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ხონის   მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს     რიგგარეშე   სხდომის მოწვევის შესახებ

           საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი” - ს  26–ე მუხლის  მეორე პუნქტის  „ბ“ ქვეპუნქტის ,  35–ე 
მუხლის 1–ლი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის და ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დებულების (რეგლამენტის) მე–17 მუხლის მე–2 პუნქტის „გ“ 
ქვეპუნქტის, 51-ე მუხლის 1 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის  საფუძველზე ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

მუხლი 1. 2018 წლის  16 თებერვალს   12 საათზე ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომათა დარბაზში (ხონი, პ. კაკაბაძის ქ.#17) მოწვეულ 
იქნას ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე  სხდომა შემდეგი დღის წესრიგით:

1. ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის ზაზა ქუთათელაძის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ.
ჯუნგლი გოდერიძე - იურიდიულ,სამანდატო,საპროცედურო და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი.

2. ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში პოლიტიკური გაერთიანება „ბაქრაძე უგულავა- ევროპული საქართველო „-ს პარტიული 
სიით არჩეული საკრებულოს წევრობის კანდიდატის ირაკლი ბახტაძის უფლებამოსილების ცნობის შესახებ.
ჯუნგლი გოდერიძე - იურიდიულ,სამანდატო,საპროცედურო და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი.

3. ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციის „ქართული ოცნება - კონსერვატორების“ ახალი შემადგენლობის დამტკიცების 
შესახებ.
ჯუნგლი გოდერიძე - იურიდიულ,სამანდატო,საპროცედურო და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი.

4. ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „ქართული ოცნება - კონსერვატორების“ თავმჯდომარის მოადგილის არჩევის ცნობად 
მიღების შესახებ.
ჯუნგლი გოდერიძე - იურიდიულ,სამანდატო,საპროცედურო და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი.

5. საჯარო დაწესებულებაში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის შეთანხმების შესახებ.
ამირან კინწურაშვილი - ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი.

6. ხონის მუნიციპალიტეტის მერიაში რეორგანიზაციის პროცესის დაწყების თაობაზე მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის 
შესახებ.
ამირან კინწურაშვილი - ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი.

7. „მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ „ ხონის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 21 სექტემბრის N 20 დადგენილებაში ცვლილებების შე  ტანის შესახებ.
ჯუნგლი გოდერიძე - იურიდიულ,სამანდატო,საპროცედურო და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი.

8. „ხონის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2017 წლის 25 
დეკემბრის N 33 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ.

ლევან ჩიხლაძე - საფინანსო- საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი

მუხლი  2. ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით სამტრედიის რაიონულ სასამართლოში (ქ. სამტრედია, ძმები 
ნინუების ქ. N 1) მისი გამოცემიდან  1    /ერთი/ თვის ვადაში

მუხლი 3 . ბრძანება  ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

ვალერი ბახტაძე

საკრებულოს თავმჯდომარე


