
  

                               ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს 

 

                                                                     სხდომის ოქმი N6 

 

      ქ.ვანი. თავისუფლების ქ.N65                                                                                   10 იანვარი  2018 წელი 

 

 

ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომას თავმჯდომარეობდა საკრებულოს 

თავმჯდომარის მოადგილე გიორგი ივანიაძე. 

სხდომას ესწრებოდნენ ბიუროს წევრები: გიორგი ივანიაძე, რამაზ არველაზე, გიგა გოგიბერიძე, 

კობა ტოხვაძე, გელა ვარდოსანიძე, გელა ჩიკვაიძე, ლადო ჭვალაძე. (დანართი №1). 

სხდომას საპატიო მიზეზის გამო არ ესწრებოდა: ალექსანდრე ლილუაშვილი, ტარიელ ბარამიძე, 

კობა ძაგნიძე, ეთერ ჭიჭინაძე, გელა ღვიტიძე. 

სხდომას ესწრებოდნენ:  

იურიდიული და საორგანიზაციო განყოფილების უფროსის მოადგილე საორგანიზაციო 

საკითხებში ლუბა გოგოძე. 

მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი ივანე 

მამფორია. 

ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის  ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა სამსახურის 

უფროსი ზვიად კაპანაძე. 

ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის იურიდიული განყოფილების მთავარი სპეციალისტი ნარგიზი 

ალფაიძე. 

 

 

სხდომა 1030-საათზე გახსნა საკრებულოს ბიუროს სხდომის თავმჯდომარემ გიორგი ივანიაძემ და 

წარმოადგინა 2018 წლის   დეკემბრის   საკრებულოს   10 იანვრის  სხდომის დღის წესრიგი. 

1.,,ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ 

                                                                                   მომხს./გიორგი ივანიაძე/ 

 

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

საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის N38 დადგენილებაშიცვლილების შეტანის თაობაზე. 

                                                                                    მომხს. /ივანე მამფორია/ 

 

3.,,ახალშობილთა ოჯახებისათვის  დახმარების პროგრამის დამტკიცების   შესახებ“ 

                                                                              მომხს./ზვიად კაპანაძე/ 

4.,,დიალიზის პროგრამაში ჩართულთა დახმარების პროგრამის დამტკიცების შესახებ’’ 

 

                                                                                      მომხს./ზვიად კაპანაძე/ 

 

5. ,,დღეგრძელთა (100 და მეტი წლის) დახმარების პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ 

                                                                              მომხს./ზვიად კაპანაძე/ 

6. ,,მარჩენალგარდაცვლილ პირთა დახმარების პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ 



                                                                              მომხს/ზვიად კაპანაძე/ 

 

                                                                              

 7.,,მეორე მსოფლიო ომისა და ჩერნობილის ატომური ელ.სადგურის ავარიის სალიკვიდაციო 

    სამუშაოების მონაწილეებისათვის და 9 აპრილის დაზარალებულთათვის დახმარების 

პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ 

                                                                                   მომხს./ზვიად კაპანაძე/ 

 

 8. .,,მზრუნველობამოკლებულთა კვებითი უზრუნველყოფის პროგრამის  დამტკიცების   შესახებ“ 

  მომხს./ზვიად კაპანაძე/ 

  9.,,მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამის დამტკიცების   შესახებ“ 

  მომხს./ზვიად კაპანაძე/ 

10.,,პირველი ჯგუფის ინვალიდებისათვის დახმარების პროგრამის   დამტკიცების შესახებ“ 

  მომხს./ზვიად კაპანაძე/ 

 

11,,საბრძოლო მოქმედებების შედეგად დაღუპულთა ოჯახების დახმარების პროგრამის 

დამტკიცების შესახებ“ 

                                                                             მომხს./ზვიად კაპანაძე/ 

12.  სამედიცინო დახმარების პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ 

