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ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს რიგგარეშე 

სხდომის ოქმი N10 

                                                                               

               ქ. ვანი, თავისუფლების ქ. N65                                                                                        21.02.2018წ. 

ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს რიგგარეშე სხდომას თავმჯდომარეობდა 

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე  -გიორგი ივანიაძე. 

სხდომას ესწრებოდა ბიუროს 10 წევრი: გიორგი ივანიაძე, რამაზ არველაძე, ტარიელ ბარამიძე, 

გიგა გოგიბერიძე, კობა ტოხვაძე, გელა ვარდოსანიძე, გელა ჩიკვაიძე, ეთერ ჭიჭინაძე, ვლადიმერ 

ჭვალაძე, გელა ღვიტიძე. 

სხდომას საპატიო მიზეზით არ ესწრებოდნენ ბიუროს წევრები: ალექსანდრე ლილუაშვილი, 

კობა ძაგნიძე. (დანართი N1) 

სხდომას ესწრებოდა: 

საკრებულოს აპარატის იურიდიულ და საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილების უფროსის 

მოადგილე საორგანიზაციო საკითხებში- ლუბა გოგოძე. 

 

მოწვეული პირები: 

მერიის სივრცითი მოწყობის ინფარსტრუქტურის და არქიტექტურის სამსახურის უფროსი -მამუკა 

ნამიჭეიშვილი. 

მერიის ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახურის უფროსი  - დავით გაბუნია. 

მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი -ივანე მამფორია. 

მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა სამსახურის უფროსი -მიხეილ სვანაძე. 

მერიის ეკონომიკისა და მუნიციპალური ქონების მართვის სამსახურის უფროსი  -ზვიად კაპანაძე. 

მერიის ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახურის,იურიდიული და  ადამიანური რესურსების 

მართვის  განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი- ნარგიზი ალფაიძე. 

 

სხდომის თავმჯდომარე გიორგი ივანიაძე  საკრებულოს ღია სხდომას 1330 საათზე გახსნილად 

აცხადებს. 

სხდომის თავმჯდომარემ ბიუროს წევრებს გააცნო საკრებულოს 2018 წლის 21 თებერვლის  დღის 

წესრიგის პროექტი: 

                                                                      დღის  წესრიგი 
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1. ,,ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ვანის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 10 იანვრის N48 დადგენილებით დამტკიცებულ 

,,ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტში“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე; 

                                                                მომხსენებელი: /გიორგი ივანიაძე/ 

2. ,,ვანის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ვანის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის N38 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე. 

                                                                                                   მომხს. /ივანე მამფორია/ 

3. „ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის პოლიტიკურ თანამდებობის პირთა, პროფესიულ საჯარო 

მოხელეთა 2018 წლის საშტატო ნუსხის, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების 

დამტკიცებისა და ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის და შრომითი 

ანაზღაურების განსაზღვრის შესახებ“ ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 

დეკემბრის N40 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე; 

                                               მომხსენებელი: /დავით გაბუნია/ 

 

4. „ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პოლიტიკურ თანამდებობის პირთა და აპარატის 

პროფესიულ საჯარო მოხელეთა თანამდებობრივ რანგებში განაწილების და თანამდებობრივი 

სარგოების ოდენობების განსაზღვრის, საკრებულოს აპარატში შრომითი ხელშეკრულებით 

დასაქმებულ პირთა რაოდენობის და შრომითი ანაზღაურების განსაზღვრისა და საკრებულოს 

აპარატის საშტატო ნუსხის დამტკიცების თაობაზე“ ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2017 წლის 28 დეკემბრის N39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე; 

                                              მომხსენებელი: /გელა ჩიკვაიძე/ 

  

5. ,,ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის  დებულების დამტკიცების შესახებ“ ვანის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 20 იანვრის N15 დადგენილებით დამტკიცებულ 

,,ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის დებულებაში“ ცვლილებების შეტანის 

თაობაზე; 

                                                მომხსენებელი: /გიორგი ივანიაძე/ 

6. ,,ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ვანის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 ნოემბრის N29 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე; 

