
1 
 

 

                                     ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს  

                                                      რიგგარეშე სხდომის ოქმი N12 

 

ქ. ვანი, თავისუფლების ქ. N65                                                                             15.03.2018 წ. 

ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომას თავმჯდომარეობდა საკრებულოს 

თავმჯდომარე - ალექსანდრე ლილუაშვილი. 

სხდომას  ესწრებოდა საკრებულოს ბიუროს 10 წევრი: – ალექსანდრე ლილუაშვილი, გიორგი 

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

გელა ჩიკვაიძე, ეთერ ჭიჭინაძე, ვლადიმერ ჭვალაძე. 

სხდომას საპატიო მიზეზით არ ესწრებოდა საკრებულოს ბიუროს წევრი: კობა ძაგნიძე, გელა 

ღვიტიძე. 

       (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. 

 

სხდომა 1300 საათზე გახსნა საკრებულოს ბიუროს სხდომის თავმჯდომარემ ალექსანდრე 

ლილუაშვილმა და წარმოადგინა 2018 წლის   საკრებულოს  15 მარტის  სხდომის დღის წესრიგი. 

 

                                                             დ  ღ  ი   ს               წ  ე   ს   რ   ი   გ   ი 

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

საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის N38 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. 

 

                                                                                             მომხს. /ივანე მამფორია/ 

 

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

მოხელეთა 2018 წლის საშტატო ნუსხის, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების დამტკიცებისა და 
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ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის და შრომითი ანაზრაურების განსაზღვრის 

შესახებ“ ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის N40 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე; 

                                                                                              მომხს: /დავით გაბუნია/ 

3. ,,ვანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მწვანე ნარგავების მოვლისა და აღდგენის წესის 

დამტკიცების შესახებ“ ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 11 მარტის N13 

დადგენილების დანართში ცვლილებების შეტანის თაობაზე.“ 

                                                                                                        მომხს: /გიორგი ივანიაძე/ 

4.,,სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთებზე ვანის მუნიციპალიტეტის საკუთრების 

უფლების რეგისტრაციის წესის დამტკიცების შესახებ“ ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 

წლის 19 მარტის N16 დადგენილების დანართში ცვლილებების შეტანის შესახებ“.   

                                                                                                         მომხს:/გელა ჩიკვაიძე/ 

5.,,ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სარეზერვო ფონდის ხარჯვის წესის დამტკიცების შესახებ“ 

ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 24 აპრილის N19 დადგენილების დანართში 

ცვლილებების შეტანის შესახებ“.        

                                                                                                         მომხს:/გელა ჩიკვაიძე/ 

6.,,ვანის მუნიციპალიტეტის საპატიო წოდებებისა და ჯილდოების შემოღებისა და მინიჭების წესის 

დამტკიცების შესახებ“ ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 მაისის N24 

დადგენილების დანართში ცვლილების შეტანის შესახებ“. 

                                                                                                                                                                                                                               

მომხს:/გელა ჩიკვაიძე/ 

7.,,ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ზოგიერთი ნორმატიული აქტის ძალადაკარგულად 

გამოცხადების თაობაზე.“ 

                                                                                                        მომხს:/გელა ჩიკვაიძე/ 

8.,,მზრუნველობამოკლებულთა კვების უზრუნველყოფის პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ვანის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 10 იანვრის N27 6 განკარგულებაში დამატების შეტანის 

თაობაზე. 

                                                                                                    მომხს: /მიხეილ სვანაძე/ 

9. ,,მზრუნველობამოკლებულ მოქალაქეთა უფასო სასადილოს 2018 წლის მენიუს და მოქალაქეთა 

სახელობითი სიის  დამტკიცების შესახებ“ ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 
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დეკემბრის  N27 71 განკარგულებაში ცვლილების შეტანისა და განკარგულების ნაწილის 

ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე. 

                                                                                             მომხს: /მიხეილ სვანაძე/ 

10. ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 10 იანვრის N27 10 განკარგულებით 

დამტკიცებული ,,სამედიცინო დახმარების პროგრამის“ 7.1 პუნქტის ძალადაკარგულად 

გამოცხადების თაობაზე. 

