
 

თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

მორიგი 2021 წლის  06  ივლისის  სხდომის 

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

 

1. თელავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების საპრივატიზაციო 

ნუსხაში შეტანისა და პრივატიზების გეგმის დამტკიცების შესახებ; 

 

მომხსენებელი გიორგი თავბერიძე 

12.00 სთ-დან - 12.10 სთ-მდე 

 

2. თელავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების არასამეწარმეო 

იურიდიული პირის ,,ვორლდ ვიჟენ საქართველო“-ს ფილიალისთვის, პირდაპირი განკარგვის 

წესით, დროებით სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ თანხმობის 

მიცემის თაობაზე; 

მომხსენებელი გიორგი თავბერიძე 

12.10 სთ-დან - 12.20 სთ-მდე 

 

3. თელავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების „სოფელ ქვემო 

ხოდაშნის ქალთა საინიციატივო ჯგუფისათვის“ პირდაპირი განკარგვის წესით, დროებით 

სარგებლობის უფლებით უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ თანხმობის მიცემის თაობაზე;  

 

 მომხსენებელი გიორგი თავბერიძე 

12.20 სთ-დან - 12.30 სთ-მდე 

4. თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 05 მარტის №14 განკარგულებაში 

„საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის 

მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების დამტკიცების შესახებ“ 

ცვლილების შეტანის თაობაზე; 

მომხსენებელი მიხეილ სამადაშვილი 

12.30 სთ-დან - 12.40 სთ-მდე 

 

5. თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 29 ოქტომბრის  №35 დადგენილებაში 

„თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტის სამსახურის დებულების დამტკიცების 

შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ; 

 

მომხსენებელი თინათინ არაბული 

12.40 სთ-დან - 12.50 სთ-მდე 

 

 



 

 

6. თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 24 ნოემბრის N15 განკარგულებაში 

,,თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების, 

ინფრასტრუქტურის და ბუნებრივი რესურსების კომისიის პერსონალური შემადგენლობის 

დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე; 

მომხსენებელი დავით ღაღანიძე 

12.50 სთ-დან - 13.00 სთ-მდე 

 

7. თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 24 ნოემბრის NN16 განკარგულებაში 

„თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა 

კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის 

თაობაზე; 

მომხსენებელი უჩა ჭოტიაშვილი 

13.00 სთ-დან - 13.10 სთ-მდე 

 

8. თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 31 ივლისის №21 დადგენილებაში 

„თელავის მუნიციპალიტეტის სახელით მოასპარეზე წარმატებული სპორტსმენებისა და 

სპორტული კლუბების წევრი, მაღალი სპორტული შედეგების მქონე სპორტსმენებისა და მათი 

მწვრთნელების წახალისების მიზნით ფულადი ჯილდოს დაწესების შესახებ“ ცვლილების 

შეტანის თაობაზე ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ; 

მომხსენებელი ნანა ხვისტანი 

13.10 სთ-დან - 13.20 სთ-მდე 

 

9. ,,ქალაქ თელავის ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტაციის - გენერალური გეგმის, 

განაშენიანების გეგმის და ქალაქ თელავის ცენტრალური მოედნის განაშენიანების დეტალური 

გეგმის დამტკიცების თაობაზე“  დადგენილების მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების 

ვადის გაგრძელების შესახებ. 

მომხსენებელი ნანა ხვისტანი 

13.20 სთ-დან - 13.30 სთ-მდე 

 