                                              მომხსენებელი: /დავით გაბუნია/ 

7. ,,ვანის მუნიციპალიტეტის დასახლების საერთო კრების ტიპური დებულების დამტკიცების 

შესახებ იმ დასახლებისათვის, რომელშიც რეგისტრირებულ ამომრჩეველთა რაოდენობა 2000-ს 
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არ აღემატება“ ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 20 იანვრის N3 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ; 

                                                                                     მომხსენებელი:/ გელა ჩიკვაიძე/ 

8. ,,ვანის მუნიციპალიტეტის ორგანოების, დაწესებულებების და მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 

სახსრებიდან დაფინანსებული კერძო სამართლის იურიდიული პირ(ებ)ის მიერ საჯარო 

ინფორმაციის პროაქტიულად და ბეჭდური ფორმით გამოქვეყნების წესის, პროაქტიულად და 

ბეჭდური ფორმით გამოსაქვეყნებელი საჯარო ინფორმაციის ნუსხისა და  საჯარო 

ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარტის დამტკიცების შესახებ“ ვანის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2016 წლის 4 თებერვლის N5 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის შესახებ; 

                             მომხსენებელი: /გელა ჩიკვაიძე/ 

9. ,,ვანის მუნიციპალიტეტის გამგებლისა და ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების 

მიერ მუნიციპალიტეტის ამომრჩევლებთან საჯარო შეხვედრების მოწყობისა და გაწეული 

მუშაობის შესახებ ანგარიშის წარდგენის წესისა და ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

წევრის მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშის ფორმის დამტკიცების შესახებ“ ვანის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 1 ოქტომბრის N41 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის შესახებ; 

                      მომხსენებელი: /გელა ჩიკვაიძე/ 

10. ,,ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და მერიის მიერ გაცემული საჯარო ინფორმაციის 

ასლის გადაღების მოსაკრებლის გადახდის წესის დამტკიცების შესახებ“;  

                               მომხსენებელი: /გელა ჩიკვაიძე/ 

11. „ვანის მუნიციპალიტეტში სტიქიის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურული 

ობიექტების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელებისთვის გამოყოფილი თანხიდან 

შესასრულებელი სამუშაოების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ვანის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2018 წლის 12 იანვრის N27 16 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ; 

                                მომხსენებელი: /მამუკა ნამიჭეიშვილი/ 

 

12. ვანის მუნიციპალიტეტის მერისთვის სოფ.ტობანიერში მდებარე 4500კვმ სასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის ნაკვეთისა და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობის (ს/კ 31.04.21.212 -

კალისტრატე ცინცაძის სახლ-მუზეუმი) ა(ა)იპ,,ვანის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო, 

განათლებისა და ტურიზმის განვითარების ცენტრისათვის’’ უსასყიდლო უზუფრუქტის 

ფორმით, პირდაპირი განკარგვის წესით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ’’; 

მომხსენებელი: /ზვიად კაპანაძე/ 
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13. ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 10 იანვრის N27 14 განკარგულებით 

დამტკიცებულ ,,ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე ბავშვების დახმარების პროგრამაში“ 

ცვლილების შეტანის თაობაზე; 

მომხსენებელი: /მიხეილ სვანაძე/ 

14. ვანის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,საბავშვო 

ბაღების გაერთიანება“ -ს (ს/კ 229658572) წესდების დამტკიცების შესახებ“ მუნიციპალიტეტის 

მერის ბრძანების პროექტზე თანხმობის მიცემის თაობაზე; 

მომხს: /ნარგიზი ალფაიძე/ 

 

15. ვანის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის სარაგბო 

კლუბ ,,აიეტი“-ს“ (ს/კ 429651469) წესდების დამტკიცების შესახებ“ მუნიციპალიტეტის მერის 

ბრძანების პროექტზე თანხმობის მიცემის თაობაზე; 

მომხს: /ნარგიზი ალფაიძე/ 

სხდომის თავმჯდომარემ გიორგი ივანიაძემ კენჭი უყარა 2018 წლის 21 თებერვლის საკრებულოს  

სხდომის დღის წესრიგს. 

ღია კენჭისყრის შედეგი იყო შემდეგი: 

                                         მომხრე - 10 

                                    წინააღმდეგი-არცერთი 

ბიუროს წევრი . 

