
  

                               ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს რიგგარეშე 

 

                                                                     სხდომის ოქმი N8 

 

  ქ.ვანი  თავისუფლების ქ.N65                                                            24 იანვარი  2018 წელი 

 

 

ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომას თავმჯდომარეობდა 

საკრებულოს თავმჯდომარე ალექსანდრე ლილუაშვილი. 

სხდომას ესწრებოდნენ ბიუროს წევრები: ალექსანდრე ლილუაშილი, გიორგი 

ივანიაძე, რამაზ არველაზე, ტარიელ ბარამიძე, გიგა გოგიბერიძე, გელა ვარდოსანიძე,  

გელა ჩიკვაიძე, ეთერ ჭიჭინაძე, ვლადიმერ ჭვალაძე. (დანართი №1). 

სხდომას საპატიო მიზეზით არ ესწრებოდნენ: კობა ტოხვაძე, კობა ძაგნიძე, გელა 

ღვიტიძე. 

სხდომას ესწრებოდნენ:  

იურიდიული და საორგანიზაციო განყოფილების უფროსის მოადგილე 

საორგანიზაციო საკითხებში ლუბა გოგოძე. 

მერიის ინფარსტრუქტურის განვითარების 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 

ზვიად კაპანაძე. 

მერიის ეკონომიკისა და მუნიციპალური ქონების მართვის სამსახურის უფროსი 

მიხეილ სვანაძე. 

მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმის და ახალგაზრდულ საქმეთა 

სამსახურის უფროსი ირაკლი ჭაფოძე. 

მერიის სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურისა და არქიტექტურის სამსახურის 

უფროსი მამუკა ნამიმეჭეიშვილი. 

მერიის შიდა აუდიტის და ინსპექტირების სამასხურის უფროსი თამარ ადეიშვილი. 

მერიის სამხედრო სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი მამუკა 

გეგიძე. 

მერიის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი ბესარიონ ახვლედიანი. 

 

 

 

 

სხდომა 1600 საათზე გახსნა საკრებულოს ბიუროს სხდომის თავმჯდომარემ 

ალექსანდრე ლილუაშვილმა და წარმოადგინა 2018 წლის   საკრებულოს   25 იანვრის  

სხდომის დღის წესრიგი. 



1. „ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ 

ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 10 იანვრის N48 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის შესახებ; 

     მომხს./გიორგი ივანიაძე/ 

 

2. ,,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. 

                                                                                      მომხს./ ტარიელ ბარამიძე/ 

 

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 

შესახებ. 

                                                                                  მომხს./ დავით გაბუნია/ 

 

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

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის N38 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე. 

                                                                            მომხს. /ივანე მამფორია/ 

 

5. „ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, სამანდატო, საპროცედურო 

საკითხთა და ეთიკის კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ვანის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 7 დეკემბრის N32 დადგენილებაში 

ცვლილებების შეტანის შესახებ; 

                                                                                  მომხს.: /გიორგი ივანიაძე/ 



6. „ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის 

დებულების დამტკიცების შესახებ“ ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 

7 დეკემბრის N33 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ; 

                                                                                   მომხს.:/ გიორგი ივანიაძე/ 

7. „ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა 

კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2017 წლის 7 დეკემბრის N34 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ; 

                                                                                 მომხს.: /გიორგი ივანიაძე/ 

8. „ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კულტურის, განათლების და 

ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ვანის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 7 დეკემბრის N35 დადგენილებაში 

ცვლილებების შეტანის შესახებ; 

                                                                              მომხს.: /გიორგი ივანიაძე/ 

9. „ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვის, ეკონომიკური 

საკითხებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ 

ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 7 დეკემბრის N36 დადგენილებაში 

ცვლილებების შეტანის შესახებ; 

                                                                                მომხს.: /გიორგი ივანიაძე/ 

10. „ვანის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ვანის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 30 დეკემბრის N31 დადგენილების 

ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ;  

                                                                                მომხს: /გელა ჩიკვაიძე/ 

11. „ვანის მუნიციპალიტეტის მუნიციპალური ნარჩენების მართვის 

გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 

დეკემბრის N41 დადგენილების  ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ; 

                                                                                 მომხს: /გელა ჩიკვაიძე/ 

12. ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის  ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ 

საკითხთა სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ. 

