
აბაშის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს სოციალურ, განათლების და კულტურის  საკითხთა კომისია 

-------------------------------- 
ოქმი N5 

ქ.აბაშა, უჩა კაჭარავას N1                                                            29 აგვისტო 2022 წელი 

 

სხდომას ესწრებოდა აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ, განათლების და 
კულტურის  საკითხთა კომისია შემდეგი შემადგენლობით: 

1.კონსტანტინე კუჭუხიძე-აბაშის მუნიციპალიტეტის სოციალურ, განათლების და კულტურის 
საკითხთა კომისიის  თავმჯდომარე; 

2. ნანა შენგელია-აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ, განათლების და 
კულტურის საკითხთა კომისიის წევრი; 

3. დარეჯან ვადაჭკორია -აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ, განათლების და 
კულტურის საკითხთა კომისიის წევრი; 

4. დავით კაჭარავა-აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ, განათლების და 
კულტურის  საკითხთა კომისიის წევრი; 

5. მეგული ჩოჩია-აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ, განათლების და 
კულტურის საკითხთა კომისიის წევრი 

6. გელა ლაბატყავა - აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ, განათლების და 
კულტურის საკითხთა კომისიის წევრი 

    დღის წესრიგი: 

 

მომხსენებელმა აბაშის მუნიციპალიტეტის სოციალურ, განათლების და კულტურის საკითხთა 
კომისიის  თავმჯდომარემ, კონსტანტინე კუჭუხიძემ კომისიის წევრებს გააცნო სხდომაზე 
განსახილველი საკითხი: 

1) აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის 
სამსახურის მიერ 2022 წლის 6 თვის განმავლობაში გაწეული მუშაობის ანგარიში. 

 

მომხსენებელი: 

კონსტანტინე კუჭუხიძე 



2) აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის ძეგლთა დაცვისა და ტურიზმის 
განვითრების სამსახურის ანგარიში 6 თვეში გაწეული მუშაობის შესახებ. 

მომხსენებელი: 
კონსტანტინე კუჭუხიძე 

 

     1)მომხსენებელმა კონსტანტინე კუჭუხიძემ  წარმოადგინა აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის 
სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის მიერ 2022 წლის 6 თვის 
განმავლობაში გაწეული მუშაობის ანგარიში. 

აზრი გამოთქვეს კომისიის წევრებმა: ნანა შენგელიამ, გელა ლაბარტყავამ. 

 

საქართველოს მთავრობის დადგენილებით „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო 
სამსახურის შესახებ“ საქართელოს კანონის 22-ე მუხლის საფუძველზე, აბაშის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ, განათლების და კულტურის საკითხთა კომისიამ 
განიხილა აღნიშნული ანგარიში, ჩათვალა, რომ წარმოდგენილი ანგარიში დამაკმაყოფილებელია 
და შესაბამისობაშია მოქმედ კანონმდებლობასთან. 

 

     2) )მომხსენებელმა კონსტანტინე კუჭუხიძემ  წარმოადგინა აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის 
კულტურის ძეგლთა დაცვისა და ტურიზმის განვითრების სამსახურის ანგარიში 6 თვეში 
გაწეული მუშაობის შესახებ. 

აზრი გამოთქვეს კომისიის წევრებმა: დარეჯან ვადაჭკორიამ, დავით კაჭარავამ. 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის 
პირველი პუნქტის  „გ.ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად,  აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
სოციალურ, განათლების და კულტურის საკითხთა კომისიამ განიხილა აღნიშნული ანგარიში, 
ჩათვალა,  რომ წარმოდგენილი ანგარიში დამაკმაყოფილებელია და შესაბამისობაშია მოქმედ 
კანონმდებლობასთან. 

 

მომხრე: 6 დეპუტატი 

წინააღმდეგი: არც ერთი დეპუტატი 

 

აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

სოციალურ, განათლების და კულტურის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე  

                                                                                                         /კ. კუჭუხიძე/ 


