
N 48 65 65-48-4-202012251457
25/12/2020

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 
სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 61-ე 
მუხლის პირველი პუნქტის, მე-2 პუნქტის, ,,ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
რეგლამენტი“ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 23 ნოემბრის №22 
დადგენილების მე-3 მუხლის, მე-3 პუნქტის ,,ვ“ ქვეპუნქტისა და ,,ტყიბულის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ 
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 24 დეკემბრის №48 78 
განკარგულების საფუძველზე, ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ მიიღო;

 
გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა :

მუხლი 1.
დამტკიცდეს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის სამუშაო გეგმა 
დანართის შესაბამისად.

მუხლი 2.
კონტროლი განკარგულების შესრულებაზე  დაევალოს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა, სამანდატო, საპროცედურო და ეთიკის                                                                     
კომისიას (თ. ძაგნიძე).

მუხლი 3.
განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 4. 

განკარგულება ძალაშია მიღებისთანავე.

ნატალია კობახიძე

საკრებულოს თავმჯდომარე
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო



დანართი 

დამტკიცებულია:

ტყიბულის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2020  წლის 25 დეკემბრის №48 65 განკარგულებით.

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის სამუშაო გეგმა

№ განსახილველი საკითხები შესრულების 
დრო

1. ტყიბულის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო და მუნიციპალიტეტის
საკუთრებაში არსებული, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის 
ნორმატიული ფასის დამტკიცების შესახებ.

იანვარი

2. ტყიბულის  მუნიციპალიტეტის  მერიის ზედამხედველობის სამსახურის 
უფროსის 2020 წლის ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების შესახებ.

იანვარი

3. ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკისა და ქონების სამსახურის 
უფროსის 2020 წლის ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების შესახებ.

იანვარი

4. ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, 
ახალგაზრდობისა და ტურიზმის განვითარების სამსახურის უფროსის 2020 
წლის ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების შესახებ.

იანვარი

5. ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის 
სამსახურის უფროსის 2020 წლის ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების შესახებ.

იანვარი

6. ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის 
სამსახურის უფროსის 2020 წლის ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების შესახებ.

იანვარი

7. ა.(ა.)ი.პ. ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის 
დაწესებულებათა  გაერთიანების დირექტორის მიერ 2020 წელს გაწეული 
მუშაობის შესახებ ინფორმაციის მოსმენის თაობაზე.

იანვარი

8. ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და
ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის უფროსის 2020 წელს გაწეული 
მუშაობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების შესახებ.

თებერვალი

9. მერის მოადგილის ანგარიში 2020 წლის მანძილზე გაწეული მუშაობის შესახებ. თებერვალი

10. მერის   პირველი  მოადგილის  ანგარიში 2020  წლის მანძილზე გაწეული 
მუშაობის შესახებ.

თებერვალი

11. ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის ანგარიში 2020 წლის შესყიდვების 
გეგმის შესაბამისად განხორციელებული შესყიდვების შესახებ.

თებერვალი

12. ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის 
დამტკიცების შესახებ.

თებერვალი

13. ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერის ანგარიში 2020 წელს გაწეული მუშაობის 
შესახებ.

თებერვალი

14. ტყიბულის მუნიციპალიტეტში ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის შესახებ 
ინფორმაციის მოსმენის თაობაზე.

მარტი

15. ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების 
საპრივატიზაციო ნუსხის დამტკიცების შესახებ.

მარტი

16. ტყიბულის მუნიციპალიტეტში 2020 წლის ინფრასტრუქტურული პროექტების 
მიმდინარეობის შესახებ ინფორმაციის მოსმენის თაობაზე.

მარტი

17. ა.(ა.)ი.პ. ტყიბულის მუნიციპალიტეტის კომუნალური გაერთიანების
დირექტორის მიერ 2020 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ ინფორმაციის 
მოსმენის თაობაზე.

მარტი

18. ა.(ა.)ი.პ. ტყიბულის მუნიციპალიტეტის კულტურის ობიექტების გაერთიანების 
დირექტორის მიერ 2020 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ ინფორმაციის 
მოსმენის თაობაზე.

მარტი



19. ა.(ა.)ი.პ. ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრის დირექტორის 
მიერ 2020 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ ინფორმაციის მოსმენის თაობაზე.

მარტი

20. ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის 3 თვის შესრულების 
ანგარიშის დამტკიცების შესახებ.

აპრილი

21. ტყიბულის მუნიციპალიტეტში 2021 წლის ინფრასტრუქტურული პროექტების
მიმდინარეობის შესახებ ინფორმაციის მოსმენის თაობაზე.

