
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომის 

ოქმი #16 

აბაშა, 2021 წლის 1 ნოემბერი 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

                                                          სარჩევი 
                აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომის 
                                                     ოქმი #16 

                                                                                                                     აბაშა, 2021 წლის 1 ნოემბერი 
1.აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სსიპ იურიდიული 
დახმარების სამსახურისათვის, პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, 
უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, გადაცემასთან დაკავშირებით, აბაშის მუნიციპალიტეტის 
მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ.  

მომხს.  დ. თოფურია 
2.აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობის, არქიტექტურისა და 
მშენებლობის სამსახურის ანგარიში 2021 წლის 6 თვეში გაწეული მუშაობის შესახებ. 

მომხს.  შ. დარცმელიძე 

3.აბაშის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის მესამე კვარტლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ. 

მომხს.   თ. ნოდია 

4.აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის IV კვარტლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების 
შესახებ.  

მომხს.   ტ. ხოშტარია 

 
 
 

აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
აპარატის უფროსი             გ. ხურცილავა 



                                                                                     ოქმი #16 
აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომისა 

                                                                                                                       აბაშა, 2021 წლის 1 ნოემბერი 
 
    სხდომას ესწრებოდნენ: მამუკა კვიტაშვილი, გელა ხოშტარია, ტატიანა ხოშტარია, ზაზა 
გაბელაია, ირაკლი .ჭანტურია, გოდერძი კუპრავა, კონსტანტინე კუჭუხიძე,  გია  კუცია, შოთა 
ჭანტურაია, ავთანდილი გუნია, ბაქარი შელია, ლეონტი ნადარეიშვილი, ბაჩუკი ქვილითაია, 
იაგო თოდუა, რევაზი ჩაჩავა, გია მიგინეიშვილი, ელვარდი ნოდია, კოკი ჩაჩავა. 
   აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის  ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის მოადგილე დ. 

თოფურია, საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსის მოადგილე ა. კაჭარავა და 
ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის  სამსახურის მეორადი 
სტრუქტურული ერთეულის - ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვის განყოფილების 
უფროსი თ. გაბელაია. 
    საკრებულოს აპარატის პირველი რანგის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის 
ხელმძღვანელი – საკრებულოს აპარატის უფროსი გ. ხურცილავა და საკრებულოს აპარატის 
მეორე რანგის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - იურიდიულ საკითხთა 
განყოფილების უფროსი ნ. კუპრეიშვილი. 

 

                                                                     დღის წესრიგი: 
 

1.აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სსიპ იურიდიული 
დახმარების სამსახურისათვის, პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, 
უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, გადაცემასთან დაკავშირებით, აბაშის მუნიციპალიტეტის 
მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ.  

მომხს.  დ. თოფურია 
2.აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობის, არქიტექტურისა და 
მშენებლობის სამსახურის ანგარიში 2021 წლის 6 თვეში გაწეული მუშაობის შესახებ. 

მომხს.  შ. დარცმელიძე 

3.აბაშის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის მესამე კვარტლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ. 

მომხს.  თ. ნოდია 

4.აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის IV კვარტლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების 
შესახებ.  

მომხს.  ტ. ხოშტარია 

 
კენჭი ეყარა დღის წესრიგს. კენჭისყრას ესწრებოდა საკრებულოს 18 წევრი. 
 

 

მომხრე 18 
წინააღმდეგი 0 
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მოისმინეს: 
აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სსიპ იურიდიული 
დახმარების სამსახურისათვის, პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, 
უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, გადაცემასთან დაკავშირებით, აბაშის მუნიციპალიტეტის 
მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ.  