                                                                                    მომხს: /მიხეილ სვანაძე/ 

11. ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 10 იანვრის N27 13 განკარგულებით 

დამტკიცებული ,,სტიქიით დაზარალებულთა დახმარების პროგრამაში“ ცვლილების შეტანის 

თაობაზე. 

                                                                                    მომხს: /მიხეილ სვანაძე/ 

12. ,,ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე ბავშვების დახმარების პროგრამის დამტკიცების შესახებ 

ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 21 თებერვლის  

N 27 26 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე 

                                                                                  მომხს: /მიხეილ სვანაძე/ 

13.სხვადასხვა 

სხდომის თავმჯდომარემ ალექსანდრე ლილუაშვილმა კენჭი უყარა წარმოდგენილ საკრებულოს  

სხდომის დღის წესრიგს. 

ღია კენჭისყრის შედეგი იყო შემდეგი: 

მომხრე - 10 

წინააღმდეგი-არცერთი 

ბიუროს წევრი . 

  დღის წესრიგით წარმოდგენილ პირველ საკითხზე 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. (დანართი N2) 

მომხსენებელმა აღნიშნა, რომ დადგენილების პროექტის მიხედვით, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 

შემოსულობების და გადასახდელების მოცულობა რჩება უცვლელი, ხოლო გადასახდელების 

ნაწილში განხორციელდება შემდეგი სახის ცვლილებები: 

ა) მუნიციპალიტეტის მერიის ასიგნებებში შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურების ხარჯები 

მცირდება 189,0 ათასი ლარით და ამავე თანხით იზრდება შრომის ანაზღაურების მუხლი, 
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რაც გამოწვეულია მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში მერის წარმომადგენლის 

თანამდებობის შტატგარეშე მომუშავედან პროფესიულ საჯარო მოხელის თანამდებოდად 

გარდაქმნით. 

დ) ინფრასტრუქტურული პროექტების ზედამხედველობის განხორციელების მიზნით გამოყოფილი 

თანხები 257,5 ათასი ლარის ოდენობით, საქონლისა და მომსახურების მუხლიდან იმავე 

დანიშნულებით მიიმართება არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლში. ბიუროს წევრების მხრიდან 

შენიშვნები არ დაფიქსირებულა. 

ბიუროს სხდომის თავმჯდომარემ  ალექსანდრე ლილუაშვილმა კენჭი უყარა დღის წესრიგის  

პირველ საკითხს. 

ღია კენჭისყრის შედეგი იყო შემდეგი: 

მომხრე -10 

წინააღმდეგი-არცერთი. 

ბიუროს წევრი. 

ბიუროს წევრებმა მიიღეს გადაწყვეტილება აღნიშნული საკითხი შეტანილი იქნას საკრებულოს 2018 

წლის  15 მარტის  საკრებულოს  სხდომის დღის წესრიგში. 

 დღის წესრიგით წარმოდგენილ მეორე საკითხზე მომხსენებელმა მარინა ღვინიანიძემ (დავით 

გაბუნიას საპატიო მიზეზით არყოფნის გამო) წარმოადგინა დადგენილების პროექტი „ვანის 

მუნიციპალიტეტის მერიის პოლიტიკურ თანამდებობის პირთა, პროფესიულ საჯარო მოხელეთა 2018 

წლის საშტატო ნუსხის, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების დამტკიცებისა და 

ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის და შრომითი ანაზრაურების განსაზღვრის 

შესახებ“ ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის N40 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე; (დანართი N3)  

მომხსენებელმა აღნიშნა, რომ ძირითადი ცვლილება დებულებაში არის ის, რომ მერიის 

წარმომდგენლები ადმინსტრაციულ ერთეულებში, რომლებთანაც გაფორმებული იყო შრომითი 

ხელშეკრულება, ჩაისვა შტატში, როგორც საჯარო მოხელეები. 

ბიუროს წევრების მხრიდან შენიშვნები არ დაფიქსირებულა. 

ბიუროს სხდომის თავმჯდომარემ  ალექსანდრე ლილუაშვილმა კენჭი უყარა დღის წესრიგის მეორე 

საკითხს. 

ღია კენჭისყრის შედეგი იყო შემდეგი: 

მომხრე -10 

წინააღმდეგი-არცერთი. 

ბიუროს წევრი. 
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ბიუროს წევრებმა მიიღეს გადაწყვეტილება აღნიშნული საკითხი შეტანილი იქნას საკრებულოს 2018 

წლის  15 მარტის  საკრებულოს  სხდომის დღის წესრიგში. 

 დღის წესრიგით წარმოდგენილ მესამე საკითხზე მომხსენებელმა გიორგი ივანიაძემ წარმოადგინა 

დადგენილების პროექტი ,,ვანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მწვანე ნარგავების მოვლისა და 

აღდგენის წესის დამტკიცების შესახებ“ ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 11 მარტის 

N13 დადგენილების დანართში ცვლილებების შეტანის თაობაზე.“ (დანართი N4) 

მომხსენებელმა მოკლედ აღნიშნა,  რომ დებულებას დაემატა შემდეგი შინაარსის პუნქტები: მწვანე 

ნარგავების დამზადება, დამზადებული მწვანე ნარგავების გადაზიდვა, დამზადებული მწვანე 

ნარგავების გადამზიდავი პირი, დამზადებული მწვანე ნარგავების მიღება-ჩაბარების დოკუმენტი, 

გადაზიდვის ადგილი, უფლებამოსილი ორგანო, საშეშე მერქანი, სამასალე ხე, ნახევრადსამასალე ხე. 

ასევე 22-ე მუხლი შეიცვალა და ჩამოყალიბდა  შემდეგი რედაქციით ,,სპეციალური და მოვლითი ჭრის 

შედეგად მიღებული, ძირნაყარი, ჩამორთმეული ან/და ინსპექტირებით გამოვლენილი უკანონოდ 

მოპოვებული მწვანე ნარგავების განთავსება და განკარგვა“. 

ბიუროს წევრების მხრიდან შენიშვნები არ დაფიქსირებულა. 

ბიუროს სხდომის თავმჯდომარემ  ალექსანდრე ლილუაშვილმა 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  15 მარტის  საკრებულოს  სხდომის დღის წესრიგში. 

 დღის წესრიგით წარმოდგენილ მეოთხე საკითხზე მომხსენებელმა გელა ჩიკვაიძემ წარმოადგინა 

დადგენილების პროექტი ,,სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთებზე ვანის 

მუნიციპალიტეტის საკუთრების უფლების რეგისტრაციის წესის დამტკიცების შესახებ“ ვანის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 19 მარტის N16 დადგენილების დანართში ცვლილებების 

შეტანის შესახებ“.  (დანართი N5) 

 მომხსენებელმა მოკლედ აღნიშნა,  რომ დადგენილებაში შევიდა ტექნიკური ხასიათის ცვლილებები.  

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

ბიუროს წევრების მხრიდან შენიშვნები არ დაფიქსირებულა. 

ბიუროს სხდომის თავმჯდომარემ  ალექსანდრე ლილუაშვილმა კენჭი უყარა დღის წესრიგის  

მეოთხე 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  15 მარტის  საკრებულოს  სხდომის დღის წესრიგში. 

 დღის წესრიგით წარმოდგენილ მეხუთე საკითხზე მომხსენებელმა გელა ჩიკვაიძემ წარმოადგინა 

დადგენილების პროექტი ,,ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სარეზერვო ფონდის ხარჯვის 

წესის დამტკიცების შესახებ“ ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 24 აპრილის N19 

დადგენილების დანართში ცვლილებების შეტანის შესახებ“.  (დანართი N6) 

მომხსენებელმა მოკლედ გააცნო ბიუროს წევრებს ამ დებულების  ტექნიკური ხასიათის ცვლილებები: 

გემგეობა-- მერია. 

გამგებელი--მერი. 

ბიუროს წევრების მხრიდან შენიშვნები არ დაფიქსირებულა. 

ბიუროს სხდომის თავმჯდომარემ  ალექსანდრე ლილუაშვილმა 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  15 მარტის  საკრებულოს  სხდომის დღის წესრიგში. 

 დღის წესრიგით წარმოდგენილ მეექვსე საკითხთან  მომხსენებელმა გელა ჩიკვაიძემ, წარმოადგინა 

დადგენილების პროექტი ,,ვანის მუნიციპალიტეტის საპატიო წოდებებისა და ჯილდოების 

შემოღებისა და მინიჭების წესის დამტკიცების შესახებ“ ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 

წლის 29 მაისის N24 დადგენილების დანართში ცვლილების შეტანის შესახებ“. 

მომხსენებელმა აღნიშნა, რომ ამ დადგენილებაშიც ტექნიკური ხასიათის ცვლილებებია: „გამგეობა“ 

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

ბიუროს წევრების მხრიდან შენიშვნები არ დაფიქსირებულა. 
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ბიუროს სხდომის თავმჯდომარემ  ალექსანდრე ლილუაშვილმა კენჭი უყარა დღის წესრიგის  მეექვსე 

საკითხს. 

ღია კენჭისყრის შედეგი იყო შემდეგი: 

მომხრე -10 

წინააღმდეგი-არცერთი. 

ბიუროს წევრი. 

ბიუროს წევრებმა მიიღეს გადაწყვეტილება აღნიშნული საკითხი შეტანილი იქნას საკრებულოს 2018 

წლის  15 მარტის  საკრებულოს  სხდომის დღის წესრიგში. 

დღის წესრიგით წარმოდგენილ მეშვიდე საკითხთან მომხსენებელმა გელა ჩიკვაიძემ, წარმოადგინა 

დადგენილების პროექტი ,,ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ზოგიერთი ნორმატიული აქტის 

ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე.“ (დანართი N8) 

მომხსენებელმა აღნიშნა, რომ საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი 

თვითმმართველობის კოდექსი“ 61-ე მუხლის მე-2 პუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ 

საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტების შესაბამისად, ვანის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულომ ძალადაკარგულად გამოაცხადა ვანის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 23 ნორმატიული აქტი. 

ბიუროს წევრების მხრიდან შენიშვნები არ დაფიქსირებულა. 

ბიუროს სხდომის თავმჯდომარემ  ალექსანდრე ლილუაშვილმა 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  15 მარტის  საკრებულოს  სხდომის დღის წესრიგში. 

დღის წესრიგით წარმოდგენილ მერვე საკითხთან მომხსენებელმა მიხეილ სვანაძემ წარმოადგინა 

განკარგულების პროექტი  ,,მზრუნველობამოკლებულთა კვების უზრუნველყოფის პროგრამის 

დამტკიცების შესახებ“ ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 10 იანვრის N27 6 

განკარგულებაში დამატების შეტანის თაობაზე. (დანართი N 9) 

მომხსენებელმა მოკლედ  წარმოადგინა ამ განკარგულების ტექნიკური ხასიათის  ცვლილებები. 
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ბიუროს წევრების მხრიდან შენიშვნები არ დაფიქსირებულა. 

ბიუროს სხდომის თავმჯდომარემ  ალექსანდრე ლილუაშვილმა 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  15 მარტის  საკრებულოს  სხდომის დღის წესრიგში. 

დღის წესრიგით წარმოდგენილ მეცხრე საკითხთან მომხსენებელმა მიხეილ სვანაძემ წარმოადგინა 

განკარგულების პროექტი ,,მზრუნველობამოკლებულ მოქალაქეთა უფასო სასადილოს 2018 წლის 

მენიუს და მოქალაქეთა სახელობითი სიის  დამტკიცების შესახებ“ ვანის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის  N27 71 განკარგულებაში ცვლილების შეტანისა და 

განკარგულების ნაწილის ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე. (დანართი N10) 

მომხსენებელმა აღნიშნა, რომ ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „მზრუნველობამოკლებულ 

მოქალაქეთა უფასო სასადილოს 2018 წლის მენიუს და მოქალაქეთა სახელობითი სიის დამტკიცების 

შესახებ“ ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის N 27 71 განკარგულების მე-

2 პუნქტი.  

ბიუროს წევრების მხრიდან შენიშვნები არ დაფიქსირებულა. 

ბიუროს სხდომის თავმჯდომარემ  ალექსანდრე ლილუაშვილმა 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  15 მარტის  საკრებულოს  სხდომის დღის წესრიგში. 