                                                                           მომხს: /ზვიად კაპანაძე/ 



13. ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკისა და მუნიციპალური ქონების 

მართვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ. 

                                                                            მომხს: /მიხეილ სვანაძე/ 

14. ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმის 

და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ. 

                                                                            მომხს: /ირაკლი ჭაფოძე/ 

15. ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურისა და 

არქიტექტურის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ. 

                                                                      მომხს: /მამუკა ნამიჭეიშვილი/ 

 

16. ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტისა და ინსპექტირების სამსახურის 

დებულების დამტკიცების შესახებ. 

                                                                               მომხს: /თამარ  ადეიშვილი/ 

17.  ვანის მუნიციპალიტეტის  სამხედრო სამსახურის დებულების დამტკიცების 

შესახებ. 

                                                                              მომხს: /მამუკა გეგიძე/ 

18.  ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის  ზედამხედველობის სამსახურის დებულების 

დამტკიცების შესახებ. 

                                                                       მომხს: /ბესარიონ ახვლედიანი/ 

19. ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის დებულების 

დამტკიცების შესახებ. 

                                                                              მომხს: /ივანე მამფორია/ 

20. ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახურის 

დებულების დამტკიცების შესახებ. 

                                                                        მომხს: /დავით გაბუნია/ 

21. ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 ნოემბრის N29 

დადგენილებით დამტკიცებულ ,,ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულებაში“ 

ცვლილების შეტანის თაობაზე. 

მომხს: /დავით გაბუნია/ 



22. ვანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სახელწიფო და ვანის 

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 

მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ; 

                                                                                     მომხს./მიხეილ სვანაძე/ 

 

23. ვანის მუნიციპალიტეტის საპრივატიზებო ობიექტთა ნუსხაში მუნიციპალური 

საკუთრების ობიექტების შეტანის, საპრივატიზებო ობიექტთა ნუსხაში შეტანილი 

ობიექტების საწყისი საპრივატიზებო ღირებულების განსაზღვრისა და 

მუნიციპალური საკუთრების ობიექტების პრივატიზების პროცესის დაჩქარებისა და 

მოწესრიგების ღონისძიებათა თაობაზე. 

                                                                         მომხს./მიხეილ სვანაძე/ 

24.,, ვანის მუნიციპალიტეტის მერისთვის ადმინისტრაციული შენობის (ქ. ვანი, 

თავისუფლების ქ. N65) პირველ სართულზე არსებული 1.5 კვმ არასაცხოვრებელი 

ფართის ს.ს „ლიბერთი ბანკი“-სთვის იჯარით, პირდაპირი განკარგვის წესით, 

სასყიდლით, პირობით გადაცემასა და ქირის წლიური საფასურის განსაზღვრულ 

ოდენობაზე თანხმობის მიცემისა და „ვანის მუნიციპალიტეტის გამგებლისთვის 

ადმინისტრაციული შენობის (ქ. ვანი, თავისუფლების ქ. N65) პირველ სართულზე 

არსებული 1.5 კვმ არასაცხოვრებელი ფართის ს.ს „ლიბერთი ბანკი“-სთვის იჯარით, 

პირდაპირი განკარგვის წესით, სასყიდლით, პირობით გადაცემაზე თანხმობის 

მიცემის თაობაზე“ ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 8 აპრილის N 27 

12 განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ; 

 

                                                                                 მომხს./მიხეილ სვანაძე/ 

25. „ვანის მუნიციპალიტეტის ნარჩენების მართვის გეგმის დამტკიცების შესახებ“  

                                                                                  მომხს:/გიგა გოგიბერიძე/ 

26. ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „ქართული ოცნება - 

დემოკრატიული საქართველო“-ს შემადგენლობაში ცვლილების შესახებ ინფორმაციის 

ცნობად მიღების თაობაზე; 

                                                                                   მომხს./გელა ჩიკვაიძე/ 



27.  ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „ქართული ოცნება - 

კონსერვატორები“-ს შემადგენლობაში ცვლილების შესახებ ინფორმაციის ცნობად 

მიღების თაობაზე; 

                                                                                   მომხს./გელა ჩიკვაიძე/ 

28. ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „ქართული ოცნება - მწვანეები“-ს 

