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                                     ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს 

                                                        სხდომის ოქმი N11 

 

ქ. ვანი, თავისუფლების ქ. N65                                                                             06.03.2018 წ. 

ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომას თავმჯდომარეობდა საკრებულოს 

თავმჯდომარე - ალექსანდრე ლილუაშვილი. 

სხდომას  ესწრებოდა საკრებულოს ბიუროს 11 წევრი: – ალექსანდრე ლილუაშვილი, გიორგი 

ივანიაძე, გელა ჩიკვაიძე, ტარიელ ბარამიძე, რამაზ არველაძე, გიგა გოგიბერიძე, კობა ტოხვაძე, გელა 

ვარდოსანიძე, ეთერ ჭიჭინაძე, ვლადიმერ ჭვალაძე, გელა ღვიტიძე. 

 

სხდომას საპატიო მიზეზით არ ესწრებოდა საკრებულოს ბიუროს წევრი: კობა ძაგნიძე. 

       (დანართი N1) 

 სხდომას ასევე ესწრებოდნენ: 

საკრებულოს აპარატის იურიდიულ და საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილების უფროსის 

მოადგილე საორგანიზაციო საკითხებში- ლუბა გოგოძე. 

 

მოწვეული პირები: 

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

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

მერიის ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახურის,იურიდიული და  ადამიანური რესურსების 

მართვის  განყოფილების უფროსი მარინა ღვინიანიძე 

მერიის ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახურის,იურიდიული და  ადამიანური რესურსების 

მართვის  განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი- ნარგიზი ალფაიძე. 

 

სხდომა 1400 საათზე გახსნა საკრებულოს ბიუროს სხდომის თავმჯდომარემ ალექსანდრე 

ლილუაშვილმა და წარმოადგინა 2018 წლის   საკრებულოს  6 მარტის  სხდომის დღის წესრიგი. 
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                              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; 

                                                       მომხს: ტარიელ ბარამიძე 

2.,,ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებების საბიუჯეტო კლასიფიკაციის 

მუხლებსა და პროგრამულ კოდებს შორის გადანაწილებების წესის დამტკიცების შესახებ“. 

 

                                               მომხს:ივანე მამფორია 

3.,,ვანის მუნიციპალიტეტის ოფიციალური ვებგვერდის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ვანის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 1 ოქტომბრის  N44 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე. 

                                                          მომხს. გიორგი ივანიაძე 

 

4.,,ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის  ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა სამსახურის 

დებულების დამტკიცების შესახებ”ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 იანვრის N61 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. 

                                                           მომხს. მარინა ღვინიანიძე 

5.,,ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკისა და მუნიციპალური ქონების მართვის სამსახურის 

დებულების დამტკიცების შესახებ”ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 იანვრის N62 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. 

                                                           მომხს. მარინა ღვინიანიძე 

6.,,ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმის და 

ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ”ვანის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2018 წლის 25 იანვრის N63 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. 

                                                           მომხს. მარინა ღვინიანიძე 

 

7.,,ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტისა და ინპექტირების სამსახურის დებულების 

დამტკიცების შესახებ.“ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 იანვრის N64 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. 
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                                                              მომხს. მარინა ღვინიანიძე 

8.,,ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურისა და არქიტექტურის 

სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ.“ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 

იანვრის N65 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. 

                                                             მომხს. მარინა ღვინიანიძე 

9.,,ვანის მუნიციპალიტეტის  სამხედრო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ”ვანის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 იანვრის N66 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე. 

                                                              მომხს. მარინა ღვინიანიძე 

10.,,ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის  ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების 

შესახებ”ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 იანვრის N67 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე. 

                                                          მომხს. მარინა ღვინიანიძე 

11.,,ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის დებულების დამტკიცების 

შესახებ”ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 იანვრის N68 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე. 

                                                          მომხს. მარინა ღვინიანიძე 

12.,,ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახურის დებულების 

დამტკიცების შესახებ”ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 იანვრის N69 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. 

                                                          მომხს. მარინა ღვინიანიძე 

 

13. „ვანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საარჩევნო-სააგიტაციო მასალების განთავსების 

რეგულირების შესახებ; 

                                 მომხსენებელი: გელა ჩიკვაიძე 

 

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

დაწესებულებების გაერთიანების“ (ს/კ 429651717) წესდების დამტკიცების შესახებ“ 

მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების პროექტზე თანხმობის მიცემის თაობაზე. 

