
აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, სამანდატო, 

საპროცედურო, საკითხთა და ეთიკის კომისიის 

 

oqmi # 07 

 

ქ.აბაშა უჩა კაჭარავას #1                      6 ოქტომბერი 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. ზაზა ალასანია - 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. 
4. დარეჯან ვადაჭკორია - აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, სამანდატო 
საპროცედურო საკითხთა  და ეთიკის    კომისიის წევრი. 
5. კობა ნოდია - აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, სამანდატო 
საპროცედურო საკითხთა  და ეთიკის    კომისიის წევრი. 
6. დავით გუნია - 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 საკითხი: 

 



1. ,,აბაშის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს შექმნისა და მისი 
დებულების დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 19 
ივნისის # 13 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე 
 

momxsenebeli:                                                                            ტატიანა ხოშტარია 

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

 

დღის წესრიგის პირველი საკითხი:  

1. ,,აბაშის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს შექმნისა და მისი 
დებულების დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 
19 ივნისის # 13 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე 
 
 
            მომხსენებელმა კომისიის სხდომად გააცნო ,,აბაშის მუნიციპალიტეტის 
გენდერული თანასწორობის საბჭოს შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ“ 
აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 19 ივნისის # 13 დადგენილებაში 
ცვლილებების შეტანის თაობაზე დადგენილების პროექტი. 
 

      ,,ნორმატიული აქტების შესახებ’’ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის 
მე-4 პუნქტის   შესაბამისად, აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ , 
სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიამ განიხილა წარმოდგენილი 
დადგენილების პროექტი და ჩათვალა რომ შესაბამისობაშია მოქმედ 
კანონმდებლობასთან. 

         აბაშის მუნიციპალიტეტის იურიდიულ , სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის 

კომისიამ კენჭი უყარა აღნიშნულ საკითხს. 

მომხრე     6   დეპუტატი წინააღმდეგი - არც ერთი დეპუტატი 

 

აბაშის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

იურიდიულ  სამანდატო საპროცედურო საკითხთა  და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე:                                                                      

                                                              /ტ.ხოშტარია/              



   

აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

იურიდიულ, სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის   

 

დასკვნა # 26 

 

,,აბაშის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს შექმნისა და მისი დებულების 
დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 19 ივნისის # 13 

დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე 

ქ. აბაშა უჩა კაჭარავას # 1                                                                           6 ოქტომბერი 2022 წელი 

 

აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, სამანდატო, საპროცედურო 

საკითხთა და ეთიკის კომისიამ, ,,ნორმატიული აქტების შესახებ’’ საქართველოს ორგანული 
კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის    შესაბამისად, წარმოდგენილი დადგენილების პროექტი 
სრულად შეესაბამება არსებულ კანონმდებლობას, ასევე დაცულია დოკუმენტაციის წარმოდგენის 
საპროცედურო ნორმები და ვადები. 

აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, სამანდატო, საპროცედურო 

საკითხთა და ეთიკის კომისიამ დაავალა აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, 

სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარეს ტატიანა ხოშტარიას 
აღნიშნულის შესახებ აცნობოს აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 
მოვალეობის შემსრულებელს ბატონ გელა ხოშტარიას და აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
ბიუროს, რათა აღნიშნული დადგენილების პროექტი გატანილ იქნეს  აბაშის მუნიციპალიტეტის 
ბიუროსა და საკრებულოს უახლეს სხდომაზე . 

 

 

 

აბაშის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

იურიდიულ  სამანდატო საპროცედურო საკითხთა  და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე:                                   

                                                 /ტ.ხოშტარია/              



 

 


