
აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, სამანდატო, 

საპროცედურო, საკითხთა და ეთიკის კომისიის 

 

oqmi # 05 

 

ქ. აბაშა უჩა კაჭარავას #1                      7 ივლისი 2022 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. დარეჯან ვადაჭკორია - აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, სამანდატო 
საპროცედურო საკითხთა  და ეთიკის    კომისიის წევრი. 
3. როინ კაჭარავა - 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 იურიდიულ, სამანდატო, 
საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის   კომისიის შემადგენლობის ცნობად მიღება. 

 
2. აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აგრარულ და მიწის საკითხთა 

კომისიის შემადგენლობის ცნობად მიღება. 
 

3. აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ინფრასტრუქტურის, ეკონომიკური 
და ქონების მართვის კომისიის შემადგენლობის ცნობად მიღება. 
 

4. აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ, განათლების და 
კულტურის საკითხთა   კომისიის შემადგენლობის ცნობად მიღება. 

                                                                                                               
 

5.   აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო  კომისიის 
შემადგენლობის ცნობად მიღება. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

დღის წესრიგის პირველი საკითხი:  

1. აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, სამანდატო, საპროცედურო 
საკითხთა და ეთიკის   კომისიის შემადგენლობის ცნობად მიღება. 
 
    momxsenebeli:                                                                            ტატიანა ხოშტარია 

(აბაშის მუნიციპალიტეტის იურიდიულ, სამანდატო, საპროცედურო, საკითხთა 
და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე.) : 

     
         
    მომხსენებელმა ტ. ხოშტარიამ კომისიის წევრებს გააცნო ფრაქცია ,,ქართული ოცნება 
დემოკრატიული საქართველო’’-ს მიერ წარმოდგენილი ფრაქციის ოქმი # 5 ოქმი , რის 
მიხედვითაც იურიდიულ სამანდატო საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიაში 
წარმოდგენილია დავით გუნია. ასევე გააცნო ფრაქცია ,,ერთიანი ნაციონალური 
მოძრაობა ‘’-ის მიერ წარმოდგენილი ფრაქციის სხდომის ოქმი # 2 რომლის მიხედვითაც  
იურიდიულ სამანდატო საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიაში წევრად 
წარმოდგენილია კობა ნოდია. აგრეთვე გააცნო ფრაქცია ,,აბაშა საქართველოსათვის’’ 
სხდომის ოქმი # 2 რომლის მიხედვითაც იურიდიულ სამანდატო საპროცედურო 
საკითხთა და ეთიკის კომისიაში წარმოდგენილია მეგული ჩოჩია. 

  

 

         აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ , სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა 

და ეთიკის კომისიამ მიიღო ცნობად აღნიშნულ საკითხი. 

   

 

 

 

 

  

 



დღის წესრიგის მეორე საკითხი:  

2. აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აგრარულ და მიწის საკითხთა კომისიის 
შემადგენლობის ცნობად მიღება. 
 
 
    momxsenebeli:                                                                            ტატიანა ხოშტარია 

(აბაშის მუნიციპალიტეტის იურიდიულ, სამანდატო, საპროცედურო, საკითხთა 
და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე.) : 

     
         
    მომხსენებელმა ტ. ხოშტარიამ კომისიის წევრებს გააცნო ფრაქცია ,,ქართული ოცნება 
დემოკრატიული საქართველო’’-ს მიერ წარმოდგენილი ფრაქციის ოქმი # 5 ოქმი , რის 
მიხედვითაც აგრარულ და მიწის საკითხთა კომისიაში წარმოდგენილია იაგო თოდუა. 
ასევე გააცნო ფრაქცია ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ‘’-ის მიერ წარმოდგენილი 
ფრაქციის სხდომის ოქმი # 2, რომლის მიხედვითაც აგრარულ და მიწის საკითხთა 
კომისიაში წევრად წარმოდგენილია გენო მიმინოშვილი და კოხტა მელია. აგრეთვე 
გააცნო ფრაქცია ,,აბაშა საქართველოსათვის’’ სხდომის ოქმი # 2 რომლის მიხედვითაც 
აგრარულ და მიწის საკითხთა  კომისიაში წარმოდგენილია კოკი ჩაჩავა. გააცნო აბაშის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს უფრაქციო წევრის, კახა ცანავას, პირადი განცხადება 
სადაც აღნიშნული საკრებულოს წევრი სურვილს გამოთქვამს იყოს აგრარულ და მიწის 
საკითხთა კომისიის წევრად. 