დღის წესრიგით წარმოდგენილ პირველ საკითხთან დაკავშირებით მომხსენებელმა გიორგი 

ივანიაძემ წარმოადგინა დადგენილების პროექტი „ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 10 იანვრის 

N48 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ; 

მომხსენებელმა აღნიშნა, რომ რეგლამენტში გაიპარა ტექნიკური ხარვეზი, სიტყვა „მერის“ ნაცვლად 

ეწერა „გამგებელი“ და შესწორდა ამ პროექტით, ასევე მე-17 პრიმა მუხლად დაემატა ,,ვანის 

მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭო“. 

 

ბიუროს წევრების მხრიდან შენიშვნები არ დაფიქსირებულა. 

ბიუროს სხდომის თავმჯდომარემ  გიორგი ივანიაძემ კენჭი უყარა დღის წესრიგის  პირველ საკითხს. 
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ღია კენჭისყრის შედეგი იყო შემდეგი: 

მომხრე -10 

წინააღმდეგი-არცერთი. 

ბიუროს წევრი. 

ბიუროს წევრებმა მიიღეს გადაწყვეტილება აღნიშნული საკითხი შეტანილი იქნას საკრებულოს 2018 

წლის  21 თებერვლის   საკრებულოს  სხდომის დღის წესრიგში. 

 

   დღის წესრიგით წარმოდგენილ მეორე  საკითხთან დაკავშირებით  მომხსენებელმა ივანე მამფორიამ 

წარმოადგინა დადგენილების პროექტი ,,ვანის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის 

დამტკიცების შესახებ“ ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის N38 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. დადგენილების პროექტის მიხედვით, 

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობების და გადასახდელების მოცულობა რჩება უცვლელი, 

ხოლო გადასახდელების ნაწილში განხორციელდება შემდეგი სახის ცვლილებები: 

სანიაღვრე-საწრეტი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობის, რეაბილიტაციის და 

ექსპლოატაციის დაფინანსება იზრდება 18,0 ათასი ლარით, წყლის სისტემის რეაბილიტაციის და 

ექსპლოატაციის დაფინანსება იზრდება 5,0 ათასი ლარით, გარე განათების რეაბილიტაციის და 

ექსპლოატაციის დაფინანსება იზრდება 7,6 ათასი ლარით, ურბანული ტერიტორიის კეთილმოწყობა - 

დაფინანსება იზრდება 7,3 ათასი ლარით, გზების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და მოვლა-შენახვა - 

მცირდება 130,7 ათასი ლარით, სკოლამდელი დაწესებულებების მშენებლობა და რეაბილიტაცია - 

დაფინანსება იზრდება 0,6 ათასი ლარით, სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და 

რეაბილიტაცია - დაფინანსება იზრდება 45,5 ათასი ლარით, კულტურის სფეროს ინფრასტრუქტურის 

მშენებლობა და რეაბილიტაცია - დაფინანსება იზრდება 3,0 ათასი ლარით, მხარეთმცოდნეობის 

მუზეუმის მოსაწყობად მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციულ შენობის სააქტო დარბაზის 

რეაბილიტაციის და სხვადასხვა საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადების მიზნით მიიმართება 43,7 

ათასი ლარი. 

 

ბიუროს წევრების მხრიდან შენიშვნები არ დაფიქსირებულა. 

ბიუროს სხდომის თავმჯდომარემ  გიორგი ივანიაძემ კენჭი უყარა დღის წესრიგის  მეორე საკითხს. 

ღია კენჭისყრის შედეგი იყო შემდეგი: 

მომხრე -10 

წინააღმდეგი-არცერთი. 

ბიუროს წევრი. 

ბიუროს წევრებმა მიიღეს გადაწყვეტილება აღნიშნული საკითხი შეტანილი იქნას საკრებულოს 2018 

წლის  21 თებერვლის   საკრებულოს  სხდომის დღის წესრიგში. 
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დღის წესრიგით წარმოდგენილ მესამე საკითხთან დაკავშირებით მომხსენებელმა დავით გაბუნიამ 

წარმოადგინა დადგენილების პროექტი „ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის პოლიტიკურ 

თანამდებობის პირთა, პროფესიულ საჯარო მოხელეთა 2018 წლის საშტატო ნუსხის, 

თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების დამტკიცებისა დახელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა 

რაოდენობის და შრომითი ანაზღაურების განსაზღვრის შესახებ“ ვანის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის N40 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ. 