მაისი

22. ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტიდან განსახორციელებელი 
მუნიციპალური სოციალური პროგრამის შესრულების შესახებ ინფორმაციის 
მოსმენის თაობაზე.

მაისი

23. ტყიბულის   მუნიციპალიტეტის   მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის 
უფროსის მიერ 2021 წლის პირველ ნახევარში (6 თვეში) გაწეული მუშაობის 
შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების შესახებ.

ივნისი

24. ა.(ა.)ი.პ. ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის 
დაწესებულებათა გაერთიანების დირექტორის მიერ 2021 წლის პირველ 
ნახევარში (6 თვეში) გაწეული მუშაობის შესახებ ინფორმაციის მოსმენის 
თაობაზე.

ივნისი

25. ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის 6 თვის შესრულების 
ანგარიშის დამტკიცების შესახებ.

ივლისი

26. ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის, სოციალური 
მომსახურების, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახურის 
უფროსის მიერ 2021 წლის პირველ ნახევარში (6 თვეში) გაწეული მუშაობის 
შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების შესახებ.

ივლისი

27. ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის
უფროსის მიერ 2021 წლის პირველ ნახევარში (6 თვეში) გაწეული მუშაობის 
შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების შესახებ.

ივლისი

28. ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკისა და ქონების სამსახურის 
უფროსის მიერ 2021 წლის პირველ ნახევარში (6 თვეში) გაწეული მუშაობის 
შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების შესახებ.

ივლისი

29. ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის 
სამსახურის უფროსის მიერ 2021 წლის პირველ ნახევარში (6 თვეში) გაწეული 
მუშაობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების შესახებ.

ივლისი

30. ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, 
ახალგაზრდობისა და ტურიზმის განვითარების სამსახურის უფროსის მიერ 
2021 წლის პირველ ნახევარში (6 თვეში) გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშის
მოსმენისა და შეფასების შესახებ.

ივლისი

31. ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის 
სამსახურის უფროსის მიერ 2021 წლის პირველ ნახევარში (6 თვეში) გაწეული
მუშაობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების შესახებ.

ივლისი

32. ა.(ა.)ი.პ. ტყიბულის მუნიციპალიტეტის კომუნალური გაერთიანების
დირექტორის მიერ  2021 წლის პირველ ნახევარში (6 თვეში) გაწეული 
მუშაობის შესახებ ინფორმაციის მოსმენის თაობაზე.

აგვისტო

33. ა.(ა.)ი.პ. ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრის დირექტორის 
მიერ  2021 წლის პირველ ნახევარში (6 თვეში) გაწეული მუშაობის შესახებ 
ინფორმაციის მოსმენის თაობაზე.

აგვისტო

34. ა.(ა.)ი.პ. ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის 
დირექტორის მიერ 2021 წლის პირველ ნახევარში (6 თვეში) გაწეული მუშაობის 
შესახებ ინფორმაციის მოსმენის თაობაზე.

აგვისტო

35. ა.(ა.)ი.პ. ტყიბულის მუნიციპალიტეტის კულტურის ობიექტების გაერთიანების 
დირექტორის მიერ 2021 წლის პირველ ნახევარში (6 თვეში) გაწეული მუშაობის 
შესახებ ინფორმაციის მოსმენის თაობაზე.

აგვისტო

36. შ.პ.ს. საფეხბურთო კლუბი ტყიბულის ,,მეშახტე“-ს დირექტორის მიერ 2021 
წლის პირველ ნახევარში (6 თვეში) გაწეული  მუშაობის შესახებ ინფორმაციის 
მოსმენის თაობაზე.

აგვისტო



37. ზამთრის სეზონისათვის მზადებასა და შესაბამისი სამუშაოების დაგეგმვის 
შესახებ ინფორმაციის მოსმენის თაობაზე.

სექტემბერი

38. ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შესრულების 
ანგარიშის დამტკიცების შესახებ.

ოქტომბერი

39. ტყიბულის მუნიციპალიტეტში ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის შესახებ 
ინფორმაციის მოსმენის თაობაზე.

ნოემბერი

40. ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და 
ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის უფროსის მიერ 2021 წლის 
განვლილ პერიოდში გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და 
შეფასების თაობაზე.

ნოემბერი

41. ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის პროგრამული ბიუჯეტის 
დამტკიცების შესახებ.

დეკემბერი

42. ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტიდან განსახორციელებელი 
მუნიციპალური სოციალური პროგრამის შესრულების შესახებ ინფორმაციის 
მოსმენის თაობაზე.

დეკემბერი

43. ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის სამუშაო გეგმის 
დამტკიცების შესახებ.

დეკემბერი

ნატალია კობახიძე

საკრებულოს თავმჯდომარე
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო


