
 
 
 
 
 
 
 
 

აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომის 

ოქმი #2 

აბაშა, 2022 წლის 25 თებერვალი 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                          სარჩევი 
    
აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომის 

                                                       ოქმი #2 
აბაშა, 2022 წლის  25 თებერვალი 

 
 
1. აბაშის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო და აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 
არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის 
დადგენის შესახებ  

მომხს:  დ.თოფურია 
 

 2.  აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 
ელექტრონული აუქციონის  წესით, იჯარის ფორმით, გაცემის თაობაზე,  აბაშის 
მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის  შესახებ  
                                                  მომხს:  დ.თოფურია 

 
3.აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი 
განკარგვის წესით,  სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით, სს 
,,სილქნეტი”-ზე გადაცემის თაობაზე, აბაშის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის 
მიცემის შესახებ. 

მომხს:  დ.თოფურია 
 

4აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტის სამსახურის ანგარიში 2021 წელს 
გაწეული მუშაობის შესახებ. 

მომხს:  ზ.ცომაია 
 

5.აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის ანგარიში 2021 
წელს გაწეული მუშაობის შესახებ. 

მომხს:  დ.ცანავა 
 

6.აბაშის მუნიციპალიტეტის განათლების,  სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა 
სამსახურის ანგარიში  2021 წელს  გაწეული მუშაობის შესახებ  

           მომხს:  გ.თოფურია 
 

 
აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
 
აპარატის უფროსი                  გ. ხურცილავა 



                                                                                     ოქმი #2 
აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომისა 

                                                                                                          აბაშა, 2022 წლის 25 თებერვალი 
 
    სხდომას ესწრებოდნენ: გელა ხოშტარია, ნანა შენგელია, კონსტანტინე კუჭუხიძე, როინ 
კაჭარავა, დარეჯან ვადაჭკორია, პროკოფი ნიკურაძე, ზეზვა მაკალათია, ტატიანა ხოშტარია, 
დავით ცანავა, დიმიტრი ვერულაშვილი,  დავით გუნია, ბაქარ შელია, ზაზა ალასანია, მურთაზ 
ჯალაღონია, იაგო თოდუა, გია მიგინეიშვილი, შოთა ჭანტურაია, დავით კაჭარავა, კოხტა მელია, 
მერაბ მელია, გელა ლაბარტყავა და კოკი ჩაჩავა. 
აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი დ. ცანავა, შიდა 
აუდიტის სამსახურის უფროსი ზ. ცომაია,  განათლების,  სპორტის და ახალგაზრდულ 
საქმეთა სამსახურის უფროსი გ.თოფურია და ეკონომიკური პოლიტიკისა და 
მუნიციპალური სერვისების სამსახურის მუნიციპალური ქონებისა და ადგილობრივი 
მოსაკრებლის განყოფილების უფროსი 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. 

 

 
dRis wesrigi: 
 

1. აბაშის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო და აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 
არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის 
დადგენის შესახებ  

მომხს:  დ.თოფურია 
 

 2.  აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 
ელექტრონული აუქციონის  წესით, იჯარის ფორმით, გაცემის თაობაზე,  აბაშის 
მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის  შესახებ  
                                                  მომხს:  დ.თოფურია 

 
3.აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი 
განკარგვის წესით,  სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით, სს 
,,სილქნეტი”-ზე გადაცემის თაობაზე, აბაშის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის 
მიცემის შესახებ. 

მომხს:  დ.თოფურია 
 

4აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტის სამსახურის ანგარიში 2021 წელს 
გაწეული მუშაობის შესახებ. 

მომხს:  ზ.ცომაია 



 
5.აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის ანგარიში 2021 
წელს გაწეული მუშაობის შესახებ. 

მომხს:  დ.ცანავა 
 

6.აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების,  სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა 
სამსახურის ანგარიში  2021 წელს  გაწეული საქმიანობის შესახებ 

 მომხს:  გ.თოფურია 
 
          
კენჭი ეყარა დღის წესრიგს. კენჭისყრას ესწრებოდა საკრებულოს 22 წევრი. 

მომხრე 22 

წინააღმდეგი 0 
 1 
 

მოისმინეს:.  
 აბაშის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო და აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 
არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის 
დადგენის შესახებ  

მომხს:  დ. თოფურია 
 
მომხსენებელმა, აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური პოლიტიკისა და 
მუნიციპალური სერვისების სამსახურის მუნიციპალური ქონებისა და ადგილობრივი 
მოსაკრებლის განყოფილების უფროსმა, დ. თოფურიამ სხდომის მონაწილეებს გააცნო 
აბაშის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო და აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 
არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის 
დადგენის შესახებ დადგენილების პროექტი. 
მომხსენებელს კითხვით მიმართა დეპუტატმა კოკი ჩაჩავამ. 
კენჭი ეყარა დადგენილების პროექტს აბაშის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო და აბაშის 
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 
მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ.  
  დადგენილების პროექტს მხარი დაუჭირა საკრებულოს 18-მა წევრმა.  
წინააღმდეგი: 0 
 

აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ მიიღო  
 

დადგენილება #2 (თან ერთვის) 
 
 
 
 
 
 



