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ოქმი #13 

აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი  ბიუროს სხდომისა 
 

აბაშა, 2022 წლის  6 ივნისი 

 

ბიუროს სხდომას თავმჯდომარეობდა გ. ხოშტარია. 
სხდომას ესწრებოდნენ:  
ბიუროს წევრები:  დ. გუნია,  დ. ცანავა,  გ. მიგინეიშვილი, კ. კუჭუხიძე, ტ. ხოშტარია, გ. კუცია 
და რ. კაჭარავა. 
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 საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირი კოალიცია ,,სოციალური რეფორმებისათვის“ 
პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის 
ფორმით,  გადაცემასთან დაკავშირებით, აბაშის მუნიციპალიტეტის მერისათვის 
თანხმობის მიცემის შესახებ განკარგულების პროექტის განხილვის დაწყების შესახებ. 

მომხს. გ. ხოშტარია 
   

2.,,აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ფიზიკური პირი 
ცისმარა ცომაიასათვის, პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, 
უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით, აბაშის 
მუნიციპალიტეტის მერისთვის  თანხმობის მიცემის შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს 2022 წლის 21 აპრილის #24 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 
განკარგულების პროექტის განხილვის დაწყების შესახებ. 

მომხს. გ. ხოშტარია 
 

 3. აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი 
განკარგვის წესით,  სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით, შ.პ.ს ,,ვი-
ჯი-ეს ნეთვორქი“-ზე გადაცემის თაობაზე, აბაშის მუნიციპალიტეტის მერისათვის 
თანხმობის მიცემის შესახებ  განკარგულების პროექტის განხილვის დაწყების შესახებ.                                                         
          მომხს. გ. ხოშტარია 
4.აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიაში შექმნილი სოციალური დახმარების გაცემის 
კომისიის  მიერ 2022 წლის I კვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშის 
განხილვის დაწყების თაობაზე. 
 

მომხს. გ. ხოშტარია 



5.აბაშის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის  I კვარტლის ბიუჯეტის შესრულების განხილვის 
დაწყების შესახებ. 

მომხს გ. ხოშტარია 
 

6.აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და ურბანული განვითარების 
სამსახურის მიერ  2022 წლის I  კვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშის 
განხილვის დაწყების თაობაზე. 
 
                                                                                                                              მომხს გ. ხოშტარია 
 
 
 
 
 

 
1 

                                                   
მოისმინეს: 
აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირი კოალიცია ,,სოციალური რეფორმებისათვის“ 
პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის 
ფორმით,  გადაცემასთან დაკავშირებით, აბაშის მუნიციპალიტეტის მერისათვის 
თანხმობის მიცემის შესახებ განკარგულების პროექტის განხილვის დაწყების შესახებ. 

მომხს. გ. ხოშტარია 

მომხსენებელმა გ. ხოშტარიამ  ბიუროს წევრებს გააცნო აბაშის მუნიციპალიტეტის 
საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების არასამეწარმეო (არაკომერციული) 
იურიდიული პირი კოალიცია ,,სოციალური რეფორმებისათვის“ პირდაპირი განკარგვის 
წესით, სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით,  გადაცემასთან 
დაკავშირებით, აბაშის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ 
განკარგულების პროექტი. 
აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიურომ მიიღო რეკომენდაცია: 
საკითხი _ .აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი კოალიცია ,,სოციალური 
რეფორმებისათვის“ პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, 
უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით,  გადაცემასთან დაკავშირებით, აბაშის 
მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ განკარგულების პროექტის 
განხილვა დაიწყოს საკრებულოს ინფრასტრუქტურის, ეკონომიკური და ქონების მართვის 
კომისიამ.(გ. კუცია) 
რეკომენდაცია მიღებულ იქნა ერთხმად. 
 
 
 
 



2 
მოისმინეს: 
,,აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ფიზიკური პირი 
ცისმარა ცომაიასათვის, პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, 
უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით, აბაშის 
მუნიციპალიტეტის მერისთვის  თანხმობის მიცემის შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს 2022 წლის 21 აპრილის #24 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 
განკარგულების პროექტის განხილვის დაწყების შესახებ. 

მომხს. გ. ხოშტარია 
 
მომხსენებელმა გ. ხოშტარიამ  ბიუროს წევრებს გააცნო ,,აბაშის მუნიციპალიტეტის 
საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ფიზიკური პირი ცისმარა ცომაიასათვის, 
პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის 
ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით, აბაშის მუნიციპალიტეტის მერისთვის  
თანხმობის მიცემის შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 
2022 წლის 21 აპრილის #24 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 
განკარგულების პროექტი. 
აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიურომ მიიღო რეკომენდაცია: 
საკითხი - ,,აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 
ფიზიკური პირი ცისმარა ცომაიასათვის, პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის 
უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით, აბაშის 
მუნიციპალიტეტის მერისთვის  თანხმობის მიცემის შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს 2022 წლის 21 აპრილის #24 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 
განკარგულების პროექტის განხილვა დაიწყოს საკრებულოს ინფრასტრუქტურის, 
ეკონომიკური და ქონების მართვის კომისიამ (გ. კუცია). 
რეკომენდაცია მიღებულ იქნა ერთხმად. 
 

