
 
 
 
 
 
 

აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომის 
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                                                          სარჩევი 
                აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომის 
                                                     ოქმი #3 

                                                                                                        აბაშა, 2021 წლის 28 დეკემბერი 
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  

                                                                                                             მომხს. ტ. ხოშტარია 

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 

მომხს.   ტ. ხოშტარია                                                                                                                                                                                                                 

3. აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცებისა და მერიის თანამდებობის 
პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრის შესახებ  

           მომხს. დ. ცანავა 

4. ,,აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ აბაშის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 10 ნოემბრის #36 დადგენილებაში ცვლილების 
შეტანის თაობაზე 

მომხს.  დ. ცანავა 

5. აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის დებულების დამტკიცების 
შესახებ  

                                                                                                           მომხს.  დ. ცანავა 

6. აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა 
სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ       
                                                        მომხს.  დ. ცანავა 

7. აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და ტურიზმის განვითარების 
სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ  

            მომხს. დ. ცანავა 

8. აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური პოლიტიკისა და მუნიციპალური სერვისების 
სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ  

მომხს.  დ. ცანავა 

9.  აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და ურბანული განვითარების 
სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ  

მომხს.  დ. ცანავა 



10.,, აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის დებულების 
დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 აპრილის #20 
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე  

        მომხს. დ. ცანავა 

11. აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის 
დებულების დამტკიცების შესახებ  

        მომხს. დ. ცანავა 

12. აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის პროგრამების, ინოვაციების და ტექნოლოგიების სამსახურის 
დებულების დამტკიცების შესახებ  

მომხს. დ. ცანავა 

13.აბაშის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული მუნიციპალური სოციალური 
პროგრამებისა და დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ 

მომხს. მ. თელია 

 

14.„აბაშის მუნიციპალიტეტის 2018-2022 წლების მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმის 

დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 12 მარტის #5 

განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. 

                                                                                                      მომხს. დ.თოფურია 

 

 

 
 
 

აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
აპარატის უფროსი             გ. ხურცილავა 



                                                                                     ოქმი #3 
აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომისა 

                                                                                                         აბაშა, 2021 წლის 28 დეკემბერი 
 
    სხდომას ესწრებოდნენ: გელა ხოშტარია, ნანა შენგელია,  კონსტანტინე კუჭუხიძე,  როინი 
კაჭარავა,  დარეჯან ვადაჭკორია, პროკოფი ნიკურაძე, ზეზვა მაკალათია, ტატიანა ხოშტარია, დავით 
ცანავა, დავით გუნია, ბაქარ შელია, ზაზა ალასანია, მურთაზ ჯალაღონია, იაგო თოდუა, გია კუცია, 
გია მიგინეიშვილი, დავით კაჭარავა, ქეთევან ლობჟანიძე, მერაბ მელია, კობა ნოდია, კახა ცანავა, 
გელა ლაბარტყავა და ბაჩუკი ქვილითაია. 
  აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი დ. ცანავა, 
ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსის მოადგილე მ.ბესელია და მერიის ზედამხედველობის 
სამსახურის უფროსის მოადგილე დ.თოფურია. 
 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 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  

                                                                                                             მომხს. ტ. ხოშტარია 

2. ,,აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების (გარდა საკრებულოს თანამდებობის პირებისა 
)უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღურების წესისა და 
ოდენობის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 21 აპრილის 
#17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

მომხს.   ტ. ხოშტარია                                                                                                                                                                                                                 

3. აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცებისა და მერიის თანამდებობის 
პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრის შესახებ  

           მომხს. დ. ცანავა 

4. ,,აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ აბაშის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 10 ნოემბრის # 36 დადგენილებაში ცვლილების 
შეტანის თაობაზე 

მომხს.  დ. ცანავა 

5. აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის დებულების დამტკიცების 
შესახებ  



                                                                                                           მომხს.  დ. ცანავა 

6. აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა 
სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ       
                                                        მომხს.  დ. ცანავა 

7. აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და ტურიზმის განვითარების 
სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ  

            მომხს. დ. ცანავა 

8. აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური პოლიტიკისა და მუნიციპალური სერვისების 
სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ  

მომხს.  დ. ცანავა 

9.  აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და ურბანული განვითარების 
სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ  

