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                                     ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს  

                                                      რიგგარეშე სხდომის ოქმი N13 

 

ქ. ვანი, თავისუფლების ქ. N65                                                                             03.04.2018 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 ადმინისტრაციის და შესყიდვების სამსახურის სახელწიფო შესყიდვების განყოფილების 

უფროსი უფროსის -ვანდა გიორგაძე. 

მერიის ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახურის,იურიდიული და  ადამიანური რესურსების 

მართვის  განყოფილების  მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი- ნარგიზი ალფაიძე. 

 

 

 

სხდომა 1300 საათზე გახსნა საკრებულოს ბიუროს სხდომის თავმჯდომარემ ალექსანდრე 

ლილუაშვილმა და წარმოადგინა 2018 წლის   საკრებულოს  3 აპრილის  სხდომის დღის წესრიგი. 

 

                                                             დ  ღ  ი   ს               წ  ე   ს   რ   ი   გ   ი 

1. „ვანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ძაღლების და კატების მოვლა-პატრონობის და მათი 

პოპულაციის მართვის წესის დამტკიცების შესახებ“ ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2015 წლის 24 აპრილის N20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე; 
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მომხსენებელი:     /გელა ჩიკვაიძე/ 

 

2. „ვანის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის და არქიტექტურის სამსახურის, 

როგორც სახელმწიფო ზედამხედველობის ორგანოს, სამშენებლო საქმიანობაზე 

სამართალდარღვევის საქმისწარმოების დოკუმენტების ფორმის დამტკიცების შესახებ“ ვანის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 7 აგვისტოს N34 დადგენილებაში ცვლილებების 

შეტანის შესახებ; 

მომხსენებელი:     /გელა ჩიკვაიძე/ 

 

3. „ვანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის შემოღების 

და გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ ვანის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 23 იანვრის N5 დადგენილებაში ცვლილებების 

შეტანის შესახებ; 

მომხსენებელი:     /გელა ჩიკვაიძე/ 

 

4. „ვანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მოსაკრებლების შემოღების, 

გადახდის ინსტრუქციის, დაგვა-დასუფთავების და ნარჩენების განკარგვის წესის დამტკიცების 

შესახებ“ ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 10 ნოემბრის N49 დადგენილებაში 

ცვლილებების შეტანის შესახებ; 

მომხსენებელი:     /გელა ჩიკვაიძე/ 

 

5.  „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 ცვლილებების შეტანის შესახებ; 

 მომხსენებელი:     /გელა ჩიკვაიძე/ 

 

6. „ვანის მუნიციპალიტეტის ორგანოების, დაწესებულებების და მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 

სახსრებიდან დაფინასებული 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 
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მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 4 თებერვლის N5 დადგენილებაში ცვლილებების 

შეტანის შესახებ; 

მომხსენებელი:     /გელა ჩიკვაიძე/ 

 

7. „ვანის  მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტისა და ინსპექტირების სამსახურის  

დებულების დამტკიცების შესახებ“ ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2018 წლის  25 

იანვრის N64  დადგენილებით დამტკიცებულ „ვანის  მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა 

აუდიტისა და ინსპექტირების სამსახურის  დებულებაში“  ცვლილებების  შეტანის თაობაზე; 

მომხსენებელი:     /გელა ჩიკვაიძე/ 

 

8. ა(ა)იპ „ვანის ტურიზმის ცენტრის“ დაფუძნების თაობაზე ვანის მუნიციპალიტეტის მერისთვის 

თანხმობის მიცემის შესახებ; 

მომხსენებელი:     /ნარგიზი ალფაიძე/ 

 

9. ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება 

„ორიენტირი“-სთან  სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების დადებაზე თანხმობის 

მიცემის შესახებ; 

მომხსენებელი:     /ვანდა გიორგაძე/ 

 

10. ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „გი-ან 

2011“-თან  სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების დადებაზე თანხმობის მიცემის 

შესახებ; 

მომხსენებელი:     /ვანდა გიორგაძე/ 

 

11. ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება 

„საქმილსადენმშენი“-სთან  სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების დადებაზე 

თანხმობის მიცემის შესახებ; 

მომხსენებელი:     /ვანდა გიორგაძე/ 

12. ვანის მუნიციპალიტეტის სახელმწიფო შესყიდვების 2017 წლის ანგარიშის მოსმენის შესახებ; 

