
თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

2019 წლის  30  ივლისის  მორიგი სხდომის  

                                                  

დ ღ ი ს   წ ე ს რ ი გ ი: 

 
1. „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 - 12.20სთ-მდე 

 
2. თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 თებერვლის №12 განკარგულებაში 

„თელავის მუნიციპალიტეტში 2019წელს განსახორციელებელი კულტურულ-
საგანმანათლებლო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე. 

 
მომხს. ფ.ყუშიტაშვილი                                                                                                                                    

12.20სთ-დან - 12.30სთ-მდე 

3. თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 29 მარტის №19 განკარგულებაში 
„საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის 
მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების დამტკიცების შესახებ“ 
ცვლილების შეტანის თაობაზე. 

მომხს. დ.ქსოვრელიშვილი 
12.30სთ-დან - 12.40სთ-მდე 

 
4. თელავის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული ა(ა)იპ „თელავის მუნიციპალიტეტის ღვინის 

პარკის“ მიმართ ლიკვიდაციის პროცესის განხორციელებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ. 
მომხს.ლ.ბერძენაშვილი 

12.40სთ-დან - 12.50სთ-მდე 
 

5. თელავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების საპრივატიზაციო 
ნუსხაში შეტანისა და პრივატიზების გეგმის დამტკიცების შესახებ.  

მომხს.გ.თავბერიძე 
12.50სთ-დან - 13.00სთ-მდე 

 
6. თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 30 ივლისის №41 განკარგულებაში 

„თელავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების საპრივატიზაციო 
ნუსხაში შეტანისა და პრივატიზების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის 
თაობაზე.  

მომხს.გ.თავბერიძე 
13.00სთ-დან - 13.10სთ-მდე 

 
 
 



7. თელავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ა(ა)იპ „სოფლისა და 
სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტოსათვის“ პირდაპირი განკარგვის წესით, 
დროებით სარგებლობის უფლებით უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ თანხმობის მიცემის 
თაობაზე. 

მომხს.გ.თავბერიძე 
13.10სთ-დან - 13.20სთ-მდე 

8. თელავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ვახტანგ 
ხუციშვილისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, დროებით სარგებლობის უფლებით 
უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ თანხმობის მიცემის თაობაზე. 

მომხს.გ.თავბერიძე 
13.20სთ-დან - 13.30სთ-მდე 

 
9. თელავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების შ.პ.ს. 

„ლოპოტასათვის“ დროებით სარგებლობის უფლებით, პირდაპირი განკარგვის წესით 
გადაცემის შესახებ თანხმობის მიცემის თაობაზე. 

მომხს.გ.თავბერიძე 
13.30სთ-დან - 13.40სთ-მდე 

 
10. თელავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სახელმწიფოსათვის 

საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ. 
მომხს.გ.თავბერიძე 

13.40სთ-დან - 13.50სთ-მდე 
 

11. თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 თებერვლის N9 დადგენილებაში 
„თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ 
ცვლილებების შეტანის თაობაზე. 

მომხს.ნ.ხვისტანი 
13.50სთ-დან - 14.00სთ-მდე 

 
12. თელავის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციის „ქართული ოცნება-კონსერვატორები“ 

თავმჯდომარის მაია მარკოზაშვილის  შვებულების  შესახებ.  
მომხს.ნ.ხვისტანი 

14.00სთ-დან - 14.10სთ-მდე 
 


