეკონომიკური 

მდგომარეობის გაუმჯობესება. 
                                           


