
აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ 

სამანდატო საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის 

ოქმი # 01 

 

ქ.აბაშა უჩა კაჭარავას #1                                                                      27 დეკემბერი 2021 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. როინ კაჭარავა - აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ სამანდატო 

საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის წევრი. 

3. დარეჯან ვადაჭკორია - 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           



 

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 საკრებულოს თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა 

თანამდებობების რანგირების , თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და 

საკრებულოს აპარატის მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 23 იანვრის #2 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე.  

 

2. ,,აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების (გარდა საკრებულოს თანამდებობის 

პირებისა )უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების 

წესისა და ოდენობის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 

21 აპრილის #17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. 

 

3.. აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცების და მერიის თანამდებობის 

პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრის შესახებ. 

 

 4. აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ აბაშის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 10 ნოემბრის #36 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე.  

                                                                                                       

5. აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის დებულების დამტკიცების 

შესახებ. 

6. აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა 

სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ.       

  

7. აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის , ძეგლთა დაცვისა და ტურიზმის 

განვითარების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ. 

 

8. აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური პოლიტიკისა და მუნიციპალური სერვისების 

სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ.  

 



9.  აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის და ურბანული განვითარების 

სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ.  

 

10. აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის დებულების 

დამტკიცების შესახებ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 აპრილის # 20 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. 

 

11. აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის 

დებულების დამტკიცების შესახებ. 

 

12. აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის პროგრამების ,ინოვაციების და ტექნოლოგიების 

სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ. 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

მომხსენებელი :                                                                                ტატიანა ხოშტარია 

( აბაშის მუნიციპალიტეტის იურიდიულ , სამანდატო, საპროცედურო, საკითხთა და 

ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე) 

 

 

 

 

 

 



დღის წესრიგის პირველი საკითხი: 

    აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა 

თანამდებობების რანგირების , თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და 

საკრებულოს აპარატის მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 23 იანვრის #2 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე.  

 
 

 

       მომხსენებელმა კომისიის სხდომას გააცნო აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობების რანგირების , თანამდებობრივი 

სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საკრებულოს აპარატის მოსამსახურეთა საშტატო 

ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 23 იანვრის 

#2 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დადგენილების პროექტი. 

 

   ,, ნორმატიული აქტების შესახებ ‘’  საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-

4 პუნქტის შესაბამისად, აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  იურიდიულ, 

სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიამ განიხილა წარმოდგენილი 

დადგენილების პროექტი,  ჩათვალა რომ შესაბამისობაშია მოქმედ კანონმდებლობასთან. 

     აბაშის მუნიციპალიტეტის იურიდიულ, სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და 

ეთიკის კომისიამ კენჭი უყარა აღნიშნულ საკითხს. 

მომხრე  4 დეპუტატი წინააღმდეგი - არცერთი დეპუტატი 

 

 

აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს   იურიდიულ  სამანდატო  საპროცედურო 

საკითხთა და ეთიკის  კომისიის თავმჯდომარე:                                            / ტ. ხოშტარია/ 

 

 

 

 

 

 

 



 

დღის წესრიგის მეორე საკითხი: 

   ,,აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების (გარდა საკრებულოს თანამდებობის 

პირებისა )უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების 

წესისა და ოდენობის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 

21 აპრილის #17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. 

 

       მომხსენებელმა კომისიის სხდომას გააცნო  ,,აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

წევრების (გარდა საკრებულოს თანამდებობის პირებისა )უფლებამოსილების 

განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების წესისა და ოდენობის 

დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 21 აპრილის #17 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დადგენილების პროექტი. 

 

   ,, ნორმატიული აქტების შესახებ ‘’  საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-

4 პუნქტის შესაბამისად, აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  იურიდიულ, 

სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიამ განიხილა წარმოდგენილი 

დადგენილების პროექტი,  ჩათვალა რომ შესაბამისობაშია მოქმედ კანონმდებლობასთან. 

     აბაშის მუნიციპალიტეტის იურიდიულ, სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და 

ეთიკის კომისიამ კენჭი უყარა აღნიშნულ საკითხს. 