მომხსენებელი:     /ვანდა გიორგაძე/ 
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13. ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და 

ეთიკის კომისიის 2018 წლის მე-2 კვარტლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ; 

მომხსენებელი:     /გელა ჩიკვაიძე/ 

 

14. ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის 2018 წლის მე-2 

კვარტლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ; 

მომხსენებელი:     /ტარიელ ბარამიძე/ 

 

15. ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის 2018 

წლის მე-2 კვარტლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ; 

მომხსენებელი:     /რამაზ არველაძე/ 

 

16. ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კულტურის, განათლებისა და ახალგაზრდულ საქმეთა 

კომისიის 2018 წლის მე-2 კვარტლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ; 

მომხსენებელი:     /კობა ტოხვაძე/ 

 

17. ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვის, ეკონომიკური საკითხებისა და 

ინფრასტრუქტურის კომისიის 2018 წლის მე-2 კვარტლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების 

შესახებ; 

მომხსენებელი:     /გიგა გოგიბერიძე/ 

 

18. ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის მე-2 კვარტლის სამუშაო გეგმის 

დამტკიცების შესახებ; 

მომხსენებელი:     /გიორგი ივანიაძე/ 

 

19. სხვადასხვა 

 

 

 

სხდომის თავმჯდომარემ ალექსანდრე ლილუაშვილმა კენჭი უყარა წარმოდგენილ საკრებულოს  

სხდომის დღის წესრიგს. 

ღია კენჭისყრის შედეგი იყო შემდეგი: 

მომხრე - 10 

წინააღმდეგი-არცერთი 

ბიუროს წევრი . 
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    დღის წესრიგით წარმოდგენილ პირველ საკითხზე მომხსენებელმა გელა ჩიკვაიძემ წარმოადგინა 

დადგენილების პროექტი  „ვანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ძაღლების და კატების მოვლა-

პატრონობის და მათი პოპულაციის მართვის წესის დამტკიცების შესახებ“ ვანის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2015 წლის 24 აპრილის N20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე;(დანართი 

N2) 

მომხსენებელმა აღნიშნა, რომ დადგენილებაში ტექნიკური ხასიათის ცვლილებაა, კერძოდ 

დადგენილებაში სიტყვა გამგეობა შეიცვალა მერიით და გამგებელი მერით. 

 

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  3 აპრილის საკრებულოს  სხდომის დღის წესრიგში. 

 დღის წესრიგით წარმოდგენილ მეორე საკითხზე გელა ჩიკვაიძემ წარმოადგინა დადგენილების 

პროექტი „ვანის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის და არქიტექტურის სამსახურის, 

როგორც სახელმწიფო ზედამხედველობის ორგანოს, სამშენებლო საქმიანობაზე სამართალდარღვევის 

საქმისწარმოების დოკუმენტების ფორმის დამტკიცების შესახებ“ ვანის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2015 წლის 7 აგვისტოს N34 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ; (დანართი 

N3) 

მომხსენებელმა მოკლედ  აღნიშნა, რომ ძირითადი ცვლილება დებულებაში არის შემდეგი: 

დადგენილების სათაური ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის 

ზედამხედველობის სამსახურის, როგორც სახელმწიფო ზედამხედველობის ორგანოს, სამშენებლო 

საქმიანობაზე სამართალდარღვევის საქმისწარმოების დოკუმენტების ფორმის დამტკიცების 

შესახებ“ასევე შევიდა დადგენილებაში ტექნიკური ხასიათის ცვლილებები. 

ბიუროს წევრების მხრიდან შენიშვნები არ დაფიქსირებულა. 

ბიუროს სხდომის თავმჯდომარემ  ალექსანდრე ლილუაშვილმა კენჭი უყარა დღის წესრიგის მეორე 

საკითხს. 

ღია კენჭისყრის შედეგი იყო შემდეგი: 

მომხრე -10 



6 
 

წინააღმდეგი-არცერთი. 

ბიუროს წევრი. 

ბიუროს წევრებმა მიიღეს გადაწყვეტილება აღნიშნული საკითხი შეტანილი იქნას საკრებულოს 2018 

წლის  3 აპრილის საკრებულოს  სხდომის დღის წესრიგში. 