                                                            მომხს: ნარგიზი ალფაიძე 
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 15. ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 10 იანვრის N 27 13 განკარგულებით 

დამტკიცებულ ,,სტიქიით დაზარალებულთა დახმარების პროგრამაში“ ცვლილებების შეტანის 

თაობაზე  

                                                          მომხს: მიხეილ სვანაძე 

 

16. სხვადასხვა 

სხდომის თავმჯდომარემ ალექსანდრე ლილუაშვილმა კენჭი უყარა წარმოდგენილ საკრებულოს  

სხდომის დღის წესრიგს. 

ღია კენჭისყრის შედეგი იყო შემდეგი: 

მომხრე - 11 

წინააღმდეგი-არცერთი 

ბიუროს წევრი . 

  დღის წესრიგით წარმოდგენილ პირველ საკითხზე მომხსენებელმა ტარიელ ბარამიძემ წარმოადგინა 

დადგენილების პროექტი ,,ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის, გარდა საკრებულოს 

თანამდებობის  პირისა, უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების 

ანაზღაურების წესის დამტკიცების შესახებ;“(დანართი N2) 

 მომხსენებელმა  მოკლედ აღნიშნა, რომ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრს, გარდა საკრებულოს 

თანამდებობის პირისა (შემდგომში - საკრებულოს წევრი), შეიძლება აუნაზღაურდეს შემდეგი სახის 

ხარჯები: საკრებულოსა და  საკრებულოს კომისიების რიგითი სხდომების მუშაობაში 

მონაწილეობისათვის, ამომრჩევლებთან გამართული შეხვედრებისათვის, საკრებულოს და 

საკრებულოს თავმჯდომარის სხვა დავალებების შესრულებისათვის (მათ შორის: საკრებულოსა და 

საკრებულოს კომისიების რიგგარეშე სხდომების, ასევე საკრებულოს ფრაქციების და დროებითი 

სამუშაო ჯგუფების მუშაობაში მონაწილეობისათვის), საკრებულოს წევრის ხარჯების ზღვრული 

ოდენობა არ აღემატება ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის თანამდებობრივი 

სარგოს მაქსიმალური ოდენობის 15 %-ს და შეადგენს თვეში 447 ლარს. 

  მომხრე – 11 

წინააღმდეგი – არცერთი 

ბიუროს წევრი. 

ბიუროს წევრების მხრიდან შენიშვნები არ დაფიქსირებულა. 

ბიუროს სხდომის თავმჯდომარემ  ალექსანდრე ლილუაშვილმა კენჭი უყარა დღის წესრიგის  

პირველ საკითხს. 
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ღია კენჭისყრის შედეგი იყო შემდეგი: 

მომხრე -11 

წინააღმდეგი-არცერთი. 

ბიუროს წევრი. 

ბიუროს წევრებმა მიიღეს გადაწყვეტილება აღნიშნული საკითხი შეტანილი იქნას საკრებულოს 2018 

წლის  6 მარტის  საკრებულოს  სხდომის დღის წესრიგში. 

 დღის წესრიგით წარმოდგენილ მეორე საკითხზე მომხსენებელმა ვანო მამფორიამ წარმოადგინა 

დადგენილების პროექტი ,,ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებების 

საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლებსა და პროგრამულ კოდებს შორის გადანაწილებების წესის 

დამტკიცების შესახებ“. (დანართი N3) მომხსენებელმა მოკლედ აღნიშნა, რომ ერთი პრიორიტეტის 

ფარგლებში შესაძლებელია განხორციელდეს პროგრამების, ქვეპროგრამებსა და საბიუჯეტო 

კლასიფიკაციის მუხლებს შორის თანხების გადანაწილება. ერთი პრიორიტეტის ფარგლებში 

პროგრამებს შორის თანხების გადანაწილება არ უნდა აღემატებოდეს ამ პრიორიტეტისათვის წლიური 

ბიუჯეტით დამტკიცებული გადასახდელების 5%-ს. 

ბიუროს წევრების მხრიდან შენიშვნები არ დაფიქსირებულა. 

ბიუროს სხდომის თავმჯდომარემ  ალექსანდრე ლილუაშვილმა კენჭი უყარა დღის წესრიგის მეორე 

საკითხს. 

ღია კენჭისყრის შედეგი იყო შემდეგი: 

მომხრე -11 

წინააღმდეგი-არცერთი. 

ბიუროს წევრი. 

ბიუროს წევრებმა მიიღეს გადაწყვეტილება აღნიშნული საკითხი შეტანილი იქნას საკრებულოს 2018 

წლის  6 მარტის  საკრებულოს  სხდომის დღის წესრიგში. 

 დღის წესრიგით წარმოდგენილ მესამე საკითხზე მომხსენებელმა გიორგი ივანიაძემ წარმოადგინა 

დადგენილების პროექტი .,,ვანის მუნიციპალიტეტის ოფიციალური ვებგვერდის დებულების 

დამტკიცების შესახებ“ ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 1 ოქტომბრის  N44 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.“(დანართი N4) 

მომხსენებელმა მოკლედ აღნიშნა, რომ ვებგვერდის ადმინისტრირებას ახორციელებს ვანის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი და ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული 

და შესყიდვების სამსახური. ვებგვერდის ადმინისტრირებაზე პასუხისმგებელს პირს/პირებს 

განსაზღვრავს მუნიციპალიტეტის მერი და საკრებულოს თავმჯდომარე. ამ დებულებაში შევიდა 9 

ცვლილება. ეს ცვლილებები ძირითადად ტექნიკური ხასიათისაა.  
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ბიუროს წევრების მხრიდან შენიშვნები არ დაფიქსირებულა. 

ბიუროს სხდომის თავმჯდომარემ  ალექსანდრე ლილუაშვილმა კენჭი უყარა დღის წესრიგის  მესამე 

საკითხს. 

ღია კენჭისყრის შედეგი იყო შემდეგი: 

მომხრე -11 

წინააღმდეგი-არცერთი. 

ბიუროს წევრი. 

ბიუროს წევრებმა მიიღეს გადაწყვეტილება აღნიშნული საკითხი შეტანილი იქნას საკრებულოს 2018 

წლის  6 მარტის  საკრებულოს  სხდომის დღის წესრიგში. 

 დღის წესრიგით წარმოდგენილ მეოთხე საკითხზე მომხსენებელმა მარინა ღვინიანიძემ წარმოადგინა 

დადგენილების პროექტი .,,ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის  ჯანმრთელობის დაცვისა და 

სოციალურ საკითხთა სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ”ვანის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2018 წლის 25 იანვრის N61 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.“ (დანართი 

N5) 

მომხსენებელმა მოკლედ აღნიშნა, რომ საქათველოს მთავრობის ადმინისტრაციიდან მიღებული იქნა 

შენიშვნები, რომელიც გაითვალისწინეს და შეიტანეს ცვლილება  წარმოდგენილ და შემდგომ 

დებულებებში.  

ბიუროს წევრების მხრიდან შენიშვნები არ დაფიქსირებულა. 

ბიუროს სხდომის თავმჯდომარემ  ალექსანდრე ლილუაშვილმა კენჭი უყარა დღის წესრიგის  

მეოთხე საკითხს. 

ღია კენჭისყრის შედეგი იყო შემდეგი: 

მომხრე -11 

წინააღმდეგი-არცერთი. 

ბიუროს წევრი. 

ბიუროს წევრებმა მიიღეს გადაწყვეტილება აღნიშნული საკითხი შეტანილი იქნას საკრებულოს 2018 

წლის  6 მარტის  საკრებულოს  სხდომის დღის წესრიგში. 

 დღის წესრიგით წარმოდგენილ მეხუთე საკითხზე მომხსენებელმა მარინა ღვინიანიძემ წარმოადგინა 

დადგენილების პროექტი ,,ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკისა და მუნიციპალური ქონების 

მართვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ”ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 

წლის 25 იანვრის N62 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.(დანართი N6) 
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მომხსენებელმა მოკლედ გააცნო ბიუროს წევრებს ამ დებულებაში ცვლილებების შესახებ. 

ბიუროს წევრების მხრიდან შენიშვნები არ დაფიქსირებულა. 

ბიუროს სხდომის თავმჯდომარემ  ალექსანდრე ლილუაშვილმა კენჭი უყარა დღის წესრიგის  

მეხუთე საკითხს. 

ღია კენჭისყრის შედეგი იყო შემდეგი: 

მომხრე -11 

წინააღმდეგი-არცერთი. 

ბიუროს წევრი. 

ბიუროს წევრებმა მიიღეს გადაწყვეტილება აღნიშნული საკითხი შეტანილი იქნას საკრებულოს 2018 

წლის  6 მარტის  საკრებულოს  სხდომის დღის წესრიგში. 

