დანართი
შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება
„ჩხორწყალისა და ქიმბაქტისა გაერთიანების“
წ ესდება
მუხლი 1. ზოგადი დებულებები
1. შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „ჩხორწყალისა და ქიმბაქტის გაერთიანება“
(შემდგომ-საზოგადოება) წარმოადგენს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებულ
კერძო სამართლის სამეწარმეო იურიდიულ პირს, რომელიც შექმნილია საქართველოს
ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“, „წყლის შესახებ“ და
,,მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონების შესაბამისად.
2. საზოგადოება წარმოშობილად ითვლება მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული)
იურიდიული
პირების
რეესტრში
რეგისტრაციის
მომენტიდან და დაფუძნებულია
განუსაზღვრელი ვადით.
3. საზოგადოების
გაერთიანება“.

სახელწოდება/საფირმო

სახელწოდებაა

,,ჩხორწყალისა

და

ქიმბაქტის

4. საზოგადოების სამართლებრივი ფორმაა შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება.
5. საზოგადოების იურიდიული მისამართია: საქართველო, ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი, ქ.
ჩხოროწყუ, კოსტავას ქ. № 5.
6. საზოგადოების ელექტრონული ფოსტის მისამართია: chxorwkhali@gmail.com

მუხლი 2. საზოგადოების პარტნიორი

საზოგადოების 100% წილის მესაკუთრე და პარტნიორია დამოუკიდებელი საჯარო სამართლის
იურიდიული პირი ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი (საიდენტიფიკაციო
ნომერი 242268791,
მუნიციპალიტეტების რეესტრში რეგისტრაციის
თარიღი - 15.07.2008 წელი, მისამართი:
საქართველო, ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი, ქ. ჩხოროწყუ, დ. აღმაშენებლის ქ. №1). ჩხოროწყუს
მუნიციპალიტეტს წარმოადგენს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანო ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერი დათო გოგუა (პირადი ნომერი 01029001218, მისამართი:
თბილისი, ლ. კონსტრუქციის 6 დას. №180 ბ.1).

მუხლი 3. საზოგადოების საქმიანობის საგანი

1. საზოგადოების საქმიანობის საგანია:
ა)
ჩხოროწყუს
მუნიციპალიტეტის
ადმინისტრაციულ
ერთეულებში
მცხოვრები
მოსახლეობისთვის ხარისხიანი, საქართველოში არსებული საერთაშორისო სტანდარტების
სასმელი წყალის მიწოდება და წყალარინებით მომსახურების უზრუნველყოფა;
ბ) ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში
მაგისტრალებზე სარემონტო სამუშაოების ჩატარების უზრუნველყოფა;

სასმელი

წყლის

გ) წყლის რეზერვუარების რეცხვა-დასუფთავება და დეზინფექცია;
დ) მომხმარებლიდან გახარჯული სასმელი წყლის გადასახადის ამოღება საქართველოს
ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის მიერ
დამტკიცებული წყალმომარაგების ტარიფის მიხედვით;
ე) წყალმომარაგების სისტემის ფუნქციონირების უზრუნველყოფა და მოქმედი კანონმდებლობის
შესაბამისად წყლის მომხმარებელთა ინტერესების დაცვა;
ვ) წყალმომარაგების სისტემების მუშაობის ეფექტიანობისა და მომსახურების ხარისხის
ამაღლება;
ზ) წყლის ფიზიკო– ქიმიური და მიკრო–ბიოლოგიური გამოკვლევა;
თ) წყლის მიმწოდებლებისთვის შესაბამისი მომსახურების გაწევა.
2. საზოგადოება უფლებამოსილია განახორციელოს ნებისმიერი საქმიანობა, რომელიც პირდაპირ
ან არაპირდაპირ ემსახურება საზოგადოების მიზნებს და საქართველოს კანონმდებლობით არ
არის აკრძალული.
3. ის საქმიანობა, რომელიც კანონმდებლობით შესაძლებელია მხოლოდ
სპეციალური
ლიცენზიის/ნებართვის ან ავტორიზაციის გავლის საფუძველზე, დასაშვებია მხოლოდ
შესაბამისი ლიცენზიის/ნებართვის მიღების ან ავტორიზაციის გავლის მომენტიდან.
4. საზოგადოებას დამფუძნებლის თანხმობით შეუძლია შეიძინოს ან სარგებლობის უფლებით
აიღოს უძრავ-მოძრავი ქონება. აგრეთვე გასცეს სარგებლობის უფლებით მის ბალანსზე
არსებული ქონება, მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.
5. საზოგადოება საქართველოს კანონმდებლობის, ამ წესდებისა და დამფუძნებლის მიერ
მიღებული გადაწყვეტილებების შესაბამისად ახორციელებს სხვა ფუნქციებს.