დღის წესრიგით წარმოდგენილ მესამე საკითხზე მომხსენებელმა გელა ჩიკვაიძემ წარმოადგინა 

დადგენილების პროექტი „ვანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე რეკლამის განთავსების 

ნებართვის შემოღების და გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის გაცემის წესის დამტკიცების 

შესახებ“ ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 23 იანვრის N5 დადგენილებაში 

ცვლილებების შეტანის შესახებ;(დანართი N4) 

მომხსენებელმა მოკლედ წარმოადგინა ცვლილებები, რომელიც შევიდა ამ დებულებაში: 

,,გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის გამცემი - ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის 

ზედამხედველობის სამსახური.“ 

,,გარე რეკლამის განთავსების გეგმის პროექტს ამზადებს ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის  

ზედამხედველობის სამსახური ან/და მისი მომზადება ხორციელდება სახელმწიფო შესყიდვის 

საფუძველზე შესაბამისი მომსახურების შესყიდვით.“ 

,,გარე რეკლამის განთავსების ნებართვას აუქციონში გამარჯვებულ პირზე დადგენილი წესით გასცემს 

ვანის მუნიციპალიტეტის მერია.“ 

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  3 აპრილის  საკრებულოს  სხდომის დღის წესრიგში. 

დღის წესრიგით წარმოდგენილ მეოთხე საკითხზე მომხსენებელმა გელა ჩიკვაიძემ წარმოადგინა 

დადგენილების პროექტი „ვანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მოსაკრებლების 

შემოღების, გადახდის ინსტრუქციის, დაგვა-დასუფთავების და ნარჩენების განკარგვის წესის 

დამტკიცების შესახებ“ ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 10 ნოემბრის N49 

დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ;  (დანართი N5) 

 მომხსენებელმა მოკლედ აღნიშნა,  რომ დადგენილებაში შევიდა ტექნიკური ხასიათის ცვლილებები.  

კერძოდ, „გამგეობა“ შეიცვალა „მერიით“ და „გამგებელი“ „მერით.“ ასევე შევიდა შემდეგი ხასიათის 
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ცვილილება: ,,კონტროლი მოსაკრებლის გადახდევინებისათვის დასუფთავების წესების დარღვევაზე 

და დამრღვევთა მიმართ „ნარჩენების მართვის კოდექსით“ გათვალისწინებული ნორმების 

განხორციელებაზე კონტროლი ეკისრება ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის 

სამსახურს.“ დანართი N2-ის მე-3 მუხლის მე-4 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:,, დაგვა-

დასუფთავების ობიექტების ჩამონათვალს ადგენს ვანის მუნიციპალიტეტის მერია.“ 

 

ბიუროს წევრების მხრიდან შენიშვნები არ დაფიქსირებულა. 

ბიუროს სხდომის თავმჯდომარემ  ალექსანდრე ლილუაშვილმა კენჭი უყარა დღის წესრიგის  

მეოთხე საკითხს. 

ღია კენჭისყრის შედეგი იყო შემდეგი: 

მომხრე -10 

წინააღმდეგი-არცერთი. 

ბიუროს წევრი. 

ბიუროს წევრებმა მიიღეს გადაწყვეტილება აღნიშნული საკითხი შეტანილი იქნას საკრებულოს 2018 

წლის  3 აპრილის   საკრებულოს  სხდომის დღის წესრიგში. 

 დღის წესრიგით წარმოდგენილ მეხუთე საკითხზე 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 ცვლილებების შეტანის შესახებ; (დანართი N6) მომხსენებელმა მოკლედ 

წარმოადგინა შემდეგი ცვლილებები. კერძოდ, ძალადაკარგულად გამოცხადდეს დადგენილების მე-2 

მუხლი.  

დანართის მე-12 მუხლის მე-5 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

,, სხდომის აუდიოვერსია და ოქმი ინახება ვანის მუნიციპალიტეტის მერიაში.“ 

 

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. 
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ბიუროს წევრებმა მიიღეს გადაწყვეტილება აღნიშნული საკითხი შეტანილი იქნას საკრებულოს 2018 

წლის  3 აპრილის  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 

მოკლედ წარმოადგინა შემდეგი ცვლილებები: 

დადგენილების სათაური ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„ვანის მუნიციპალიტეტის ორგანოების და საჯარო დაწესებულებების 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“ 

ასევე შეიცვალა პირველი და მეორე მუხლები და გაუქმდა მეხუთე მუხლი. 

 

ბიუროს წევრების მხრიდან შენიშვნები არ დაფიქსირებულა. 

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  3 აპრილის  საკრებულოს  სხდომის დღის წესრიგში. 