მომხრე  4 დეპუტატი წინააღმდეგი - არცერთი დეპუტატი 

 

 

აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს   იურიდიულ  სამანდატო  საპროცედურო 

საკითხთა და ეთიკის  კომისიის თავმჯდომარე:                                            / ტ. ხოშტარია/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



დღის წესრიგის მესამე საკითხი: 

აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცების და მერიის თანამდებობის 

პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრის შესახებ. 

      

  მომხსენებელმა კომისიის სხდომას გააცნო .. აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო 

ნუსხის დამტკიცების და მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა 

თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრის შესახებ.  დადგენილების პროექტი. 

 

        საქართველოს ორგანული კანონის ,, ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 

24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,გ.ბ’’ და ,,დ.ე’’ ქვეპუნქტების , 61-ე მუხლის მე-2 პუნქტის 

,, ნორმატიული აქტების შესახებ ‘’ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის, 25-ე 

მუხლის პირველი პუნქტის ,,ბ’ ქვეპუნქტისა და ,, საჯარო დაწესებულებაში შრომის 

ანაზღაურების შესახებ’’ საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად,   

აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  იურიდიულ, სამანდატო, საპროცედურო 

საკითხთა და ეთიკის კომისიამ განიხილა წარმოდგენილი დადგენილების პროექტი,  

ჩათვალა რომ შესაბამისობაშია მოქმედ კანონმდებლობასთან. 

     აბაშის მუნიციპალიტეტის იურიდიულ, სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და 

ეთიკის კომისიამ კენჭი უყარა აღნიშნულ საკითხს. 

მომხრე  4 დეპუტატი წინააღმდეგი - არცერთი დეპუტატი 

 

 

აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს   იურიდიულ  სამანდატო  საპროცედურო 

საკითხთა და ეთიკის  კომისიის თავმჯდომარე:                                            / ტ. ხოშტარია/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

დღის წესრიგის მეოთხე საკითხი: 

აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ აბაშის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2017 წლის 10 ნოემბრის #36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. 

      

  მომხსენებელმა კომისიის სხდომას გააცნო აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების 

დამტკიცების შესახებ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 10 ნოემბრის #36 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დადგენილების პროექტი. 

 

        ,, ნორმატიული აქტების შესახებ’’ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის 

მე-4 პუნქტის შესაბამისად,   აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  იურიდიულ, 

სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიამ განიხილა წარმოდგენილი 

დადგენილების პროექტი,  ჩათვალა რომ შესაბამისობაშია მოქმედ კანონმდებლობასთან. 

     აბაშის მუნიციპალიტეტის იურიდიულ, სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და 

ეთიკის კომისიამ კენჭი უყარა აღნიშნულ საკითხს. 

მომხრე  4 დეპუტატი წინააღმდეგი - არცერთი დეპუტატი 

 

 

აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს   იურიდიულ  სამანდატო  საპროცედურო 

საკითხთა და ეთიკის  კომისიის თავმჯდომარე:                                            / ტ. ხოშტარია/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

დღის წესრიგის მეხუთე საკითხი: 

   აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის დებულების დამტკიცების 

შესახებ. 

 

      

  მომხსენებელმა კომისიის სხდომას გააცნო აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის 

ადმინისტრაციული სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ დადგენილების პროექტი. 

 

        საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის’’ 

24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,გ.ბ’’ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, 

,,ნორმატიული აქტების შესახებ’’ საქართველოს  ორგანული კანონის მე-20 მუხლისა და 

25-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ბ’’ ქვეპუნქტის შესაბამისად,   აბაშის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს  იურიდიულ, სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიამ 

განიხილა წარმოდგენილი დადგენილების პროექტი,  ჩათვალა რომ შესაბამისობაშია 

მოქმედ კანონმდებლობასთან. 

     აბაშის მუნიციპალიტეტის იურიდიულ, სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და 

ეთიკის კომისიამ კენჭი უყარა აღნიშნულ საკითხს. 

მომხრე  4 დეპუტატი წინააღმდეგი - არცერთი დეპუტატი 

 

 

აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს   იურიდიულ  სამანდატო  საპროცედურო 

საკითხთა და ეთიკის  კომისიის თავმჯდომარე:                                            / ტ. ხოშტარია/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

დღის წესრიგის მეექვსე საკითხი: 

 აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა 

სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ. 

