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განკარგულებაN4

ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიების წევრთა რაოდენობისა და
პროპორციული წარმომადგენლობის კვოტების დამტკიცების შესახებ
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის
პირველი პუნქტის ,,ბ.დ“ ქვეპუნქტის, 28-ე მუხლის მე-2, 2.1 და 2.2 პუნქტების, 30.1 მუხლის
პირველი პუნქტის, მე-40 მუხლის მე-8 პუნქტის, 61-ე მუხლის მე-2 პუნქტისა და 62-ე მუხლის
პირველი პუნქტის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 61-ე მუხლის პირველი
ნაწილის შესაბამისად, ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ
გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა:
1. ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიების შემადგენლობა განისაზღვროს შემდეგი
რაოდენობით:
ა) იურიდიულ საკითხთა კომისია - 10 წევრი;
ბ) საფინანსო-საბიუჯეტო კომისია - 10 წევრი;
გ) ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისია - 10 წევრი;
დ) სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების,
საკითხთა კომისია - 10 წევრი;

ინფრასტრუქტურის

და

ბუნებრივი

რესურსების

ე) სოციალური, კულტურის, განათლების და ახალგაზრდულ საკითხთა კომისია - 10 წევრი.
2. საკრებულოს თითოეულ კომისიაში ფრაქციების პროპორციული წარმომადგენლობის კვოტები
განისაზღვროს შემდეგნაირად:
ა) ფრაქცია „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო“ - კომისიის სრული შემადგენლობის
არაუმეტეს სამი მეხუთედისა (3/5);
ბ) ფრაქცია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ - კომისიის სრული შემადგენლობის არაუმეტეს
ორი მეხუთედისა (2/5);
გ) მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი, რომელიც გაერთიანებული არ არის არცერთ ფრაქციაში,
შესაბამისი კომისიის წევრი ხდება პირადი განცხადების საფუძველზე, - „ადგილობრივი
თვითმმართველობის კოდექსის“ 30.1 მუხლის 2.2 პუნქტით დადგენილი წესით.
3. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიების წევრთა

რაოდენობისა და პროპორციული წარმომადგენლობის კვოტების დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 17 დეკემბრის №49 განკარგულება.
4. განკარგულება ამოქმედდეს მიღებისთანავე და გამოქვეყნდეს ახმეტის მუნიციპალიტეტის
ოფიციალურ ვებგვერდზე akhmeta.gov.ge, ასევე განთავსდეს საკრებულოს საინფორმაციო დაფაზე
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 57-ე მუხლით განსაზღვრული წესით.
5. განკარგულების გასაჩივრება შეიძლება გამოქვეყნებიდან ერთი თვის ვადაში თელავის რაიონულ
სასამართლოში (ქ. თელავი, აღმაშენებლის ქ. №41).

იოსები ქარუმაშვილი
ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო-საკრებულოს
თავმჯდომარე

გამოყენებულია კვალიფიციური
ელექტრონული ხელმოწერა/
ელექტრონული შტამპი

იურიდიულ საკითხთა კომისია
1. გელა შაშიაშვილი - თავმჯდომარე
2. რევაზ გახუაშვილი
3. კახა მამულაშვილი
4. გიორგი ბართიშვილი
5. ხათუნა იჩუაიძე
6. შორენა ხოხობაშვილი
7. შაქრო ტერტერაშვილი
8. კარლო მუხაური
9. ლევან ჭიჭიკოშვილი
10. ეთერ ფეტვიაშვილი

საფინანსო-საბიუჯეტო კომისია
1. კახა მამულაშვილი - თავმჯდომარე (2)
2. დავით ავაზაშვილი
3. თამაზ ბორჩაშვილი
4. ზეზვა ფიცხელაური
5. ზეზვა უძილაური
6. გიორგი ბართიშვილი (2)
7. შაქრო ტერტერაშვილი (2)
8. გელა შორთიშვილი
9. ფირუზ შიომღვდლიშვილი
10. ლუიზა მუთოშვილი

სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების, ინფრასტრუქტურის და ბუნებრივი რესურსების
საკითხთა კომისია
1. გიორგი მამუჩარაშვილი - თავმჯდომარე
2. იოსები ქარუმაშვილი
3. ელდარ ბაღაკაშვილი
4. ზეზვა ფიცხელაური (2)
5. ლევან ვაჩეიშვილი

6. ზეზვა უძილაური (2)
7. სოსო ბაბულაიძე
8. გივი უძილაური
9. კარლო მუხაური (2)
10. კობა მაზიაშვილი

ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისია
1. რევაზ გახუაშვილი - თავმჯდომარე (2)
2. გელა ონიაშვილი
3. ბესარიონ კაიშვილი
4. თამაზ ბორჩაშვილი (2)
5. ელდარ ბაღაკაშვილი (2)
6. გელა შაშიაშვილი (2)
7. გელა შორთიშვილი (2)
8. კობა მაზიაშვილი (2)
9. ეთერ ფეტვიაშვილი (2)
10. სოსო ბაბულაიძე (2)

სოციალური, კულტურის, განათლების და ახალგაზრდულ საკითხთა კომისია
1. ბესარიონ კაიშვილი - თავმჯდომარე (2)
2. გიორგი ქიბროწაშვილი
3. ხათუნა იჩუაიძე (2)
4. გიორგი მამუჩარაშვილი (2)
5. შორენა ხოხობაშვილი (2)
6. თამარ ყეინიშვილი
7. ელენე მარკოზაშვილი
8. გივი უძილაური (2)
9. ლუიზა მუთოშვილი (2)
10. თინათინ მოზაიძე

