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2019 წლის პროგრამის ფარგლებში შეშის ჩანაცვლება თხილის ნაჭუჭით და თხილის 
ნაჭუჭის ენერგოეფექტური ღუმელების დანერგვასთან დაკავშირებით ბენეფიციარების 

შერჩევის მიზნით კომისიის შექმნის შესახებ

   ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 21 დეკემბრის №39 
დადგენილებით დამტკიცებული იქნა ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის 
ბიუჯეტი, შესაბამისად დამტკიცებული იქნა 2019 წლის პროგრამა შეშის ჩანაცვლება 
თხილის ნაჭუჭით და თხილის ნაჭუჭის ენერგოეფექტური ღუმელების დანერგვა, რაც 
გულისხმობს, რომ  თხილის ნაჭუჭი ჩაანაცვლებს შეშას და შემცირდება შეშაზე მოთხოვნა-
მოხმარება და მისი გამოყენება, ასევე ხელს შეუწყობს ბიომრავალფეროვნების 
კონსერვაციას რეგიონში, შეშის წვის შედეგად შემცირებული ემისიები ხელს შეუწყობს 
კლიმატის ცვლილების შერბილებას, ხელი შეეწყობა მოსახლეობის სოციალურ-ეკო-
ნომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, სუფთა ენერგო ტექნოლოგიების დანერგვას, 
როგორიცაა შეშის ჩანაცვლება თხილის ნაჭუჭით და მას ეკონომიკური და 
გარემოსდაცვითი სარგებლის გარდა აქვს სოციალური სარგებელი. პროგრამის თანახმად 
პროგრამის მოსარგებლის განცხადებების განხილვა/შერჩევას განახორციელებს 
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით შექმნილი შესაბამისი კომისია. 
პროგრამით ისარგებლებს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ 
საზღვრებში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი ოჯახები, რომელთა 
სარეიტინგო ქულები - 30 001 აღწევს და ამასთან არიან არაგაზიფიცირებული კომლები. 
პროგრამის ფარგლებში თითეულ ბენეფიციარს უსასყიდლოდ გადაეცემა 3000 კგ. 
ფარგლებში თხილის ნაჭუჭი და ენერგო ეფექტური ხელნაკეთი ღუმელი ცხელი წყლის 
რეზერუარით.

    ყოველივე ზემოთაღნიშნულიდან გამომდინარე, საქართველოს ორგანული კანონი 
,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს 54-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ე.ე“ 
ქვეპუნქტის, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 21 დეკემბრის 
№39 დადგენილებისა და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი 
სტრუქტურული ერთეულის - ბუნებრივი რესურსებისა და აგრარულ საკითხთა 
სამსახურის ხელმძღვანელის რეზო ვარშანიძის 2019 წლის 04 მარტის  №631-05 
მოხსენებითი ბარათის თანახმად ვბრძანებ:



   1. 2019 წლის პროგრამის ფარგლებში შეშის ჩანაცვლება თხილის ნაჭუჭით და 
თხილის ნაჭუჭის ენერგოეფექტური ღუმელების დანერგვასთან დაკავშირებით, 
ბენეფიციარების შერჩევის მიზნით, შეიქმნას კომისია შემდეგი შემადგენლობით:

ა) რეზო ვარშანიძე - მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ბუნებრივი რე-
სურსებისა და აგრარულ საკითხთა სამსახურის ხელმძღვანელი -კომისიის თავმჯდომარე;

   ბ) მერაბ მიქელაძე - მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - 
ადმინისტრაციული სამსახურის ხელმძღვანელის მოადგილე - კომისიის თავმჯდომარის 
მოადგილე;  

გ) იოსებ აბულაძე - მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ბუნებრივი 
რესურსებისა და აგრარულ საკითხთა სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის 
- სოფლის მეურნეობის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი - კომისიის მდივანი; 

დ) თამაზ ხაბაძე - მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ბუნებრივი 
რესურსებისა და აგრარულ საკითხთა სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის 
- სოფლის მეურნეობის განყოფილების უფროსი - კომისიის წევრი;

ე) კობა თევზაძე - მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - 
ადმინისტრაციული სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - 
ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების უფროსი - კომისიის 
წევრი;

ვ) ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის, ადმი-
ნისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის განყოფილების უფროსი სპეციალისტები 
შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთელებში - კომისიის წევრი.

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

3. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერის დღიდან.

ჯუმბერ ვარდმანიძე

მუნიციპალიტეტის მერი
ხელმძღვანელობა
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