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ხონის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს  მორიგი  სხდომის მოწვევის შესახებ

საქართველოს ორგანულიკანონის,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი” - ს  26–ემუხლის 
პირველი პუნქტი, 35–ემუხლის 1–ლიპუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის,ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
დებულების (რეგლამენტის) მე–17 მუხლისმე–2 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტის და  52-ე მუხლის მე-2 
პუნქტის საფუძველზე, ვბრძანებ:

მუხლი 1. 2018 წლის  28 თებერვალს12 საათზე ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომათა 
დარბაზში (ხონი, პ. კაკაბაძის ქ.#17) მოწვეულ იქნას ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი 
სხდომა შემდეგი დღის წესრიგით:

1.ხონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუნიციპალური  ნარჩენების მართვის 5 წლიანი გეგმის 
დამტკიცების შესახებ.
მომხსენებელი: ლიანა გელენავა - მერიის ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურის უფროსის 
მოვალეობის შემსრულებელი.

2.ხონის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ
მომხსენებელი: ამირან კინწურაშვილი - მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი.

3. ,,ხონის მუნიციპალიტეტის მერიის  დებულების დამტკიცების შესახებ“ ხონის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს 2018 წლის 18 იანვრის N35 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.
მომხსენებელი: ამირან კინწურაშვილი - მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი.

4.ხონის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ადმინისტრაციული 
სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ.
მომხსენებელი: ამირან კინწურაშვილი - მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი.

5. ხონის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურულიერთეულის კულტურის, 
განათლების, სპორტის, ტურიზმისა დაახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის დებულების დამტკიცების 
შესახებ.
მომხსენებელი: ამირან კინწურაშვილი - მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი.

6.ხონის  მუნიციპალიტეტის  მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის სამხედრო აღრიცხვისა 
დაგაწვევის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ
მომხსენებელი: ამირან კინწურაშვილი - მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი.

7.ხონის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის საფინანსო-საბიუჯეტო 
სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ

მომხსენებელი: ამირან კინწურაშვილი - მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი.

8.ხონის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის – სივრცითი მოწყობის, 
ინფრასტრუქტურის, ტრანსპორტისა და არქიტექტურის სამსახურის  დებულების დამტკიცების 
შესახებ.



მომხსენებელი: ამირან კინწურაშვილი - მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი.

9.ხონის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურულიერთეულის შრომის, 
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის და სოციალური  დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით 
გადაადგილებულ პირთა  საქმეთა სამსახურის  დებულების  დამტკიცების შესახებ

მომხსენებელი: ამირან კინწურაშვილი - მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი.

10.ხონის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის შიდა აუდიტისა 
დაკონტროლის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ

მომხსენებელი: ამირან კინწურაშვილი - მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი.

11.ხონის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ეკონომიკის, ქონების 
აღრიცხვის და მართვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ
მომხსენებელი: ამირან კინწურაშვილი - მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი.

12.ხონის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ზედამხედველობის 
სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ

მომხსენებელი: ამირან კინწურაშვილი - მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი.

13.ხონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სახელმწიფო და ადგილობრივი თვითმმართველი 
ერთეულის  საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული 
ფასის განსაზღვრის შესახებ.
მომხსენებელი: ლიანა გელენავა - მერიის ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურის უფროსის 
მოვალეობის შემსრულებელი.

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


