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ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 27 მაისის მორიგი სხდომის 
დღისწესრიგის დამტკიცების შესახებ

დამტკიცდეს ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 27 მაისის მორიგი 
სხდომის შემდეგი დღის წესრიგი:
1.ხონის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის 
ადმინისტრაციული სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ.

მომხსენებელი: ამირან კინწურაშვილი - ხონის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი 
სტრუქტურული ერთეულის ადმინისტრაციული  სამსახურის ხელმძღვანელი.

2. „ხონის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის 
ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ხონის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 თებერვლის №57 დადგენილებაში 
ცვლილებისა და დამატების შეტანის შესახებ.

მომხსენებელი: ამირან კინწურაშვილი - ხონის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი 
სტრუქტურული ერთეულის ადმინისტრაციული  სამსახურის ხელმძღვანელი.

3.,,ხონის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ხონის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 იანვრის N35 დადგენილებაში ცვლილებისა 
და დამატების შეტანის შესახებ.
მომხსენებელი: ამირან კინწურაშვილი - ხონის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი 
სტრუქტურული ერთეულის ადმინისტრაციული  სამსახურის ხელმძღვანელი.

4.ხონის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის – შრომის, 
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა და იძულებით 
გადაადგილებულ პირთა საქმეთა სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ.
მომხსენებელი: ამირან კინწურაშვილი - ხონის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი 
სტრუქტურული ერთეულის ადმინისტრაციული  სამსახურის ხელმძღვანელი.



5.ხონის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და საჯარო მოსამსახურეთა 
საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ.
მომხსენებელი: ამირან კინწურაშვილი - ხონის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი 
სტრუქტურული ერთეულის ადმინისტრაციული  სამსახურის ხელმძღვანელი.

6.ხონის  მუნიციპალიტეტის  მერიის  კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმისა  და  
ახალგაზრდულ  საქმეთა  სამსახურის  მიერ 2020  წელს  გაწეული  მუშაობის  შესახებ.

მომხსენებელი: მარიამ რუხაძე - ხონის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი 
სტრუქტურული ერთეულის კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმისა  და  

ახალგაზრდულ  საქმეთა  სამსახურის ხელმძღვანელი.

7.ხონის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის სამსახურის 2020 წელს 
გაწეული მუშაობის ანგარიში.
მომხსენებელი: რუსუდან დაშნიანი - ხონის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი 
სტრუქტურული ერთეულის  სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის  სამსახურის მესამე 
რანგის პირველი კატეგორიის სპეციალისტი.

8.ხონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, ტრანსპორტისა და 
არქიტექტურის სამსახურის მიერ 2020 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ.
მომხსენებელი: ილია ყუფარაძე - ხონის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი 
სტრუქტურული ერთეულის სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, ტრანსპორტისა 

და არქიტექტურის სამსახურის ხელმძღვანელი

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

10.ხონის მუნიციპალიტეტის კუთვნილი უძრავი ქონების უსასყიდლო უზუფრუქტის 
ფორმით, არსებობის ვადით, სსიპ ,,საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის 
განვითარების სააგენტოსათვის“ გადაცემაზე ხონის მუნიციპალიტეტის მერისათვის 
თანხმობის მიცემის შესახებ.

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

11.ხონის მუნიციპალიტეტის მერიის შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის და 
სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ  პირთა  
საქმეთა  სამსახურის  2020 წელს გაწეული მუშაობის  შესახებ ა ნ გ ა რ ი შ ი .
მომხსენებელი:  ლეილა კინწურაშვილმა - ხონის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი 
სტრუქტურული ერთეულის შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის და სოციალური 



დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ  პირთა  საქმეთა  
სამსახურის ხელმძღვანელი.

12.ხონის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტისა და კონტროლის სამსახურის 2020 წელს 
გაწეული მუშაობის ანგარიში.
მომხსენებელი: სერგო ბალავაძე - ხონის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტისა და 
კონტროლის სამსახურის ხელმძღვანელი

13. ყოფილი სამხედრო დასახლებაში ქუჩისთვის სახელის მინიჭების შესახებ
მომხსენებელი: ოლეგი ვაჭარაძემ - საკრებულოს ეკონომიკის, ქონების მართვისა და 
ინფრასტრუქტურის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე.
14.ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის (გარდა საკრებულოს 
თანამდებობის პირებისა) უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული 
ხარჯების ანაზღაურების შესახeბ.

მომხსენებელი:  ვალერი ბახტაძე-საკრებულოს თავმჯდომარე

ვალერი ბახტაძე

საკრებულოს თავმჯდომარე


