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,,2019 წლის პროგრამის ,,შეშის ჩანაცვლება ბრიკეტით და თხილის ნაჭუჭის 
ენერგოეფექტური ღუმელების დანერგვა"-ის ფარგლებში ბრიკეტის მოქალაქეებზე 

განაწილების/გადაცემის უზრუნველყოფისა და შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტების 
გაფორმების/შედგენის მიზნით სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ“ ხელვაჩაურის 

მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 25 სექტემბრის №1424 ბრძანებაში ცვლილებისა და 
დამატების შეტანის შესახებ

   საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს 
54-ე მუხლის პირველი ნაწილის ,,ე“ პუნქტის „ე.ე“ ქვეპუნქტის, საქართველოს ზოგადი 
ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლისა და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 
მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ბუნებრივი რესურსებისა და აგრარულ 
საკითხთა სამსახურის ხელმძღვანელის რეზო ვარშანიძის 2019 წლის 30 სექტემბრის 
№3556-05 მოხსენებითი ბარათის თანახმად ვბრძანებ:

1. შევიდეს ცვლილება ,,2019 წლის პროგრამის ,,შეშის ჩანაცვლება ბრიკეტით და 
თხილის ნაჭუჭის ენერგოეფექტური ღუმელების დანერგვა"-ის ფარგლებში ბრიკეტის 
მოქალაქეებზე განაწილების/გადაცემის უზრუნველყოფისა და შესაბამისი მიღება-
ჩაბარების აქტების გაფორმების/შედგენის მიზნით სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ“ 
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 25 სექტემბრის №1424 ბრძანებაში და 
ბრძანების პირველი პუნქტის ,,გ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

         ,,გ) იოსებ აბულაძე - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ბუნებრივი 
რესურსებისა და აგრარულ საკითხთა სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის 
სოფლის მეურნეობის განყოფილების III რანგის  II კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი - 
სამუშაო ჯგუფის წევრი“.

2. ,,2019 წლის პროგრამის ,,შეშის ჩანაცვლება ბრიკეტით და თხილის ნაჭუჭის 
ენერგოეფექტური ღუმელების დანერგვა"-ის ფარგლებში ბრიკეტის მოქალაქეებზე 
განაწილების/გადაცემის უზრუნველყოფისა და შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტების 
გაფორმების/შედგენის მიზნით სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ“ ხელვაჩაურის 
მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 25 სექტემბრის №1424 ბრძანებას დაემატოს 11 

პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
        ,,11. ბრძანების პირველი პუნქტის ,,ე“ ქვეპუნქტით განსაზღვრულ სამუშაო 

ჯგუფის წევრებს - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული 
ერთეულის ადმინისტრაციული სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის 
ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების უფროს 
სპეციალისტებს შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულებში დაევალოთ აღნიშნული 



ბრძანების საფუძველზე ბრიკეტის მოქალაქეებზე განაწილება/გადაცემის 
უზრუნველყოფა და შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმების/შედგენის 
შემდგომ მოხსენებითი ბარათის საფუძველზე მათი წარმოდგენა მუნიციპალიტეტში“.

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

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

5. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

კახაბერ ფუტკარაძე

მერის პირველი მოადგილე
ხელმძღვანელობა
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