შემადგენლობაში ცვლილების შესახებ ინფორმაციის ცნობად მიღების თაობაზე; 

                                                                           მომხს./გელა ჩიკვაიძე/ 

29. ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, სამანდატო, საპროცედურო 

საკითხთა და ეთიკის კომისიის 2018 წლის პირველი კვარტლის სამუშაო გეგმის 

დამტკიცების თაობაზე; 

                                                                              მომხს./გელა ჩიკვაიძე/ 

30. ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის 2018 

წლის პირველი კვარტლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების თაობაზე; 

                                                                          მომხს./ტარიელ ბარამიძე/ 

31. ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა 

კომისიის 2018 წლის პირველი კვარტლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების თაობაზე; 

                                                                              მომხს./რამაზ არველაძე/ 

32. ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კულტურის, განათლების და 

ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის 2018 წლის პირველი კვარტლის სამუშაო გეგმის 

დამტკიცების თაობაზე; 

                                                                             მომხს./კობა ტოხვაძე/ 

33. ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვის, ეკონომიკური 

საკითხებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის 2018 წლის პირველი კვარტლის 

სამუშაო გეგმის დამტკიცების თაობაზე; 

                                                                          მომხს./გიგა გოგიბერიძე/ 

34. სხვადასხვა 

 

 



სხდომის თავმჯდომარემ ალექსანდრე ლილუაშვილმა კენჭი უყარა 2018 წლის 25 

იანვრის საკრებულოს  სხდომის დღის წესრიგს. 

ღია კენჭისყრის შედეგი იყო შემდეგი: 

მომხრე - 9 

წინააღმდეგი-არცერთი 

ბიუროს წევრი . 

დღის წესრიგის 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;(დანართიN2) 

მომხსენებელმა აღნიშნა, რომ ტექნიკური ხარვეზის გამო, წინა საკრებულოზე 

მიღებული N48 დადგენილების,137-ე მუხლის ატვირთვა არ მოხერხდა 

ელექრტრონულ ქსელში და ახლა დადგენილებას უნდა დაემატოს ეს მუხლი.  

 

ბიუროს წევრების მხრიდან შენიშვნები არ დაფიქსირებულა. 

ბიუროს სხდომის თავმჯდომარემ  ალექსანდრე ლილუაშვილმა კენჭი უყარა დღის 

წესრიგის  პირველ საკითხს. 

ღია კენჭისყრის შედეგი იყო შემდეგი: 

მომხრე -9 

წინააღმდეგი-არცერთი. 

ბიუროს წევრი. 

ბიუროს წევრებმა მიიღეს გადაწყვეტილება აღნიშნული საკითხი შეტანილი იქნას 

საკრებულოს 2018 წლის  25 იანვრის  საკრებულოს  სხდომის დღის წესრიგში. 

დღის წესრიგით წარმოდგენილ მეორე საკითხთან დაკავშირებით მომხსენებელმა 

ტარიელ ბარამიძემ 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.(დანართიN3) 

 მომხსენებელმა აღნიშნა, რომ ცვლილება შევიდა საკრებულოს აპარატის პროფესიულ 

საჯარო მოხელეთა თანმდებობრივ სარგოებში და მოკლედ წარმოადგინა ეს 

ცვლილება. კერძოდ, აპარატის უფროსის ხელფასი გახდა 1500 ლარი. განყოფილების 

უფროსების 1200 ლარი. განყოფილების უფროსის მოადგილეების 900 ლარი და 

განყოფილების უფროსი სპეციალისტების 750 ლარი. 

 ბიუროს წევრების მხრიდან შენიშვნები არ დაფიქსირებულა. 

ბიუროს სხდომის თავმჯდომარემ  ალექსანდრე ლილუაშვილმა კენჭი უყარა დღის 

წესრიგის  მეორე საკითხს. 

ღია კენჭისყრის შედეგი იყო შემდეგი: 

მომხრე -9 

წინააღმდეგი-არცერთი. 

ბიუროს წევრი. 

ბიუროს წევრებმა მიიღეს გადაწყვეტილება აღნიშნული საკითხი შეტანილი იქნას 

საკრებულოს 2018 წლის  25 იანვრის  საკრებულოს  სხდომის დღის წესრიგში. 