მომხს.  დ. ცანავა 

10.,, აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის დებულების 
დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 აპრილის #20 
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე  

        მომხს. დ. ცანავა 

11. აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის 
დებულების დამტკიცების შესახებ  

        მომხს. დ. ცანავა 

12. აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის პროგრამების, ინოვაციების და ტექნოლოგიების სამსახურის 
დებულების დამტკიცების შესახებ  

მომხს. დ. ცანავა 

13.აბაშის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული მუნიციპალური სოციალური 
პროგრამებისა და დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ 

მომხს. მ. თელია 

 

14.„აბაშის მუნიციპალიტეტის 2018-2022 წლების მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმის 

დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 12 მარტის #5 

განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. 

                                                                                                      მომხს. დ.თოფურია 

კენჭი ეყარა დღის წესრიგს. კენჭისყრას ესწრებოდა საკრებულოს 23 წევრი. 
მომხრე 23 
წინააღმდეგი 0 



სხდომის თავმჯდომარე გელა ხოშტარიამ წამოაყენა წინადადება სხდომის დღის წესრიგში 
ცვლილების შეტანის შესახებ და პირველ საკითხად დღის წესრიგში შეტანილ იქნა შოთა ჭანტურაიას 
საკრებულოს წევრის უფლებამოსილების ცნობის შესახებ საკრებულოს მიერ ცნობად მიღების 
საკითხი. 
კენჭი ეყარა ცვლილებას დღის წესრიგში. 
კენჭისყრას ესწრებოდა 23 დეპუტატი. 
მომხრე  23 
წინააღმდეგი  0 

  

მომხსენებელმა იურიდიულ, სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის 
თავმჯდომარე ტ.ხოშტარიამ სხდომის მონაწილეებს გააცნო #63 აბაშის საოლქო საარჩევნო 
კომისიიდან მიღებული წერილი აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გამოკლებული წევრის 
ლევან მაკალათიას ადგილმონაცვლედ შოთა ჭანტურაიას ცნობის შესახებ. განმარტა, რომ 
საკრებულოს მიერ ცნობად უნდა იქნეს მიღებული შოთა ჭანტურაიას საკრებულოს წევრის 
უფლებამოსილების ცნობა. 
საკრებულომ ცნობად მიიღო  შოთა ჭანტურაიას საკრებულოს წევრის უფლებამოსილების ცნობა. 

2 
 

მოისმინეს: 
,,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  

                                                                                                             მომხს. ტ. ხოშტარია 

  მომხსენებელმა ტ.ხოშტარიამ სხდომის მონაწილეებს 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. 

მომხსენებელს კითხვით მიმართა დეპუტატმა დ.კაჭარავამ. 

აზრი გამოთქვა გ.კუციამ. 

კენჭი ეყარა დადგენილების  პროექტს ,,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 პროექტს მხარი დაუჭირა საკრებულოს 16 -მა წევრმა.  
წინააღმდეგი: 7 



აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ მიიღო 
  

                                              დადგენილება #14 (თან ერთვის) 
 

3 

 

        მოისმინეს: 
,,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  

მომხს.   ტ. ხოშტარია                                                                                                                                                                                                                 

 

 

     მომხსენებელმა ტ.ხოშტარიამ სხდომის მონაწილეებს 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. 

 კენჭი ეყარა დადგენილების პროექტს,,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 პროექტს მხარი დაუჭირა საკრებულოს 22-მა წევრმა.  
წინააღმდეგი: 1 
აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ მიიღო  

                                           დადგენილება #15  (თან ერთვის) 
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მოისმინეს: 

აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცებისა და მერიის თანამდებობის 
პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრის შესახებ  

           მომხს. დ. ცანავა 



 მომხსენებელმა დ. ცანავამ  სხდომის მონაწილეებს გააცნო აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის 
საშტატო ნუსხის დამტკიცებისა და მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა 
თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრის შესახებ დადგენილების პროექტი. 

