
აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, სამანდატო, 

საპროცედურო, საკითხთა და ეთიკის კომისიის 

 

oqmi # 10 

 

ქ.აბაშა უჩა კაჭარავას #1                      8  ნოემბერი 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. კობა ნოდია - აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, სამანდატო 
საპროცედურო საკითხთა  და ეთიკის    კომისიის წევრი. 
4. რევაზი ჩაჩავა - აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, სამანდატო 
საპროცედურო საკითხთა  და ეთიკის    კომისიის წევრი. 
5. გელა კაჭარავა -აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, სამანდატო 
საპროცედურო საკითხთა  და ეთიკის    კომისიის წევრი. 
6.ზაზა ალასანია- 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. აბაშის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის 2019-2020 წლების 

სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

დღის წესრიგის პირველი საკითხი:  

1. აბაშის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის 2019-2020 წლების 
სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ. 

 
 

 
                                                             momxsenebeli:  

ტატიანა ხოშტარია 

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

 

     მომხსენებელმა კომისიის სხდომას აბაშის მუნიციპალიტეტის გენდერული 
თანასწორობის 2019-2020 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ განკარგულების 
proeqti და სამოქმედო გეგმა. 
    saqarTvelos organuli kanonis `adgilobrivi TviTmmarTvelobis 

kodeqsi” me-16 muxlis me-4 punqtis, me-19 muxlis ,,b” punqtisa da 61-e 
muxlis me-2 punqtis შესაბამისად   abaSis municipalitetis sakrebuloს 
იურიდიულ სამანდატო საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიამ განიხილა 
აღნიშნული განკარგულების  პროექტი და სამოქმედო გეგმა ჩათვალა რომ 
წარმოდგენილი განკარგულების პროექტი და სამოქმედო გეგმა შესაბამისობაშია 
მოქმედ კანონმდებლობასთნ.  

  

აბაშის მუნიციპალიტეტის იურიდიულ  სამანდატო სდაპროცედურო საკითხთა და ეთიკის 

კომისიამ კენჭი უყარა აღნიშნულ საკითხს. 

მომხრე 6 დეპუტატი წინააღმდეგი - არც ერთი დეპუტატი 

აბაშის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

იურიდიულ  სამანდატო საპროცედურო საკითხთა  და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე:                         

/ტ.ხოშტარია/                



 

აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, სამანდატო, 

საპროცედურო, საკითხთა და ეთიკის კომისიის 

დასკვნა #27 
 

აბაშის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის 2019-2020 
წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ. 

                                                  
მიზანშეწონილობის შესახებ არსებულ კანონმდებლობასთან მიმართებაში 

     
    ქ. აბაშ აუჩა კაჭარავას # 1                                          8 ნოემბერი 2019 წელი. 

 
აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ სამანდატო საპროცედურო საკითხთა და 

ეთიკის კომისიამ: 
         

    saqarTvelos organuli kanonis `adgilobrivi TviTmmarTvelobis 
kodeqsi” me-16 muxlis me-4 punqtis, me-19 muxlis ,,b” punqtisa da 61-e 
muxlis me-2 punqtis  Sesabamisad,  წარმოდგენილი განკარგულების პროექტი და 
სამუშაო გეგმა 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/ 

 



 


