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ოქმი #7 

აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი ბიუროს სხდომისა 
 

აბაშა, 2022 წლის 22 მარტი 
ბიუროს სხდომას თავმჯდომარეობდა გ.ხოშტარია. 
სხდომას ესწრებოდნენ:  
ბიუროს წევრები: ზ. მაკალათია, დ.გუნია, დ.ცანავა, გ.მიგინეიშვილი, კ.კუჭუხიძე, ტ. 

ხოშტარია, გ.კუცია და რ. კაჭარავა. 
საკრებულოს აპარატის მეორე რანგის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის 
ხელმძღვანელის - საკრებულოს აპარატის უფროსის მოადგილე თ. შოთაძე და 
საკრებულოს აპარატის მეორე რანგის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის 
ხელმძღვანელი - იურიდიულ საკითხთა განყოფილების უფროსი ნ. კუპრეიშვილი. 

 
dRis wesrigi: 

moismines:  
1. აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ინფრასტრუქტურის,ეკონომიკური და 
ქონების მართვის კომისიის შემადგენლობაში შეტანილი ცვლილების ცნობად მიღების 
შესახებ. 

მომხს: ტ.ხოშტარია 
 

2.აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ, განათლების და კულტურის 
საკითხთა კომისიის შემადგენლობაში შეტანილი ცვლილების ცნობად მიღების შესახებ.    

მომხს: ტ.ხოშტარია 
 

3.აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, სამანდატო საპროცედურო 
საკითხთა და ეთიკის კომისიის შემადგენლობაში შეტანილი ცვლილების ცნობად 
მიღების შესახებ. 

მომხს: ტ.ხოშტარია 
 
4.  აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ელექტრონული 
აუქციონის  წესით, იჯარის ფორმით გაცემის თაობაზე, აბაშის მუნიციპალიტეტის 
მერისათვის თანხმობის მიცემის  შესახებ, განკარგულების პროექტის განხილვის 
დაწყების თაობაზე. 

 მომხს: გ.ხოშტარია                                                                      
   

5. აბაშის მუნიციპალიტეტში ,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი 
პროექტების ფონდიდან“ დასაფინანსებელი პროექტების საპროექტო წინადადების 
მოწონების შესახებ განკარგულების პროექტის განხილვის დაწყების თაობაზე. 
 

მომხს:  გ.ხოშტარია  
6. აბაშის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის 
განხილვის დაწყების შესახებ. 



 მომხს:  გ.ხოშტარია  
7. აბაშის მუნიციპალიტეტის მერის ანგარიშის აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ 
2021 წელს განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ  განხილვის დაწყების 
თაობაზე. 

მომხს:  გ.ხოშტარია 
8.აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და  სოციალური დაცვის 
სამსახურის ანგარიშის 2021 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ  განხილვის დაწყების 
თაობაზე. 
 

მომხს:  გ.ხოშტარია 
 
9.აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის 
სამსახურის ანგარიშის 2021 წელს  გაწეული მუშაობის შესახებ  განხილვის დაწყების 
თაობაზე. 

მომხს:  გ.ხოშტარია 
 

10. აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური პოლიტიკის და მუნიციპალური 
სერვისების სამსახურის ანგარიშის  2021 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ  განხილვის 
დაწყების თაობაზე. 

მომხს:  გ.ხოშტარია 
 

11. აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და ურბანული 
განვითარების  სამსახურის ანგარიშის 2021 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ  
განხილვის დაწყების თაობაზე. 

მომხს:  გ.ხოშტარია 
 

12. აბაშის მუნიციპალიტეტის   მერიის კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და ტურიზმის 
განვითარების სამსახურის  ანგარიშის 2021 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ  
განხილვის დაწყების თაობაზე. 
          მომხს:  გ.ხოშტარია 
 

1 
მოისმინეს: 
აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ინფრასტრუქტურის, ეკონომიკური და ქონების 
მართვის კომისიის შემადგენლობაში შეტანილი ცვლილების ცნობად მიღების შესახებ. 

                                                                                                                  მომხს: ტ.ხოშტარია 

 მომხსენებელმა,  საკრებულოს იურიდიულ, სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და 
ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე, ტ. ხოშტარიამ ბიუროს წევრებს აცნობა, რომ 
საკრებულოს წევრი  კოკი ჩაჩავა გაერთიანებული არ არის არცერთ ფრაქციაში. მის მიერ 
შემოტანილია განცხადება საკრებულოს ინფრასტრუქტურის, ეკონომიკური და ქონების 
მართვის კომისიის წევრად გახდომის შესახებ. ბიურომ ცნობად უნდა მიიღოს  



საკრებულოს ინფრასტრუქტურის, ეკონომიკური და ქონების მართვის კომისიის 
შემადგენლობაში შეტანილი ცვლილება.  