კენჭი ეყარა დადგენილების პროექტს აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის 
დამტკიცებისა და მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი 
სარგოების ოდენობების განსაზღვრის შესახებ  

დადგენილების პროექტს მხარი დაუჭირა საკრებულოს 17-მა წევრმა.  
წინააღმდეგი: 0 
აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ მიიღო  

დადგენილება #16  (თან ერთვის) 

5 

მოისმინეს 
,,აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს 2017 წლის 10 ნოემბრის #36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

მომხს.  დ. ცანავა 

 მომხსენებელმა დ. ცანავამ  სხდომის მონაწილეებს გააცნო ,,აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის 
დებულების დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 10 
ნოემბრის #36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დადგენილების პროექტი. 

კენჭი ეყარა დადგენილების პროექტს ,,აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების 
დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 10 ნოემბრის #36 
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

დადგენილების პროექტს მხარი დაუჭირა საკრებულოს 17-მა წევრმა.  
წინააღმდეგი: 0 
აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ მიიღო  

დადგენილება # 17 (თან ერთვის) 
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მოისმინეს: 
 აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის დებულების დამტკიცების 
შესახებ  

                                                                                                           მომხს.  დ. ცანავა 



 მომხსენებელმა  დ. ცანავამ  სხდომის მონაწილეებს გააცნო აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის 
ადმინისტრაციული სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ დადგენილების პროექტი.  

კენჭი ეყარა დადგენილების პროექტს აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული 
სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ. 

დადგენილების პროექტს მხარი დაუჭირა საკრებულოს 17-მა წევრმა.  
წინააღმდეგი: 0 
აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ მიიღო  

                                           დადგენილება #18  (თან ერთვის) 
 

7 
მოისმინეს:. 

 აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის 
დებულების დამტკიცების შესახებ                                                       
              მომხს.  დ. ცანავა 

 მომხსენებელმა  დ. ცანავამ  სხდომის მონაწილეებს გააცნო აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის 
განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ 
დადგენილების პროექტი. 

კენჭი ეყარა დადგენილების პროექტს  აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, სპორტის და 
ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ.   
დადგენილების პროექტს მხარი დაუჭირა საკრებულოს 17-მა წევრმა.  
წინააღმდეგი: 0 
აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ მიიღო  

დადგენილება # 19 (თან ერთვის) 
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მოისმინეს: 

აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და ტურიზმის განვითარების 
სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ  

                  მომხს. დ. ცანავა 

 მომხსენებელმა დ. ცანავამ  სხდომის მონაწილეებს გააცნო აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის 
კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და ტურიზმის განვითარების სამსახურის დებულების დამტკიცების 
შესახებ დადგენილების პროექტი. 

კენჭი ეყარა დადგენილების პროექტს აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, ძეგლთა დაცვისა 
და ტურიზმის განვითარების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ  

დადგენილების პროექტს მხარი დაუჭირა საკრებულოს 17-მა წევრმა.  



წინააღმდეგი: 0 

აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ მიიღო  

დადგენილება # 20 (თან ერთვის) 

  9 

მოისმინეს: 

აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური პოლიტიკისა და მუნიციპალური სერვისების 
სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ  

მომხს.  დ. ცანავა 

 მომხსენებელმა დ. ცანავამ  სხდომის მონაწილეებს გააცნო აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის 
ეკონომიკური პოლიტიკისა და მუნიციპალური სერვისების სამსახურის დებულების დამტკიცების 
შესახებ დადგენილების პროექტი. 

კენჭი ეყარა დადგენილების პროექტს აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური 
პოლიტიკისა და მუნიციპალური სერვისების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ. 

დადგენილების პროექტს მხარი დაუჭირა საკრებულოს 17-მა წევრმა.  
წინააღმდეგი: 0 
აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ მიიღო  

დადგენილება # 21 (თან ერთვის) 
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მოისმინეს: 
  აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და ურბანული განვითარების სამსახურის 
დებულების დამტკიცების შესახებ  

მომხს.  დ. ცანავა 

 მომხსენებელმა დ. ცანავამ  სხდომის მონაწილეებს გააცნო აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის 
ინფრასტრუქტურისა და ურბანული განვითარების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ 
დადგენილების პროექტი. 

