
აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, სამანდატო, 

საპროცედურო, საკითხთა და ეთიკის კომისიის 

 

oqmi # 4 

 

ქ.აბაშა უჩა კაჭარავას #1                      5 აპრილი 2019 წელი. 

 

სხდომას ესწრებოდა აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ,სამანდატო, 

საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის  კომისია შემდეგი შემადგენლობით: 

 

1. ტატიანა ხოშტარია  - აბაშის მუნიციპალიტეტის იურიდიულ, სამანდატო, 
საპროცედურო, საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე. 

2. ირაკლი ჭანტურია - აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ ,სამანდატო 
საპროცედურო საკითხთა  და ეთიკის    კომისიის წევრი. 

3. რევაზი ჩაჩავა - აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, სამანდატო 
საპროცედურო საკითხთა  და ეთიკის    კომისიის წევრი. 
4. ზაზა ალასანია- აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, სამანდატო 
საპროცედურო საკითხთა  და ეთიკის    კომისიის წევრი. 
5. გენო მიმინოშვილი-აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, სამანდატო 
საპროცედურო საკითხთა  და ეთიკის    კომისიის წევრი. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 



დღის წესრიგი: 

        მომხსენებელმა, აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, სამანდატო, 

საპროცედურო, საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარემ, ტატიანა ხოშტარიამ, 

კომისიის წევრებს გააცნო სხდომაზე განსახილველი საკითხები: 

 

1. ,,abaSis municipalitetis adgilobrivi TviTmmarTvelobis organoebis mier 
sawvaviT sargeblobis wesis damtkicebis Sesaxeb” abaSis municipalitetis 
sakrebulos 2019 wlis 22 Tebervlis #3 dadgenilebis baTilad cnobis 
Sesaxeb”. 

                                                        momxs: t. xoStaria 

 

2. abaSis municipalitetis sakrebulos 2019 wlis #5 dadgenilebaSi ,,abaSis 
municipalitetSi saxelmwifo da abaSis municipalitetis sakuTrebaSi 
arsebuli arasasoflo-sameurneo daniSnulebis miwis normatiuli fasis 
dadgenis Sesaxeb” cvlilebis Setanis Sesaxeb. 

                                                        momxs: t. xoStaria 

3.     fraqcia `qarTuli ocneba-mwvaneebi” dafuZnebis cnobad miRebis Sesaxeb. 
momxs. t. xoStaria 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



დღის წესრიგის პირველი საკითხი:  

1.,,abaSis municipalitetis adgilobrivi TviTmmarTvelobis organoebis mier 
sawvaviT sargeblobis wesis damtkicebis Sesaxeb” abaSis municipalitetis 
sakrebulos 2019 wlis 22 Tebervlis #3 dadgenilebis baTilad cnobis 
Sesaxeb”. 

 
 

 
                                                             momxsenebeli:  

ტატიანა ხოშტარია 

(აბაშის მუნიციპალიტეტის იურიდიულ, სამანდატო, საპროცედურო, 
საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე.) : 

 

     მომხსენებელმა კომისიის სხდომას გააცნო,  ,,abaSis municipalitetis 
adgilobrivi TviTmmarTvelobis organoebis mier sawvaviT sargeblobis 
wesis damtkicebis Sesaxeb” abaSis municipalitetis sakrebulos 2019 wlis 
22 Tebervlis #3 dadgenilebis baTilad cnobis Sesaxeb”. 
” dadgenilebis proeqti. 
 

    საქართველოს კანონის ,,საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“  601 

მუხლის პირველი ნაწილისა და  მე-7 ნაწილის ,,ა“ ქვეპუნქტის   შესაბამისად   abaSis 
municipalitetis sakrebuloს იურიდიულ სამანდატო საპროცედურო 

საკითხთა და ეთიკის კომისიამ განიხილა აღნიშნული დადგენილების პროექტი 
და  ჩათვალა რომ წარმოდგენილი დადგენილების პროექტი შესაბამისობაშია 
მოქმედ კანონმდებლობასთნ.  

  

აბაშის მუნიციპალიტეტის იურიდიულ  სამანდატო სდაპროცედურო საკითხთა და ეთიკის 

კომისიამ კენჭი უყარა აღნიშნულ საკითხს. 