    მომხსენებელმა აღნიშნა, რომ ცვლილება შევიდა მერიის  თანმდებობრივ სარგოებში. კერძოდ, 

მერის ხელფასი გახდა 2980 ლარი, პირველი მოადგილის 1980 ლარი და მოადგილის 1880 ლარი, ასევე 

ადმინისტრაციულ ერთეულში მე-3 კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტის ხელფასი გახდა 450 ლარი. 

ბიუროს წევრების მხრიდან შენიშვნები არ დაფიქსირებულა. 

ბიუროს სხდომის თავმჯდომარემ  გიორგი ივანიაძემ კენჭი უყარა დღის წესრიგის  მესამე საკითხს. 

ღია კენჭისყრის შედეგი იყო შემდეგი: 

მომხრე -10 

წინააღმდეგი-არცერთი. 

ბიუროს წევრი. 

ბიუროს წევრებმა მიიღეს გადაწყვეტილება აღნიშნული საკითხი შეტანილი იქნას საკრებულოს 2018 

წლის  21 თებერვლის   საკრებულოს  სხდომის დღის წესრიგში. 

დღის წესრიგით წარმოდგენილ მეოთხე საკითხთან დაკავშირებით მომხსენებელმა გელა ჩიკვაიძემ 

წარმოადგინა დადგენილების პროექტი. ,,ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პოლიტიკურ 

თანამდებობის პირთა და აპარატის პროფესიულ საჯარო  მოხელეთა თანამდებობრივ რანგებში 

განაწილების და თანმდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრის, საკრებულოს აპარატში 

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის და შრომითი ანაზღაურების 

განსაზღვრისა და საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხის დამტკიცების თაობაზე“ ვანის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის N39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 

შესახებ. 

მომხსენებელმა აღნიშნა, რომ ცვლილება შევიდა საკრებულოს თანამდებობრივ სარგოებში. კერძოდ, 

საკრებულოს თავმჯდომარის ხელფასი გახდა 2980,0 ლარი, მოადგილის 1980,0 ლარი და კომისიების 

და ფრაქციის თავმჯდომარეების 1650.0 ლარი. 

ბიუროს წევრების მხრიდან შენიშვნები არ დაფიქსირებულა. 

ბიუროს სხდომის თავმჯდომარემ  გიორგი ივანიაძემ კენჭი უყარა დღის წესრიგის  მეოთხე საკითხს. 

ღია კენჭისყრის შედეგი იყო შემდეგი: 
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მომხრე -10 

წინააღმდეგი-არცერთი. 

ბიუროს წევრი. 

ბიუროს წევრებმა მიიღეს გადაწყვეტილება აღნიშნული საკითხი შეტანილი იქნას საკრებულოს 2018 

წლის  21 თებერვლის   საკრებულოს  სხდომის დღის წესრიგში. 

 

დღის წესრიგით წარმოდგენილ მეხუთე პროექტთან დაკავშირებით  მომხსენებელმა გიორგი 

ივანიაძემ წარმოადგინა დადგენილების ,,ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის  

დებულების დამტკიცების შესახებ“ ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 20 იანვრის N15 

დადგენილებით დამტკიცებულ ,,ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის დებულებაში“ 

ცვლილებების შეტანის თაობაზე; 

მომხსენებელმა, აღნიშნა რომ აპარატის დებულებაში შევიდა ტერმინოლოგიური ცვლილება. 

შტატგარეშე მოსამსახურის ნაცვლად ჩაიწერება შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი. 

ასევე ჩაემატა მოხელეთა შეფასების სისტემა და  აპარატის საჯარო მოხელეების დანიშვნის წესი. 

ბიუროს წევრების მხრიდან შენიშვნები არ დაფიქსირებულა. 

ბიუროს სხდომის თავმჯდომარემ  გიორგი ივანიაძემ კენჭი უყარა დღის წესრიგის  მეხუთე საკითხს. 

ღია კენჭისყრის შედეგი იყო შემდეგი: 

მომხრე -10 

წინააღმდეგი-არცერთი. 

ბიუროს წევრი. 