კენჭი ეყარა დადგენილების პროექტს აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა  და 
ურბანული განვითარების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ  

დადგენილების პროექტს მხარი დაუჭირა საკრებულოს 17-მა წევრმა.  
წინააღმდეგი: 0 
აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ მიიღო  

დადგენილება # 22 (თან ერთვის) 
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  .  
მოისმინეს: 
 ,,აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის დებულების დამტკიცების 
შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 აპრილის #20 დადგენილებაში 
ცვლილების შეტანის თაობაზე  

        მომხს. დ. ცანავა 

 მომხსენებელმა  დ. ცანავამ  სხდომის მონაწილეებს გააცნო ,,აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის 
საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს 2018 წლის 27 აპრილის #20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 
დადგენილების პროექტი. 

კენჭი ეყარა დადგენილების პროექტს ,,აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო 
სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 
27 აპრილის #20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. დადგენილების პროექტს მხარი 
დაუჭირა საკრებულოს 17-მა წევრმა.  
წინააღმდეგი: 0 
აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ მიიღო  

დადგენილება # 23 (თან ერთვის) 
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მოისმინეს: 

აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის 
დებულების დამტკიცების შესახებ  

        მომხს. დ. ცანავა 

 მომხსენებელმა დ. ცანავამ  სხდომის მონაწილეებს გააცნო აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის 
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ 
დადგენილების პროექტი. 

კენჭი ეყარა დადგენილების პროექტს აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და 
სოციალური დაცვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ  

დადგენილების პროექტს მხარი დაუჭირა საკრებულოს 17-მა წევრმა.  
წინააღმდეგი: 0 
აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ მიიღო  

დადგენილება #24  (თან ერთვის) 
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მოისმინეს: 

 აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის პროგრამების, ინოვაციების და ტექნოლოგიების სამსახურის 
დებულების დამტკიცების შესახებ  

მომხს. დ. ცანავა 

 მომხსენებელმა  დ. ცანავამ  სხდომის მონაწილეებს გააცნო აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის 
პროგრამების, ინოვაციების და ტექნოლოგიების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ 
დადგენილების პროექტი. 

კენჭი ეყარა დადგენილების პროექტს აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის პროგრამების, ინოვაციების 

და ტექნოლოგიების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ. 

დადგენილების პროექტს მხარი დაუჭირა საკრებულოს 17-მა წევრმა.  

წინააღმდეგი: 6 

აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ მიიღო  

დადგენილება #25  (თან ერთვის) 

   

14 

მოისმინეს: 

აბაშის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული მუნიციპალური სოციალური 
პროგრამებისა და დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ 

მომხს. მ.თელია 

 მომხსენებელმა მ.თელიამ სხდომის მონაწილეებს გააცნო აბაშის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის 
ბიუჯეტით განსაზღვრული მუნიციპალური სოციალური პროგრამებისა და დახმარების გაცემის 
წესის დამტკიცების შესახებ დადგენილების პროექტი. 

მომხსენებელს კითხვით მიმართეს დეპუტატებმა: დ.კაჭარავამ, გ.ლაბარტყავამ და მ.ჯალაღონიამ. 

აზრი გამოთქვეს: გ.ხოშტარიამ,  ნ.შენგელიამ. 

კენჭი ეყარა დადგენილების პროექტს აბაშის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტით 
განსაზღვრული მუნიციპალური სოციალური პროგრამებისა და დახმარების გაცემის წესის 
დამტკიცების შესახებ 

დადგენილების პროექტს მხარი დაუჭირა საკრებულოს 17-მა წევრმა.  
წინააღმდეგი: 3 
აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ მიიღო  

დადგენილება #26  (თან ერთვის) 
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მოისმინეს: 

 „აბაშის მუნიციპალიტეტის 2018-2022 წლების მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმის 
დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 12 მარტის #5 
განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. 
                                                                                                        
                                                                                                      მომხს. დ.თოფურია 
 მომხსენებელმა დ.თოფურიამ სხდომის მონაწილეებს გააცნო „აბაშის მუნიციპალიტეტის 2018-
2022 წლების მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 12 მარტის #5 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის 
თაობაზე განკარგულების პროექტი. 
კენჭი ეყარა განკარგულების პროექტს „აბაშის მუნიციპალიტეტის 2018-2022 წლების 
მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს 2018 წლის 12 მარტის # 5 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. 
განკარგულების  პროექტს მხარი დაუჭირა საკრებულოს 17-მა წევრმა.  
წინააღმდეგი: 0 
აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ მიიღო  

განკარგულება # 75 (თან ერთვის) 

 
 

 აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი                          გ.ხოშტარია 
 


