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აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილება #45 

                                                                                                     აბაშა, 2018  წლის 18 სექტემბერი                                                                                                     

,,აბაშის მუნიციპალიტეტის ორგანოების, დაწესებულებების და მუნიციპალიტეტის 
ბიუჯეტის სახსრებიდან დაფინანსებული კერძო სამართლის იურიდიული პირ(ებ)ის 
მიერ საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების წესისა და პროაქტიულად 

გამოსაქვეყნებელი საჯარო ინფორმაციის ნუსხის დამტკიცების შესახებ” აბაშის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 3 თებერვლის №4 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე 

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად 
აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: 

მუხლი 1. 

,,აბაშის მუნიციპალიტეტის ორგანოების, დაწესებულებების და მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 
სახსრებიდან დაფინანსებული კერძო სამართლის იურიდიული პირ(ები)ს მიერ საჯარო ინფორმაციის 
პროაქტიულად გამოქვეყნების წესისა და პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი საჯარო ინფორმაციის 
ნუსხის დამტკიცების შესახებ” აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 3 თებერვლის №4 
დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 10/02/2016, სარეგისტრაციო კოდი: 010250050.35.110.016238) 
შეტანილ იქნეს ცვლილება: 

ა) დადგენილების სათაური  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

,,აბაშის მუნიციპალიტეტის ორგანოების და საჯარო დაწესებულებების  მიერ საჯარო ინფორმაციის 
პროაქტიულად გამოქვეყნების წესისა და პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი საჯარო ინფორმაციის 
ნუსხის დამტკიცების შესახებ“. 

ბ) დადგენილების პირველი და მე-2 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

,,მუხლი 1. 

დამტკიცდეს: 

ა) აბაშის მუნიციპალიტეტის ორგანოების და საჯარო დაწესებულებების  მიერ საჯარო ინფორმაციის 
პროაქტიულად გამოქვეყნების წესი (დანართი №1); 



ბ) აბაშის მუნიციპალიტეტის ორგანოების და საჯარო დაწესებულებების  მიერ პროაქტიულად 
გამოსაქვეყნებელი საჯარო ინფორმაციის ნუსხა (დანართი №2). 

მუხლი 2. 

ეთხოვოს აბაშის მუნიციპალიტეტის მერს უზრუნველყოს: 

მუნიციპალიტეტის ორგანოების და საჯარო დაწესებულებების საქმიანობასთან დაკავშირებული 
საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნებისთვის საჭირო მატერიალურ-ტექნიკური 
უზრუნველყოფის ღონისძიებების გეგმის შემუშავება, ამ დადგენილების ამოქმედებიდან 1 თვის 
ვადაში; 

მუნიციპალიტეტის ორგანოების და საჯარო დაწესებულებების მიერ საჯარო ინფორმაციის 
პროაქტიულად გამოქვეყნებისთვის საჭირო ტექნიკური და პროგრამული ინფრასტრუქტურის 
უზრუნველყოფა, ამ დადგენილების ამოქმედებიდან 6 თვის ვადაში.“. 

გ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართი №1-ის სათაური  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

,,აბაშის მუნიციპალიტეტის ორგანოების და საჯარო დაწესებულებების  მიერ საჯარო ინფორმაციის 
პროაქტიულად გამოქვეყნების წესი.”. 

დ) დანართი №1-ის პირველი მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

,,1. ,,აბაშის მუნიციპალიტეტის ორგანოების და საჯარო დაწესებულებების მიერ საკუთარ 
საქმიანობასთან დაკავშირებული საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების წესი” 
(შემდგომ - წესი) განსაზღვრავს მუნიციპალიტეტის ორგანოების და საჯარო  დაწესებულებების  მიერ 
საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების წესს, ფორმას, ადგილს და პროაქტიულად 
გამოსაქვეყნებელი საჯარო ინფორმაციის ნუსხას.“. 

ე) დანართი №1-ის   მე-2 მუხლის მე-2 პუნქტი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

,,2. „აბაშის მუნიციპალიტეტის ორგანოების და საჯარო დაწესებულებების  მიერ საჯარო 
ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების წესისა და პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი საჯარო 
ინფორმაციის ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილებით 
დამტკიცებული „აბაშის მუნიციპალიტეტის ორგანოების და საჯარო დაწესებულებების  მიერ 
პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი საჯარო ინფორმაციის ნუსხა“ (შემდგომ - ნუსხა) განსაზღვრული 
საჯარო ინფორმაცია ნებისმიერი პირისთვის თანაბრად ხელმისაწვდომი უნდა იყოს. დაუშვებელია 
პროაქტიულად გამოქვეყნებულ საჯარო ინფორმაციის მიღებაზე საფასურის ან/და ნებისმიერი სხვა 
შეზღუდვის დადგენა, გარდა საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შეთხვევებისა.“. 

ვ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართი №2-ის სათაური ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

,,აბაშის მუნიციპალიტეტის ორგანოების და საჯარო დაწესებულებების მიერ პროაქტიულად 
გამოსაქვეყნებელი საჯარო ინფორმაციის ნუსხა.“. 

ზ) დანართი №2-ის ცხრილის  პირველი სვეტი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

1. ზოგადი ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის ორგანოების და 
საჯარო  დაწესებულებების შესახებ 

№ ინფორმაციის დასახელება განახლების ვადები 

1.1 
მუნიციპალიტეტის საჯარო დაწესებულებების სტრუქტურა და 

ფუნქციების აღწერა 
განახლებადია ცვლილების 

შემთხვევაში 



1.2 

მუნიციპალიტეტის საჯარო დაწესებულებების და მათი 
სტრუქტურული ერთეულების, მერის წარმომადგენლების   
საქმიანობის მარეგულირებელი სამართლებრივი აქტები 

(დებულება/წესდება, შინაგანაწესი) 

განახლებადია ცვლილების 
შემთხვევაში 

1.3 
მუნიციპალიტეტის საჯარო დაწესებულებების საქმიანობის 

შესახებ წლიური ანგარიში 
ქვეყნდება ყოველწლიურად 

1.4 
მუნიციპალიტეტის საჯარო დაწესებულებების მიერ 

შემუშავებული სტრატეგიები, კონცეფციები და სამოქმედო 
გეგმები 

განახლებადია ცვლილების 
შემთხვევაში 

1.5 

მუნიციპალიტეტის საჯარო დაწესებულებების 
ხელმძღვანელის, მოადგილეების, სტრუქტურული 

ერთეულების ხელმძღვანელების, მერის წარმომადგენლების 
შესახებ ინფორმაცია: სახელი, გვარი, ფოტოსურათი, 

ბიოგრაფიული მონაცემები 

განახლებადია ცვლილების 
შემთხვევაში 

1.6 

მუნიციპალიტეტის საჯარო დაწესებულებების მათი 
სტრუქტურული ერთეულების/ადმინისტრაციული 

ერთეულების  მისამართი, ელექტრონული ფოსტის მისამართი 
და ტელეფონის ნომერი, საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და 

საინფორმაციო განყოფილების ტელეფონის ნომერი, 
ელექტრონული ფოსტის მისამართი, ფაქსის ნომერი, ცხელი 

ხაზის ნომერი 

განახლებადია ცვლილების 
შემთხვევაში 

 

თ) დანართი №2-ის ცხრილის მე-4 სვეტის სათაური ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

,,4.ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის ორგანოების და საჯარო დაწესებულებების მიერ 
განხორციელებული შესყიდვების და ქონების პრივატიზების შესახებ.“. 

მუხლი 2. 

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

 

 

 

აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე:          მ. კვიტაშვილი 


