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„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დაფინანსებულ 
კაპიტალურ მშენებლობებზე ზედამხედველობის უზრუნველსაყოფად მერიის 

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ზედამხედველობის სამსახურის 
თანამშრომლებზე ობიექტთა მიკუთვნების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 

მერის 2019 წლის 10 იანვრის №17 ბრძანებაში ცვლილების 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 
ზედამხედველობის სამსახურის ხელმძღვანელის გიორგი ქურიძის 2019 წლის 12 ივნისის №1990-
05 მოხსენებითი ბარათის თანახმად ვბრძანებ:

1. შევიდეს ცვლილება „ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი 
ბიუჯეტით დაფინანსებულ კაპიტალურ მშენებლობებზე ზედამხედველობის უზრუნველსაყოფად 
მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ზედამხედველობის სამსახურის 
თანამშრომლებზე ობიექტთა მიკუთვნების შესახებ” ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 
წლის 10 იანვრის №17 ბრძანებაში და ბრძანების პირველი და მე-2 პუნქტები ჩამოყალიბდეს 
შემდეგი რედაქციით:

„1. მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ზედამხედველობის სამსახურის, მეორადი 
სტრუქტურული ერთეულის მუნიციპალური მშენებლობის ტექნიკური კონტროლის 
განყოფილების უფროსი სპეციალისტის გიორგი მახაჭაძის მიერ უზრუნველყოფილი იქნეს 
შემდეგ სამშენებლო ობიექტებზე ტექნიკური ზედამხედველობა:

1.1 გზების მოწყობა-რეაბილიტაცია; 
1.2 შიდა გზების ფერდდამცავები; 
1.3 სოფელ სამებაში ვარშანიძეების დასახლებაში შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია; 
1.4 სოფელ ორთაბათუმში ქვედა აგარაში ჩაჩავების დასახლებაში შიდა სამანქანე გზის 

რეაბილიტაცია; 
1.5 სოფელ ზედა თხილნარში შარაძეების უბანში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია; 
1.6 სოფელ ჭარნალში რესან ქამადაძის სახლიდან თხილნარის საზღვრამდე 500 გრძ/მ გზის 

დაბეტონება; 
1.7 ზედა ჭარნალში სამანქანე გზის (800 გრძ/მ) დაბეტონება; 
1.8 სოფელ ქვედა სალიბაურში წყლის მაგისტრალის დაერთება; 
1.9 სოფელ ახალსოფელში საბავშვო ბაღის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა; 



1.10 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საკანალიზაციო (სეპტიკი) მოწყობა; 
1.11 სოფელ ევგენიძეებში არსებულ წყალსადენზე სალექარის მოწყობა; 
1.12 სოფელ მაღლაკონში წყალსადენზე სალექარის მოწყობა; 
1.13 სოფელ ახალსოფელში სასმელი წყლის წყალსადენის მშენებლობისა და მაგისტრალის 

მოწყობის სამუშაოები; 
1.14 სოფელ ზედა წინსვლაში პაქსაძეების უბანში შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია; 
1.15 სოფ. ზედა წინსვლაში (ჩელტა) ქათმაძეების უბანში შიდა სამანქანე გზის 

რეაბილიტაცია; 
1.16 სოფელ ახალსოფელში ნაგერვაძე-კამრეკელიძეების მიმართულებით შიდა სასოფლო 

გზის რეაბილიტაცია; 
1.17 სოფელ ახალსოფელში (მე-5 ბრიგადა) შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია; 
1.18 სოფელ წინსვლაში (ჩელტა) ქავთარაძე-გორგაძეების უბანში შიდა სამანქანე გზის 

რეაბილიტაცია; 
1.19 სოფელ კიბეში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია; 
1.20 სოციალური სახლის მშენებლობა; 
1.21 სოფელ აჭარისაღმართში მდინარე მაჭახელაზე საცალფეხო ხიდის მოწყობა; 
1.22 სოფელ მნათობში თენგიზ მუსხაჯბას სახლიდან თემურ ზოიძის სახლამდე შიდა 

სასოფლო გზის რეაბილიტაცია; 
1.23 სოფელ ახალსოფელში სპორტული მოედნისა და სკვერის მოწყობა; 
1.24 სოფელ ჯიბინაურში ჭაბურღილისა და შიდა ქსელის მოწყობა; 
1.25 სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ 

ფერდსამაგრი ნაგებობის მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა; 
1.26 სოფელ მახინჯაურში მგელაძეებისა და ბაკურიძეების დასახლებაში წყალსადენის 

რეაბილიტაცია.“

 „2. მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ზედამხედველობის სამსახურის, მეორადი 
სტრუქტურული ერთეულის მუნიციპალური მშენებლობის ტექნიკური კონტროლის 
განყოფილების ტექნიკური ზედამხედველის (შრომითი ხელშეკრულებით) რუსლან 
დიასამიძის მიერ უზრუნველყოფილი იქნეს შემდეგ სამშენებლო ობიექტებზე ტექნიკური 
ზედამხედველობა:

2.1 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსაცდელების მოწყობა (40 ცალი);
2.2 სოფელ ფერიაში №46ა სამარშუტო გაჩერებიდან იოსებ სოლომონიძის სახლამდე შიდა 
სასოფლო გზის რეაბილიტაცია; 
2.3 სოფელ მნათობში რევაზ ვერძაძის სახლიდან საბაგიროს მიმართულებით შიდა 
სასოფლო გზის რეაბილიტაცია; 
2.4 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათებების მოწყობა; 
2.5 სოფელ ახალშენში ავთანდილ ძნელაძის სახლიდან მალხაზ ბალაძის სახლამდე შიდა 
სამანქანე გზის რეაბილიტაცია; 
2.6 სოფელ ნიკიტაურში საცალფეხო ბილიკის (კიბის) მოწყობა; 
2.7 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ჭარნალის მეურნეობის ცენტრის კეთილმოწყობა; 
2.8 სოფელ სიმონეთში სკოლასთან სკვერის მოწყობა; 
2.9 სოფელ თხილნარის მეურნეობაში №3 და №4 სახლებთან სკვერის მოწყობა; 
2.10 შიდა გზების ფერდდამცავები; 
2.11 სოფელ ზედა ჩხუტუნეთში ჩხერის ხიდის რეაბილიტაცია; 
2.12 სოფელ ხელვაჩაურის სკოლის მიმდებარედ მინი სატადიონისა და სკვერის მოწყობა; 
2.13 საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება-გადახურვა (ამხანაგობის მხარდაჭერის 
პროგრამა); 
2.14 სოფელ ჭარნალში მინი მოედნისა და სკვერის მოწყობა.“



2. წინამდებარე ბრძანების ძალაში შესვლის დღიდან ძალადაკარგულად გამოცხადდეს 
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 10 იანვრის №17 ბრძანების მე-3 პუნქტი.

3. დაევალოს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის 
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 ამოქმედდეს ხელმოწერისთანავე. 

ჯუმბერ ვარდმანიძე

მუნიციპალიტეტის მერი
ხელმძღვანელობა
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