 ბიურომ ცნობად მიიღო აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ინფრასტრუქტურის, 
ეკონომიკური და ქონების მართის კომისიის შემადგენლობაში შეტანილი ცვლილება- 
კომისია გია კუციას, როინ კაჭარავას, მურთაზ ჯალაღონიას,  ბაჩუკი ქვილითაიას და 
კოკი ჩაჩავას  შემადგენლობით. 

2 

მოისმინეს: 

აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ, განათლების და კულტურის 
საკითხთა  კომისიის შემადგენლობაში შეტანილი ცვლილების ცნობად მიღების შესახებ. 

                                                                                                                  მომხს: ტ.ხოშტარია 

 მომხსენებელმა ტ. ხოშტარიამ ბიუროს წევრებს აცნობა, რომ საკრებულოს წევრი  გელა 
ლაბარტყავა გაერთიანებული არ არის არცერთ ფრაქციაში. მის  მიერ შემოტანილია 
განცხადება საკრებულოს სოციალურ, განათლების და კულტურის საკითხთა  კომისიის 
წევრად გახდომის შესახებ. ბიურომ ცნობად უნდა მიიღოს  საკრებულოს სოციალურ, 
განათლების, და კულტურის საკითხთა კომისიის შემადგენლობაში შეტანილი 
ცვლილება.  

 ბიურომ ცნობად მიიღო აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ, 
განათლების და  კულტურის საკითხთა კომისიის შემადგენლობაში შეტანილი 
ცვლილება- კომისია კონსტანტინე კუჭუხიძის, ნანა შენგელიას , ზაზა ალასანიას და 
გელა ლაბარტყავას  შემადგენლობით. 

3 

მოისმინეს: 

   აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, სამანდატო, საპროცედურო 
საკითხთა და ეთიკის კომისიის შემადგენლობაში შეტანილი ცვლილების ცნობად 
მიღების შესახებ. 

                                                                                                              მომხს: ტ.ხოშტარია 

მომხსენებელმა ტ. ხოშტარიამ ბიუროს წევრებს აცნობა, რომ საკრებულოს წევრის ტატო 
ედიშერაშვილის მიერ 2022 წლის 7 მარტს შემოტანილია  განცხადება  საკრებულოს 
წევრის უფლებამოსილების  პირადი განცხადებით  მოხსნის თაობაზე. მოქმედი 
კანონმდებლობის შესაბამისად უფლებამოსილების პირადი განცხადებით  მოხსნის 
შემთხვევაში  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრს  უფლებამოსილება  ვადამდე 
უწყდება  შესაბამისი ფაქტის დადგომის მომდევნო დღიდან. მისი უფლებამოსილების 
შეწყვეტის მომენტად ითვლება  შესაბამისი განცხადების რეგისტრაციის მომდევნო დღე, 



ანუ 2022 წლის 8 მარტი. ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის 282 მუხლის მე-
2 პუნქტის ,,ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიის 
წევრის უფლებამოსილება წყდება მისი, როგორც მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  
წევრის , უფლებამოსილების  შეწყვეტის მომენტიდან. ტატო ედიშერაშვილს 
საკრებულოს წევრის უფლებამოსილება შეუწყდა 2022 წლის 8 მარტს, შესაბამისად 2022 
წლის 8 მარტიდან   საკრებულოს იურიდიულ, სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და 
ეთიკის კომისიის  წევრის უფლებამოსილება შეუწყდა ტ. ედიშერაშვილს. ბიურომ 
ცნობად უნდა მიიღოს საკრებულოს იურიდიულ, სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა 
და ეთიკის კომისიის შემადგენლობაში შეტანილი ცვლილება. 

 ბიურომ ცნობად მიიღო  აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, 
სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის შემადგენლობაში შეტანილი 
ცვლილება-კომისია ტატიანა ხოშტარიას, ზაზა ალასანიას, დარეჯან ვადაჭკორიას და 
როინ კაჭარავას შემადგენლობით. 

