
 

 

 

 

 

ოქმი #15 

აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი  

ბიუროს სხდომისა 

აბაშა, 2022 წლის 27 ივნისი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       ოქმი #15 

                              აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომისა 

                                                                                                 აბაშა,  2022 წლის 27 ივნისი 

ბიუროს სხდომას თავმჯდომარეობდა გ. ხოშტარია. 

სხდომას ესწრებოდნენ: 

ბიუროს წევრები: დ.გუნია,  დ.ცანავა, გ.მიგინეიშვილი, კ.კუჭუხიძე, ტ.ხოშტარია, 
გ.კუცია, რ.კაჭარავა. 

საკრებულოს აპარატის პირველი რანგის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის 
ხელმძღვანელი-საკრებულოს აპარატის უფროსი გ. ხურცილავა,  მეორე რანგის მეორადი 
სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი-იურიდიულ საკითხთა განყოფილების 
უფროსი ნ. კუპრეიშვილი. 

                                                                 დღის წესრიგი: 

1. პეტიცია-აბაშაში  მიუსაფარ ცხოველთა თავშესაფართან დაკავშირებით. 
                                                                                               მომხს. გ. ხოშტარია 
 

      2.აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიების ახალი შემადგენლობის   
განსაზღვრისა და საკრებულოს კომისიებში ფრაქციათა პროპორციული 
წარმომადგენლობის ახალი კვოტების განსაზღვრისა და დამტკიცების შესახებ. 

                                                                                                             მომხს. ტ.ხოშტარია 
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მოისმინეს: 
პეტიცია-აბაშაში  მიუსაფარ ცხოველთა თავშესაფართან დაკავშირებით. 
                                                                                               მომხს. გ. ხოშტარია 
 
 

 მომხსენებელმა გ. ხოშტარიამ ბიუროს წევრებს გააცნო აბაშის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოში 2022 წლის 21 ივნისს აბაშის მუნიციპალიტეტის ვებგვერდის აპლიკაციის  
მეშვეობით გამოგზავნილი ელექტრონული პეტიცია  აბაშაში მიუსაფარ ცხოველთა 
თავშესაფართან დაკავშირებით, რომლითაც აბაშის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 
რეგისტრირებული ამომრჩევლები ითხოვენ აბაშის მუნიციპალიტეტში აშენდეს მაწანწალა 
ცხოველების თავშესაფარი, რომელიც უზრუნველყოფილი იქნება ვეტერინალური 
მომსახურებით, კვებით და შესაბამისი გარემოთი.  განმარტა, რომ პეტიციით 
გათვალისწინებული საკითხის გადაწყვეტა მიეკუთვნება მუნიციპალიტეტის მერის 



უფლებამოსილებას, რის გამოც საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი 
თვითმმართველობის კოდექსი” 86-ე მუხლის მე-11 პუნქტის საფუძველზე აღნიშნული 
პეტიცია უფლებამოსილების შესაბამისად, განსახილველად უნდა გადაეგზავნოს  აბაშის 
მუნიციპალიტეტის მერს. 

აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიურომ მიიღო გადაწყვეტილება: 
საკითხი-პეტიცია აბაშაში მიუსაფარ ცხოველთა თავშესაფართან დაკავშირებით 
საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი  თვითმმართველობის კოდექსი“ 86-ე 
მუხლის მე-11 პუნქტის საფუძველზე უფლებამოსილების შესაბამისად,  განსახილველად 
გადაეგზავნოს აბაშის მუნიციპალიტეტის მერს. 

     გადაწყვეტილება მიღებულ იქნა ერთხმად. 
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მოისმინეს: 

აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიების ახალი შემადგენლობის 
განსაზღვრისა და საკრებულოს კომისიებში ფრაქციათა პროპორციული 
წარმომადგენლობის ახალი კვოტების განსაზღვრისა და დამტკიცების შესახებ. 

                                                                                                             მომხს. ტ.ხოშტარია 

მომხსენებელმა ტ. ხოშტარიამ ბიუროს წევრებს მოახსენა, რომ ახალარჩეული 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პირველ სხდომაზე 2021 წლის  23 დეკემბრის # 68 
განკარგულებით განისაზღვრა 2021 წლის 2 ოქტომბერს არჩეული აბაშის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  კომისიის შემადგენლობა.  თითო კომისია 6 წევრის 
შემადგენლობით.  კომისიის წევრთა ამ რაოდენობის შესაბამისად დამტკიცდა  
საკრებულოს კომისიებში ფრაქციათა პროპორციული წარმომადგენლობის კვოტები. 