მუხლი 4. საზოგადოების მართვა

1.
საზოგადოების
უმაღლეს
მმართველობით
ორგანოს
წარმოადგენს
ჩხოროწყუს
მუნიციპალიტეტის სახელით ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერი, გარდა ამ წესდებით
გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

2. საზოგადოების საქმიანობასთან
დაკავშირებით ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერი
გადაწყვეტილებას იღებს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.
3. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერი იღებს გადაწყვეტილებებს შემდეგ საკითხებზე:
ა)
საზოგადოების
გათავისუფლება;

დირექტორის

თანამდებობაზე

დანიშვნა

ბ) საზოგადოების სარეგისტრაციო განცხადების მონაცემებსა და
შეტანა;

და

თანამდებობიდან

წესდებაში ცვლილებების

გ) ფილიალების შექმნა და ლიკვიდაცია;
დ) ინვესტიციების მოზიდვა;
ე) ვალდებულებათა აღება;
ვ) ვალდებულებათა უზრუნველყოფა (თანხმობა არ სჭირდება გამარტივებულ ელექტრონულ
ტენდერებში და ელექტრონულ ტენდერებში მონაწილეობის მიღებასთან და შესაბამისი
ხელშეკრულების დადებასთან დაკავშირებულ საბანკო გარანტიის აღებას);
ზ) პროკურის გაცემა და გაუქმება;
თ) აუდიტორის არჩევა;
ი) წლიური შედეგების დამტკიცება;
კ) სამეთვალყურეო საბჭოს შექმნა;
ლ) კანონმდებლობით განსაზღვრული სხვა შემთხვევები.
4. ყველა გადაწყვეტილება, რომელთა მნიშვნელობა სცილდება საზოგადოების ჩვეულებრივ
საქმიანობას, მოითხოვს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერის თანხმობას.

მუხლი 5. საზოგადოების ხელმძღვანელობა/წარმომადგენლობა

1. საზოგადოების ხელმძღვანელობისა და წარმომადგენლობის უფლება ენიჭება დირექტორს,
რომელსაც თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს ჩხოროწყუს
მუნიციპალიტეტის მერი.
2. დირექტორი საზოგადოების საქმეებს უნდა გაუძღვეს კეთილსინდისიერად ამ წესდებისა
და მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, თუ ის ჯეროვნად არ შეასრულებს აღნიშნულ
მოვალეობას, პასუხს აგებს საზოგადოების წინაშე წარმოშობილი ზიანისთვის პირადად,
საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.
3. საზოგადოების ხელმძღვანელობის უფლება გულისხმობს უფლებამოსილების ფარგლებში
საზოგადოების სახელით გადაწყვეტილებების მიღების უფლებას.
4. დირექტორი უფლებამოსილია მინდობილობის გარეშე დამოუკიდებლად იმოქმედოს
საზოგადოების სახელით და წარმოადგინოს საზოგადოება მესამე პირთან ურთიერთობაში.

