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„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის დასახლებათა ტერიტორიების გამოყენებისა და 
განაშენიანების რეგულირების საკითხთა საბჭოს შექმნის შესახებ“ ხელვაჩაურის 

მუნიციპალიტეტის მერის 2018  წლის 21 მარტის №104 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის 
თაობაზე

    საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლისა და აჭარის 
ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრის რამაზ ბოლქვაძის 
2018 წლის 18 აპრილის №5986/05 წერილის თანახმად ვბრძანებ:
   1. „ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის დასახლებათა ტერიტორიების გამოყენებისა და 
განაშენიანების რეგულირების საკითხთა საბჭოს შექმნის შესახებ“ ხელვაჩაურის 
მუნიციპალიტეტის მერის 2018  წლის 21 მარტის №104 ბრძანებაში შევიდეს შემდეგი 
ცვლილებები:
 ა) ბრძანების პირველი პუნქტი შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად:

„1. შეიქმნას დასახლებათა ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების 
რეგულირების საკითხთა საბჭო შემდეგი შემადგენლობით:

ა) ზვიად ხალვაში -  ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველ მოადგილე - 
საბჭოს თავმჯდომარე;

ბ) მალხაზ სალვარიძე - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
თავმჯდომარის მოადგლე - საბჭოს წევრი;

გ) ნუგზარ ძნელაძე - აჭარის ა.რ. ფინასთა და ეკონომიკის სამინისტროს სივრცითი 
მოწყობისა და ტექნიკური ზედამხედველობის დეპარტამენტის უფროსი - საბჭოს წევრი;

დ) იოსებ ბოლქვაძე - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-
ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის საკითხთა კომისიის 
თავმჯდომარე - საბჭოს წევრი;

ე) ტარიელ ნაკაშიძე - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო 
სამსახურის ხელმძღვანელი - საბჭოს წევრი; 

ვ) ზეინაბ კაკაბაძე - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და 
კეთილმწოყობის სამსახურის, არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის განყოფილების 
უფროსი - საბჭოს წევრი;

ზ) ანა ბაჟაშვილი - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და 
კეთილმწოყობის სამსახურის, ქონების მართვის განყოფილების უფროსი - საბჭოს წევრი;

 თ) გიორგი ქურიძე - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის 
სამსახურის უფროსის დროებით მოვალეობის შემსრულებელი - საბჭოს წევრი;



ი) რეზო ვარშანიძე - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის ბუნებრივი 
რესურსებისა და აგრარულ საკითხთა სამსახურის, სოფლის მეურნეობის განყოფილების 
უფროსი - საბჭოს წევრი; 

კ) გიორგი ვარშანიძე - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა 
და კეთილმწოყობის სამსახურის, არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის 
განყოფილების უფროსი სპეციალისტი - საბჭოს წევრი.

ბ) ბრძანების მეორე პუნქტის ,,ბ“ ქვეპუნქტი შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს 
შემდეგნირად:

„ბ“ თამილა ბერიძე -  ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის იურიდიული 
სამსახურის, სამართლებრივი უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი.   

2. დაევალოს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული 
ერთეულის ადმინისტრაციული სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის 
მოქალაქეთა მომსახურებისა და საქმისწარმოების განყოფილებას (ნ. ქოქოლაძე) ბრძანების 
გაცნობა (მიწოდება) დაინტერესებულ პირებზე.

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

4. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

ჯუმბერ ვარდმანიძე

მუნიციპალიტეტის მერი

ხელმძღვანელობა