2 
მოისმინეს:  
 აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ელექტრონული 
აუქციონის  წესით, იჯარის ფორმით, გაცემის თაობაზე,  აბაშის მუნიციპალიტეტის 
მერისათვის თანხმობის მიცემის  შესახებ  
                                                  მომხს:  დ.თოფურია 
მომხსენებელმა, აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური პოლიტიკისა და 
მუნიციპალური სერვისების სამსახურის მუნიციპალური ქონებისა და ადგილობრივი 
მოსაკრებლის განყოფილების უფროსმა, დ. თოფურიამ სხდომის მონაწილეებს გააცნო   
აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ელექტრონული 
აუქციონის  წესით, იჯარის ფორმით, გაცემის თაობაზე აბაშის მუნიციპალიტეტის 
მერისათვის თანხმობის მიცემის  შესახებ  განკარგულების პროექტი. 
 მომხსენებელს კითხვით  მიმართეს დეპუტატებმა ბაქარ შელიამ და გელა ლაბარტყავამ.  
კენჭი ეყარა განკარგულების პროექტს აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 
უძრავი ქონების ელექტრონული აუქციონის  წესით, იჯარის ფორმით, გაცემის თაობაზე 
აბაშის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ.   
განკარგულების  პროექტს მხარი დაუჭირა საკრებულოს 20-მა წევრმა.  
წინააღმდეგი: 0 
აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ მიიღო 
 

 განკარგულება # 4 (თან ერთვის) 
 

3 
მოისმინეს: 
აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი 
განკარგვის წესით,  სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით, სს 
,,სილქნეტი”-ზე გადაცემის თაობაზე, აბაშის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის 
მიცემის შესახებ. 

მომხს:  დ.თოფურია 
მომხსენებელმა, აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური პოლიტიკისა და 
მუნიციპალური სერვისების სამსახურის მუნიციპალური ქონებისა და ადგილობრივი 
მოსაკრებლის განყოფილების უფროსმა, დ. თოფურიამ  სხდომის მონაწილეებს გააცნო  
აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი 
განკარგვის წესით,  სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით, სს 
,,სილქნეტი”-ზე გადაცემის თაობაზე, აბაშის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის 
მიცემის შესახებ განკარგულების პროექტი. 
კენჭი ეყარა განკარგულების პროექტს აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 
უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით,  სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით, 
იჯარის ფორმით, სს ,,სილქნეტი”-ზე გადაცემის თაობაზე, აბაშის მუნიციპალიტეტის 
მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ. 
განკარგულების  პროექტს მხარი დაუჭირა საკრებულოს 19-მა წევრმა.  
წინააღმდეგი: 0 

აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ მიიღო  
განკარგულება # 5 (თან ერთვის) 



 
4 

მოისმინეს: 
აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტის სამსახურის ანგარიში 2021 წელს 
გაწეული მუშაობის შესახებ. 
                                                           მომხს: ზ. ცომაია  
მომხსენებელმა, აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტის სამსახურის 
უფროსმა ზ. ცომაიამ სხდომის მონაწილეებს გააცნო აბაშის მუნიციპალიტეტის 
მერიის შიდა აუდიტის სამსახურის ანგარიში 2021 წელს გაწეული მუშაობის 
შესახებ.  
საკრებულოს იურიდიულ, სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის 
კომისიის თავმჯდომარე ტ. ხოშტარიამ წაიკითხა განკარგულების პროექტი აბაშის 
მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტის სამსახურის ანგარიში 2021 წელს 
გაწეული მუშაობის შესახებ. 
კენჭი ეყარა განკარგულების პროექტს აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა 
აუდიტის სამსახურის ანგარიში 2021 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ. 
 განკარგულების პროექტს მხარი დაუჭირა საკრებულოს 18-მა წევრმა.  
წინააღმდეგი: 0 
აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ მიიღო  
 

განკარგულება #6 (თან ერთვის) 
 

5 
აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის ანგარიში 2021 წელს 
გაწეული მუშაობის შესახებ. 

მომხს:  დ.ცანავა 
 

მომხსენებელმა, აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული  სამსახურის 
უფროსმა, დ.ცანავამ სხდომის მონაწილეებს გააცნო აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის 
ადმინისტრაციული სამსახურის ანგარიში 2021 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ. 
აზრი გამოთქვა დეპუტატმა დ.კაჭარავამ. 
საკრებულოს იურიდიულ, სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის 
თავმჯდომარე ტ.ხოშტარიამ წაიკითხა განკარგულების პროექტი აბაშის მუნიციპალიტეტის 
მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის ანგარიში 2021 წელს გაწეული მუშაობის 
შესახებ. 
კენჭი ეყარა განკარგულების პროექტს აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის 
ადმინისტრაციული სამსახურის ანგარიში 2021 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ. 
განკარგულების  პროექტს მხარი დაუჭირა საკრებულოს 22-მა წევრმა.  
წინააღმდეგი: 0 
 

აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ მიიღო  
განკარგულება # 7 (თან ერთვის) 
 
 



 
 

6. 
მოისმინეს: 
აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა 
სამსახურის ანგარიში 2021 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ. 

M     მომხს: გ. თოფურია 
მომხსენებელმა,  აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების,  სპორტის და 
ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის უფროსმა,  გ.თოფურიამ სხდომის მონაწილეებს 
გააცნო აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ 

საქმეთა სამსახურის ანგარიში 2021 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ. 
აზრი გამოთქვეს: გ.ლაბარტყავამ და გ.ხოშტარიამ. 
აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ, განათლების და კულტურის საკითხთა 
კომისიის თავმჯდომარე კ. კუჭუხიძემ წაიკითხა განკარგულების პროექტი აბაშის 
მუნიციპალიტეტის მერიის  განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის 
ანგარიში 2021 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ. 
კენჭი ეყარა განკარგულების პროექტს აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, 
სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის ანგარიში 2021 წელს გაწეული მუშაობის 
შესახებ. 
განკარგულების პროექტს მხარი დაუჭირა საკრებულოს 21-მა წევრმა.  
წინააღმდეგი: 0 
აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ მიიღო  
 

განკარგულება #8 (თან ერთვის) 
 

 

 

აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

 თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი                                      გ. ხოშტარია      


