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ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 31 მარტის მორიგი სხდომის დღისწესრიგის დამტკიცების 
შესახებ

დამტკიცდეს ხონის მუნიციპალიეტის საკრებულოს 2021 წლის 31 მარტის მორიგი სხდომის შემდეგი 
დღისწესრიგი:

1.ხონის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების 2021 წლის საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის 
დამტკიცების შესახებ

მომხსენებელი: ირაკლი ჟორჟოლიანი - ხონის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული 
ერთეულის ეკონომიკის, ქონების აღრიცხვის და მართვის სამსახურის ხელმძღვანელი.

2.ხონის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების 2021 წლის პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების 
შესახებ

მომხსენებელი:  ირაკლი ჟორჟოლიანი - ხონის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული 
ერთეულის ეკონომიკის, ქონების აღრიცხვის და მართვის სამსახურის ხელმძღვანელი.

3.ხონის მუნიციპალიტეტის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის 2021 წლის 
სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ.
მომხსენბელი: ლეილა კინწურაშვილი - ხონის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული 
ერთეულის – შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა და იძულებით 
გადაადგილებულ პირთა საქმეთა სამსახურის.

  
4. ხონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ვიდეოფირზე ან/და ფოტოფირზე დაფიქსირებულ 
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ფაქტზე გამოწერილი საჯარიმო ქვითრის საჯაროდ გამოქვეყნების 
წესის დამტკიცების შესახებ.

მომხსენებელი:  დავით კოხრეიძე - ხონის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის 
ზედამხედველობის სამსახურის ხელმძღვანელი

5.ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დებულების (რეგლამენტის) დამტკიცების შესახებ“ ხონის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 20 ნოემბრის №21 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.

მომხსენებელი: ალიკო ვეკუა - ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, სამანადტო, საპროცედურო 
და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე

6.ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის (გარდა საკრებულოს თანამდებობის პირებისა) 
უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ.

მომხსენებელი:  ვალერი ბახტაძე-საკრებულოს თავმჯდომარე
7.ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაცია „ქართული ოცნება კონსერვატორების თავმჯდომარის არჩილ 
საღარაძის შვებულების შესახებ.
მომხსენებელი:  ვალერი ბახტაძე-საკრებულოს თავმჯდომარე



8. ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, სამანდატო, საპროცედურო და ეთიკის კომისიის  
თავმჯდომარის ალიკო ვეკუას  შვებულების შესახებ.

მომხსენებელი:  ვალერი ბახტაძე-საკრებულოს თავმჯდომარე

9. „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი 
პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის 
გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 5 თებერვლის #168 განკარგულების შესაბამისად ხონის 
მუნიციპალიტეტში 2021 წელს სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების 
ნუსხის დამტკიცების შესახებ.
მომხსენებელი: მაყვალა ბახტაძე - მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის  სივრცითი მოწყობის 
ინფრასტრუქტურის  და არქიტექტურის სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ინფრასტრუქტურის 
და ტრანსპორტის განყოფილების უფროსი.

10. ხონის მუნიციპალიტეტის კუთვნილი უძრავი ქონების-პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო 
უზუფრუქტის ფორმით, სსიპ ,,ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურისათვის“ გადაცემაზე ხონის 
მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ.
მომხსენებელი: ირაკლი ჟორჟოლიანი - ხონის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული 
ერთეულის ეკონომიკის, ქონების აღრიცხვის და მართვის სამსახურის ხელმძღვანელი.

ვალერი ბახტაძე

საკრებულოს თავმჯდომარე