დღის წესრიგით წარმოდგენილ მეათე საკითხთან მომხსენებელმა მიხეილ სვანაძემ, წარმოადგინა 

განკარგულების პროექტი  ,,ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 10 იანვრის N27 10 

განკარგულებით დამტკიცებული ,,სამედიცინო დახმარების პროგრამის“ 7.1 პუნქტის 

ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე.  (დანართი N11) 

მომხსენებელმა აღნიშნა, რომ განკარგულებაში შევიდა შემდეგი ცვლილება. 
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,,ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 10 იანვრის N27 10 

განკარგულებით დამტკიცებული ,,სამედიცინო დახმარების პროგრამის“ 7.1 პუნქტი.’’ 

 

ბიუროს წევრების მხრიდან შენიშვნები არ დაფიქსირებულა. 

ბიუროს სხდომის თავმჯდომარემ  ალექსანდრე ლილუაშვილმა 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  15  მარტის  საკრებულოს  სხდომის დღის წესრიგში. 

 დღის წესრიგით წარმოდგენილ მეთერთმეტე საკითხთან მომხსენებელმა მიხეილ სვანაძემ 

წარმოადგინა განკარგულების  პროექტი ,,ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 10 

იანვრის N27 13 განკარგულებით დამტკიცებული ,,სტიქიით დაზარალებულთა დახმარების 

პროგრამაში“ ცვლილების შეტანის თაობაზე.“ დანართი N12) 

მომხსენებელმა აღნიშნა, რომ ძირითადი ცვლილება არის შემდეგი: დაზარალებულის  დახმარების 

ოდენობა განისაზღვროს ხანძრის შედეგად დაზარალებულ ოჯახზე არაუმეტეს 3000 ლარის, ხოლო 

სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახზე არაუმეტეს 2000 ლარის ოდენობით. დახმარების 

ოდენობას განსაზღვრავს ვანის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 13 მარტის N 20 370 ბრძანებით 

შექმნილი სტიქიური მოვლენების შედეგების შემსწავლელი და შენობა-ნაგებობების დეფექტური 

აქტების შემდგენი მუდმივმოქმედი კომისია.  

 

ბიუროს წევრების მხრიდან შენიშვნები არ დაფიქსირებულა. 

ბიუროს სხდომის თავმჯდომარემ  ალექსანდრე ლილუაშვილმა 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  15 მარტის  საკრებულოს  სხდომის დღის წესრიგში. 
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დღის წესრიგით წარმოდგენილ მეთორმეტე საკითხთან მომხსენებელმა მიხეილ სვანაძემ წარმოადგინა 

განკარგულების პროექტი ,,ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე ბავშვების დახმარების პროგრამის 

დამტკიცების შესახებ ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 

წლის 21 თებერვლის  N 27 26 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე.  (დანართი N13) 

მომხსენებელმა ისაუბრა იმ ცვლილებების შეახებ, რომელიც შევიდა განკარგულებაში, კერძოდ 

  „შეტანილ იქნეს ცვლილებები ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 10 იანვრის N 27 14    

   განკარგულებით დამტკიცებულ ,,ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე ბავშვების დახმარების     

პროგრამაში“ და ჩამოყალიბდეს დანართის შესაბამისად“.  

ბიუროს წევრების მხრიდან შენიშვნები არ დაფიქსირებულა. 

ბიუროს სხდომის თავმჯდომარემ  ალექსანდრე ლილუაშვილმა კენჭი უყარა დღის წესრიგის  

მეთორმეტე საკითხს. 

ღია კენჭისყრის შედეგი იყო შემდეგი: 

მომხრე -10 

წინააღმდეგი-არცერთი. 

ბიუროს წევრი. 

ბიუროს წევრებმა მიიღეს გადაწყვეტილება აღნიშნული საკითხი შეტანილი იქნას საკრებულოს 2018 

წლის  15 მარტის  საკრებულოს  სხდომის დღის წესრიგში. 

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

დღის წესრიგით წარმოდგენილი საკითხების ამოწურვის შემდეგ საკრებულოს ბიუროს სხდომამ 

მუშაობა დაამთავრა. 

 

      

 

    ალექსანდრე ლილუაშვილი 

ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

   ბიუროს სხდომის თავმჯდომარე 
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