
თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

2023 წლის  25  იანვრის  მორიგი სხდომის  

 

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

                                                                                                               

                                                                                                                                     

                                                                                                                                   

1. „თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 28 დეკემბრის №22 დადგენილებაში 

,,თელავის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის 

თაობაზე“ 

მომხსენებელი ნიკოლოზ მეტრეველი 

თანამომხსენებელი ნათია ვაყელიშვილი 

12.00 სთ-დან-12.20 სთ-მდე 

2.  „თელავის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო და თელავის  მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 

არსებული არასასოფლო - სამეურნეო დანიშნულების მიწის ზონირებისა და ნორმატიული ფასის 

განსაზღვრის შესახებ“ 

  მომხსენებელი ნიკოლოზ მეტრეველი                                                                                                    

                                                                                              თანამომხსენებელი ზურაბ სახიაშვილი  

12.20 სთ-დან-12.30 სთ-მდე  

 

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

საზოგადოებრივი ინტერესების დაცვის ასოციაციისთვის“ პირდაპირი განკარგვის წესით, 

დროებით სარგებლობის უფლებით უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ თანხმობის მიცემის 

თაობაზე 

მომხსენებელი ნიკოლოზ მეტრეველი 

                                                                                                      თანამომხსენებელი ზურაბ სახიაშვილი 

12.30 სთ-დან-12.40 სთ-მდე  

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

დანიშნულების მიწის ნაკვეთების სახელმწიფოსათვის საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემაზე 

უარის თქმის შესახებ 

მომხსენებელი ნიკოლოზ მეტრეველი 

                                                                                              თანამომხსენებელი ზურაბ სახიაშვილი  

12.40 სთ-დან-12.50 სთ-მდე  

5. თელავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების (ავტოსატრანსპორტო 

საშუალება) საპრივატიზაციო  ნუსხაში შეტანისა და პრივატიზების გეგმის დამტკიცების 

შესახებ 

მომხსენებელი ნიკოლოზ მეტრეველი 

თანამომხსენებელი ზურაბ სახიაშვილი 

12.50 სთ-დან-13.00 სთ-მდე  



 

 

6.  თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების 

დამტკიცების შესახებ     

მომხსენებელი ნიკოლოზ მეტრეველი 

თანამომხსენებელი თამარ ზაზანაშვილი  

13.00 სთ-დან-13.10 სთ-მდე  

7. თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა  თანამდებობრივი სარგოების 

და აპარატის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების 

დამტკიცების  შესახებ. 

მომხსენებელი ლევან ბერძენაშვილი 

13.10 სთ-დან-13.20 სთ-მდე 

8. თელავის მუნიციპალიტეტში 2023 წელს განსახორციელებელი კულტურულ-საგანმანათლებლო 

პროგრამის დამტკიცების შესახებ 

მომხსენებელი ფიქრია ყუშიტაშვილი 

თანამომხსენებელი მაია დათუნაშვილი 

13.20 სთ-დან-13.30 სთ-მდე  

9. თელავის მუნიციპალიტეტში 2023 წელს განსახორციელებელი სპორტულ-ახალგაზრდული 

პროგრამის დამტკიცების შესახებ 

მომხსენებელი ფიქრია ყუშიტაშვილი 

თანამომხსენებელი მაია დათუნაშვილი  

13.30 სთ-დან-13.40 სთ-მდე   

10. თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 31 მაისის №11 დადგენილებაში 

„თელავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ეკონომიკის რეგულირებად 

სფეროებად განსაზღვრული ავტობუსებით  (M3 კატეგორია) რეგულარული  სამგზავრო 

გადაყვანის მარშრუტებზე მგზავრობის ტარიფისა და შეღავათების დადგენის შესახებ“ 

ცვლილების შეტანის თაობაზე ნორმატიული აქტის  მისაღებად ადმინისტრაციული 

წარმოების დაწყების შესახებ 

მომხსენებელი ანა ფეიქრიშვილი 

13.40 სთ-დან-13.50 სთ-მდე 

 

11. „თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 28 დეკემბრის №22 დადგენილებაში 

,,თელავის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის 

თაობაზე“ ნორმატიული აქტის  მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ 

 

მომხსენებელი ნათია ვაყელიშვილი 

13.50 სთ-დან-14.00 სთ-მდე  