მომხრე 5  დეპუტატი წინააღმდეგი - არც ერთი დეპუტატი 

აბაშის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

იურიდიულ  სამანდატო საპროცედურო საკითხთა  და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე:                         

/ტ.ხოშტარია/                



 დღის წესრიგის მეორე საკითხი:  

2. abaSis municipalitetis sakrebulos 2019 wlis #5 dadgenilebaSi ,,abaSis 
municipalitetSi saxelmwifo da abaSis municipalitetis sakuTrebaSi arsebuli 
arasasoflo-sameurneo daniSnulebis miwis normatiuli fasis dadgenis 
Sesaxeb” cvlilebis Setanis Sesaxeb. 

 
 

 
                                                             momxsenebeli:  

ტატიანა ხოშტარია 

(აბაშის მუნიციპალიტეტის იურიდიულ, სამანდატო, საპროცედურო, 
საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე.) : 

 

     მომხსენებელმა კომისიის სხდომას გააცნო, ,, abaSis municipalitetis 
sakrebulos 2019 wlis #5 dadgenilebaSi ,,abaSis municipalitetSi 
saxelmwifo da abaSis municipalitetis sakuTrebaSi arsebuli arasasoflo-
sameurneo daniSnulebis miwis normatiuli fasis dadgenis Sesaxeb” 
cvlilebis Setanis Sesaxeb dadgenilebis proeqti. 

  
 

  „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის 
მე-4 პუნქტის შესაბამისად   abaSis municipalitetis sakrebuloს იურიდიულ 

სამანდატო საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიამ განიხილა აღნიშნული 
დადგენილების პროექტი და  ჩათვალა რომ წარმოდგენილი დადგენილების 
პროექტი შესაბამისობაშია მოქმედ კანონმდებლობასთნ.  

  

აბაშის მუნიციპალიტეტის იურიდიულ  სამანდატო სდაპროცედურო საკითხთა და ეთიკის 

კომისიამ კენჭი უყარა აღნიშნულ საკითხს. 

მომხრე 5  დეპუტატი წინააღმდეგი - არც ერთი დეპუტატი 

აბაშის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

იურიდიულ  სამანდატო საპროცედურო საკითხთა  და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე:                         

/ტ.ხოშტარია/                



 

 

დღის წესრიგის მესამე საკითხი:  
 

3. fraqcia `qarTuli ocneba-mwvaneebi”ს dafuZnebis cnobad miRebis Sesaxeb. 
 
 
                                                             momxsenebeli:  

ტატიანა ხოშტარია 

(აბაშის მუნიციპალიტეტის იურიდიულ, სამანდატო, საპროცედურო, 
საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე.) : 

 

  მომხსენებელმა კომისიის სხდომას გააცნო შემოსული დოკუმენტაცია 
ფრაქცია,, ქართული ოცნება- მწვანეები“ ს რეგისტრაციასთან დაკავშირებით. 

 
                                                         

 
           კომისიის სხდომამ ცნობად მიიღო აღნიშნული საკითხი.  

  

აბაშის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

იურიდიულ  სამანდატო საპროცედურო საკითხთა  და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე:                         

/ტ.ხოშტარია/                

 

 

 

 

 

 



 

აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, სამანდატო, 

საპროცედურო, საკითხთა და ეთიკის კომისიის 

დასკვნა #16 
 

,,abaSis municipalitetis adgilobrivi TviTmmarTvelobis organoebis 

mier sawvaviT sargeblobis wesis damtkicebis Sesaxeb” abaSis 

municipalitetis sakrebulos 2019 wlis 22 Tebervlis #3 

dadgenilebis baTilad cnobis Sesaxeb”. 

 
მიზანშეწონილობის შესახებ არსებულ კანონმდებლობასთან მიმართებაში 

     
    ქ. აბაშ აუჩა კაჭარავას # 1                                          5 აპრილი2019 წელი. 

