
                                                                                                                           N 40 90                                                                           
                                                                                                               
21/12/2018

2018 წლის 21 დეკემბრის  ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის 
დღისწესრიგის დამტკიცების შესახებ

დამტკიცდეს 2018 წლის 21 დეკემბრის  ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე 
სხდომის შემდეგი დღისწესრიგი:

1. საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 7 თებერვლის #23 დადგენილების შესაბამისად რეგიონებში 
განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან  ხონის მუნიციპალიტეტის 2019  წელს 
განსახორციელებელი პროექტების  მოწონების შესახებ.
მომხსენებელი ილია ყუფარაძე - სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, ტრანსპორტისა და 
არქიტექტურის   სამსახურის ხელმძღვანელი.

2. ხონის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 2018 წლის საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის 
დამტკიცების შესახებ.
მომხსენებელი ირაკლი ჟორჟოლიანი - მერიის  ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურის 
ხელმძღვანელი.

3. ხონის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სამუსიკო სკოლის შენობაში განთავსებული  
საიჯარო ობიექტის სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით, ელექტრონული აუქციონის  წესით 
განკარგვაზე ხონის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის  შესახებ.
მომხსენებელი ირაკლი ჟორჟოლიანი - მერიის  ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურის 
ხელმძღვანელი.

4. ხონის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სამუსიკო სკოლის შენობაში განთავსებული  
საიჯარო ობიექტის სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით, ელექტრონული აუქციონის წესით 
განკარგვაზე ხონის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის  შესახებ.
მომხსენებელი ირაკლი ჟორჟოლიანი - მერიის  ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურის 
ხელმძღვანელი.

5. ხონის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სამუსიკო სკოლის შენობაში განთავსებული  
საიჯარო ობიექტის სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით, ელექტრონული აუქციონის წესით 
განკარგვაზე ხონის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის  შესახებ.
მომხსენებელი ირაკლი ჟორჟოლიანი - მერიის  ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურის 
ხელმძღვანელი.

6. ხონის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სამუსიკო სკოლის შენობაში განთავსებული  
საიჯარო ობიექტის სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით, ელექტრონული აუქციონის წესით 
განკარგვაზე ხონის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის  შესახებ.
მომხსენებელი ირაკლი ჟორჟოლიანი - მერიის  ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურის 
ხელმძღვანელი.



7. ხონის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სამუსიკო სკოლის შენობაში განთავსებული  
საიჯარო ობიექტის სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით, ელექტრონული აუქციონის წესით 
განკარგვაზე ხონის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის  შესახებ.
მომხსენებელი ირაკლი ჟორჟოლიანი - მერიის  ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურის 
ხელმძღვანელი.

8. ხონის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის 
ნაკვეთის სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით, პირობებიანი ელექტრონული  აუქციონის წესით 
განკარგვაზე ხონისმუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის  შესახებ.
მომხსენებელი ირაკლი ჟორჟოლიანი - მერიის  ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურის 
ხელმძღვანელი.

9. „ხონის  მუნიციპალიტეტის  2018  წლის  ბიუჯეტის  დამტკიცების  შესახებ“  ხონის  მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს   2017    წლის    25  დეკემბრის   №33   დადგენილებაში   ცვლილებების   შეტანის  შესახებ.
მომხსენებელი ლევანი ჩიხლაძე - მერიის  საფინანსო საბიუჯეტო  სამსახურის ხელმძღვანელი.

ვალერი ბახტაძე
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