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არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის 
„ხელვაჩაურის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი“-ს დაფუძნების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-
ს 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის „ე“ პუნქტის „ე.ე“ ქვეპუნქტის, 1061 მუხლის მე-4 
პუნქტისა და „ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანოსათვის ა(ა)იპ 
„სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულების „ხელვაჩაურის 
სახელოვნებო სკოლა“- ისა და ა(ი)პ „ხელვაჩაურის კულტურის ცენტრი“-ს ლიკვიდაციასა 
და ა(ა)იპ „ხელვაჩაურის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი“-ის დაფუძნებაზე 
თანხმობის მიცემის შესახებ“ - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 
19 ნოემბრის №73 განკარგულების შესაბამისად ვბრძანებ:

1. დაფუძნდეს არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „ხელვაჩაურის 
კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი“ (შემდგომ ტექსტში - ცენტრი) და დამტკიცდეს 
ცენტრის წესდება თანახმად დანართისა.

2. ცენტრი არის წევრთა მდგომარეობისაგან დამოუკიდებელი იურიდიული პირი 
და მისი მიზანი არ არის სამეწარმეო საქმიანობის განხორციელება. დასახული მიზნებისა 
და დაკისრებული ფუნქციების განსახორციელებლად ცენტრს აქვს სამეწარმეო 
საქმიანობის უფლება.

3. ცენტრის უფლებაუნარიანობა წარმოიშობა მისი რეგისტრაციის მომენტიდან და 
წყდება ლიკვიდაციის დასრულების ფაქტის რეგისტრაციის მომენტიდან.

4. ცენტრი შექმნილია განუსაზღვრელი ვადით.  
5. ცენტრის იურიდიული მისამართია: ქ. ბათუმი, დიდაჭარის ქ. №23. ცენტრის 

ელექტრონული მისამართია: Khelartcenter@gmail.com.
6. ცენტრის დამფუძნებელია ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი.
7. ცენტრის წარმომადგენლობით უფლებამოსილებას ერთპიროვნულად 

ახორციელებს და მის საქმიანობას ხელმძღვანელობას უწევს ცენტრის დირექტორი, 
რომელსაც თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს ხელვაჩაურის 
მუნიციპალიტეტის მერი (შემდგომში - მერი).

8. დირექტორი იურიდიული პირის საქმიანობიდან გამომდინარე საკითხებზე 
გადაწყვეტილებას ღებულობს ერთპიროვნულად.

9. ცენტრის რეორგანიზაცია და ლიკვიდაცია ხორციელდება მერის გადაწ-
ყვეტილებით, მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი წესით.



10. ცენტრის საკუთრებას წარმოადგენს მისი საქმიანობის შედეგად შეძენილი 
ქონება, ასევე მისთვის საკუთრებაში გადაცემული ქონება და ფულადი სახსრები.

11. ცენტრის დირექტორი უფლებამოსილია დასახული მიზნის მისაღწევად დაამ-
ყაროს შრომით სამართლებრივი ურთიერთობები მერის მიერ განსაზღვრული საშტატო 
განრიგის შესაბამისად.

12. ცენტრის დირექტორის და საზოგადოებასთან შრომით სამართლებრივ 
ურთიერთობაში მყოფი პირების თანამდებობრივი სარგოს ოდენობას განსაზღვრავს მერი, 
მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

13. ცენტრის ხარჯთაღრიცხვას ითანხმებს მერი.
14. ცენტრის საქმიანობაზე კოორდინაციას ახორციელებს ხელვაჩაურის 

მუნიციპალიტეტის განათლებისა და კულტურის სამსახური.
15. დაევალოს ცენტრის დირექტორს უზრუნველყოს ცენტრის მეწარმეთა და 

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრში რეგისტრაცია, კა-
ნონმდებლობით დადგენილი წესით.

16. ბრძანების გაცნობა დაინტერესებულ პირზე დაევალოს მერიის პირველადი 
სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციული სამსახურის, მეორადი 
სტრუქტურული ერთეულის - მოქალაქეთა მომსახურებისა და საქმისწარმოების 
განყოფილებას.

17. ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს ხელვაჩაურის რაიონულ სასამართლოში (ქ. 
ბათუმი, ფრიდონ ხალვაშის გამზირი №358) დაინტერესებული მხარისათვის მისი 
გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში.
         18. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

ჯუმბერ ვარდმანიძე

მუნიციპალიტეტის მერი
ხელმძღვანელობა
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