
თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

2019 წლის  25 იანვრის  მორიგი  სხდომის  

დ ღ ი ს   წ ე ს რ ი გ ი: 

 

1. თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 14 იანვრის N1 

დადგენილებაში „თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 

დეკემბრის №70 დადგენილებაში ,,თელავის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის 

ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“  ცვლილების შეტანის თაობაზე. 

 

მომხს. ნ.ვაყელიშვილი  

12.00სთ-დან - 12.20 სთ-მდე 

2. თელავის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო და თელავის მუნიციპალიტეტის 

საკუთრებაში არსებული არასასოფლო - სამეურნეო დანიშნულების მიწის 

ზონირებისა და ნორმატიული ფასის განსაზღვრის შესახებ. 

მომხს.გ.თავბერიძე                                                                                                                          

12.20სთ-დან - 12.40 სთ-მდე 

3. თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 იანვრის №08 

დადგენილებაში „თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი 

(ქონების) გადასახდის შემოღების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე. 

მომხს.გ.თავბერიძე                                                                                                                               

12.40სთ-დან - 12.50 სთ-მდე 

4. თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 23 მარტის №39 

დადგენილებაში „თელავის მუნიციპალიტეტის აუქციონში გამარჯვების 

დამადასტურებელი ოქმის, პირობებით აუქციონში გამარჯვების 

დამადასტურებელი ოქმის, ნასყიდობის ხელშეკრულების, მონაწილის ბილეთისა 

და საკუთრების დამადასტურებელი მოწმობის ფორმების დამტკიცების შესახებ“ 

ცვლილების შეტანის თაობაზე.  

მომხს.გ.თავბერიძე                                                                                                                               

12.50სთ-დან - 13.00 სთ-მდე 

შ ე ს ვ ე ნ ე ბ ა  - 13.00სთ-დან -13.20 სთ-მდე  

5. თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 22 დეკემბრის N18 

დადგენილებაში „თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, 

სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის 

სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე. 

მომხს. ნ.ბაჩიაშვილი                                                                                                                                                 

13.20სთ-დან - 13.30 სთ-მდე 

 



6. თელავის მუნიციპალიტეტში დამხმარე ამოცანების შესრულების მიზნით შრომითი 

ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ზღვრული რაოდენობის გაზრდის შესახებ.  

მომხს. ნ.აფციაური                                                                                                                                

13.30სთ-დან - 13.40 სთ-მდე 

7. თელავის მუნიციპალიტეტის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა 2019 წლის 

მუნიციპალური პროგრამის დამტკიცების შესახებ. 

მომხს.ფ.ყუშიტაშვილი                                                                                                                              

13.40სთ-დან - 13.50 სთ-მდე 

8. თელავის მუნიციპალიტეტის ძეგლთა დაცვის 2019 წლის მუნიციპალური 

პროგრამის დამტკიცების შესახებ. 

   მომხს. ვ.გაგნიძე                                                                                                                                                     

13.50სთ-დან - 14.00 სთ-მდე 

9. თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 24 ნოემბრის N6 

დადგენილებაში „თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის 

დამტკიცების შესახებ“ ნორმატიული აქტის მიღებასთან დაკავშირებით 

ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ.  

მომხს. ნ.ხვისტანი 

14.00სთ-დან -14.10 სთ-მდე 

 

10. თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 14 იანვრის N1 

დადგენილებაში „თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 

დეკემბრის №70 დადგენილებაში ,,თელავის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის 

ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“  ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული 

აქტის მიღებასთან დაკავშირებით ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების 

შესახებ. 

მომხს. ნ.ხვისტანი 

14.10სთ-დან -14.20 სთ-მდე 

 

11. „თელავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში სატრანსპორტო 

საშუალებების პარკირების რეგულირების წესისა და პარკირების საფასურის 

დადგენის შესახებ“ ნორმატიული აქტის მიღებასთან დაკავშირებით 

ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ.  

მომხს. ნ.ხვისტანი 

14.20სთ-დან -14.30 სთ-მდე 

 


