
 

თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

 მორიგი 2021 წლის  30  ივლისის  სხდომის 

დ ღ ი ს    წ ე ს რ ი გ ი: 

 

1. თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 28 დეკემბრის №35 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 საკრებულოს 2019 წლის 29 ოქტომბრის N35 დადგენილებაში 

„თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტის სამსახურის დებულების 

დამტკიცების შესახებ“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე. 

                                                                                                       მომხსენებელი თინათინ  არაბული 

                                                                                                       12.15 სთ-დან - 12.25 სთ-მდე 

 

3. თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 31 ივლისის N21 დადგენილებაში 

„თელავის მუნიციპალიტეტის წარმატებული სპორტსმენების და სპორტული კლუბების 

წევრი, მაღალი სპორტული შედეგების მქონე სპორტსმენებისა და მათი მწვრთნელების 

წახალისების მიზნით ფულადი ჯილდოს დაწესების შესახებ“ ცვლილებების შეტანის 

თაობაზე. 

                                                                                                      მომხსენებელი ნანა ხვისტანი                                                                                                                   

                              12.25 სთ-დან - 12.35 სთ-მდე 

4. თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 28 თებერვლის №8 დადგენილებაში 

„თელავის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა 

პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე; 

      მომხსენებელი გიორგი ენუქიძე 

12.35 სთ-დან - 12.50 სთ-მდე 

 

5. თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 29 იანვრის #03 განკარგულებაში 

„თელავის მუნიციპალიტეტში 2021 წელს განსახორციელებელი სპორტულ-

ახალგაზრდული პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე; 

                                                                    მომხსენებელი შოთა ჩეკურიშვილი 

12.50სთ-დან - 13.00 სთ-მდე 

 

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



 

6. თელავი-გომბორი-ვაზიანის ცენტრალური საავტომობილო გზის მონაკვეთზე 

მშენებლობის ნებართვის გაცემასთან დაკავშირებული პროექტების სახეობების 

განსაზღვრის შესახებ;  

                                                                 

მომხსენებელი გიორგი თავბერიძე 

13.10 სთ-დან - 13.20 სთ-მდე 

 

7. თელავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული გარე განათების ბოძების სს 

„სილქნეტისათვის“ პირდაპირი განკარგვის წესით, სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით, 

იჯარის ფორმით გადაცემის თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 

                                                                                                          მომხსენებელი გიორგი თავბერიძე 

13.20 სთ-დან - 13.30 სთ-მდე 

 

8. თელავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო (სახნავი) 

დანიშნულების მიწის ნაკვეთის სახელმწიფოსათვის საკუთრებაში უსასყიდლოდ 

გადაცემაზე უარის თქმის შესახებ.  

                                                                                      მომხსენებელი გიორგი თავბერიძე 

13.30 სთ-დან - 13.40 სთ-მდე 

 

9. თელავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ა(ა)იპ „თელავის 

განათლების, განვითარებისა და დასაქმების ცენტრისათვის“ პირდაპირი განკარგვის წესით, 

სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის თაობაზე თანხმობის 

მიცემის შესახებ; 

                                                                                  მომხსენებელი გიორგი თავბერიძე 

13.40 სთ-დან - 13.50 სთ-მდე 

 

10. თელავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ა(ა)იპ 

„საქართველოს საზოგადოებრივი ინტერესების დაცვის ასოციაციისათვის“ პირდაპირი 

განკარგვის წესით, დროებით სარგებლობის უფლებით უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ 

თანხმობის მიცემის თაობაზე. 

                                                                           მომხსენებელი გ. თავბერიძე 

13.50 სთ-დან - 14.00 სთ-მდე 

 

11. თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 29 იანვრის №01 განკარგულებაში 

„თელავის მუნიციპალიტეტში 2021 წელს განსახორციელებელი ძეგლთა დაცვის პროგრამის 

დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე. 

                                                                                                მომხსენებელი მიხეილ სამადაშვილი 

14.00 სთ-დან - 14.10 სთ-მდე 