 დღის წესრიგით წარმოდგენილ მეექვსე საკითხთან  მომხსენებელმა მარინა ღვინიანიძემ 

წარმოადგინა დადგენილების პროექტი  ,,ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, 

სპორტის, ტურიზმის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის დებულების დამტკიცების 

შესახებ”ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 იანვრის N63 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე. 

მომხსენებელმა მოკლედ წარმოადგინა ამ დადგენილების ძირითადი ცვლილებები, აღნიშნა რომ 

შეიცვალა  სათაურიც და  ჩამოყალიბდა შემდეგი სახით: 

„ვანის  მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის,  განათლების, სპორტის, ტურიზმისა და 

ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის  დებულების დამტკიცების შესახებ“ 

ბიუროს წევრების მხრიდან შენიშვნები არ დაფიქსირებულა. 

ბიუროს სხდომის თავმჯდომარემ  ალექსანდრე ლილუაშვილმა კენჭი უყარა დღის წესრიგის  მეექვსე 

საკითხს. 

ღია კენჭისყრის შედეგი იყო შემდეგი: 

მომხრე -11 

წინააღმდეგი-არცერთი. 

ბიუროს წევრი. 

ბიუროს წევრებმა მიიღეს გადაწყვეტილება აღნიშნული საკითხი შეტანილი იქნას საკრებულოს 2018 

წლის  6 მარტის  საკრებულოს  სხდომის დღის წესრიგში. 
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დღის წესრიგით წარმოდგენილ მეშვიდე საკითხთან მომხსენებელმა მარინა ღვინიანიძემ 

წარმოადგინა დადგენილების პროექტი  ,,ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტისა და 

ინპექტირების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ.“ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2018 წლის 25 იანვრის N64 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.(დანართი N8) 

მომხსენებელმა მოკლედ წარმოადგინა ამ დადგენილების ძირითადი ცვლილებები. 

ბიუროს წევრების მხრიდან შენიშვნები არ დაფიქსირებულა. 

ბიუროს სხდომის თავმჯდომარემ  ალექსანდრე ლილუაშვილმა კენჭი უყარა დღის წესრიგის  

მეშვიდე  საკითხს. 

ღია კენჭისყრის შედეგი იყო შემდეგი: 

მომხრე -11 

წინააღმდეგი-არცერთი. 

ბიუროს წევრი. 

ბიუროს წევრებმა მიიღეს გადაწყვეტილება აღნიშნული საკითხი შეტანილი იქნას საკრებულოს 2018 

წლის  6 მარტის  საკრებულოს  სხდომის დღის წესრიგში. 

დღის წესრიგით წარმოდგენილ მერვე საკითხთან მომხსენებელმა მარინა ღვინიანიძემ წარმოადგინა 

დადგენილების პროექტი  ,,ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, 

ინფრასტრუქტურისა და არქიტექტურის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ.“ვანის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 იანვრის N65 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე. (დანართი N 9) 

მომხსენებელმა მოკლედ  წარმოადგინა ამ დადგენილების ცვლილებები. 

ბიუროს წევრების მხრიდან შენიშვნები არ დაფიქსირებულა. 

ბიუროს სხდომის თავმჯდომარემ  ალექსანდრე ლილუაშვილმა კენჭი უყარა დღის წესრიგის  მერვე 

საკითხს. 

ღია კენჭისყრის შედეგი იყო შემდეგი: 

მომხრე -11 

წინააღმდეგი-არცერთი. 

ბიუროს წევრი. 

ბიუროს წევრებმა მიიღეს გადაწყვეტილება აღნიშნული საკითხი შეტანილი იქნას საკრებულოს 2018 

წლის  6 მარტის  საკრებულოს  სხდომის დღის წესრიგში. 



9 
 

დღის წესრიგით წარმოდგენილ მეცხრე საკითხთან მომხსენებელმა მარინა ღვინიანიძემ წარმოადგინა 

დადგენილების პროექტი  ,,ვანის მუნიციპალიტეტის  სამხედრო სამსახურის დებულების 

დამტკიცების შესახებ”ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 იანვრის N66 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.(დანართი N10) 

მომხსენებელმა მოკლედ ისაუბრა იმ ცვლილებებზე, რომელიც შევიდა ამ დებულებაში. 

ბიუროს წევრების მხრიდან შენიშვნები არ დაფიქსირებულა. 