  

 

         აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ , სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა 

და ეთიკის კომისიამ მიიღო ცნობად აღნიშნულ საკითხი. 

 

 

 

 

 

 



დღის წესრიგის მესამე საკითხი:  

3. აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ინფრასტრუქტურის, ეკონომიკური და 
ქონების მართვის კომისიის შემადგენლობის ცნობად მიღება. 
 
 
 
    momxsenebeli:                                                                            ტატიანა ხოშტარია 

(აბაშის მუნიციპალიტეტის იურიდიულ, სამანდატო, საპროცედურო, საკითხთა 
და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე.) : 

     
         
    მომხსენებელმა ტ. ხოშტარიამ კომისიის წევრებს გააცნო ფრაქცია ,,ქართული ოცნება 
დემოკრატიული საქართველო’’-ს მიერ წარმოდგენილი ფრაქციის ოქმი # 5 ოქმი , რის 
მიხედვითაც ინფრასტრუქტურის, ეკონომიკური და ქონების მართვის კომისიაში 
წარმოდგენილია იაგო თოდუა. ასევე გააცნო ფრაქცია ,,ერთიანი ნაციონალური 
მოძრაობა ‘’-ის მიერ წარმოდგენილი ფრაქციის სხდომის ოქმი # 2, რომლის 
მიხედვითაც ინფრასტრუქტურის, ეკონომიკური და ქონების მართვის კომისიაში 
წევრად წარმოდგენილია მერაბ მელია. აგრეთვე გააცნო ფრაქცია ,,აბაშა 
საქართველოსათვის’’ სხდომის ოქმი # 2 რომლის მიხედვითაც ინფრასტრუქტურის, 
ეკონომიკური და ქონების მართვის   კომისიაში წარმოდგენილია ბაჩუკი ქვილითაია. 
გააცნო აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს უფრაქციო წევრის, ქეთევან 
ლობჟანიძის, პირადი განცხადება სადაც აღნიშნული საკრებულოს წევრი სურვილს 
გამოთქვამს იყოს ინფრასტრუქტურის, ეკონომიკური და ქონების მართვის  კომისიის 
წევრად. 

  

 

         აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ , სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა 

და ეთიკის კომისიამ მიიღო ცნობად აღნიშნულ საკითხი. 

 

 

 

 



დღის წესრიგის მეოთხე საკითხი:  

4. აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ, განათლების და კულტურის 
საკითხთა   კომისიის შემადგენლობის ცნობად მიღება. 
 
. 
 
 
    momxsenebeli:                                                                            ტატიანა ხოშტარია 

(აბაშის მუნიციპალიტეტის იურიდიულ, სამანდატო, საპროცედურო, საკითხთა 
და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე.) : 

     
         
    მომხსენებელმა ტ. ხოშტარიამ კომისიის წევრებს გააცნო ფრაქცია ,,ქართული ოცნება 
დემოკრატიული საქართველო’’-ს მიერ წარმოდგენილი ფრაქციის ოქმი # 5 ოქმი , რის 
მიხედვითაც სოციალურ, განათლების და კულტურის საკითხთა  კომისიაში 
წარმოდგენილია დარეჯან ვადაჭკორია და გელა ხოშტარია. ასევე გააცნო ფრაქცია 
,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ‘’-ის მიერ წარმოდგენილი ფრაქციის სხდომის ოქმი 
# 2, რომლის მიხედვითაც სოციალურ, განათლების და კულტურის საკითხთა   
კომისიაში წევრად წარმოდგენილია დავით კაჭარავა და ფიქრია გვაზავა. აგრეთვე 
გააცნო ფრაქცია ,,აბაშა საქართველოსათვის’’ სხდომის ოქმი # 2 რომლის მიხედვითაც 
სოციალურ, განათლების და კულტურის საკითხთა  კომისიაში წარმოდგენილია 
მეგული ჩოჩია.   