                                                                                 მომხს./ზვიად კაპანაძე/ 

 13.,,სარიტუალო დახმარების პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ 

                                                                                მომხს./ზვიად კაპანაძე/ 

14.,,სოციალურად დაუცველი ოჯახების სტუდენტთა დახმარების პროგრამის დამტკიცების 

შესახებ“ 

                                                                               მომხს./ზვიად კაპანაძე/ 

15.,,სტიქიით დაზარალებულთა დახმარების პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ 

                                                                                  მომხს./ზვიად კაპანაძე/ 

16. ,,ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე ბავშვების დახმარების პროგრამის დამტკიცების 

შესახებ“ 

                                                                            მომხს./ზვიად კაპანაძე/ 



17. ,,ვანის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის 

,,საფეხბურთო     კლუბ  ,,სულორი -ვანის’-ს (ს/კ 229660168) წესდების დამტკიცების შესახებ“ 

ვანის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების პროექტზე თანხმობის მიცემის შესახებ 

                                                          მომხს./თამილა თავაძე/ 

 

სხდომის თავმჯდომარემ გიორგი ივანიაძემ კენჭი უყარა 2018 წლის 10 იანვრის საკრებულოს  

სხდომის დღის წესრიგს. 

ღია კენჭისყრის შედეგი იყო შემდეგი: 

მომხრე - 7 

წინააღმდეგი-არცერთი 

ბიუროს წევრი . 

დღის წესრიგის პირველ საკითხთან დაკავშირებით მომხსენებელმა გიორგი ივანიაძემ 

წარმოადგინა დადგენილების პროექტი .,,ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის 

დამტკიცების შესახებ“(დანართი N2) მომხსენებელმა მოკლედ ისაუბრა იმ ცვლილებების 

შესახებ , რომელიც შევიდა რეგლამენტში. 

 

ბიუროს წევრების მხრიდან შენიშვნები არ დაფიქსირებულა. 

ბიუროს სხდომის თავმჯდომარემ  გიორგი ივანიაძემ კენჭი უყარა დღის წესრიგის  პირველ 

საკითხს. 

ღია კენჭისყრის შედეგი იყო შემდეგი: 

მომხრე -7 

წინააღმდეგი-არცერთი. 

ბიუროს წევრი. 

ბიუროს წევრებმა მიიღეს გადაწყვეტილება აღნიშნული საკითხი შეტანილი იქნას საკრებულოს 

2018 წლის  10 იანვრის  საკრებულოს  სხდომის დღის წესრიგში. 

 დღის წესრიგის 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.(დანართი N3) მომხსენებელმა მოკლედ ისაუბრა ბიუჯეტის შესახებ: 

დადგენილების პროექტის თანახმად, 2017 წლის გარდამავალი ნაშთის ბიუჯეტში ასახვის 

შედეგად, რომელიც მიიმართება იმავე დანიშნულებით, ვანის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის 

ბიუჯეტი იზრდება 2857,7 ათასი ლარით, საიდანაც:2644,4 ათასი ლარი წარმოადგენს მთავრობის 

განკარგულებებით გამოყოფილი თანხების, ხოლო 213,3 ათასი ლარი საკუთარი სახსრების ნაშთს. 

 

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  10 იანვრის  საკრებულოს  სხდომის დღის წესრიგში. 

დღის წესრიგით გათვალისწინებულ მე-3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 საკითხებზე 

     სიტყვით გამოვიდა მერიის  ჯანმრეთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა სამსახურის 

უფროსი ზვიად კაპანაძე, რომელმაც წარმოადგინა განკარგულებების პროექტები: 

,,ახალშობილთა ოჯახებისათვის  დახმარების პროგრამის დამტკიცების   შესახებ“,(დანართი N4) 

,,დიალიზის პროგრამაში ჩართულთა დახმარების პროგრამის დამტკიცების შესახებ’’(დანართი 

