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შ.პ.ს ,,აჭარ ენერჯი 2007“-ის მიერ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის  სოფლებში (მარადიდი-კირნათი) 
აშენებულ ჰიდროელექტრო სადგურთან დაკავშირებული, მიკუთვნებული ცალკეული საკითხების 

შესწავლის, შესაბამისი რეკომენდაციების მომზადებისა და მოსახლეობის მოთხოვნების განხილვის მიზნით 
სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ

     საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი”-ს 54-ე მუხლის 
პირველი პუნქტის ,,ე.ე.” ქვეპუნქტისა და  ,,ე.ვ.” ქვეპუნქტის შესაბამისად ვბრძანებ: 

     1. შ.პ.ს ,,აჭარ ენერჯი 2007“-ის მიერ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში (მარადიდი-კირნათი) 
აშენებულ ჰიდროელექტრო სადგურთან დაკავშირებული, მიკუთვნებული ცალკეული საკითხების 
შესწავლის, შესაბამისი რეკომენდაციების მომზადებისა და მოსახლეობის მოთხოვნების განხილვის მიზნით 
შეიქმნას სამუშაო ჯგუფი შემდეგი შემადგენლობით:
  ა) ჯუმბერ ვარდმანიძე -  ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერი - სამუშაო ჯგუფის წევრი.
  ბ) ნადიმ ვარშანიძე - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე - სამუშაო ჯგუფის წევრი.
  გ) თეიმურაზ გაწერელია - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული 
ერთეულის იურიდიული სამსახურის ხელმძღვანელი - სამუშაო ჯგუფის წევრი.
  დ) ხასან კახაბერიძე - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის 
ადმინისტრაციული სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ადმინისტრაციულ ერთეულებთან 
ურთიერთობის განყოფილების III რანგის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი კირნათის ადმინისტრაციულ 
ერთეულში - სამუშაო ჯგუფის წევრი.
  2.  სამუშაო ჯგუფის ხელმძღვანელი და სამუშაო ჯგუფის ხელმძღვანელის მოადგილე განისაზღვროს 
სამუშაო ჯგუფის შეკრებისთანავე სამუშაო ჯგუფის წევრთა გადაწყვეტლებით. 
  3. ეთხოვოს აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრის მოადგილეს არჩილ ვანაძეს სამუშაო ჯგუფის 
მუშაობაში მონაწილეობის მიღება.
  4. ეთხოვოს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 
მოადგილეს რამაზ ჯინჭარაძეს სამუშაო ჯგუფის მუშაობაში მონაწილეობის მიღება.
  5. ეთხოვოს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის აპარატის ადმინისტრაციულ ორგანოებთან 
ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსს კახა შაშიკაძეს სამუშაო ჯგუფის მუშაობაში მონაწილეობის მიღება.
  6. ეთხოვოს აჭარის  ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრს, თავმჯდომარის მოადგილეს 
მერაბ კარანაძეს  სამუშაო ჯგუფის მუშაობაში მონაწილეობის მიღება.
  7. ეთხოვოს საქართველოს პარლამენტის წევრს, თავმჯდომარის მოადგილეს ილია ნაკაშიძეს სამუშაო ჯგუ-
ფის მუშაობაში მონაწილეობის მიღება.
  8. ეთხოვოს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში (მარადიდი, კირნათი) მცხოვრებლებს ჯემალ 
დიდმანიძეს, ამირან დიდმანიძეს, რეჯებ ცინცაძეს, შუქრი კახაბერიძეს, ნოდარ ცინცაძეს სამუშაო ჯგუფის 
მუშაობაში მონაწილეობის მიღება.
  9. ეთხოვოს უფლებადამცველს თამაზ ბაკურიძეს სამუშაო ჯგუფის მუშაობაში მონაწილეობის მიღება.
 10. სამუშაო ჯგუფის მიერ უზრუნველყოფილი იქნეს შ.პ.ს ,,აჭარ ენერჯი 2007“-ის მიერ ხელვაჩაურის 
მუნიციპალიტეტის სოფლებში (მარადიდი-კირნათი) აშენებულ ჰიდროელექტრო სადგურთან 
დაკავშირებული, მიკუთვნებული ცალკეული საკითხების შესწავლა, შესაბამისი რეკომენდაციების 
მომზადება და მოსახლეობის მოთხოვნების განხილვა.
  11. სამუშაო ჯგუფი უფლებამოსილია საჭიროების შემთხვევაში მოიწვიოს შესაბამისი დარგის სპე-
ციალისტები და ექსპერტები.



  12. ბრძანების გაცნობა დაინტერესებულ პირებზე დაევალოს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის 
პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციული სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული 
ერთეულის - მოქალაქეთა მომსახურებისა და საქმისწარმოების განყოფილებას.
  13. ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს ხელვაჩაურის რაიონულ სასამართლოში (მის. ქალაქი ბათუმი, ფრიდონ 
ხალვაშის გამზირი №358) დაინტერესებული მხარის მიერ მისი გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში.
  14. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

ჯუმბერ ვარდმანიძე

მუნიციპალიტეტის მერი
ხელმძღვანელობა
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