  

 

         აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ , სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა 

და ეთიკის კომისიამ მიიღო ცნობად აღნიშნულ საკითხი. 

 

 

 

 

 



დღის წესრიგის მეხუთე საკითხი:  

5. აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის 
შემადგენლობის ცნობად მიღება. 
 
    momxsenebeli:                                                                            ტატიანა ხოშტარია 

(აბაშის მუნიციპალიტეტის იურიდიულ, სამანდატო, საპროცედურო, საკითხთა 
და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე.) : 

     
         
    მომხსენებელმა ტ. ხოშტარიამ კომისიის წევრებს გააცნო ფრაქცია ,,ქართული ოცნება 
დემოკრატიული საქართველო’’-ს მიერ წარმოდგენილი ფრაქციის ოქმი # 5 ოქმი , რის 
მიხედვითაც საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიაში წარმოდგენილია ზეზვა მაკალათია. 
ასევე გააცნო ფრაქცია ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ‘’-ის მიერ წარმოდგენილი 
ფრაქციის სხდომის ოქმი # 2 რომლის მიხედვითაც საფინანსო-საბიუჯეტო  კომისიაში 
წევრად წარმოდგენილია დავით კაჭარავა. აგრეთვე გააცნო ფრაქცია ,,აბაშა 
საქართველოსათვის’’ სხდომის ოქმი # 2 რომლის მიხედვითაც საფინანსო-საბიუჯეტო 
კომისიაში წარმოდგენილია კოკი ჩაჩავა. 

  

 

         აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ , სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა 

და ეთიკის კომისიამ მიიღო ცნობად აღნიშნულ საკითხი. 

   

 

 

 

 

 

 

 



აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, სამანდატო, 

საპროცედურო, საკითხთა და ეთიკის კომისიის 

 

დასკვნა # 18 

 

აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, სამანდატო, საპროცედურო 
საკითხთა და ეთიკის   კომისიის შემადგენლობის ცნობად მიღება 
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      აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა 
და ეთიკის კომისიამ მიიღო ცნობად აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, 
სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის   კომისიის შემადგენლობა.  
 
    კომისიის შემადგენლობაში ფრაქციების მიერ  პროპორციის და კვოტების დაცვითაა  

წარმოდგენილი კანდიდატურები.  წარმოდგენილი  კომისიის შემადგენლობა სრულად 

შეესაბამება არსებულ კანონმდებლობას. 

      აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, სამანდატო საპროცედურო საკითხთა 

და ეთიკის კომისიამ დაავალა აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს    იურიდიულ, 

სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარეს  ტატიანა ხოშტარიას 

წარუდგინოს წარმოდგენილი შემადგენლობა აღნიშნული კომისიის საკრებულოს ბიუროს და 

მიიღოს აღნიშნული საკითხი ბიურომ ცნობად.  

აბაშის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

იურიდიულ,  სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა  და ეთიკის  

                        კომისიის თავმჯდომარე:                                                                                  /ტ.ხოშტარია/                

 

 

 



აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, სამანდატო, 

საპროცედურო, საკითხთა და ეთიკის კომისიის 

 

დასკვნა # 19 

 

 

აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აგრარულ და მიწის საკითხთა კომისიის 
შემადგენლობის ცნობად მიღება 
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     აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა 
და ეთიკის კომისიამ მიიღო ცნობად აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აგრარულ და 
მიწის საკითხთა კომისიის შემადგენლობა. 
     

  კომისიის შემადგენლობაში ფრაქციების მიერ  პროპორციის და კვოტების დაცვითაა  

წარმოდგენილი კანდიდატურები.  წარმოდგენილი  კომისიის შემადგენლობა სრულად 

შეესაბამება არსებულ კანონმდებლობას. 

      აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, სამანდატო საპროცედურო საკითხთა 

და ეთიკის კომისიამ დაავალა აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს    იურიდიულ, 

სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარეს  ტატიანა ხოშტარიას 

წარუდგინოს წარმოდგენილი შემადგენლობა აღნიშნული კომისიის საკრებულოს ბიუროს და 

მიიღოს აღნიშნული საკითხი ბიურომ ცნობად.  