ბიუროს წევრებმა მიიღეს გადაწყვეტილება აღნიშნული საკითხი შეტანილი იქნას საკრებულოს 2018 

წლის  21 თებერვლის   საკრებულოს  სხდომის დღის წესრიგში. 

დღის წესრიგით წარმოდგენილ მეექვსე საკითხთან დაკავშირებით მომხსენებელმა დავით გაბუნიამ 

წარმოადგინა დადგენილების პროექტი ,,ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების 

შესახებ“ ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 ნოემბრის N29 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე. 

მომხსენებელმა მოკლედ ისაუბრა იმ ცვლილებების შესახებ, რომელიც შევიდა ამ პროექტში და 

აღნიშნა, რომ თითქმის ახალი სახითაა წარმოდგენილი დებულება. 

 

ბიუროს წევრების მხრიდან შენიშვნები არ დაფიქსირებულა. 

ბიუროს სხდომის თავმჯდომარემ  გიორგი ივანიაძემ კენჭი უყარა დღის წესრიგის  მეექვსე საკითხს. 
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ღია კენჭისყრის შედეგი იყო შემდეგი: 

მომხრე -10 

წინააღმდეგი-არცერთი. 

ბიუროს წევრი. 

ბიუროს წევრებმა მიიღეს გადაწყვეტილება აღნიშნული საკითხი შეტანილი იქნას საკრებულოს 2018 

წლის  21 თებერვლის   საკრებულოს  სხდომის დღის წესრიგში. 

 

დღის წესრიგით წარმოდგენილ მეშვიდე საკითხთან დაკავშირებით მომხსენებელმა გელა ჩიკვაიძემ  

წარმოადგინა დადგენილების პროექტი ,,ვანის მუნიციპალიტეტის დასახლების საერთო კრების 

ტიპური დებულების დამტკიცების შესახებ იმ დასახლებისათვის, რომელშიც რეგისტრირებულ 

ამომრჩეველთა რაოდენობა 2000-ს არ აღემატება“ ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 

20 იანვრის N3 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ. 

  მომხსენებელმა აღნიშნა, რომ  ძირითადი ცვლილება წარმოდგენილ დადგენილებაში არის სიტყვა 

„გამგეობა“ და „გამგებელი“ შეიცვალა „მერიით“ და „მერით.“ 

ბიუროს წევრების მხრიდან შენიშვნები არ დაფიქსირებულა. 

ბიუროს სხდომის თავმჯდომარემ  გიორგი ივანიაძემ კენჭი უყარა დღის წესრიგის  მეშვიდე საკითხს. 

ღია კენჭისყრის შედეგი იყო შემდეგი: 

მომხრე -10 

წინააღმდეგი-არცერთი. 

ბიუროს წევრი. 

ბიუროს წევრებმა მიიღეს გადაწყვეტილება აღნიშნული საკითხი შეტანილი იქნას საკრებულოს 2018 

წლის  21 თებერვლის   საკრებულოს  სხდომის დღის წესრიგში. 

დღის წესრიგით წარმოდგენილ მერვე საკითხთან დაკავშირებით  მომხსენებელმა  წარმოადგინა 

დადგენილების პროექტი ,,ვანის მუნიციპალიტეტის ორგანოების, დაწესებულებების და 

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სახსრებიდან დაფინანსებული კერძო სამართლის იურიდიული 

პირ(ებ)ის მიერ საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად და ბეჭდური ფორმით გამოქვეყნების წესის, 

პროაქტიულად და ბეჭდური ფორმით გამოსაქვეყნებელი საჯარო ინფორმაციის ნუსხისა და  საჯარო 

ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარტის დამტკიცების შესახებ“ ვანის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2016 წლის 4 თებერვლის N5 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 

შესახებ. 

მომხსენებელმა აღნიშნა, რომ  ძირითადი ცვლილება ამ დებულებაშიც არის ტექნიკური ხასიათის, 

რომ სიტყვა „გამგეობა და გამგებელი“ შეიცვალა „მერიით და მერით.“ 
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ბიუროს წევრების მხრიდან შენიშვნები არ დაფიქსირებულა. 

ბიუროს სხდომის თავმჯდომარემ  გიორგი ივანიაძემ კენჭი უყარა დღის წესრიგის  მერვე  საკითხს. 

ღია კენჭისყრის შედეგი იყო შემდეგი: 

მომხრე -10 

წინააღმდეგი-არცერთი. 