      

  მომხსენებელმა კომისიის სხდომას გააცნო აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების 

სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ 

დადგენილების პროექტი. 

 

        საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის’’ 

24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,გ.ბ’’ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, 

,,ნორმატიული აქტების შესახებ’’ საქართველოს  ორგანული კანონის მე-20 მუხლისა და 

25-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ბ’’ ქვეპუნქტის შესაბამისად,   აბაშის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს  იურიდიულ, სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიამ 

განიხილა წარმოდგენილი დადგენილების პროექტი,  ჩათვალა რომ შესაბამისობაშია 

მოქმედ კანონმდებლობასთან. 

     აბაშის მუნიციპალიტეტის იურიდიულ, სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და 

ეთიკის კომისიამ კენჭი უყარა აღნიშნულ საკითხს. 

მომხრე  4 დეპუტატი წინააღმდეგი - არცერთი დეპუტატი 

 

 

აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს   იურიდიულ  სამანდატო  საპროცედურო 

საკითხთა და ეთიკის  კომისიის თავმჯდომარე:                                            / ტ. ხოშტარია/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

დღის წესრიგის მეშვიდე საკითხი: 

 აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის , ძეგლთა დაცვისა და ტურიზმის განვითარების 

სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ. 

 

      

  მომხსენებელმა კომისიის სხდომას გააცნო  აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის , 

ძეგლთა დაცვისა და ტურიზმის განვითარების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ 

დადგენილების პროექტი. 

 

        საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის’’ 

24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,გ.ბ’’ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, 

,,ნორმატიული აქტების შესახებ’’ საქართველოს  ორგანული კანონის მე-20 მუხლის 

შესაბამისად,   აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  იურიდიულ, სამანდატო, 

საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიამ განიხილა წარმოდგენილი 

დადგენილების პროექტი,  ჩათვალა რომ შესაბამისობაშია მოქმედ კანონმდებლობასთან. 

     აბაშის მუნიციპალიტეტის იურიდიულ, სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და 

ეთიკის კომისიამ კენჭი უყარა აღნიშნულ საკითხს. 

მომხრე  4 დეპუტატი წინააღმდეგი - არცერთი დეპუტატი 

 

 

აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს   იურიდიულ  სამანდატო  საპროცედურო 

საკითხთა და ეთიკის  კომისიის თავმჯდომარე:                                            / ტ. ხოშტარია/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

დღის წესრიგის მერვე საკითხი: 

  აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური პოლიტიკისა და მუნიციპალური სერვისების 

სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ.  

 

      

  მომხსენებელმა კომისიის სხდომას გააცნო  აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის 

ეკონომიკური პოლიტიკისა და მუნიციპალური სერვისების სამსახურის დებულების 

დამტკიცების შესახებ დადგენილების პროექტი. 

 

        საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის’’ 

24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,გ.ბ’’ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, 

,,ნორმატიული აქტების შესახებ’’ საქართველოს  ორგანული კანონის მე-20 მუხლისა და 

25-ე მუხლის  პირველი პუნქტის ,,ბ’’ ქვეპუნქტის შესაბამისად,  აბაშის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს  იურიდიულ, სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიამ 

განიხილა წარმოდგენილი დადგენილების პროექტი,  ჩათვალა რომ შესაბამისობაშია 

მოქმედ კანონმდებლობასთან. 

     აბაშის მუნიციპალიტეტის იურიდიულ, სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და 

ეთიკის კომისიამ კენჭი უყარა აღნიშნულ საკითხს. 

მომხრე  4 დეპუტატი წინააღმდეგი - არცერთი დეპუტატი 

 

 

აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს   იურიდიულ  სამანდატო  საპროცედურო 

საკითხთა და ეთიკის  კომისიის თავმჯდომარე:                                            / ტ. ხოშტარია/ 

 

 

 

 

 

 

 



 

დღის წესრიგის მეცხრე საკითხი: 

აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის და ურბანული განვითარების 

სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ. 

      

  მომხსენებელმა კომისიის სხდომას გააცნო აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის 

ინფრასტრუქტურის და ურბანული განვითარების სამსახურის დებულების დამტკიცების 

შესახებ დადგენილების პროექტი. 