ბიუროს სხდომის თავმჯდომარემ  ალექსანდრე ლილუაშვილმა კენჭი უყარა დღის წესრიგის  მეცხრე 

საკითხს. 

ღია კენჭისყრის შედეგი იყო შემდეგი: 

მომხრე -11 

წინააღმდეგი-არცერთი. 

ბიუროს წევრი. 

ბიუროს წევრებმა მიიღეს გადაწყვეტილება აღნიშნული საკითხი შეტანილი იქნას საკრებულოს 2018 

წლის  6 მარტის  საკრებულოს  სხდომის დღის წესრიგში. 

დღის წესრიგით წარმოდგენილ მეათე საკითხთან მომხსენებელმა მარინა ღვინიანიძემ წარმოადგინა 

დადგენილების პროექტი  ,,ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის  ზედამხედველობის სამსახურის 

დებულების დამტკიცების შესახებ”ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 იანვრის N67 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. (დანართი N11) 

მომხსენებელმა მოკლედ ისაუბრა დებულებაში შეტანილ  ცვლილებებზე. 

 

ბიუროს წევრების მხრიდან შენიშვნები არ დაფიქსირებულა. 

ბიუროს სხდომის თავმჯდომარემ  ალექსანდრე ლილუაშვილმა კენჭი უყარა დღის წესრიგის  მეათე 

საკითხს. 

ღია კენჭისყრის შედეგი იყო შემდეგი: 

მომხრე -11 

წინააღმდეგი-არცერთი. 

ბიუროს წევრი. 

ბიუროს წევრებმა მიიღეს გადაწყვეტილება აღნიშნული საკითხი შეტანილი იქნას საკრებულოს 2018 

წლის  6 მარტის  საკრებულოს  სხდომის დღის წესრიგში. 
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 დღის წესრიგით წარმოდგენილ მეთერთმეტე საკითხთან მომხსენებელმა მარინა ღვინიანიძემ 

წარმოადგინა დადგენილების პროექტი ,,ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო 

სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ”ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 

იანვრის N68 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.(დანართი N12) 

მომხსენებელმა მოკლედ ისაუბარა სამსახურის დებულებაში შეტანილ ცვლილებებზე. 

ბიუროს წევრების მხრიდან შენიშვნები არ დაფიქსირებულა. 

ბიუროს სხდომის თავმჯდომარემ  ალექსანდრე ლილუაშვილმა კენჭი უყარა დღის წესრიგის 

მეთერთმეტე  საკითხს. 

ღია კენჭისყრის შედეგი იყო შემდეგი: 

მომხრე -11 

წინააღმდეგი-არცერთი. 

ბიუროს წევრი. 

ბიუროს წევრებმა მიიღეს გადაწყვეტილება აღნიშნული საკითხი შეტანილი იქნას საკრებულოს 2018 

წლის  6 მარტის  საკრებულოს  სხდომის დღის წესრიგში. 

დღის წესრიგით წარმოდგენილ მეთორმეტე საკითხთან მომხსენებელმა მარინა ღვინიანიძემ 

წარმოადგინა დადგენილების პროექტი ,,ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული და 

შესყიდვების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ”ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2018 წლის 25 იანვრის N69 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.(დანართი N13) 

მომხსენებელმა მოკლედ წარმოადგინა ცვლილებები ამ დებულებაში. 

ბიუროს წევრების მხრიდან შენიშვნები არ დაფიქსირებულა. 

 

ბიუროს სხდომის თავმჯდომარემ  ალექსანდრე ლილუაშვილმა კენჭი უყარა დღის წესრიგის  

მეთორმეტე საკითხს. 

ღია კენჭისყრის შედეგი იყო შემდეგი: 

მომხრე -11 

წინააღმდეგი-არცერთი. 

ბიუროს წევრი. 

ბიუროს წევრებმა მიიღეს გადაწყვეტილება აღნიშნული საკითხი შეტანილი იქნას საკრებულოს 2018 

წლის  6 მარტის  საკრებულოს  სხდომის დღის წესრიგში. 
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დღის წესრიგით წარმოდგენილ მეცამეტე საკითხთან მომხსენებელმა გელა ჩიკვაიძემ წარმოადგინა 

განკარგულების პროექტი „ვანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საარჩევნო-სააგიტაციო 

მასალების განთავსების რეგულირების შესახებ;(დანართი N14) 

მოხსენებელმა წარმოადგინა დანართის სახით იმ შენობა -ნაგებობების სია, სადაც შესაძლებელია 

განთავსდეს საარჩევნო-სააგიტაციო მასალები. 