 ტ. ხოშტარიამ ბიუროს წევრებს  აცნობა,   რომ ფრაქციაში ,,ქართული ოცნება-
დემოკრატიული საქართველო“ წევრად შევიდა დეპუტატი პროკოფი ნიკურაძე, ასევე 
შოთა ჭანტურაია. 2022 წლის 21 აპრილს, საკრებულოს სხდომამ ცნობად მიიღო და 
დარეგისტრირდა ახალი  ფრაქცია ,,აბაშის  საქართველოსათვის.“ ადგილობრივი 
თვითმმართველობის კოდექსის 301 მუხლის შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს ორგანოებში მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციის 
წარმომადგენლობა  განისაზღვრება ფრაქციაში გაერთიანებულ მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს წევრთა რაოდენობის პროპორციულად. თუ მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს ფრაქციის  შექმნის, გაუქმების, ფრაქციაში წევრთა შესვლის, ფრაქციიდან 
წევრთა გასვლის ან გარიცხვის შემთხვევაში ფრაქციაში განხორციელებული 
ცვლილებები გავლენას ახდენს ფრაქციათა პროპორციულ წარმომადგენლობაზე, 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  იურიდიულ საკითხთა კომისია განსაზღვრავს  
პროპორციული წარმომადგენლობის ახალ კვოტებს. ამავე კოდექსის 28-ე მუხლის  მე-2 



პუნქტის შესაბამისად მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  კომისიის წევრთა რაოდენობასა 
და პროპორციული წარმომადგენლობის კვოტებს  განსაზღვრავს მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისია და  ამტკიცებს  მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს ბიურო, ხოლო ახალარჩეული მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პირველ 
სხდომაზე მათ განსაზღვრავს და ამტკიცებს მუნიციპალიტეტის საკრებულო. კოდექსის 
მე-40 მუხლის მე-8 პუნქტის შესაბამისად საკრებულოს წევრი(გარდა საკრებულოს 
თავმჯდომარისა)  ვალდებულია იყოს საკრებულოს ერთი კომისიის შემადგენლობაში 
მაინც. საკრებულოს წევრი იმავდროულად შეიძლება იყოს საკრებულოს სხვა კომისიის 
შემადგენლობაში, მაგრამ ჯამში არაუმეტეს ორისა.  

კანონის ამ მოთხოვნიდან გამომდინარე  საკრებულოს  იურიდიულ, სამანდატო, 
საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის მიერ განსაზღვრული იქნა 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიის წევრთა  ახალი რაოდენობა და საკრებულოს 
კომისიებში ფრაქციათა  პროპორციული წარმომადგენლობის ახალი კვოტები, რასაც 
წარმოგიდგენთ დასამტკიცებლად. 

 

ბიურომ მიიღო გადაწყვეტილება 

დამტკიცდეს აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, სამანდატო. 
საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის მიერ განსაზღვრული აბაშის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიის წევრთა  რაოდენობა და საკრებულოს 
კომისიებში ფრაქციათა პროპორციული წარმომადგენლობის ახალი კვოტები 
თანდართული რედაქციით. 

1.განისაზღვროს 2021 წლის 2 ოქტომბერს არჩეული აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
კომისიის შემადგენლობა: 

ა) იურიდიულ, სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისია -     11  წევრი; 

ბ) საფინანსო-საბიუჯეტო კომისია-  11წევრი; 

გ) აგრარულ და მიწის საკითხთა კომისია  - 11 წევრი; 

დ) ინფრასტრუქტურის,  ეკონომიკური და ქონების მართვის კომისია  - 11  წევრი; 

ე) სოციალურ, განათლების და კულტურის საკითხთა კომისია - 11  წევრი. 

2.დამტკიცდეს საკრებულოს კომისიებში ფრაქციათა პროპორციული წარმომადგენლობის 
ახალი კვოტები 
 



№ კომისიის დასახელება 

ფრაქცია 
„ქართული 
ოცნება-
დემოკრატი
ული 
საქართველ
ო“ 

      ფრაქცია 

„ერთიანი 
ნაციონალუ

რი 
მოძრაობა“ 

 

  ფრაქცია  

,, აბაშა 
საქართველოსთვის“ 

 

საკრებულოს 
წევრები, 
რომლებიც 
გაერთიანებული 
არ არიან არც 
ერთ ფრაქციაში. 

1 
იურიდიულ, სამანდატო, 
საპროცედურო საკითხთა 

და ეთიკის კომისია 
7 2 

1 

               

 

1  

2 
საფინანსო-საბიუჯეტო 

კომისია 
7 2 

            1 1 

3 
აგრარულ და მიწის 
საკითხთა კომისია   

7 2 
            1 1 

4 

ინფრასტრუქტურის, 

ეკონომიკური და ქონების 
მართვის კომისია   

7 2 

            1 1 

5 
სოციალურ, განათლების 
და კულტურის საკითხთა 

კომისია 
7 2 

            1 1 

 

 

 

 

აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის  

მოვალეობის შემსრულებელი                             გ. ხოშტარია 

 

 