 

4 
  

მოისმინეს: 
აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ელექტრონული 
აუქციონის  წესით, იჯარის ფორმით გაცემის თაობაზე, აბაშის მუნიციპალიტეტის 
მერისათვის თანხმობის მიცემის  შესახებ, განკარგულების პროექტის განხილვის 
დაწყების თაობაზე. 

 მომხს: გ.ხოშტარია                                                                      
   

 
მომხსენებელმა გ.ხოშტარიამ ბიუროს წევრებს გააცნო აბაშის მუნიციპალიტეტის 
საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ელექტრონული აუქციონის  წესით, იჯარის 
ფორმით გაცემის თაობაზე, აბაშის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის  
შესახებ, განკარგულების პროექტი. 
 აზრი გამოთქვა: გ კუციამ. 
აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიურომ მიიღო რეკომენდაცია: 
საკითხი _ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 
ელექტრონული აუქციონის  წესით, იჯარის ფორმით გაცემის თაობაზე, აბაშის 
მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის  შესახებ განკარგულების პროექტის 
განხილვა დაიწყოს  აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ინფრასტრუქტურის, 
ეკონომიკური, და ქონების მართვის კომისიამ (გ. კუცია) 
რეკომენდაცია მიღებულ იქნა ერთხმად. 
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მოისმინეს: 
აბაშის მუნიციპალიტეტში ,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი 
პროექტების ფონდიდან“ დასაფინანსებელი პროექტების საპროექტო წინადადების 
მოწონების შესახებ განკარგულების პროექტის განხილვის დაწყების თაობაზე. 
 

მომხს:  გ.ხოშტარია  
მომხსენებელმა გ.ხოშტარიამ ბიუროს წევრებს გააცნო აბაშის მუნიციპალიტეტში 
,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან“ 
დასაფინანსებელი პროექტების საპროექტო წინადადების მოწონების შესახებ 
განკარგულების პროექტი. 
აზრი გამოთქვა: გ.კუციამ. 
აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიურომ მიიღო რეკომენდაცია: 
საკითხი _ აბაშის მუნიციპალიტეტში ,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი 
პროექტების ფონდიდან“ დასაფინანსებელი პროექტების საპროექტო წინადადების 
მოწონების შესახებ განკარგულების პროექტის განხილვა დაიწყოს  აბაშის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ინფრასტრუქტურის, ეკონომიკური და ქონების 
მართვის კომისიამ (გ. კუცია) 
რეკომენდაცია მიღებულ იქნა ერთხმად. 
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მოისმინეს: 
აბაშის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის 
განხილვის დაწყების შესახებ. 

მომხს:  გ.ხოშტარია  
მომხსენებელმა გ.ხოშტარიამ ბიუროს წევრებს გააცნო აბაშის მუნიციპალიტეტის 2021 
წლის ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში. 
აზრი გამოთქვა: დ.ცანავამ. 
აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიურომ მიიღო რეკომენდაცია: 
საკითხი _ აბაშის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის შესრულების წლიური 
ანგარიშის განხილვა დაიწყოს აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-
საბიუჯეტო კომისიამ(დ.ცანავა). 
რეკომენდაცია მიღებულ იქნა ერთხმად. 
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მოისმინეს: 
აბაშის მუნიციპალიტეტის მერის ანგარიშის აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ 2021 
წელს განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ  განხილვის დაწყების 
თაობაზე. 

მომხს:  გ.ხოშტარია 
მომხსენებელმა გ.ხოშტარიამ ბიუროს წევრებს გააცნო აბაშის მუნიციპალიტეტის მერის 
ანგარიში აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ 2021 წელს განხორციელებული 
სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ. 
აზრი გამოთქვა: დ.ცანავამ. 
აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიურომ მიიღო რეკომენდაცია: 
საკითხი _ აბაშის მუნიციპალიტეტის მერის ანგარიშის აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის 
მიერ 2021 წელს განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ   განხილვა  
დაიწყოს აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო 
კომისიამ(დ.ცანავა). 
რეკომენდაცია მიღებულ იქნა ერთხმად. 
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მოისმინეს: 
აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და  სოციალური დაცვის სამსახურის 
ანგარიში 2021 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ  განხილვის დაწყების თაობაზე. 
 