ბიუროს წევრი. 

ბიუროს წევრებმა მიიღეს გადაწყვეტილება აღნიშნული საკითხი შეტანილი იქნას საკრებულოს 2018 

წლის  21 თებერვლის   საკრებულოს  სხდომის დღის წესრიგში. 

დღის წესრიგით წარმოდგენილ მეცხრე  საკითხთან დაკავშირებით  მომხსენებელმა გელა ჩიკვაიძემ 

წარმოადგინა დადგენილების პროექტი ,,ვანის მუნიციპალიტეტის გამგებლისა და ვანის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების მიერ მუნიციპალიტეტის ამომრჩევლებთან საჯარო 

შეხვედრების მოწყობისა და გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშის წარდგენის წესისა და ვანის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშის ფორმის დამტკიცების 

შესახებ“ ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 1 ოქტომბრის N41 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის შესახებ. 

 მომხსენებელმა აღნიშნა, რომ  ძირითადი ცვლილება ამ დადგენილებაში არის ტექნიკური ხასიათის, 

კერძოდ“ გამგეობა და გამგებელი“ შეიცვალა „მერიით და მერით“. 

ბიუროს წევრების მხრიდან შენიშვნები არ დაფიქსირებულა. 

ბიუროს სხდომის თავმჯდომარემ  გიორგი ივანიაძემ კენჭი უყარა დღის წესრიგის  მეცხრე საკითხს. 

ღია კენჭისყრის შედეგი იყო შემდეგი: 

მომხრე -10 

წინააღმდეგი-არცერთი. 

ბიუროს წევრი. 

ბიუროს წევრებმა მიიღეს გადაწყვეტილება აღნიშნული საკითხი შეტანილი იქნას საკრებულოს 2018 

წლის  21 თებერვლის   საკრებულოს  სხდომის დღის წესრიგში. 

 

დღის წესრიგით წარმოდგენილ მეათე საკითხთან დაკავშირებით მომხსენებელმა გელა ჩიკვაიძემ 

წარმოადგინა დადგენილების პროექტი ,,ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და მერიის მიერ 

გაცემული საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის გადახდის წესის დამტკიცების 

შესახებ“  
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 მომხსენებელმა აღნიშნა, რომ საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის შესახებ 

საქართველოს კანონით განსაზღრული შეღავათის გარდა, წლის განმავლობაში საჯარო ინფორმაციის 

ასლის გადაღების მოსაკრებლის გადახდის გარეშე გაიცემა ის საჯარო ინფორმაცია, რომლის ასლის 

გადაღების მოსაკრებლის ოდენობა არ აღემატება 2 ლარს.   

ბიუროს წევრების მხრიდან შენიშვნები არ დაფიქსირებულა. 

ბიუროს სხდომის თავმჯდომარემ  გიორგი ივანიაძემ კენჭი უყარა დღის წესრიგის  მეათე საკითხს. 

ღია კენჭისყრის შედეგი იყო შემდეგი: 

მომხრე -10 

წინააღმდეგი-არცერთი. 

ბიუროს წევრი. 

ბიუროს წევრებმა მიიღეს გადაწყვეტილება აღნიშნული საკითხი შეტანილი იქნას საკრებულოს 2018 

წლის  21 თებერვლის   საკრებულოს  სხდომის დღის წესრიგში. 

 

დღის წესრიგით წარმოდგენილ მეთერთმეტე საკითხთან დაკავშირებით  მომხსენებელმა მამუკა 

ნამიჭეიშვილმა  წარმოადგინა განკარგულების პროექტი  „ვანის მუნიციპალიტეტში სტიქიის შედეგად 

დაზიანებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების სარეაბილიტაციო სამუშაოების 

განხორციელებისთვის გამოყოფილი თანხიდან შესასრულებელი სამუშაოების ნუსხის დამტკიცების 

შესახებ“ ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 12 იანვრის N27 16 განკარგულებაში 

ცვლილებების შეტანის შესახებ; 

მომხსენებელმა მოკლედ აღნიშნა, რომ  სტიქიის შედეგად სალიკვიდაციოთ გამოყოფილი თანხიდან 2 

000 000 ლარი, გამორიცხული იქნა სამუშაოების განხორციელებაზე ზედამხედველობის  

მომსახურების თანხა 37 710 ლარი, რომელიც გადავიდა სამუშაოების ღირებულებაში-37 510 ლარი და 

საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადების ღირებულებაში 200 ლარი. სამუშაოების ღირებულება 1 920 

290 ლარის ნაცვლად გახდა 1 957 800 ლარი. საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 

მომზადების ღირებულება ნაცვლად 42 000 ლარისა გახდა 42 200 ლარი. 