 

        საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის’’ 

24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,გ.ბ’’ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, 

,,ნორმატიული აქტების შესახებ’’ საქართველოს  ორგანული კანონის მე-20 მუხლისა და 

25-ე მუხლის  პირველი პუნქტის ,,ბ’’ ქვეპუნქტის შესაბამისად,  აბაშის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს  იურიდიულ, სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიამ 

განიხილა წარმოდგენილი დადგენილების პროექტი,  ჩათვალა რომ შესაბამისობაშია 

მოქმედ კანონმდებლობასთან. 

     აბაშის მუნიციპალიტეტის იურიდიულ, სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და 

ეთიკის კომისიამ კენჭი უყარა აღნიშნულ საკითხს. 

მომხრე  4 დეპუტატი წინააღმდეგი - არცერთი დეპუტატი 

 

 

აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს   იურიდიულ  სამანდატო  საპროცედურო 

საკითხთა და ეთიკის  კომისიის თავმჯდომარე:                                            / ტ. ხოშტარია/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

დღის წესრიგის მეათე საკითხი: 

 

    აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის დებულების 

დამტკიცების შესახებ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 აპრილის # 20 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. 

  

 მომხსენებელმა კომისიის სხდომას გააცნო აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-

საბიუჯეტო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ აბაშის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2018 წლის 27 აპრილის # 20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

დადგენილების პროექტი. 

 

        ,,ნორმატიული აქტების შესახებ’’ საქართველოს  ორგანული კანონის მე-20 მუხლის 

მე-4 პუნქტის შესაბამისად, აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  იურიდიულ, 

სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიამ განიხილა წარმოდგენილი 

დადგენილების პროექტი,  ჩათვალა რომ შესაბამისობაშია მოქმედ კანონმდებლობასთან. 

     აბაშის მუნიციპალიტეტის იურიდიულ, სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და 

ეთიკის კომისიამ კენჭი უყარა აღნიშნულ საკითხს. 

მომხრე  4 დეპუტატი წინააღმდეგი - არცერთი დეპუტატი 

 

 

აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს   იურიდიულ  სამანდატო  საპროცედურო 

საკითხთა და ეთიკის  კომისიის თავმჯდომარე:                                            / ტ. ხოშტარია/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

დღის წესრიგის მეთერთმეტე საკითხი: 

აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის 

დებულების დამტკიცების შესახებ. 

 

    მომხსენებელმა კომისიის სხდომას გააცნო აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ 

დადგენილების პროექტი. 

 

        საქართველოს ორგანული კანონის ,, ადგილობრივი თვითმმართველობის 

კოდექსი’’24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,გ.ბ’’ ქვეპუნქტის , 61-ე მუხლის მე-2 პუნქტის 

, ,, ნორმატიული აქტების შესახებ’’ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლისა და 

25-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ბ’’ ქვეპუნქტის შესაბამისად, აბაშის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს  იურიდიულ, სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიამ 

განიხილა წარმოდგენილი დადგენილების პროექტი,  ჩათვალა რომ შესაბამისობაშია 

მოქმედ კანონმდებლობასთან. 

     აბაშის მუნიციპალიტეტის იურიდიულ, სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და 

ეთიკის კომისიამ კენჭი უყარა აღნიშნულ საკითხს. 

მომხრე  4 დეპუტატი წინააღმდეგი - არცერთი დეპუტატი 

 

 

აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს   იურიდიულ  სამანდატო  საპროცედურო 

საკითხთა და ეთიკის  კომისიის თავმჯდომარე:                                            / ტ. ხოშტარია/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

დღის წესრიგის მეთორმეტე საკითხი: 

   აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის პროგრამების ,ინოვაციების და ტექნოლოგიების 

სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ. 

 

    მომხსენებელმა კომისიის სხდომას გააცნო აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის 

პროგრამების ,ინოვაციების და ტექნოლოგიების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ 

დადგენილების პროექტი. 

 

        საქართველოს ორგანული კანონის ,, ადგილობრივი თვითმმართველობის 

კოდექსი’’24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,გ.ბ’’ ქვეპუნქტის , 61-ე მუხლის მე-2 პუნქტის 

, ,, ნორმატიული აქტების შესახებ’’ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლისა და 

25-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ბ’’ ქვეპუნქტის შესაბამისად, აბაშის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს  იურიდიულ, სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიამ 

განიხილა წარმოდგენილი დადგენილების პროექტი,  ჩათვალა რომ შესაბამისობაშია 

მოქმედ კანონმდებლობასთან. 