დღის წესრიგით წარმოდგენილ მეშვიდე საკითხთან მომხსენებელმა გელა ჩიკვაიძემ წარმოადგინა  

დადგენილების პროექტი „ვანის  მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტისა და ინსპექტირების 

სამსახურის  დებულების დამტკიცების შესახებ“ ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2018 წლის  25 

იანვრის N64  დადგენილებით დამტკიცებულ „ვანის  მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტისა და 

ინსპექტირების სამსახურის  დებულებაში“  ცვლილებების  შეტანის თაობაზე; (დანართი N8) 

მომხსენებელმა აღნიშნა ,რომ ტექნიკური მიზეზების გამო არ მოხერხდა საკანონმდებლო მაცნეში ამ 

დადგენილების გამოქვეყნება და ამიტომ ხელახლა უნდა მოხდეს მისი გაგზავნა და ატვირთვა. 
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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  3 აპრილის  საკრებულოს  სხდომის დღის წესრიგში. 

დღის წესრიგით წარმოდგენილ მერვე საკითხთან მომხსენებელმა ნარგიზი ალფაიძემ  წარმოადგინა 

განკარგულების პროექტი ა(ა)იპ „ვანის ტურიზმის ცენტრის“ დაფუძნების თაობაზე ვანის 

მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ; (დანართი N 9) 

 მომხსენებელმა აღნიშნა, რომ აუცილებელია საკრებულოს თანხმობა ახალი ა(ა)ი.პ ,,ვანის ტურიზმის 

ცენტრის“ შექმნაზე.  

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  3 აპრილის  საკრებულოს  სხდომის დღის წესრიგში. 

დღის წესრიგით წარმოდგენილ მეცხრე საკითხთან მომხსენებელმა ვანდა გიორგაძემ წარმოადგინა  

განკარგულების  პროექტი  ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ შეზღუდული პასუხისმგებლობის 

საზოგადოება „ორიენტირი“-სთან  სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების დადებაზე 

თანხმობის მიცემის შესახებ; (დანართი N10) 

მომხსენებელმა აღნიშნა,რომ რადგან ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს ბიუჯეტის 

გადასხდელების 5%-ს. ამიტომ აუცილებელია საკრებულოს თანხმობა ხელშეკრულების დადებაზე. 
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მიეცეს თანხმობა ვანის მუნიციპალიტეტის მერიას დადოს სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ 

ხელშეკრულება შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება “ორიენტირისთან“ ვანში, ამაღლება, 

გორას თემებში საავტომობილო გზების რეაბილიტაციის სამუშაოების განხორციელების თაობაზე. 

 

 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  3 აპრილის  საკრებულოს  სხდომის დღის წესრიგში. 

 დღის წესრიგით წარმოდგენილ მეათე საკითხთან მომხსენებელმა ვანდა გიორგაძემ  წარმოადგინა 

განკარგულების  პროექტი ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ შეზღუდული პასუხისმგებლობის 

საზოგადოება „გი-ან 2011“-თან  სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების დადებაზე 

თანხმობის მიცემის შესახებ;(დანართი N11) 

მიეცეს თანხმობა ვანის მუნიციპალიტეტის მერიას დადოს სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ 

ხელშეკრულება შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება “გი-ან 2011“-თან ქალაქ ვანში 

წერეთლის, წმინდა ნინოს და ზედა ვანი გადიდის თემების დამაკავშირებელი საავტომობილო 

გზებია რეაბილიტაციაზე სამუშაოების განხორცილების თაობაზე. 

 

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  3 აპრილის  საკრებულოს  სხდომის დღის წესრიგში. 
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დღის წესრიგით წარმოდგენილ მეთერთმეტე საკითხთან მომხსენებელმა ვანდა გიორგაძემ 

წარმოადგინა განკარგულების პროექტი ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ შეზღუდული 

პასუხისმგებლობის საზოგადოება „საქმილსადენმშენი“-სთან  სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ 

ხელშეკრულების დადებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ; (დანართი N12) 

მიეცეს თანხმობა ვანის მუნიციპალიტეტის მერიას დადოს სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ 

ხელშეკრულება შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება “საქმილსადენმშენი“-სთან 

განახორციელოს ტობანიერი- ყუმურის, ქ.ვანში 26 მაისის ქუჩის პირველი შესახვევის და ერისთავის 

ქუჩაზე, ასევე ბზვანის თემის დაფნარი-ვანი-ბაღდათის მაგისტრალთან დამაკავშირებელი   

საავტომობილო გზის რეაბილიტაციაზე. 