მომხს:  გ.ხოშტარია 
 
მომხსენებელმა გ.ხოშტარიამ ბიუროს წევრებს გააცნო აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის 
ჯანმრთელობისა და  სოციალური დაცვის სამსახურის  2021 წელს გაწეული მუშაობის 
შესახებ ანგარიში. 
აზრი გამოთქვა: კ.კუჭუხიძემ. 
აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიურომ მიიღო რეკომენდაცია: 
საკითხი _აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და  სოციალური დაცვის 
სამსახურის ანგარიში 2021 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ  განხილვა დაიწყოს აბაშის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ, განათლებისა და კულტურის საკითხთა 
კომისიამ (კ.კუჭუხიძე). 
რეკომენდაცია მიღებულ იქნა ერთხმად. 
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მოისმინეს: 

 
აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის 
სამსახურის  ანგარიშის 2021 წელს  გაწეული მუშაობის შესახებ  განხილვის დაწყების 
თაობაზე. 

მომხს:  გ.ხოშტარია 
 

მომხსენებელმა გ.ხოშტარიამ ბიუროს წევრებს გააცნო აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის 
სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის  2021 წელს  გაწეული 
მუშაობის შესახებ ანგარიში. 
აზრი გამოთქვა: კ.კუჭუხიძემ. 
აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიურომ მიიღო რეკომენდაცია: 
საკითხი _  აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და 
მობილიზაციის სამსახურის ანგარიშის 2021 წელს  გაწეული მუშაობის შესახებ  განხილვა 
დაიწყოს აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ, განათლებისა და 
კულტურის საკითხთა კომისიამ (კ.კუჭუხიძე). 
რეკომენდაცია მიღებულ იქნა ერთხმად. 
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მოისმინეს: 
 აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური პოლიტიკისა და მუნიციპალური 
სერვისების სამსახურის  ანგარიშის 2021 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ  განხილვის 
დაწყების თაობაზე. 

მომხს:  გ.ხოშტარია 
მომხსენებელმა გ.ხოშტარიამ ბიუროს წევრებს გააცნო აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის 
ეკონომიკური პოლიტიკისა და მუნიციპალური სერვისების სამსახურის   2021 წელს 
გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში. 
აზრი გამოთქვა: გ.კუციამ. 
აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიურომ მიიღო რეკომენდაცია: 
საკითხი _  აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური პოლიტიკისა და 
მუნიციპალური სერვისების სამსახურის  2021 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ 
ანგარიშის განხილვა დაიწყოს აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
ინფრასტრუქტურის, ეკონომიკური და ქონების მართვის კომისიამ (გ. კუცია) 
რეკომენდაცია მიღებულ იქნა ერთხმად. 
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მოისმინეს: 
აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და  ურბანული განვითარების 
სამსახურის ანგარიშის 2021 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ  განხილვის დაწყების 
თაობაზე. 

მომხს:  გ.ხოშტარია 
მომხსენებელმა გ.ხოშტარიამ ბიუროს წევრებს გააცნო აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის 
ინფრასტრუქტურისა და ურბანული განვითარების სამსახურის ანგარიში 2021 წელს 
გაწეული მუშაობის შესახებ. 
აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიურომ მიიღო რეკომენდაცია: 
საკითხი _ აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და ურბანული 
განვითარების  სამსახურის ანგარიში 2021 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ  განხილვა 
დაიწყოს აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ინფრასტრუქტურის, ეკონომიკური, 
და ქონების მართვის კომისიამ (გ. კუცია) 
რეკომენდაცია მიღებულ იქნა ერთხმად. 
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 მოისმინეს: 
აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის  მერიის კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და ტურიზმის 
განვითარების სამსახურის სამსახურის ანგარიშის 2021 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ  
განხილვის დაწყების თაობაზე. 

მომხს:  გ.ხოშტარია 
მომხსენებელმა გ.ხოშტარიამ ბიუროს წევრებს გააცნო აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის  
მერიის კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და ტურიზმის განვითარების სამსახურის 
სამსახურის  ანგარიში 2021 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ. 
აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიურომ მიიღო რეკომენდაცია: 
საკითხი - აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის  მერიის კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და 
ტურიზმის განვითარების სამსახურის  ანგარიშის 2021 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ 
განხილვა დაიწყოს აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ, განათლებისა და 
კულტურის საკითხთა კომისიამ (კ.კუჭუხიძე). 
რეკომენდაცია მიღებულ იქნა ერთხმად. 
 
 

 
აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის  
მოვალეობის შემსრულებელი:                                         გ. ხოშტარია 
 

 
                                                                  

   


