
       თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
 

2021 წლის 26 თებერვლის მორიგი სხდომის 
 

 
            დღის წესრიგი: 

 
 
 
1. მიხეილ გრემელაშვილისათვის თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

წევრის უფლებამოსილების აღდგენის შესახებ ცნობად მიღების თაობაზე. 
                                                                                                      მომხსენებელი ნანა ხვისტანი  

12.00 სთ-დან - 12.05 სთ-მდე 
 
2. ფრაქცია ,,ქართული ოცნება- მწვანეების" სახელის ცვლილების შესახებ ცნობად მიღების 

თაობაზე. 
მომხსენებელი ნანა ხვისტანი  

12.05 სთ-დან - 12.10 სთ-მდე  
3. თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 სექტემბრის N65 დადგენილებაში 

„თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების მიერ მუნიციპალიტეტის 
ამომრჩევლებთან საჯარო შეხვედრების მოწყობის წესისა და გაწეული საქმიანობის 
ანგარიშის ფორმის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე.  

მომხსენებელი ნანა ხვისტანი 
12.10 სთ-დან - 12.20 სთ-მდე 

 
4. თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 30 ივლისის N58 დადგენილებაში 

„თელავის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ ამომრჩევლებისთვის წარსადგენი წლიური 
ანგარიშის ფორმის დამტკიცების“ ცვლილების შეტანის თაობაზე.  

მომხსენებელი ლევან ბერძენაშვილი  
12.20 სთ-დან - 12.30 სთ-მდე 

 
5. თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ვიდეოფირზე ან/და ფოტოფირზე 

დაფიქსირებულ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ფაქტზე გამოწერილი საჯარიმო 
ქვითრის საჯაროდ გამოქვეყნების წესის დამტკიცების შესახებ ადმინისტრაციული წარმოების 
დაწყების შესახებ.  

მომხსენებელი ლევან ბერძენაშვილი  
12.30 სთ-დან - 12.35 სთ-მდე  

6. თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 28 თებერვლის N8 დადგენილებაში 
„თელავის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა 
პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე. 

მომხსენებელი გიორგი ენუქიძე  
                                                                                                                                12.35 სთ-დან - 12.45 სთ-მდე 

 
შ ე ს ვ ე ნ ე ბ ა 12.45 სთ-დან - 12.50 სთ-მდე 



7. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდისათვის 
დასაფინანსებლად წარსადგენი თელავის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის საპროექტო 
წინადადებების მოწონების შესახებ  

მომხსენებელი ლევან ღარიბაშვილი  
12.50 სთ-დან - 13.00 სთ-მდე  

8. თელავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სახელმწიფოსათვის 
საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ.  

მომხსენებელი გიორგი თავბერიძე  
                                                                                                                               13.00 სთ-დან - 13.10 სთ-მდე  
9. თელავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ა(ა)იპ „ქალთა 

საკონსულტაციო ცენტრი სახლისათვის“ პირდაპირი განკარგვის წესით, დროებით 
სარგებლობის უფლებით უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ თანხმობის მიცემის თაობაზე.  

მომხსენებელი გიორგი თავბერიძე  
13.10 სთ-დან - 13.20 სთ-მდე 

 
10. თელავის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო და თელავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 

არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ზონირებისა და ნორმატიული 
ფასის განსაზღვრის შესახებ.   

მომხსენებელი გიორგი თავბერიძე  
13.20 სთ-დან - 13.25 სთ-მდე  

11. „თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 28 დეკემბრის N35 დადგენილებაში 
„თელავის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ 
ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ. 

 
მომხსენებელი ნათია ვაყელიშვილი 

 
13.25 სთ-დან - 13.30 სთ-მდე 


