
თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

2019 წლის  28 ივნისის  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 
14.00სთ-დან - 14.10სთ-მდე 

 
2. თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 23 აპრილის N46 დადგენილებაში 

„თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სახელმწიფო ან ადგილობრივი თვითმმართველი 
ერთეულის საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე ან სხვა ქონებაზე გარე რეკლამის 
განთავსების ნებართვის შემოღებისა და ნებართვის მიღების წესის დამტკიცების შესახებ“ 
ცვლილების შეტანის თაობაზე. 
 

მომხს. დ.ქსოვრელიშვილი 
14.10 სთ-დან - 14.20სთ-მდე 

3. თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 08 თებერვლის N13 დადგენილებაში 
„მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული 
ობიექტების მშენებლობის) სანებართვო მოსაკრებლის შემოღებისა და სანებართვო 
მოსაკრებლის გადახდის ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე. 

 
მომხს.დ.ქსოვრელიშვილი  

 14.20 სთ-დან - 14.30სთ-მდე  

4. თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლალისყურში მდებარე 4169 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო 
(მრავალწლიანი ნარგავები) დანიშნულების მიწის ნაკვეთის შეძენაზე თანხმობის მიცემის 
შესახებ. 

მომხს. გ.თავბერიძე 
14.30 სთ-დან - 14.40სთ-მდე 

 
5. თელავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ნუნუ სუმბაძისათვის 

პირდაპირი განკარგვის წესით, დროებით სარგებლობის უფლებით უსასყიდლოდ გადაცემის 
შესახებ თანხმობის მიცემის თაობაზე. 
 

მომხს. გ.თავბერიძე 
14.40 სთ-დან - 14.50სთ-მდე 

 
 



6. თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 25 აპრილის №23 განკარგულებაში 
„თელავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების „სოფელ ქვემო 
ხოდაშნის ქალთა საინიციატივო ჯგუფისათვის“ პირდაპირი განკარგვის წესით, დროებით 
სარგებლობის უფლებით უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ თანხმობის მიცემის თაობაზე“ 
ცვლილების შეტანის შესახებ. 

მომხს. გ.თავბერიძე 
14.50 სთ-დან - 15.00სთ-მდე 

7. თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 25 იანვრის N04 განკარგულებაში 
„თელავის მუნიციპალიტეტის ძეგლთა დაცვის 2019 წლის მუნიციპალური პროგრამის 
დამტკიცების შესახებ“ცვლილების შეტანის თაობაზე.  

მომხს. ვ.გაგნიძე 
15.00 სთ-დან - 15.10სთ-მდე 

8. თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის №71 დადგენილებაში 
„თელავის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა 
პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე 

მომხს. გ.ენუქიძე 
15.10 სთ-დან - 15.20სთ-მდე  

9. თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 თებერვლის N9 დადგენილებაში 
„თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების 
შეტანის თაობაზე“ ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ. 

მომხს. ნ.ხვისტანი 
15.20 სთ-დან - 15.30სთ-მდე  

 
10. „თელავის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობის ორგანოების სამსახურებრივი 

უფლებამოსილების განსახორციელებლად საჭირო ავტოპარკის გადანაწილების, აღრიცხვისა 
და შესყიდვის წესის დამტკიცების შესახებ“ ნორმატიული აქტის მისაღებად  
ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ. 

მომხს.ნ.ხვისტანი 
15.30 სთ-დან - 15.40სთ-მდე  

 

 

  

  
 

  

  