 

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  3 აპრილის  საკრებულოს  სხდომის დღის წესრიგში. 

დღის წესრიგით წარმოდგენილ მეთორმეტე საკითხთან მომხსენებელმა ვანდა გიორგაძემ 

წარმოადგინა ,,ვანის მუნიციპალიტეტის სახელმწიფო შესყიდვების 2017 წლის ანგარიშის მოსმენის 

შესახებ; (დანართი N13) 

მომხსენებელმა მოკლედ ისაუბრა 2017 წლის შესყიდვების შესახებ. კერძოდ, ვანის მუნიციპალიტეტის 

2017 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა დამტკიცდა 2017 წლის 11 იანვარს ვანის 

მუნიციპალიტეტის გამგებლის N20 165 ბრძანებით და განისაზღვრა 1 907 171 ლარით. 

2017 წლის განმავლობაში ვანის მუნიციპალიტეტის მიერ გამოცხადებული იყო 75 ელექტრონული 

ტენდერი აქედან: არ შედგა- 21, უარყოფითი შედეგით დასრულდა -6, შეწყდა -1.გამარჯვებული იქნა 

47. გამარტივებული შესყიდვის წესით გაფორმდა 118 ხელშეკრულება. კონსოლიდირებული 

ტენდერის საშუალებით გაფორმდა 13 ხელშეკრულება. 

ბიუროს წევრების მხრიდან შენიშვნები არ დაფიქსირებულა. 

ბიუროს სხდომის თავმჯდომარემ  ალექსანდრე ლილუაშვილმა კენჭი უყარა დღის წესრიგის  

მეთორმეტე 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  3 აპრილის  საკრებულოს  სხდომის დღის წესრიგში. 

დღის წესრიგით გათვალისწინებულ მე-13 საკითხთან დაკავშირებით  ,,ვანის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს იურიდიულ, სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის  2018 წლის 

მე-2 კვარტრლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ისაუბრა კომისიის თავმჯდომარემ გელა 

ჩიკვაიძემ. მომხსენებელმა ინფორმაციის სახით მოკლედ გააცნო ბიუროს წევრებს სამუშაო გეგმა: 

შინაური ცხოველების ყოლის წესის დადგენის შესახებ, ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის 

სოცისლური პროგრამების შესახებ, 2018 წლის სოციალური პროგრამების განხილვა, ვანის 

მუნიციპალიტეტის ტეროტორიაზე გარე ვაწრობის , ბაზრებისა და ბაზრობებისრეგულირების წესის 

დამტკიცების შესახებ.  

ბიუროს წევრების მხრიდან შენიშვნები არ დაფიქსირებულა. 

დღის წესრიგით გათვალისწინებულ მე-14 საკითხთან დაკავშირებით  ,,ვანის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის  2018 წლის მე-2 კვარტრლის სამუშაო გეგმის 

დამტკიცების შესახებ“ ისაუბრა კომისიის თავმჯდომარემ ტარიელ ბარამიძემ. მომხსენებელმა 

ინფორმაციის სახით მოკლედ გააცნო ბიუროს წევრებს სამუშაო გეგმა: 

მერიის შიდა აუდიტის და ინსპექტირების ანგარიშის მოსმენა 2018 წელს გაწეული საქმიანობისა და 

მიმდინარე საქმიანობის შესახებ, 2018 წლის პირველი კვარტლის ბიუჯეტის განხილვა სარეზერვო 

ფონდი ანგარიშის განხილვა. მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუზნებული კერძო სამართლის 

იურიდიული პირების ანგარიშის მოსმენა გაწეული საქმიანობის შესახებ. 

ბიუროს წევრების მხრიდან შენიშვნები არ დაფიქსირებულა. 

დღის წესრიგით გათვალისწინებულ მე-15 საკითხთან დაკავშირებით  ,,ვანის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის  2018 წლის მე-2 კვარტრლის სამუშაო 

გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ისაუბრა კომისიის თავმჯდომარემ რამაზ არველაძემ. მომხსენებელმა 

ინფორმაციის სახით მოკლედ გააცნო ბიუროს წევრებს სამუშაო გეგმა: 

ა (ა)იპ ვანის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის დირექტორის ანგარიში 2017 

წელში გაწეული მუშაობის შესახებ. ვანის მუნიციპალიტეტის შ.პ.ს ,,ფარმაცია- ვანის“-ის 2017 წლის 

ანგარიში და მიმდინარე მუშაობის შესახებ. 