აბაშის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

იურიდიულ,  სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა  და ეთიკის  

                        კომისიის თავმჯდომარე:                                                                                  /ტ.ხოშტარია/                



აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, სამანდატო, 

საპროცედურო, საკითხთა და ეთიკის კომისიის 

 

დასკვნა # 20 

 

 

აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ინფრასტრუქტურის, ეკონომიკური და ქონების 
მართვის კომისიის შემადგენლობის ცნობად მიღება 
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     აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა 
და ეთიკის კომისიამ მიიღო ცნობად აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
ინფრასტრუქტურის, ეკონომიკური და ქონების მართვის  კომისიის შემადგენლობა. 
     

  კომისიის შემადგენლობაში ფრაქციების მიერ  პროპორციის და კვოტების დაცვითაა  

წარმოდგენილი კანდიდატურები.  წარმოდგენილი  კომისიის შემადგენლობა სრულად 

შეესაბამება არსებულ კანონმდებლობას. 

      აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, სამანდატო საპროცედურო საკითხთა 

და ეთიკის კომისიამ დაავალა აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს    იურიდიულ, 

სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარეს  ტატიანა ხოშტარიას 

წარუდგინოს წარმოდგენილი შემადგენლობა აღნიშნული კომისიის, საკრებულოს ბიუროს და 

მიიღოს აღნიშნული საკითხი ბიურომ ცნობად.  

აბაშის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

იურიდიულ,  სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა  და ეთიკის  

                        კომისიის თავმჯდომარე:                                                                                  /ტ.ხოშტარია/                

 



 

აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, სამანდატო, 

საპროცედურო, საკითხთა და ეთიკის კომისიის 

 

დასკვნა # 21 

 

 

აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ, განათლების და კულტურის 
საკითხთა   კომისიის შემადგენლობის ცნობად მიღება. 
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     აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა 
და ეთიკის კომისიამ მიიღო ცნობად აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ, 
განათლების და კულტურის საკითხთა   კომისიის შემადგენლობა. 
     

  კომისიის შემადგენლობაში ფრაქციების მიერ  პროპორციის და კვოტების დაცვითაა  

წარმოდგენილი კანდიდატურები.  წარმოდგენილი  კომისიის შემადგენლობა სრულად 

შეესაბამება არსებულ კანონმდებლობას. 

      აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, სამანდატო საპროცედურო საკითხთა 

და ეთიკის კომისიამ დაავალა აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს    იურიდიულ, 

სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარეს  ტატიანა ხოშტარიას 

წარუდგინოს წარმოდგენილი შემადგენლობა აღნიშნული კომისიის, საკრებულოს ბიუროს და 

მიიღოს აღნიშნული საკითხი ბიურომ ცნობად.  

აბაშის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

იურიდიულ,  სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა  და ეთიკის  

                        კომისიის თავმჯდომარე:                                                                                  /ტ.ხოშტარია/                



აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, სამანდატო, 

საპროცედურო, საკითხთა და ეთიკის კომისიის 

 

დასკვნა # 22 

 

 

აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო  კომისიის 
შემადგენლობის ცნობად მიღება. 
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     აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა 
და ეთიკის კომისიამ მიიღო ცნობად აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-
საბიუჯეტო  კომისიის შემადგენლობა. 
     

  კომისიის შემადგენლობაში ფრაქციების მიერ  პროპორციის და კვოტების დაცვითაა  

წარმოდგენილი კანდიდატურები.  წარმოდგენილი  კომისიის შემადგენლობა სრულად 

შეესაბამება არსებულ კანონმდებლობას. 

      აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, სამანდატო საპროცედურო საკითხთა 

და ეთიკის კომისიამ დაავალა აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს    იურიდიულ, 

სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარეს  ტატიანა ხოშტარიას 

წარუდგინოს წარმოდგენილი შემადგენლობა აღნიშნული კომისიის, საკრებულოს ბიუროს და 

მიიღოს აღნიშნული საკითხი ბიურომ ცნობად.  

აბაშის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

იურიდიულ,  სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა  და ეთიკის  

                        კომისიის თავმჯდომარე:                                                                                  /ტ.ხოშტარია/                

 