მომხს.  დ. თოფურია 
 
   მომხსენებელმა დ. თოფურიამ სხდომის მონაწილეებს გააცნო  აბაშის მუნიციპალიტეტის 
საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სსიპ იურიდიული დახმარების სამსახურისათვის, 
პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, 
გადაცემასთან დაკავშირებით, აბაშის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ  
განკარგულების პროექტი. 
  აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ინფრასტრუქტურის, ეკონომიკური და ქონების 
მართვის  კომისიის თავმჯდომარე  გ.კუციამ წაიკითხა განკარგულების პროექტი აბაშის 
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სსიპ იურიდიული დახმარების 
სამსახურისათვის, პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო 
უზუფრუქტის ფორმით, გადაცემასთან დაკავშირებით, აბაშის მუნიციპალიტეტის მერისათვის 
თანხმობის მიცემის შესახებ. 
  კენჭი ეყარა განკარგულების პროექტს  აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 
უძრავი ქონების სსიპ იურიდიული დახმარების სამსახურისათვის, პირდაპირი განკარგვის წესით, 
სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, გადაცემასთან დაკავშირებით, 
აბაშის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის  შესახებ. 
განკარგულების პროექტს მხარი დაუჭირა საკრებულოს 18-მა წევრმა.  
წინააღმდეგი: 0 
აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ მიიღო  

                                                   განკარგულება #51 (თან ერთვის) 
2 

 

        მოისმინეს: 
 

    აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობის, არქიტექტურისა და 
მშენებლობის სამსახურის ანგარიში 2021 წლის 6 თვეში გაწეული მუშაობის შესახებ. 

მომხს.  შ. დარცმელიძე 

 



    სხდომაზე მომხსენებელმა თ. გაბელაიამ სხდომის მონაწილეებს გააცნო აბაშის 
მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობის, არქიტექტურისა და 
მშენებლობის სამსახურის ანგარიში 2021 წლის 6 თვეში გაწეული მუშაობის შესახებ. 
    აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ინფრასტრუქტურის, ეკონომიკური და ქონების 
მართვის  კომისიის თავმჯდომარე  გ.კუციამ წაიკითხა განკარგულების პროექტი  აბაშის 
მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობის, არქიტექტურისა და 
მშენებლობის სამსახურის ანგარიში 2021 წლის 6 თვეში გაწეული მუშაობის შესახებ. 
  კენჭი ეყარა განკარგულების პროექტს აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, 
კეთილმოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის ანგარიში 2021 წლის 6 თვეში 
გაწეული მუშაობის შესახებ. 
განკარგულების პროექტს მხარი დაუჭირა საკრებულოს 18-მა წევრმა.  
წინააღმდეგი: 0 
აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ მიიღო  

                                           განკარგულება # 52 (თან ერთვის) 
 

3 
მოისმინეს: 
აბაშის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის მესამე კვარტლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ. 
 

მომხს.  თ. ნოდია 

სხდომაზე მომხსენებელმა აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის 
უფროსის მოადგილე ა. კაჭარავამ სხდომის მონაწილეებს გააცნო აბაშის მუნიციპალიტეტის 2021 
წლის მესამე კვარტლის ბიუჯეტის შესრულება.  

აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე გ. 
კუპრავამ წაიკითხა განკარგულების პროექტი აბაშის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის მესამე 
კვარტლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ. 

კენჭი ეყარა განკარგულების პროექტს აბაშის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის მესამე კვარტლის 
ბიუჯეტის შესრულების შესახებ. 

განკარგულების პროექტს მხარი დაუჭირა საკრებულოს 18-მა წევრმა.  
წინააღმდეგი: 0 
აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ მიიღო  

                                           განკარგულება # 53 (თან ერთვის) 
 

4 
მოისმინეს:. 

აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის IV კვარტლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების 
შესახებ.                                                                                                                     მომხს. ტ. ხოშტარია 

აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, სამანდატო,  საპროცედურო  საკითხთა და 
ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე ტ. ხოშტარიამ სხდომის მონაწილეებს გააცნო აბაშის 



მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის IV კვარტლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ 
განკარგულების პროექტი. 

კენჭი ეყარა განკარგულების პროექტს აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის IV 
კვარტლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ. 
განკარგულების პროექტს მხარი დაუჭირა საკრებულოს 18-მა წევრმა.  
წინააღმდეგი: 0 
აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ მიიღო  

                                           განკარგულება # 54 (თან ერთვის) 
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       აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

თავმჯდომარე        მ. კვიტაშვილი 