სურსატის ეროვნული სააგენტოს რეგიონული სამმართველოს 2017 წლის ანგარიში და მიმდინარე 

მუშაობის შესახებ. 

ბიუროს წევრების მხრიდან შენიშვნები არ დაფიქსირებულა.  
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დღის წესრიგით გათვალისწინებულ მე-16 საკითხთან დაკავშირებით  ,,ვანის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს კულტურის, განათლებისა და ახალგაზრდულ საქმეთა  კომისიის  2018 წლის მე-2 

კვარტრლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ისაუბრა კომისიის თავმჯდომარემ კობა 

ტოხვაძემ. მომხსენებელმა ინფორმაციის სახით მოკლედ გააცნო ბიუროს წევრებს სამუშაო გეგმა: 

ა(ა) იპ ვანის მუნიციპალიტეტის კულტურული ღინისძიებების მართვის ცენტრის დირექტორის 

ანგარიში 2017 წელს გაწეული და მიმდინარე საქმიანობის შესახებ. ა(ა)იპ ვანის მუნიციპალიტეტის 

სახელოვნებო, განათლების და ტურიზმის განვითარების ცენტრის დირექტორის ანგარიში 2017 წელს 

გაწეული და მიმდინარე მუშაობის შესახებ. ა(ა)იპ ვანის მუნიციპალიტეტის სარაგბო კლუბი 

,,აიეტის“ ანგარიში 2017 წელს გაწეული და მიმდინარე მუშაობის შესახებ. 

ბიუროს წევრების მხრიდან შენიშვნები არ დაფიქსირებულა.  

დღის წესრიგით გათვალისწინებულ მე-17 საკითხთან დაკავშირებით  ,,ვანის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს ქონების მართვის, ეკონომიკურ საკითხებისა და ინფრასტრუქტურის   კომისიის  2018 

წლის მე-2 კვარტრლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ისაუბრა კომისიის თავმჯდომარემ 

გიგა გოგობერიძემ. მომხსენებელმა ინფორმაციის სახით მოკლედ გააცნო ბიუროს წევრებს სამუშაო 

გეგმა: გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების საკითხების განხილვა, ვანის მუნიციპალიტეტში 

განხორციელებული და მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების განხიულვა. ვანის 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ავტომანქანების პარკირების ადგილებით უზრუნველყოფის 

ღონისძიებატა დაგეგმვისა და დგომის გაჩერების წესის დადგენის შესახებ. 

ბიუროს წევრების მხრიდან შენიშვნები არ დაფიქსირებულა.  

დღის წესრიგით გათვალისწინებულ მე-18 საკითხთან დაკავშირებით  მომხსენებელმა გიორგი 

ივანაიძემ წარმოადგინა განკარგულების პროექტი ,,ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 

მე-2 კვარტლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ; 

მომხსენებელმა მოკლედ გააცნო საკრებულოს წევრებს მეორე კვარტლის სამუშაო გეგმის შესახებ. 

კერძოდ, ვანის მუნიციპალიტეტი 2017 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის განხილვა, 

გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების საკითხების განხილვა, საკრებულოს აპარატის 2017 წელში 

გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშის მოსმენა, ვანის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის 

პირველი კვარტლის შესრულების ანგარიშის მოსმენა, ვანის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ 

სარეზერვო ფონდის ხარჯვის შესახებ ანგარიშის მოსმენა, შინაური ცხოველების ყოლის წესის 

დადგენა, ვანის მუნიციპალიტეტში განხორციელებული და მიმდინარე ინფრასტრუქტურული 

პროექტების მიმდინარეობის შესახებ ინფორმაციის მოსმენა, ვანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

ავტომანქანების პარკირების ადგილებით უზრუნველყოფის ღონისზიებატა დაგეგმისა და დგომა-

გაჩერების წესების დადგენა, ვანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე ვაჭრობის, ბაზრებისა და 

ბაზრობების რეგულირების წესების დადგენა. 

ბიუროს წევრების მხრიდან შენიშვნები არ დაფიქსირებულა. 

ბიუროს სხდომის თავმჯდომარემ  ალექსანდრე ლილუაშვილმა კენჭი უყარა დღის წესრიგის  

მეთვრამეტე  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  3 აპრილის  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 

 

                  

                    

                     

     