5. დირექტორის
ხელმძღვანელობითი
და
წარმომადგენლობითი უფლებამოსილება
შესაძლებელია შეიზღუდოს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერის გადაწყვეტილებით.
6. ხელმძღვანელობითი უფლებამოსილების მქონე პირებს არა აქვთ უფლება, ჩხოროწყუს
მუნიციპალიტეტის მერის თანხმობის გარეშე განახორციელონ იგივე საქმიანობა, რომელსაც
ეწევა საზოგადოება, ან მონაწილეობა მიიღონ მსგავსი ტიპის სხვა საზოგადოებაში, როგორც
პერსონალურად პასუხისმგებელმა პარტნიორმა ან დირექტორმა.
7. საზოგადოების სარეგისტრაციო მონაცემების ცვლილების რეგისტრაციის უზრუნველყოფის
ვალდებულება ეკისრება საზოგადოების დირექტორს.
8. დირექტორი:
ა) წარმართავს საზოგადოების ორგანიზაციულ, ფინანსურ, სამეურნეო, ადმინისტრაციულ
საქმიანობას და პასუხისმგებელია ამ საქმიანობაზე;
ბ) შეიმუშავებს და დამფუძნებელს დასამტკიცებლად წარუდგენს საზოგადოების ბიუჯეტს;
გ) ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერთან შეთანხმებით ამტკიცებს საზოგადოების საშტატო
ნუსხას, მუშაკთა სახელფასო განაკვეთებსა და სახელფასო ფონდს;
დ) საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს შრომის კოდექსი“ შესაბამისად წარმართავს
შრომით ურთიერთობებს, ნიშნავს (დებს შრომით ხელშეკრულებებს) და ათავისუფლებს
საზოგადოების თანამშრომლებს;
ე)
იღებს
გადაწყვეტილებებს
დასაქმებულთა
პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ;

წახალისებისა

და

დისციპლინური

ვ) კომპეტენციის ფარგლებში გამოსცემს ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ
აქტს -ბრძანებას;
ზ) მინდობილობის გარეშე წარმოადგენს საზოგადოებას ყველა ინსტანციის სასამართლოში,
გასცემს მინდობილობებს, დებს გარიგებებს;
თ) კანონით დადგენილი წესით განაგებს და განკარგავს საზოგადოების სახსრებს, მასვე ეკისრება
პასუხისმგებლობა საზოგადოების საკუთრებაში (სარგებლობაში) არსებულ ქონებაზე;
ი) შეიმუშავებს და ამტკიცებს საზოგადოების შინაგანაწესს.
9. დირექტორს უფლება არა აქვს პირადი სარგებლის მიღების მიზნით გამოიყენოს
საზოგადოების საქმიანობასთან დაკავშირებული ინფორმაცია, რომელიც მისთვის ცნობილი
გახდა თავისი მოვალეობის შესრულების ან თანამდებობრივი მდგომარეობის გამო.

მუხლი 6. საზოგადოების შემოსავლები

საზოგადოების შემოსავლების წყარო შეიძლება იყოს შემოწირულებები, მუნიციპალიტეტის
ბიუჯეტიდან მიღებული სუბსიდია, ეკონომიკური საქმიანობით მიღებული შემოსავლები და
სხვა კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავალი.

მუხლი 7. საზოგადოების ლიკვიდაცია და რეორგანიზაცია

საზოგადოების ლიკვიდაცია და რეორგანიზაცია ხდება
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის
მერის გადაწყვეტილებით და ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანხმობით,
საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 8. დასკვნითი დებულებები

1. წინამდებარე წესდება ძალაში შედის ხელმოწერის მომენტიდან.
2. თუ ამ წესდების რომელიმე მუხლი ბათილად იქნა ცნობილი, ეს გავლენას არ მოახდენს
წესდების სხვა მუხლების ნამდვილობაზე.
3. ამ წესდების დამტკიცება, გაუქმება ან მასში ცვლილების შეტანა ხორციელდება მოქმედი
კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 9. სამართალმემკვიდრეობა

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „ჩხორწყალისა და ქიმბაქტის გაერთიანება“
წარმოადგენს
შეზღუდული
პასუხისმგებლობის
საზოგადოება
„ჩხორწყალისა“
(საიდენტიფიკაციო ნომერი 442262908) და შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება
„ქიმბაქტის“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 442260027) სამართალმემკვიდრეს.