     აბაშის მუნიციპალიტეტის იურიდიულ, სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და 

ეთიკის კომისიამ კენჭი უყარა აღნიშნულ საკითხს. 

მომხრე  4 დეპუტატი წინააღმდეგი - არცერთი 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 # 01 

 

აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა 

თანამდებობების რანგირების , თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და 

საკრებულოს აპარატის მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 23 იანვრის #2 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე 
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     აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, სამანდატო, საპროცედურო 

საკითხთა და ეთიკის კომისიამ დაასკვნა: 

,, ნორმატიული აქტების შესახებ ‘’  საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 

პუნქტის   შესაბამისად წარმოდგენილი დადგენილების 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 თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელს  ბატონ 

გელა ხოშტარიას და აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს, რათა აღნიშნული 

დადგენილების პროექტი   გატანილ იქნეს  აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუროსა და 

საკრებულოს უახლეს სხდომაზე. 

 

 

                                                                           აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს    

                                          იურიდიულ სამანდატო საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის  

                                    კომისიის თავმჯდომარე:                                             / ტ. ხოშტარია/ 



აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, 

სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის 

დასკვნა # 02 

 

,,აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების (გარდა საკრებულოს თანამდებობის 

პირებისა )უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების 

წესისა და ოდენობის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 

21 აპრილის #17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. 
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     აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, სამანდატო, საპროცედურო 

საკითხთა და ეთიკის კომისიამ დაასკვნა: 

 ,, ნორმატიული აქტების შესახებ ‘’  საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-

4 პუნქტის   შესაბამისად წარმოდგენილი დადგენილების 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 თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელს  ბატონ 

გელა ხოშტარიას და აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს, რათა აღნიშნული 

დადგენილების პროექტი   გატანილ იქნეს  აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუროსა და 

საკრებულოს უახლეს სხდომაზე. 

 

 

                                                                           აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს    

                                          იურიდიულ სამანდატო საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის  

                                    კომისიის თავმჯდომარე:                                             / ტ. ხოშტარია/ 



აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, 

სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის 

დასკვნა # 03 

 

აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცების და მერიის თანამდებობის 

პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრის შესახებ 
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     აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, სამანდატო, საპროცედურო 

საკითხთა და ეთიკის კომისიამ დაასკვნა: 

       საქართველოს ორგანული კანონის ,, ადგილობრივი თვითმმართველობის 

კოდექსის“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,გ.ბ’’ და ,,დ.ე’’ ქვეპუნქტების , 61-ე მუხლის 

მე-2 პუნქტის ,, ნორმატიული აქტების შესახებ ‘’ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 

მუხლის, 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ბ’ ქვეპუნქტისა და ,, საჯარო 

დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ’’ საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის 

მე-2 პუნქტის შესაბამისად, წარმოდგენილი დადგენილების 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 თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელს  ბატონ 

გელა ხოშტარიას და აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს, რათა აღნიშნული 

დადგენილების პროექტი   გატანილ იქნეს  აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუროსა და 

საკრებულოს უახლეს სხდომაზე. 

                                                                           აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს    

                                          იურიდიულ სამანდატო საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის  

                                    კომისიის თავმჯდომარე:                                             / ტ. ხოშტარია/ 



აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, 

სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის 

დასკვნა # 04 

 

აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ აბაშის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2017 წლის 10 ნოემბრის #36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

 

 

ქ.აბაშა უჩა კაჭარავას #1                                                                       27 დეკემბერი 2021 წელი 

 

     აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, სამანდატო, საპროცედურო 

საკითხთა და ეთიკის კომისიამ დაასკვნა: 

,, ნორმატიული აქტების შესახებ’’ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 

პუნქტის შესაბამისად, წარმოდგენილი დადგენილების 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 თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელს  ბატონ 

გელა ხოშტარიას და აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს, რათა აღნიშნული 

დადგენილების პროექტი   გატანილ იქნეს  აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუროსა და 

საკრებულოს უახლეს სხდომაზე. 

