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ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფიჭური კავშირგაბმულობის საშუალებით 
მომსახურების ხარჯების განსაზღვრის შესახებ

ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფიჭური კაბშირგაბმულობის საშუალებით 
მომსახურების უზრუნველყოფისა და საბიუჯეტო ხარჯების ოპტიმალურად გამოყენების 
მიზნით, საქართველოს ორგანული კანონი “ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს 
61-ე მუხლის მე-3 პუნქტის, საქართველოს კანონი „ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“-ს 
52-ე, 54-ე მუხლებისა და 61-ე მუხლის პირველი პუნქტის საფუძველზე ვბრძანებ:

მუხლი 1. ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფიჭური კავშირგაბმულობით 
მომსახურების უზრუნველსაყოფად ყოველთვიური ხარჯი განისაზღვროს 250 (ორას 
ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით.

მუხლი2. ეთხოვოს ხონის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბუჯეტო სამსახურს 
(ლ.ჩიხლაძე) თანხის ჩარიცხვა განახორციელოს საკრებულოს თავმჯდომარის 2021 წლის 20 
აპრილის  N40 12  ბრძანების დანართის შესაბამისად.

მუხლი 3. ძალადაკარგულად ჩაითვალოს ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
თავმჯდომარის 2019 წლის 27 ივნისის  N40 57  ბრძანება „ხონის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს ფიჭური კაბშირგაბმულობის საშუალებით მომსახურების ხარჯების 
განსაზღვრის შესახებ“.

მუხლი 4. ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს მისი გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში სამტრედიის 
რაიონულ სასამართლოში (მის: ქ. სამტრედია, ძმები ნინუების ქ. N1).

მუხლი 5. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

ვალერი ბახტაძე

საკრებულოს თავმჯდომარე



ხონის  მუნიციპალიტეტის ს ა კ რ ე ბ უ ლ ო ს  თავმჯდომარის

2021 წლის 20 აპრილის  N40 12  ბრძანების დანართი

ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამშრომელთა სია ტელეფონის 
ნომრების ჩვენებით, რომელთა ნომრებზეც უნდა ჩაირიცხოს თანხა შესაბამისი 

ლიმიტის გათვალისწინებით

N სახელი და გვარი ტელეფინის ნომრები ჩასარიცხი თანხა

1 ვალერი ბახტაძე 599 64 94 64 50

2 კობა კუბლაშვილი 551 54 97 54 30

3 აკაკი ქვათელაძე 595 63 90 91 20

4 ალექსანდრე ბარაბაძე 595 90 91 10 20

5 მათე ჩანქსელიანი 595 99 44 24 10

6 ჯუნგლი გოდერიძე 595 75 55 09 10

7 ზაზა ვაშაკიძე 577 62 75 41 10

8 სერგო ჯალაღანია 595 90 90 93 10

9 ალიკო ვეკუა 599 29 29 85 10

10 არსენ ბენდელიანი 595 50 94 57 20

11 ნანა ბახტაძე 599 36 82 81 10

12 ბაჩანა ბასილაია 595 90 91 24 10

13 ქეთევან ყუფარაძე 577 62 73 74 10

14 ბადრი ხაჭაპურიძე 599 96 59 54 10

15 გელა ჩოგოვაძე 595 75 07 78 20
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