N5),,,დღეგრძელთა (100 და მეტი წლის) დახმარების პროგრამის დამტკიცების შესახებ“, 

(დანართი N6),,მარჩენალგარდაცვლილ პირთა დახმარების პროგრამის დამტკიცების 

შესახებ“(დანართი N7),,მეორე მსოფლიო ომისა და ჩერნობილის ატომური ელ.სადგურის 

ავარიის სალიკვიდაციო სამუშაოების მონაწილეებისათვის და 9 აპრილის 

დაზარალებულთათვის დახმარების პროგრამის დამტკიცების შესახებ“(დანართი N8) 

.,,მზრუნველობამოკლებულთა კვებითი უზრუნველყოფის პროგრამის  დამტკიცების   

შესახებ“(დანართი N9),,მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამის დამტკიცების   

შესახებ“(დანართი N10),,პირველი ჯგუფის ინვალიდებისათვის დახმარების პროგრამის   

დამტკიცების შესახებ“(დანართი N11) ,,საბრძოლო მოქმედებების შედეგად დაღუპულთა 

ოჯახების დახმარების პროგრამის დამტკიცების შესახებ“(დანართი N12),, სამედიცინო 

დახმარების პროგრამის დამტკიცების შესახებ“(დანართი N13),,სარიტუალო დახმარების 

პროგრამის დამტკიცების შესახებ“(დანართი N14),,სოციალურად დაუცველი ოჯახების 

სტუდენტთა დახმარების პროგრამის დამტკიცების შესახებ“(დანართი N15),,სტიქიით 

დაზარალებულთა დახმარების პროგრამის დამტკიცების შესახებ“(დანართი N16) 

,,ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე ბავშვების დახმარების პროგრამის დამტკიცების 

შესახებ“(დანართი N17) 

მომხსენებელმა მოკლედ ისაუბრა იმ ცვლილებების შესახებ, რომელიც შევიდა 2017 წლის 

სოციალურ პროგრამებში. 

ბიუროს წევრების მხრიდან შენიშვნები არ დაფიქსირებულა. 

ბიუროს სხდომის თავმჯდომარემ გიორგი ივანიაძემ კენჭი უყარა მე-

3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 საკითხებს. 

ღია კენჭისყრის შედეგი იყო შემდეგი: 

მომხრე -7 

წინააღმდეგი-არცერთი. 



ბიუროს წევრი. 

ბიუროს წევრებმა მიიღეს გადაწყვეტილება აღნიშნული საკითხები შეტანილი იქნას საკრებულოს 

2018 წლის  10 იანვრის  საკრებულოს  სხდომის დღის წესრიგში. 

დღის წესრიგით წარმოდგენილ მე-18 საკითხზე მომხსენებლის საპატიო მიზეზით არყოფნის 

გამო სიტყვით გამოვიდა მერიის იურიდიული სამსახურის მთავარი სპეციალისტი ნარგიზი 

ალფაიძე, რომელმაც წარმოადგინა განკარგულების პროექტი:. ,,ვანის მუნიციპალიტეტის 

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,საფეხბურთო     კლუბ  ,,სულორი -

ვანის’-ს (ს/კ 229660168) წესდების დამტკიცების შესახებ“ ვანის მუნიციპალიტეტის მერის 

ბრძანების პროექტზე თანხმობის მიცემის შესახებ. 

ბიუროს წევრების მხრიდან შენიშვნები არ დაფიქსირებულა. 

ბიუროს სხდომის თავმჯდომარემ გიორგი ივანიაძემ კენჭი უყარა წარმოდგენილ საკითხს. 

ღია კენჭისყრის შედეგი იყო შემდეგი: 

მომხრე -7 

წინააღმდეგი-არცერთი. 

ბიუროს წევრი. 

ბიუროს წევრებმა მიიღეს გადაწყვეტილება აღნიშნული საკითხები შეტანილი იქნას საკრებულოს 

2018 წლის  10 იანვრის  საკრებულოს  სხდომის დღის წესრიგში. 

 

ამით  ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს  სხდომამ მუშაობა დაამთავრა. 

    

 

 

                            გიორგი ივანიაძე 

                 ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

                   ბიუროს  სხდომის თავმჯდომარე 