 

                                                                           აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს    

                                          იურიდიულ სამანდატო საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის  

                                    კომისიის თავმჯდომარე:                                             / ტ. ხოშტარია/ 

 

 

 



აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, 

სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის 

დასკვნა # 05 

 

აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის დებულების დამტკიცების 

შესახებ 
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     აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, სამანდატო, საპროცედურო 

საკითხთა და ეთიკის კომისიამ დაასკვნა: 

        საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის 

კოდექსის’’ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,გ.ბ’’ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის მე-2 

პუნქტის, ,,ნორმატიული აქტების შესახებ’’ საქართველოს  ორგანული კანონის მე-20 

მუხლისა და 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ბ’’ ქვეპუნქტის შესაბამისად, 

წარმოდგენილი დადგენილების 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 თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელს  ბატონ 

გელა ხოშტარიას და აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს, რათა აღნიშნული 

დადგენილების პროექტი   გატანილ იქნეს  აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუროსა და 

საკრებულოს უახლეს სხდომაზე. 

 

                                                                           აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს    

                                          იურიდიულ სამანდატო საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის  

                                    კომისიის თავმჯდომარე:                                             / ტ. ხოშტარია/ 

 

 



აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, 

სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის 

დასკვნა # 06 

აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა 

სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ 
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     აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, სამანდატო, საპროცედურო 

საკითხთა და ეთიკის კომისიამ დაასკვნა: 

        საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის 

კოდექსის’’ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,გ.ბ’’ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის მე-2 

პუნქტის, ,,ნორმატიული აქტების შესახებ’’ საქართველოს  ორგანული კანონის მე-20 

მუხლისა და 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ბ’’ ქვეპუნქტის შესაბამისად, 

წარმოდგენილი დადგენილების 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 თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელს  ბატონ 

გელა ხოშტარიას და აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს, რათა აღნიშნული 

დადგენილების პროექტი   გატანილ იქნეს  აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუროსა და 

საკრებულოს უახლეს სხდომაზე. 

 

                                                                           აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს    

                                          იურიდიულ სამანდატო საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის  

                                    კომისიის თავმჯდომარე:                                             / ტ. ხოშტარია/ 

 

 



აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, 

სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის 

დასკვნა # 07 

აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის , ძეგლთა დაცვისა და ტურიზმის განვითარების 

სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ 
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     აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, სამანდატო, საპროცედურო 

საკითხთა და ეთიკის კომისიამ დაასკვნა: 

    საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის’’ 

24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,გ.ბ’’ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, 

,,ნორმატიული აქტების შესახებ’’ საქართველოს  ორგანული კანონის მე-20 მუხლის 

შესაბამისად, წარმოდგენილი დადგენილების 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 თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელს  ბატონ 

გელა ხოშტარიას და აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს, რათა აღნიშნული 

დადგენილების პროექტი   გატანილ იქნეს  აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუროსა და 

საკრებულოს უახლეს სხდომაზე. 

 

                                                                           აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს    

                                          იურიდიულ სამანდატო საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის  

                                    კომისიის თავმჯდომარე:                                             / ტ. ხოშტარია/ 

 

 



აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, 

სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის 

დასკვნა # 08 

აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური პოლიტიკისა და მუნიციპალური სერვისების 

სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ 
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     აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, სამანდატო, საპროცედურო 

საკითხთა და ეთიკის კომისიამ დაასკვნა: 

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის’’ 24-

ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,გ.ბ’’ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, 

,,ნორმატიული აქტების შესახებ’’ საქართველოს  ორგანული კანონის მე-20 მუხლისა და 

25-ე მუხლის  პირველი პუნქტის ,,ბ’’ ქვეპუნქტის შესაბამისად, წარმოდგენილი 

დადგენილების 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 თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელს  ბატონ 

გელა ხოშტარიას და აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს, რათა აღნიშნული 

დადგენილების პროექტი   გატანილ იქნეს  აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუროსა და 

საკრებულოს უახლეს სხდომაზე. 

