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აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილება #25 

აბაშა, 2018 წლის 15 ივნისი 

 

აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ზოგიერთ დადგენილებაში  

ცვლილების შეტანის თაობაზე 

 
 ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, 
აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:  
 
მუხლი 1. 
,,აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ 
აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 აპრილის #18 დადგენილებაში  
(www.matsne.gov.ge 01/05/2018 სარეგისტრაციო კოდი 010260020.35.110.016351) შეტანილ იქნეს 
შემდეგი ცვლილება: 
 
ა) დადგენილებით დამტკიცებული დებულების  პირველი  მუხლის მე-3 პუნქტი   ჩამოყალიბდეს 
შემდეგი რედაქციით:   
„3.სამსახურის საშტატო განრიგი და მოხელეთა თანამდებობრივი სარგოები განისაზღვრება 
მერიის საშტატო ნუსხით. 

ბ) დადგენილებით დამტკიცებული დებულების  მე-6  მუხლი   ჩამოყალიბდეს შემდეგი 
რედაქციით:   

„მუხლი 6. სამსახურის დებულების დამტკიცება, მასში  ცვლილებების შეტანა და რეორგანიზაცია 

1. სამსახურის დებულებას მუნიციპალიტეტის მერის წარდგინებით ამტკიცებს  
მუნიციპალიტეტის საკრებულო.  

2. სამსახურის დებულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანა ხდება საკრებულოს 
დადგენილებით. 



3. სამსახურის რეორგანიზაცია  ხორციელდება კანონმდებლობით დადგენილი წესით.“ 

მუხლი 2. 
„აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობის, არქიტექტურისა და 
მშენებლობის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს 2018 წლის 27 აპრილის #19 დადგენილებაში  (www.matsne.gov.ge 01/05/2018 
სარეგისტრაციო კოდი 010260020.35.110.016352) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება: 
 
ა) დადგენილებით დამტკიცებული დებულების  მე-6  მუხლი    ჩამოყალიბდეს შემდეგი 
რედაქციით:   

„მუხლი 6. სამსახურის დებულების დამტკიცება, მასში  ცვლილებების შეტანა და რეორგანიზაცია 

1. სამსახურის დებულებას  მუნიციპალიტეტის მერის წარდგინებით ამტკიცებს  
მუნიციპალიტეტის საკრებულო.  

2. სამსახურის დებულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანა ხდება საკრებულოს 
დადგენილებით. 

3.  სამსახურის რეორგანიზაცია  ხორციელდება კანონმდებლობით დადგენილი წესით.“ 

მუხლი 3. 
„აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის დებულების დამტკიცების 
შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 აპრილის #20  დადგენილებაში  
(www.matsne.gov.ge 01/05/2018 სარეგისტრაციო კოდი 010260020.35.110.016353) შეტანილ იქნეს 
შემდეგი ცვლილება: 
ა) დადგენილებით დამტკიცებული დებულების  მე-7  მუხლი    ჩამოყალიბდეს შემდეგი 
რედაქციით:   

„მუხლი 7. სამსახურის დებულების დამტკიცება, მასში  ცვლილებების შეტანა და რეორგანიზაცია 

1. სამსახურის დებულებას  მუნიციპალიტეტის მერის წარდგინებით ამტკიცებს  
მუნიციპალიტეტის საკრებულო.  

2. სამსახურის დებულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანა ხდება საკრებულოს 
დადგენილებით. 

3. სამსახურის რეორგანიზაცია  ხორციელდება კანონმდებლობით დადგენილი წესით.“ 

მუხლი 4. 
„აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების 
შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 აპრილის #21 დადგენილებაში  
(www.matsne.gov.ge 01/05/2018 სარეგისტრაციო კოდი 010260020.35.110.016354) შეტანილ იქნეს 
შემდეგი ცვლილება: 
ა) დადგენილებით დამტკიცებული დებულების  პირველი მუხლის  პირველი პუნქტი   
ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:   
 „1. აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახური (შემდგომში-სამსახური) 
არის საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ და 
„აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის 



საკრებულოს 2017 წლის 10 ნოემბრის #36 დადგენილების საფუძველზე შექმნილი აბაშის  
მუნიციპალიტეტის მერიის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი სტრუქტურული ერთეული, 
რომელიც თავისი კომპეტენციის ფარგლებში მოქმედებს მუნიციპალიტეტის მთელ 
ტერიტორიაზე.“ 

ბ) დადგენილებით დამტკიცებული დებულების  მე-7  მუხლი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი 
რედაქციით:   

„მუხლი 7. სამსახურის დებულების დამტკიცება, მასში  ცვლილებების შეტანა და რეორგანიზაცია 

1. სამსახურის დებულებას  მუნიციპალიტეტის მერის წარდგინებით ამტკიცებს 
მუნიციპალიტეტის საკრებულო.  

2. სამსახურის დებულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანა ხდება საკრებულოს 
დადგენილებით. 

3. სამსახურის რეორგანიზაცია  ხორციელდება კანონმდებლობით დადგენილი წესით.“. 

მუხლი 5. 
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 
   
 
 
 
 
აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე:                                                      მ. კვიტაშვილი 


