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2020 წლის 26 თებერვლის     ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომის დღისწესრიგის 
დამტკიცების შესახებ

დამტკიცდეს 2020 წლის 26 თებერვლის   ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომის 
შემდეგი დღისწესრიგი:

1. ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იმ წევრებზე, რომლებიც არ არიან საქართველოს 
ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 32-ე მუხლით 
გათვალისწინებულ თანამდებობებზე, საკრებულოს წევრის საქმიანობის განხორციელებასთან 
დაკავშირებული საკონპენსაციო ხარჯების ანაზღაურების შესახებ.
მომხსენებელი: ვალერი ბახტაძე - საკრებულოს  თავმჯდომარე

2. ხონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სახელმწიფო და ადგილობრივი თვითმმართველი 
ერთეულის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის 
ნორმატიული ფასის განსაზღვრის შესახებ.
მომხსენებელი: ოლეგი ვაჭარაძე - საკრებულოს ეკონომიკის, ქონების მართვისა და  
ინფრასტრუქტურის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე

3. „ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიი
ს დებულების დამტკიცების შესახებ „ ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 
ნოემბრის  #29 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის  შესახებ.
მომხსენებელი: ოლეგი ვაჭარაძე - საკრებულოს ეკონომიკის, ქონების მართვისა და  
ინფრასტრუქტურის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე

4. „ხონის მუნიციპალიტეტის კულტურის, განათლებისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის 
დებულების დამტკიცების შესახებ“  ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წელის 29 
ნოემბრის #28  დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
მომხსენებელი: ნანა ბახტაძე -  საკრებულოს კულტურის, განათლებისა და ახალგაზრდულ 
საქმეთა კომისიის თავმჯდომარე

5. „ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა 
და ეთიკის   კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ „ ხონის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს 2017 წლის 29 ნოემბრის  #29 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის  შესახებ
მომხსენებელი: ალიკო ვეკუა - საკრებულოს იურიდიულ, სამანდატო, საპროცედურო 
საკითხთა და ეთიკის   კომისიის თავმჯდომარე

6. „ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის 
დებულების დამტკიცების შესახებ“ ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 
ნოემბრის #30 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
მომხსენებელი: ვალერი ბახტაძე - საკრებულოს თავმჯდომარე



7. „ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის დებულების 
დამტკიცების შესახებ“ ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 ნოემბრის #26 
დადგენილებაში ცვლილებების  შეტანის შესახებ
მომხსენებელი: არსენ ბენდელიანი - საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის 
თავმჯდომარე

8.  
„ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იმ წევრებზე, რომლებიც არ არიან საქართვე
ლოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 32-
ე მუხლით გათვალისწინებულ 
თანამდებობებზე, საკრებულოს წევრის საქმიანობის განხორციელებასთან დაკავშირებ
ული საკონპენსაციო ხარჯების ანაზღაურების შესახებ“ ხონის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს 2015 წლის 26 აგვისტოს #27 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის 
შესახებ
მომხსენებელი: არსენ ბენდელიანი - საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის 
თავმჯდომარე

9. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ 2019 წელს დამტკიცებულ ხონის მუნიციპალიტეტის 
2017-2018 წლების ბიუჯეტებით გათვალისწინებული პროგრამების შესაბამისობის აუდიტის 
ანგარიშის განხილვის შესახებ.
მომხსენებელი: ვალერი ბახტაძე - საკრებულოს  თავმჯდომარე

ვალერი ბახტაძე

საკრებულოს თავმჯდომარე