 
აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ სამანდატო საპროცედურო საკითხთა და 

ეთიკის კომისიამ: 
         

 საქართველოს კანონის ,,საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“  601 

მუხლის პირველი ნაწილისა და  მე-7 ნაწილის ,,ა“ ქვეპუნქტის      Sesabamisad,  
წარმოდგენილი დადგენილების პროექტი სრულად შეესაბამება არსებულ კანონმდებლობას, 
ასევე დაცულია დოკუმენტაციის წარმოდგენის საპროცედურო ნორმები და ვადები. 
    აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ სამანდატო საპროცედურო 
საკითხთა და ეთიკის კომისიამ დაავალა აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
იურიდიულ სამანდატო საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის  კომისიის თავმჯდომარეს 
ტატიანა ხოშტარიას აღნიშნულის შესახებ აცნობოს აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
თავმჯდომარეს ბატონ მამუკა კვიტაშვილს და აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
ბიუროს აღნიშნული პროექტის აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს უახლოეს 
სხდომაზე გასატანად. 
 

აბაშის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 

იურიდიულ   სამანდატო საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის  

 

 

თავმჯდომარე:                                                                        /ტ. ხოშტარია/ 

 



აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, სამანდატო, 

საპროცედურო, საკითხთა და ეთიკის კომისიის 

დასკვნა #17 
 

abaSis municipalitetis sakrebulos 2019 wlis #5 dadgenilebaSi ,,abaSis 

municipalitetSi saxelmwifo da abaSis municipalitetis sakuTrebaSi arsebuli 

arasasoflo-sameurneo daniSnulebis miwis normatiuli fasis dadgenis Sesaxeb” 

cvlilebis Setanis Sesaxeb. 

 
მიზანშეწონილობის შესახებ არსებულ კანონმდებლობასთან მიმართებაში 

     
    ქ. აბაშ აუჩა კაჭარავას # 1                                          5 აპრილი2019 წელი. 

 
აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ სამანდატო საპროცედურო საკითხთა და 

ეთიკის კომისიამ: 
         

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-
4 პუნქტის  Sesabamisad,  წარმოდგენილი დადგენოლების პროექტი  შეესაბამება არსებულ 
კანონმდებლობას, ასევე დაცულია დოკუმენტაციის წარმოდგენის საპროცედურო ნორმები და 
ვადები. 
    აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ სამანდატო საპროცედურო 
საკითხთა და ეთიკის კომისიამ დაავალა აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
იურიდიულ სამანდატო საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის  კომისიის თავმჯდომარეს 
ტატიანა ხოშტარიას აღნიშნულის შესახებ აცნობოს აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
თავმჯდომარეს ბატონ მამუკა კვიტაშვილს და აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
ბიუროს აღნიშნული პროექტის აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს უახლოეს 
სხდომაზე გასატანად. 
 

აბაშის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 

იურიდიულ   სამანდატო საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის  

 

 

თავმჯდომარე:                                                                        /ტ. ხოშტარია/ 

 

 



აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, სამანდატო, 

საპროცედურო, საკითხთა და ეთიკის კომისიის 

დასკვნა #18 
 

fraqcia `qarTuli ocneba-mwvaneebi”ს dafuZnebis cnobad 
miRebis Sesaxeb. 

 
 
 

მიზანშეწონილობის შესახებ არსებულ კანონმდებლობასთან მიმართებაში 
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აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ სამანდატო საპროცედურო საკითხთა და 

ეთიკის კომისიამ: 
 

საქართველოს ორგანული კანონის ადგილობრივი თვითმმართველობის  კოდექსი“ ს 
30 -ე მუხლის აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის 35 მუხლის 
შესაბამისად ფრაქციის ( შემდგომში ფრაქციის) მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაცია 
სრულად შეესაბამება არსებულ კანონმდებლობას , ასევე დაცულია დოკუმენტაციის 
წარდგენის საპროცედურო ვადები და ნორმები.  
    აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ სამანდატო საპროცედურო 
საკითხთა და ეთიკის კომისიამ დაავალა აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
იურიდიულ სამანდატო საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის  კომისიის თავმჯდომარეს 
ტატიანა ხოშტარიას აღნიშნულის შესახებ აცნობოს აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
თავმჯდომარეს ბატონ მამუკა კვიტაშვილს და აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
ბიუროს აღნიშნული საკითხის რეგისტრაციაში გასატარებლად. 
 

აბაშის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 

იურიდიულ   სამანდატო საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის  

 

 

თავმჯდომარე:                                                                        /ტ. ხოშტარია/ 

 


