
თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

2018 წლის 28 ივნისის  მორიგი სხდომის 

 

დ ღ ი ს    წ ე ს რ ი გ ი: 

 

1. თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 10 იანვრის N01 

დადგენილებაში ,,თელავის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების 

შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე. 

მომხს. ნ. ვაყელიშვილი 

11.00სთ-დან - 11.20 სთ-მდე 

 

2. თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 08 თებერვლის N6 

განკარგულებაში ,,თელავის მუნიციპალიტეტის ძეგლთა დაცვის 2018 წლის 

მუნიციპალური პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანიშ თაობაზე. 

 

 მომხს. ვ. გაგნიძე                                                                                                          

11.20სთ-დან - 11.30 სთ-მდე                                                                                                          

3. თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 იანვრის N10 

დადგენილებაში ,,თელავის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი 2018 წლის 

ჯანდაცვის და სოციალურ საკითხთა პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების 

შეტანის თაობაზე. 

მომხს. გ. ენუქიძე                                                                                                                           

11.30სთ-დან - 11.40 სთ-მდე 

4. ქალაქ თელავში, თბილისის გზატკეცილზე მდებარე 2126 კვ.მ. არასასოფლო-

სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის შეძენისას ნაკისრი სააუქციონე პირობის 

შესრულების ვადის გაგრძელების შესახებ თანხმობის მიცემის თაობაზე. 

მომხს. გ. თავბერიძე                                                                                      

11.40სთ-დან - 11.50 სთ-მდე 

5. ქალაქ თელავში, ალაზნის გამზირზე მდებარე 101 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის ნაკვეთის შეძენისას ნაკისრი სააუქციონე პირობების 

შესრულების ვადის გაგრძელების შესახებ თანხმობის მიცემის თაობაზე. 

მომხს. გ. თავბერიძე 

11.50სთ-დან - 12.00სთ-მდე 



 

 

 

შესვენება 12.00 სთ-დან 12.10სთ-მდე 

 

 

 

6. ქალაქ თელავში, ალაზნის გამზირზე მდებარე 30 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის ნაკვეთის შეძენისას ნაკისრი სააუქციონე პირობების 

შესრულების ვადის გაგრძელების შესახებ თანხმობის მიცემის თაობაზე. 

მომხს. გ. თავბერიძე                                                                                                                                                      

12.10სთ-დან -12.20სთ-მდე 

7. თელავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების შესაბამისი 

საჭიროების მქონე პირთათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო 

სარგებლობის უფლებით გადაცემის შესახებ თანხმობის მიცემის თაობაზე. 

მომხს. გ. თავბერიძე                                                                                                                                                         

12.20სთ-დან -12.30სთ-მდე 

8. თელავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

საპრივატიზაციო ნუსხისა და პრივატიზების გეგმის დამტკიცების შესახებ. 

                        

მომხს. გ. თავბერიძე 

12.30სთ-დან -12.40სთ-მდე 

 

9. თელავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ალექსი 

ღარიბაშვილისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, დროებით სარგებლობის 

უფლებით უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ თანხმობის მოცემის თაობაზე. 

                        

მომხს. გ. თავბერიძე 

12.40სთ-დან -12.50სთ-მდე 

 

10. თელავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ნანა 

წიწაშვილისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, დროებით სარგებლობის 

უფლებით უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ თანხმობის მიცემის თაობაზე. 

                        

მომხს. გ. თავბერიძე 

12.50სთ-დან -13.00სთ-მდე 

შესვენება 13.00 სთ-დან 13.10სთ-მდე 

 



11. თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 23 აპრილის N48 

დადგენილებაში ,,თელავის მუნიციპალიტეტის ოფიციალური ვებ-გვერდის 

დებულების დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე. 

                        

მომხს. ნ. აფციაური 

13.10სთ-დან -13.20სთ-მდე 

 

 

 

12. თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე ვაჭრობის რეგულირების წესის 

დამტკიცების შესახებ. 

                        

მომხს. ლ. ბერძენაშვილი 

13.20სთ-დან -13.30სთ-მდე 

 

13. თელავის მუნიციპალტეტის საკრებულოს 2018 წლის 23 მარტის N34 დადგენილების 

,,თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სამშენებლო სამუშაოების ან 

მშენებლობის ეტაპის მშენებლობის ნებართვით დადგენილ ვადაში 

დაუსრულებლობისთვის ჯარიმის ოდენობის განსაზღვრისა და ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა საქმისწარმოების წესის დამტკიცების შესახებ“ 

ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე 

 

მომხს. ნ. ხვისტანი 

13.30სთ-დან -13.40სთ-მდე 

 

14. თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ავტოსატრანსპორტო საშუალებების 

დგომის და საგზაო ნიშნების განთავსებისათვის ადგილების განმსაზღვრელი 

დროებითი სამუშაო ჯგუფის უფლებამოსილების ვადის გაგრძელების შესახებ 

მომხს. დ. ღაღანიძე 

13.40სთ-დან -13.50სთ-მდე 

 

15. საკრებულოს თავმჯდომარის მივლინების შესახებ. 

მომხს. ა. თხლაშიძე 

13.50სთ-დან -14.00სთ-მდე 

 

 