 

                                                                           აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს    

                                          იურიდიულ სამანდატო საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის  

                                    კომისიის თავმჯდომარე:                                             / ტ. ხოშტარია/ 

 



აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, 

სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის 

დასკვნა # 09 

აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის და ურბანული განვითარების 

სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ 
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     აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, სამანდატო, საპროცედურო 

საკითხთა და ეთიკის კომისიამ დაასკვნა: 

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის’’ 24-

ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,გ.ბ’’ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, 

,,ნორმატიული აქტების შესახებ’’ საქართველოს  ორგანული კანონის მე-20 მუხლისა და 

25-ე მუხლის  პირველი პუნქტის ,,ბ’’ ქვეპუნქტის შესაბამისად, წარმოდგენილი 

დადგენილების 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 თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელს  ბატონ 

გელა ხოშტარიას და აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს, რათა აღნიშნული 

დადგენილების პროექტი   გატანილ იქნეს  აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუროსა და 

საკრებულოს უახლეს სხდომაზე. 

 

                                                                           აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს    

                                          იურიდიულ სამანდატო საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის  

                                    კომისიის თავმჯდომარე:                                             / ტ. ხოშტარია/ 

 



აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, 

სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის 

დასკვნა # 10 

 

აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის დებულების 

დამტკიცების შესახებ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 აპრილის # 20 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 
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     აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ სამანდატო საპროცედურო 

საკითხთა და ეთიკის კომისიამ დაასკვნა: 

,,ნორმატიული აქტების შესახებ’’ საქართველოს  ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 

პუნქტის შესაბამისად, წარმოდგენილი დადგენილების 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 თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელს  ბატონ 

გელა ხოშტარიას და აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს, რათა აღნიშნული 

დადგენილების პროექტი   გატანილ იქნეს  აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუროსა და 

საკრებულოს უახლეს სხდომაზე. 

 

                                                                           აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს    

                                          იურიდიულ სამანდატო საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის  

                                    კომისიის თავმჯდომარე:                                             / ტ. ხოშტარია/ 

 

 



აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, 

სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის 

დასკვნა # 11 

აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის 

დებულების დამტკიცების შესახებ 
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     აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, სამანდატო, საპროცედურო 

საკითხთა და ეთიკის კომისიამ დაასკვნა: 

        საქართველოს ორგანული კანონის ,, ადგილობრივი თვითმმართველობის 

კოდექსი’’24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,გ.ბ’’ ქვეპუნქტის , 61-ე მუხლის მე-2 პუნქტის 

, ,, ნორმატიული აქტების შესახებ’’ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლისა და 

25-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ბ’’ ქვეპუნქტის შესაბამისად, წარმოდგენილი 

დადგენილების 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 თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელს  ბატონ 

გელა ხოშტარიას და აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს, რათა აღნიშნული 

დადგენილების პროექტი   გატანილ იქნეს  აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუროსა და 

საკრებულოს უახლეს სხდომაზე. 

 

                                                                           აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს    

                                          იურიდიულ სამანდატო საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის  

                                    კომისიის თავმჯდომარე:                                             / ტ. ხოშტარია/ 

 

 



აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, 

სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის 

დასკვნა # 12 

აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის პროგრამების ,ინოვაციების და ტექნოლოგიების სამსახურის 

დებულების დამტკიცების შესახებ 

 

 

ქ.აბაშა უჩა კაჭარავას #1                                                                       27 დეკემბერი 2021 წელი 

 

     აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, სამანდატო, საპროცედურო 

საკითხთა და ეთიკის კომისიამ დაასკვნა: 

               საქართველოს ორგანული კანონის ,, ადგილობრივი თვითმმართველობის 

კოდექსი’’24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,გ.ბ’’ ქვეპუნქტის , 61-ე მუხლის მე-2 პუნქტის 

, ,, ნორმატიული აქტების შესახებ’’ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლისა და 

25-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ბ’’ ქვეპუნქტის  შესაბამისად, წარმოდგენილი 

დადგენილების 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 თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელს  ბატონ 

გელა ხოშტარიას და აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს, რათა აღნიშნული 

დადგენილების პროექტი   გატანილ იქნეს  აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუროსა და 

საკრებულოს უახლეს სხდომაზე. 

 

                                                                           აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს    

                                          იურიდიულ სამანდატო საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის  

                                    კომისიის თავმჯდომარე:                                             / ტ. ხოშტარია/ 

 