ბიუროს წევრების მხრიდან შენიშვნები არ დაფიქსირებულა. 

ბიუროს სხდომის თავმჯდომარემ  ალექსანდრე ლილუაშვილმა კენჭი უყარა დღის წესრიგის  

მეცამეტე  საკითხს. 

ღია კენჭისყრის შედეგი იყო შემდეგი: 

მომხრე -11 

წინააღმდეგი-არცერთი. 

ბიუროს წევრი. 

ბიუროს წევრებმა მიიღეს გადაწყვეტილება აღნიშნული საკითხი შეტანილი იქნას საკრებულოს 2018 

წლის  6 მარტის  საკრებულოს  სხდომის დღის წესრიგში. 

დღის წესრიგით წარმოდგენილ მეთოთხმეტე საკითხთან მომხსენებელმა ნარგიზი ალფაიძემ 

წარმოადგინა განკარგულების პროექტი ,,ვანის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირის ,,სასპორტო დაწესებულებების გაერთიანების“ (ს/კ 429651717) წესდების 

დამტკიცების შესახებ“ მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების პროექტზე თანხმობის მიცემის 

თაობაზე.(დანართი N15) 

მოხსენებელმა მოკლედ აღნიშნა,რომ ძირითადი ცვლილება დებულებაში არის ტექნიკური ხასიათის. 

კერძოდ, გამგეობა შეიცვალა მერიით და გამგებელი მერით. ასევე დებულებაში დაემატა ამ 

სამსახურის შექმნის დრო და თარიღი, რაც ამ დრომდე არ ყოფილა მითითებული. 

 

ბიუროს წევრების მხრიდან შენიშვნები არ დაფიქსირებულა. 

ბიუროს სხდომის თავმჯდომარემ  ალექსანდრე ლილუაშვილმა კენჭი უყარა დღის წესრიგის  

მეთოთხმეტე საკითხს. 

ღია კენჭისყრის შედეგი იყო შემდეგი: 

მომხრე -11 

წინააღმდეგი-არცერთი. 



12 
 

ბიუროს წევრი. 

ბიუროს წევრებმა მიიღეს გადაწყვეტილება აღნიშნული საკითხი შეტანილი იქნას საკრებულოს 2018 

წლის  6 მარტის  საკრებულოს  სხდომის დღის წესრიგში. 

დღის წესრიგით წარმოდგენილ მეთხუთმეტე საკითხთან მომხსენებელმა მიხეილ სვანაძემ, 

წარმოადგინა განკარგულების პროექტი ,,ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 10 

იანვრის N 27 13 განკარგულებით დამტკიცებულ ,,სტიქიით დაზარალებულთა დახმარების 

პროგრამაში“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე.’’(დანართი N16) 

მოხსენებელმა მიკლედ აღნიშნა, რომ ძირითადი ცვლილება დებულებაში არის შემდეგი: 

სტიქიით დაზარალებულებს მიეცემათ დახმარება არაუმეტესს 2000 ლარი. 

ხანძრით შედეგად დაზარალებულებს არაუმეტესს 3000 ლარი. 

ბიუროს წევრების მხრიდან შენიშვნები არ დაფიქსირებულა. 

ბიუროს სხდომის თავმჯდომარემ  ალექსანდრე ლილუაშვილმა კენჭი უყარა დღის წესრიგის  

მეთხუთმეტე საკითხს. 

ღია კენჭისყრის შედეგი იყო შემდეგი: 

მომხრე -11 

წინააღმდეგი-არცერთი. 

ბიუროს წევრი. 

ბიუროს წევრებმა მიიღეს გადაწყვეტილება აღნიშნული საკითხი შეტანილი იქნას საკრებულოს 2018 

წლის  6 მარტის  საკრებულოს  სხდომის დღის წესრიგში. 

დღის წესრიგით გათვალისწინებულ საკითხზე ,,სხვადასხვა“ საკითხები არ განხილულა. 

 

დღის წესრიგით წარმოდგენილი საკითხების ამოწურვის შემდეგ საკრებულოს   სხდომამ მუშაობა 

დაამთავრა. 

 

                               ალექსანდრე ლილუაშვილი 

       ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის თავმჯდომარე 
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