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2018 წლის  28  თებერვლის   ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი  
სხდომის დღისწესრიგის დამტკიცების შესახებ

დამტკიცდეს 2018 წლის 28 თებერვლის   ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
მორიგი  სხდომის შემდეგი დღისწესრიგი:

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

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

4. ,,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.

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

6. ხონის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის 
კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა 
სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ



მომხსენებელი: ამირან კინწურაშვილი - მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის 
უფროსი.

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

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

მომხსენებელი: ამირან კინწურაშვილი - მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის 
უფროსი.

9. ხონის მუნიციპალიტეტის მერიის  პირველადი სტრუქტურული ერთეულის – 
სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, ტრანსპორტისა და არქიტექტურის  
სამსახურის  დებულების დამტკიცების შესახებ
მომხსენებელი: ამირან კინწურაშვილი - მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის 
უფროსი.

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

მომხსენებელი: ამირან კინწურაშვილი - მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის 
უფროსი.

11. ხონის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის შიდა 
აუდიტისა და კონტროლის  სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ

მომხსენებელი: ამირან კინწურაშვილი - მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის 
უფროსი.

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

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

მომხსენებელი: ამირან კინწურაშვილი - მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის 
უფროსი.

ვალერი ბახტაძე
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