
აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  საფინანსო-საბიუჯეტო  კომისიის 

 

oqmi # 01 

 

ქ.აბაშა უჩა კაჭარავას #1                      20 იანვარი 2022 წელი. 

 

სხდომას ესწრებოდა აბაშის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო   კომისია 

შემდეგი შემადგენლობით: 

 

1. დავით    ცანავა  - აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  საფინანსო-საბიუჯეტო  
კომისიის თავმჯდომარე. 

2. მურთაზ   ჯალაღონია - აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საკრებულოს საფინანსო-
საბიუჯეტო კომისიის წევრი. 
3. იაგო თოდუა- აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო 
კომისიის წევრი. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

დღის წესრიგი: 

        მომხსენებელმა, აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის 

თავმჯდომარემ, დავით  ცანავამ, კომისიის წევრებს გააცნო სხდომაზე განსახილველი საკითხი: 

 

1. აბაშის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს  პასუხისმგებელი  პირების  მიერ  
სამსახურებრივი  ავტოსატრანსპორტო  საშუალებებით   სარგებლობის  და  ამ  
ავტოსატრანსპორტო  საშუალებებზე   საწვავის  ხარჯის   ყოველთვიური  ზღვრული  
ოდენობის     განსაზღვრის  შესახებ. 

 

 

დღის   წესრიგი 
1. აბაშის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს  პასუხისმგებელი  პირების  მიერ  
სამსახურებრივი  ავტოსატრანსპორტო  საშუალებებით   სარგებლობის  და  ამ  
ავტოსატრანსპორტო  საშუალებებზე   საწვავის  ხარჯის   ყოველთვიური  ზღვრული  
ოდენობის     განსაზღვრის  შესახებ. 
 

    momxsenebeli:                                                                            დავით   ცანავა 

(აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო  

კომისიის თავმჯდომარე) : 
     მომხსენებელმა კომისიის სხდომას გააცნო  აბაშის მუნიციპალიტეტის  
საკრებულოს  პასუხისმგებელი  პირების  მიერ  სამსახურებრივი  ავტოსატრანსპორტო  
საშუალებებით   სარგებლობის  და  ამ  ავტოსატრანსპორტო  საშუალებებზე   საწვავის  
ხარჯის   ყოველთვიური  ზღვრული  ოდენობის     განსაზღვრის  შესახებ. 
      ,,საქართველოს    ორგანული    კანონის  ,,ადგილობრივი   თვითმმართველობის   

კოდექსი“   61-ე  მუხლის     მე-2   პუნქტისა   და   საქართველოს კანონის  ,, საქართველოს  

ზოგადი   ადმინისტრაციული     კოდექსის“  61-ე   მუხლის  პირველი  ნაწილის   

შესაბამისად abaSis municipalitetis sakrebuloს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიამ 

განიხილა წარმოდგენილი დოკუმენტაციები, ჩათვალა, რომ შესაბამისობაშია მოქმედ 

კანონმდებლობასთნ.  



         აბაშის მუნიციპალიტეტის საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიამ კენჭი უყარა აღნიშნულ 

საკითხს. 

მომხრე: 3 დეპუტატი წინააღმდეგი - არც ერთი დეპუტატი 

აბაშის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

საფინანსო-საბიუჯეტო  კომისიის თავმჯდომარე:                         /დ.  ცანავა/           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



  აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  საფინანსო-საბიუჯეტო  კომისიის 

 

დასკვნა # 01 

 

აბაშის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს  პასუხისმგებელი  პირების  მიერ  
სამსახურებრივი  ავტოსატრანსპორტო  საშუალებებით   სარგებლობის  და  ამ  

ავტოსატრანსპორტო  საშუალებებზე   საწვავის  ხარჯის   ყოველთვიური  ზღვრული  
ოდენობის     განსაზღვრის  შესახებ. 

 

ქ.აბაშა უჩა კაჭარავას #1                                                                             20 იანვარი 2022 წელი. 

      აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიამ გამოარკვია: 

       ,,საქართველოს    ორგანული    კანონის  ,,ადგილობრივი   თვითმმართველობის   

კოდექსი“   61-ე  მუხლის     მე-2   პუნქტისა   და   საქართველოს კანონის  ,, საქართველოს  

ზოგადი   ადმინისტრაციული     კოდექსის“  61-ე   მუხლის  პირველი  ნაწილის 

შესაბამისად წარმოდგენილი დადგენილების პროექტი  სრულად შეესაბამება არსებულ 

კანონმდებლობას, ასევე დაცულია დოკუმენტაციის წარმოდგენის საპროცედურო ნორმები და 

ვადები. 

      აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიამ დაავალა აბაშის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს    საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარეს  დავით  

ცანავას 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 უახლოეს სხდომაზე. 

                                           აბაშის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო            

                                                 კომისიის თავმჯდომარე:                                             /დ. ცანავა/              

 