3 
მოისმინეს: 
აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი 
განკარგვის წესით,  სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით, შ.პ.ს ,,ვი-
ჯი-ეს ნეთვორქი“-ზე გადაცემის თაობაზე, აბაშის მუნიციპალიტეტის მერისათვის 
თანხმობის მიცემის შესახებ  განკარგულების პროექტის განხილვის დაწყების შესახებ.                                                         
          მომხს. გ. ხოშტარია 
 
მომხსენებელმა გ. ხოშტარიამ  ბიუროს წევრებს გააცნო აბაშის მუნიციპალიტეტის 
საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით,  სასყიდლიანი 
სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით, შ.პ.ს ,,ვი-ჯი-ეს ნეთვორქი“-ზე გადაცემის 
თაობაზე, აბაშის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ 
განკარგულების პროექტი. 
აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიურომ მიიღო რეკომენდაცია: 
საკითხი-აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 
პირდაპირი განკარგვის წესით,  სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით, 



შ.პ.ს ,,ვი-ჯი-ეს ნეთვორქი“-ზე გადაცემის თაობაზე, აბაშის მუნიციპალიტეტის 
მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ განკარგულების პროექტის განხილვა დაიწყოს 
საკრებულოს ინფრასტრუქტურის, ეკონომიკური და ქონების მართვის კომისიამ.(გ. კუცია) 
რეკომენდაცია მიღებულ იქნა ერთხმად. 
 

4 
მოისმინეს:. 
აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიაში შექმნილი  სოციალური დახმარების გაცემის 
კომისიის  2022 წლის I კვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშის განხილვის 
დაწყების თაობაზე. 
 

მომხს. გ. ხოშტარია 
მომხსენებელმა გ.ხოშტარიამ  ბიუროს წევრებს გააცნო აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიაში 
შექმნილი სოციალური დახმარების გაცემის კომისიის  2022 წლის I კვარტალში გაწეული 
მუშაობის შესახებ ანგარიში. 
აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიურომ მიიღო რეკომენდაცია: 
საკითხი-აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიაში შექმნილი  სოციალური დახმარების გაცემის 
კომისიის  2022 წლის I კვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშის განხილვა 
დაიწყოს საკრებულოს სოციალური, განათლების და კულტურის საკითხთა კომისიამ (კ. 
კუჭუხიძე). 
რეკომენდაცია მიღებულ იქნა ერთხმად. 
 
 

5 
მოისმინეს: 
აბაშის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის  I კვარტლის ბიუჯეტის შესრულების  განხილვის 
დაწყების შესახებ. 

მომხს გ. ხოშტარია 
მომხსენებელმა გ. ხოშტარიამ  ბიუროს წევრებს გააცნო აბაშის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის  
I კვარტლის ბიუჯეტის შესრულება. 
აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიურომ მიიღო რეკომენდაცია: 
საკითხი-აბაშის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის  I კვარტლის ბიუჯეტის შესრულების   
განხილვა დაიწყოს საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიამ (დ. ცანავა). 
რეკომენდაცია მიღებულ იქნა ერთხმად. 
 
 

6 
 
მოისმინეს: 
აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და ურბანული განვითარების 
სამსახურის მიერ 2022 წლის I  კვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშის 
განხილვის დაწყების თაობაზე. 
 
                                                                                         მომხს გ. ხოშტარია 



მომხსენებელმა გ. ხოშტარიამ  ბიუროს წევრებს გააცნო აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის 
ინფრასტრუქტურისა და ურბანული განვითარების სამსახურის ანგარიში 2022 წლის I  
კვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ. 
აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიურომ მიიღო რეკომენდაცია: 
საკითხი - აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და ურბანული 
განვითარების სამსახურის მიერ 2022 წლის I  კვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ 
ანგარიშის განხილვა დაიწყოს საკრებულოს ინფრასტრუქტურის, ეკონომიკური და ქონების 
მართვის კომისიამ (გ. კუცია). 
რეკომენდაცია მიღებულ იქნა ერთხმად. 
 
 
 
 
 

 
 
 
აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის  
მოვალეობის შემსრულებელი:                                                       გ. ხოშტარია 
 

 
                                                                   


