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2018 წლის  18 იანვრის   ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის 
დღისწესრიგის დამტკიცების შესახებ

დამტკიცდეს 2018 წლის 18 იანვრის   ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგარეშე 
სხდომის შემდეგი დღის წესრიგი:

1. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,ხონის საბავშვო ბაგა-ბაღების 
გერთიანების“ რეორგანიზაციის შეწყვეტის თაობაზე ხონის მუნიციპალიტეტის მერისათვის 
თანხმობის მიცემის შესახებ
მომხსენებელი:ამირან კინწურაშვილი - მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი

2. ,,ხონის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“
მომხსენებელი:ამირან კინწურაშვილი - მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი

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

მომხსენებელი: ალიკო ვეკუა - საკრებულოს იურიდიულ, სამანდატო, საპროცედურო და 
ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე.

4 „ხონის   მუნიციპალიტეტის   საკრებულოს   ეკონომიკისა და  ქონების მართვის  საკითხთა 
კომისიის  დებულების    დამტკიცების   შესახებ “  ხონის მუნიციპალიტეტის      საკრებულოს 
  2017  წლის   29   ნოემბრის    №29   დადგენილებაში    ცვლილების  შეტანის   შესახებ.

მომხსენებელი: ალიკო ვეკუა - საკრებულოს იურიდიულ, სამანდატო, საპროცედურო და 
ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე.

5. „ხონის   მუნიციპალიტეტის   საკრებულოს   იურიდიულ,  სამანდატო,  საპროცედურო  
საკითხთა  და ეთიკის  კომისიის  დებულების    დამტკიცების   შესახებ “  ხონის 
მუნიციპალიტეტის    საკრებულოს   2017  წლის   27   ნოემბრის    №25   დადგენილებაში    
ცვლილების შეტანის  შესახებ.

მომხსენებელი: ალიკო ვეკუა - საკრებულოს იურიდიულ, სამანდატო, საპროცედურო და 
ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე.



6. „ხონის   მუნიციპალიტეტის   საკრებულოს   კულტურის, განათლებისა და ახალგაზრდულ 
საქმეთა  კომისიის  დებულების    დამტკიცების   შესახებ “  ხონის მუნიციპალიტეტის    
საკრებულოს   2017  წლის   29   ნოემბრის    №28   დადგენილებაში    ცვლილების შეტანის  
შესახებ

მომხსენებელი: ალიკო ვეკუა - საკრებულოს იურიდიულ, სამანდატო, საპროცედურო და 
ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე.

7. „ხონის   მუნიციპალიტეტის   საკრებულოს   საფინანსო - საბიუჯეტო   კომისიის  
დებულების    დამტკიცების   შესახებ“  ხონის მუნიციპალიტეტის     საკრებულოს    2017   
წლის    27    ნოემბრის    №26    დადგენილებაში    ცვლილების  შეტანის   შესახებ

მომხსენებელი: ალიკო ვეკუა - საკრებულოს იურიდიულ, სამანდატო, საპროცედურო და 
ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე.

8. „ხონის    მუნიციპალიტეტის   საკრებულოს    ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა   
კომისიის  დებულების    დამტკიცების   შესახებ“  ხონის მუნიციპალიტეტის     საკრებულოს   
2017  წლის   29   ნოემბრის    №28   დადგენილებაში    ცვლილების  შეტანის   შესახებ

მომხსენებელი: ალიკო ვეკუა - საკრებულოს იურიდიულ, სამანდატო, საპროცედურო და 
ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე.

9. ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „ევროპული საქართველოს“ 
თავმჯდომარის მოადგილის არჩევის ცნობად მიღების შესახებ.

მომხსენებელი: ალიკო ვეკუა - საკრებულოს იურიდიულ, სამანდატო, საპროცედურო და 
ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე.

10. ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „ამომრჩევლის ხმის “ თავმჯდომარის 
მოადგილის არჩევის ცნობად მიღების შესახებ.

მომხსენებელი: ალიკო ვეკუა - საკრებულოს იურიდიულ, სამანდატო, საპროცედურო და 
ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე.

11. ,,ხონის მუნიციპალიტეტის  2018  წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხონის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 დეკემბრის N33 დადგენილებაში  
ცვლილებების შეტანის შესახებ

მომხსენებელი: ლევანი ჩიხლაძე - მერიის საფინანსო - საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი

ვალერი ბახტაძე

საკრებულოს თავმჯდომარე