ასევე დახმარებები გამოიყო სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობების დასახმარებლად: 

სოფელ ზედა ვანში როხვაძეების სახლის შესაკაეთებლად 1000 ლარი,სოფელ დიხაშხოში თემურაზ 

ვერულაშვილის სახლის აღდგენისათვის 7845 ლარი. ტარიელ საღრიშვილის სახლის შეკეთებისთვის 

2100 ლარი. სოფელ ამარლებაში მერაბ კვაჩიძეს გაეწია დახმარება 1500 ლარით. 

სოფელ ძულუხის მცხოვრებმა ლამზირა ხელაძემ პირადი განცხადებით უარი განაცხადა 1500 ლარის 

დახმარებაზე. (საამშენებლო მასალების შეძენაზე). 

სოფელ უხუთში გოგუცა ასათიანის მიეცა დახმარება 7845 ლარი. 
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ბიუროს წევრების მხრიდან შენიშვნები არ დაფიქსირებულა. 

ბიუროს სხდომის თავმჯდომარემ  გიორგი ივანიაძემ კენჭი უყარა დღის წესრიგის  მეთერთმეტე 

საკითხს. 

ღია კენჭისყრის შედეგი იყო შემდეგი: 

მომხრე -10 

წინააღმდეგი-არცერთი. 

ბიუროს წევრი. 

ბიუროს წევრებმა მიიღეს გადაწყვეტილება აღნიშნული საკითხი შეტანილი იქნას საკრებულოს 2018 

წლის  21 თებერვლის   საკრებულოს  სხდომის დღის წესრიგში. 

 

დღის წესრიგით წარმოდგენილ მეთორმეტე საკითხთან დაკავშირებით მომხსენებელმა ზვიად 

კაპანაძემ წარმოადგინა განკარგულების პროექტი ,,ვანის მუნიციპალიტეტის მერისთვის სოფ. 

ტობანიერში მდებარე 4500კვმ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთისა და მასზე 

განთავსებული შენობა-ნაგებობის (ს/კ 31.04.21.212 -კალისტრატე ცინცაძის სახლ-მუზეუმი) ა(ა)იპ 

,,ვანის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო, განათლებისა და ტურიზმის განვითარების ცენტრისათვის’’ 

უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, პირდაპირი განკარგვის წესით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის 

შესახებ’’ 

 მომხსენებელმა აღნიშნა, რომ მიწა, რომეზეც კალისტრატე ცინცაძის სახლ-მუზეუმია განთავსებული 

გადაეცა პირდაპირი განკარგვის წესით ა.(ა) ი.პ ,,ვანის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო, განათლების 

და ტურიზმის განვითარების ცენტრს. 

ბიუროს წევრების მხრიდან შენიშვნები არ დაფიქსირებულა. 

ბიუროს სხდომის თავმჯდომარემ  გიორგი ივანიაძემ კენჭი უყარა დღის წესრიგის  მეტორმეტე 

საკითხს. 

ღია კენჭისყრის შედეგი იყო შემდეგი: 

მომხრე -10 

წინააღმდეგი-არცერთი. 

ბიუროს წევრი. 

ბიუროს წევრებმა მიიღეს გადაწყვეტილება აღნიშნული საკითხი შეტანილი იქნას საკრებულოს 2018 

წლის  21 თებერვლის   საკრებულოს  სხდომის დღის წესრიგში. 
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დღის წესრიგით წარმოდგენილ მეცამეტე საკითხთან დაკავშირებით  მომხსენებელმა მიხეილ 

სვანაძემ წარმოადგინა განკარგულების პროექტი ,, ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 

10 იანვრის N27 14 განკარგულებით დამტკიცებულ ,,ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე ბავშვების 

დახმარების პროგრამაში“ ცვლილების შეტანის თაობაზე.“ 

მომხსენებელმა აღნიშნა, რომ  ძირითადი ცვლილება არის არომატული ამინომჟავეების 

მეტაბოლიზმის დარღვევებით (ფენილკეტონურია და სხვა ჰიპერფენილალანინემიები) დაავადებული 

18 წლამდე ასაკის ბავშვებისათვის ყოველთვიური დახმარება 100 ლარის ნაცვლად იქნება 200 ლარი. 

