
თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

2021 წლის  30   მარტის  მორიგი სხდომის  

                                                  

                                                            დ ღ ი ს   წ ე ს რ ი გ ი: 

 

1. „თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 28 დეკემბრის N35 დადგენილებაში 

„თელავის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ 

ცვლილების შეტანის თაობაზე“.  

მომხსენებელი  ნათია ვაყელიშვილი  

12.00 სთ-დან - 12.15 სთ-მდე  

2. თელავის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის პროგრამული ბიუჯეტის შესრულების შესახებ.  

                                                                                                მომხსენებელი ნათია ვაყელიშვილი  

12.15 სთ-დან - 12.35 სთ-მდე 

3. თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ვიდეოფირზე ან/და ფოტოფირზე 

დაფიქსირებულ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ფაქტზე გამოწერილი საჯარიმო 

ქვითრის საჯაროდ გამოქვეყნების წესის დამტკიცების შესახებ ადმინისტრაციული წარმოების 

დაწყების შესახებ.  

                                                                                                 მომხსენებლი ლევან ბერძენაშვილი 

12.35 სთ-დან - 12.45 სთ-მდე  

4. თელავის მუნიციპალიტეტის მუნიციპალიტეტის მერისთვის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის -  მიუსაფარი შინაური ცხოველების მართვის კახეთის 

ინტერმუნიციპალური სააგენტოს დაფუძნებასა და მუნიციპალიტეტის უფლებამოსილების 

დელეგირებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ. 

                                                                                                           მომხსენებელი ლევან ბერძენაშვილი 

12.45 სთ-დან - 13.00 სთ-მდე  

 

შ ე ს ვ ე ნ ე ბ ა  13.00 სთ-დან - 13.10 სთ-მდე 

 

5. ქ.თელავში, ილია ჭავჭავაძის გამზირის მონაკვეთზე ორმხრივი მოძრაობის დაწესების შესახებ. 

                                                                                                              მომხსენებელი ლევან ღარიბაშვილი 

13.10 სთ-დან - 13.20 სთ-მდე  

6. თელავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების საპრივატიზაციო 

ნუსხაში შეტანისა და პრივატიზების გეგმის დამტკიცების შესახებ. 

                                                                                                მომხსენებელი გიორგი თავბერიძე 

13.20 სთ-დან - 13.30 სთ-მდე 

 



7. თელავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო (საძოვარი) 

დანიშნულების მიწის ნაკვეთების სახელმწიფოსათვის საკუთრებაში უსასყიდლოდ 

გადაცემაზე უარის თქმის შესახებ;  

                                                                                                          მომხსენებელი გიორგი თავბერიძე 

13.30 სთ-დან - 13.40 სთ-მდე 

8. თელავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში მოძრავი ქონების (სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა) 

გიგა მოსიაშვილისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, სასყიდლიანი სარგებლობის 

უფლებით, გადაცემის თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ. 

                                                                                                    მომხსენებელი გიორგი თავბერიძე 

13.40 სთ-დან - 13.50 სთ-მდე 

 

9. თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 31 აგვისტოს №26 დადგენილებაში 

„თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა 

სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე, 

ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ.  

                                                                                            მომხსენებელი ნანა ხვისტანი 

13.50სთ-დან - 14.00 სთ-მდე  

10. თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 თებერვლის №11 დადგენილებაში 

„თელავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში სატრანსპორტო საშუალებების 

პარკირების რეგულირების წესისა და პარკირების საფასურის დადგენის შესახებ“ ცვლილების 

შეტანის თაობაზე, ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ. 

                                                                                               მომხსენებელი ნანა ხვისტანი 

14.00 სთ-დან - 14.10 სთ-მდე  

11. ქალაქ თელავის ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტაციის - გენერალური გეგმის, 

განაშენიანების გეგმის და ქალაქ თელავის ცენტრალური მოედნის განაშენიანების დეტალური 

გეგმის დამტკიცების თაობაზე - ადმინისტრაციული წარმოების ვადის გაგრძელების შესახებ. 

                                                                                                            მომხსენებელი ნანა ხვისტანი 

                                                                                                                              14.10 სთ-დან - 14.20 სთ-მდე 

  


