
 
 

 
  

 ვანის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს  იურიდიულ, სამანდატო,    საპროცედურო     

საკითხთა    და   ეთიკის    კომისიის სხდომის და ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

საფინანსო–საბიუჯეტო კომისიის გაერთიანებული სხდომის 
 

 

ო ქ მ ი  N 11 

 

 
             ქ.ვანი, თავისუფლების ქ. N65                                                           13 აპრილი 2018 წელი 
   12 30 : 00 საათი 

 
 
              სხდომას ესწრებოდნენ კომისიის წევრები:   ტარიელ ბარამიძე, გელა ჩიკვაიძე, მალხაზ 
ცერცვაძე, ივანე კორძაძე, მერაბ ხურციძე, გია ხარაბაძე, თამთა დვალიშვილი, გიორგი ივანიაძე, 
შალვა ლორთქიფანიძე, კობა ტოხვაძე, ოლეგი მიქელთაძე, რამაზ არველაძე, გელა ვარდოსანიძე, 
თამარ შენგელია. 
სხდომაზე დამსწრე კომისიის წევრთა ხელმოწერების სია თან ერთვის. 
          /დანართი N1/ 
 

    საპატიო მიზეზით სხდომას არ ესწრებოდა: შოთა გიორგაძე, გია ოჩხიკიძე, თორნიკე ერისთავი, 
დავით კაკაბაძე, კობა ძაგნიძე, ვარლამ გიორგაძე. 
 

 

     კომისიის სხდომის თავმჯდომარე - ტარიელ ბარამიძე (კომისიის თავმჯდომარე) 

  კომისიის სხდომის მდივანი - საკრებულოს აპარატის იურიდიულ და  საორგანიზაციო  

განყოფილების  უფროსი სპეციალისტი  საოქმო  წარმოების  საკითხებში - ლუბა კიკაბიძე    

 
       

                                                              დ ღ ი ს     წ ე ს რ ი გ ი 

 
1.„ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის, გარდა საკრებულოს თანამდებობის პირისა, 

უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების წესის 

დამტკიცების შესახებ“ ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 6 მარტის N82 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ. 

 

მომხსენებელი: /გიორგი ივანიაძე/ 

 

გადაწყვიტეს:  დღის წესრიგი მიღებულ იქნა წარმოდგენილი სახით. 



 
 

 
  

  მოისმინეს :  

    დღის წესრიგის პირველ საკითხთან დაკავშირებით მომხსენებელმა ბატონმა გიორგი ივანიაძემ  

კომისიის წევრებს გააცნო დადგენილების პროექტი - „ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

წევრის, გარდა საკრებულოს თანამდებობის პირისა, უფლებამოსილების განხორციელებასთან 

დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების წესის დამტკიცების შესახებ“ ვანის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2018 წლის 6 მარტის N82 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ; 

   მომხსენებელმა აღნიშნა, რომ წარმოდგენილ საკითხთან დაკავშირებით ჩვენ მთავრობის 

ადმინისტრაციიდან მივიღეთ  შენიშვნები, რომელიც ითვალისწინებს, რომ  ჩვენ არ უნდა გვქონოდა 

მითითებული  საკრებულოს წევრების გარდა თანამდებობის პირებისა ხარჯების ანაზღაურების 

ოდენობის წესის  განსაზღვრა, ჩვენ  შევასწორეთ დადგენილება და ახლა  წარმოგიდგენთ  ახალ 

შესწორებულ დადგენილების პროექტს: 

  დანართი N1 შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

    ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის, გარდა საკრებულოს თანამდებობის პირისა, 

უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების წესი 

განსაზღვრავს ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის, გარდა საკრებულოს თანამდებობის 

პირისა, უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებით ხარჯების (საკრებულოს წევრის 

ხარჯები) ზღვრულ ოდენობას, მისი ანაზღაურების წესსა და პირობებს. 

   საკრებულოს წევრის ხარჯების ზღვრული ოდენობა არ აღემატება ვანის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს თავმჯდომარის თანამდებობრივი სარგოს მაქსიმალური ოდენობის 15%-ს და 

შეადგენს თვეში 447 ლარს. 

  საკრებულოს წევრს შეიძლება აუნაზღაურდეს მხოლოდ ის გონივრული მატერიალური ხარჯი, 

რომლის გაწევაც მას მოუხდა წარმომადგენლობით ორგანოში წევრობასთან დაკავშირებული 

უფლებამოსილებების (საკრებულოს სხდომაზე დასწრება, საკრებულოს გადაწყვეტილებათა 

პროექტის მომზადება, დადგენილების პროექტების ინიცირება, საკრებულოს კომისიების, 

ფრაქციებისა და დროებითი სამუშაო ჯგუფების მუშაობაში მონაწილეობა, საკრებულოს წინაშე 

ანგარიშვალდებული ორგანოსადმი/თანამდებობის პირისადმი კითხვით მიმართვა, მოქალაქეთა 

მიღება, მათი წერილების, წინადადებებისა და საჩივრების განხილვა, ანგარიშის საჯარო განხილვა) 

განხორციელებისას. მხედველობაში ასევე მიიღება საკრებულოს წევრის მიერ წარმოდგენილი 

მოსახლეობასთან შეხვედრის დამადასტურებელი ოქმები, აგრეთვე ხარჯების დამადასტურებელი 

სხვა დოკუმენტები (ანგარიშფაქტურა, მიღება-ჩაბარების აქტი, ქვითარი და ა.შ.).  

წარმოდგენილ საკითხს უფრო ვრცლად დანართი თან ერთვის. 

   

 გადაწყვიტეს:  
 

დამტკიცდეს და შეტანილ იქნას ცვლილება „ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის, გარდა 

საკრებულოს თანამდებობის პირისა, უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული 

ხარჯების ანაზღაურების წესის დამტკიცების შესახებ“ ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 

წლის 6 მარტის N82 დადგენილებაში . 

 

 



 
 

 
  

 

   დღის წესრიგით წარმოდგენილი საკითხი მზად არის საკრებულოს სხდომაზე გასატანად 

                           /დანართი N 2/ 
 

   დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხის ამოწურვის შემდეგ სხდომის თავმჯდომარემ 

სხდომა დახურულად გამოაცხადა. 

 

 

 

 

 

 

                              გელა ჩიკვაიძე 

            საკრებულოს  იურიდიულ,  სამანდატო, 
         საპროცედურო     საკითხთა    და   ეთიკის 
                       კომისიის თავმჯდომარე                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    