ბიუროს წევრების მხრიდან შენიშვნები არ დაფიქსირებულა. 

ბიუროს სხდომის თავმჯდომარემ  გიორგი ივანიაძემ კენჭი უყარა დღის წესრიგის  მეცამეტე 

საკითხს. 

ღია კენჭისყრის შედეგი იყო შემდეგი: 

მომხრე -10 

წინააღმდეგი-არცერთი. 

ბიუროს წევრი. 

ბიუროს წევრებმა მიიღეს გადაწყვეტილება აღნიშნული საკითხი შეტანილი იქნას საკრებულოს 2018 

წლის  21 თებერვლის   საკრებულოს  სხდომის დღის წესრიგში. 

 

დღის წესრიგით წარმოდგენილ მეთოთხმეტე საკითხთან დაკავშირებით მომხსენებელმა ნარგიზი 

ალფაიძემ წარმოადგინა განკარგულების პროექტი ,,ვანის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,საბავშვო ბაღების გაერთიანება“ -ს (ს/კ 229658572) წესდების 

დამტკიცების შესახებ“ მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების პროექტზე თანხმობის მიცემის თაობაზე 

მომხსენებელმა აღნიშნა, რომ სამსახურის დებულებაში სიტყვა „გამგეობა“ შეიცვალა „მერიით“ და 

„გამგებელი“ „მერით“. სხვა ცვლილებები დებულებაში არ შესულა. 

ბიუროს წევრების მხრიდან შენიშვნები არ დაფიქსირებულა. 

ბიუროს სხდომის თავმჯდომარემ  გიორგი ივანიაძემ კენჭი უყარა დღის წესრიგის  მეთოთხმეტე 

საკითხს. 

ღია კენჭისყრის შედეგი იყო შემდეგი: 

მომხრე -10 
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წინააღმდეგი-არცერთი. 

ბიუროს წევრი. 

ბიუროს წევრებმა მიიღეს გადაწყვეტილება აღნიშნული საკითხი შეტანილი იქნას საკრებულოს 2018 

წლის  21 თებერვლის   საკრებულოს  სხდომის დღის წესრიგში. 

დღის წესრიგით წარმოდგენილ მეთუთხმეტე  საკითხთან დაკავშირებით მომხსენებელმა ნარგიზი 

ალფაიძემ, წარმოადგინა განკარგულების  პროექტი ,,ვანის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის სარაგბო კლუბ ,,აიეტი“-ს“ (ს/კ 429651469) წესდების 

დამტკიცების შესახებ“ მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების პროექტზე თანხმობის მიცემის თაობაზე“ 

 მომხსენებელმა აღნიშნა, რომ დებულებაში ფუნქციონალური ცვლილებები არ ყოფილა, სიტყვა 

„გამგეობა „შეიცვალა „მერიით,“ ასევე „გამგებელი“ „მერით“. 

ბიუროს წევრების მხრიდან შენიშვნები არ დაფიქსირებულა. 

ბიუროს სხდომის თავმჯდომარემ  გიორგი ივანიაძემ კენჭი უყარა დღის წესრიგის  მეთხუთმეტე 

საკითხს. 

ღია კენჭისყრის შედეგი იყო შემდეგი: 

მომხრე -10 

წინააღმდეგი-არცერთი. 

ბიუროს წევრი. 

ბიუროს წევრებმა მიიღეს გადაწყვეტილება აღნიშნული საკითხი შეტანილი იქნას საკრებულოს 2018 

წლის  21 თებერვლის   საკრებულოს  სხდომის დღის წესრიგში. 

 

ამით  ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს  რიგგარეშე სხდომამ მუშაობა დაამთავრა. 

    

 

         

                   გიორგი ივანიაძე 

  ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

         ბიუროს  სხდომის თავმჯდომარე 

 