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 და 

ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის და შრომითი ანაზღაურების 

განსაზღვრის შესახებ“ ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 

დეკემბრის N40 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.(დანართი N4) 

 მომხსენებელმა აღნიშნა, რომ ცვლილება შევიდა მერიის   პროფესიულ საჯარო 

მოხელეთა თანმდებობრივ სარგოებში. კერძოდ, პირველადი სტრუქტურული 

ერთეულის ხელმძღვანელის ხელფასი გახდა 1500 ლარი. განყოფილების უფროსების 

1200 ლარი. მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 750 ლარი.მესამე კატეგორიის 

უფროსი სპეციალისტი 650 ლარი,პირველის კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი 600 

ლარი. მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი 550 ლარი.მესამე კატეგორიის 

უმცროსი სპეციალისტი, მერიის წარმომადგენლის ასისტენტი 430 ლარი. 

ბიუროს წევრების მხრიდან შენიშვნები არ დაფიქსირებულა. 



ბიუროს სხდომის თავმჯდომარემ  ალექსანდრე ლილუაშვილმა კენჭი უყარა დღის 

წესრიგის  მესამე საკითხს. 

ღია კენჭისყრის შედეგი იყო შემდეგი: 

მომხრე -9 

წინააღმდეგი-არცერთი. 

ბიუროს წევრი. 

ბიუროს წევრებმა მიიღეს გადაწყვეტილება აღნიშნული საკითხი შეტანილი იქნას 

საკრებულოს 2018 წლის  25 იანვრის  საკრებულოს  სხდომის დღის წესრიგში. 

დღის წესრიგით წარმოდგენილ მეოთხე  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. 

მომხსენებელმა აღნიშნა,რომ  დადგენილების პროექტის თანახმად, საქართველოს 

მთავრობის 2018 წლის 18 იანვრის N136 განკარგულებით გამოყოფილი 3600,8000 

ლარით იზრდება ბიუჯეტის შემოსულეობები და გადასახდელები, რომლითაც 

განხორციელდება ძირითადად ინფრასტრუქტურული სამუშაოები.(დანართიN5) 
 

ბიუროს წევრების მხრიდან შენიშვნები არ დაფიქსირებულა. 

ბიუროს სხდომის თავმჯდომარემ  ალექსანდრე ლილუაშვილმა კენჭი უყარა დღის 

წესრიგის  მეოთხე საკითხს. 

ღია კენჭისყრის შედეგი იყო შემდეგი: 

მომხრე -9 

წინააღმდეგი-არცერთი. 

ბიუროს წევრი. 

ბიუროს წევრებმა მიიღეს გადაწყვეტილება აღნიშნული საკითხი შეტანილი იქნას 

საკრებულოს 2018 წლის  25 იანვრის  საკრებულოს  სხდომის დღის წესრიგში. 

დღის წესრიგით წარმოდგენილ მე-5,6,7,8,9  საკითხებთან დაკავშირებით 

მომხსენებელმა გიორგი ივანიაძემ  წარმოადგინა დადგენილების პროექტები „ვანის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა 

და ეთიკის კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ვანის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2017 წლის 7 დეკემბრის N32 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის 

შესახებ;„ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის 



დებულების დამტკიცების შესახებ“ ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 

7 დეკემბრის N33 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ; „ვანის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის 

დებულების დამტკიცების შესახებ“ ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 

7 დეკემბრის N34 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ; „ვანის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კულტურის, განათლების და ახალგაზრდულ 

საქმეთა კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ვანის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2017 წლის 7 დეკემბრის N35 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის 

შესახებ; „ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვის, ეკონომიკური 

საკითხებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ 

ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 7 დეკემბრის N36 დადგენილებაში 

ცვლილებების შეტანის შესახებ;(დანართი N6,7,8,9,10) 

მომხსენებელმა მოკლედ აღნიშნა, რომ   ძირითადი ცვლილება ამ დადგენილებების 

პროქტებში არის შემდეგი. ყველა დებულებაში ჩაემატება: 1.კომისია იქმნება   კერძო 

სამართლის  იურიდიული პირების კონტროლის მიზნით.2.  კომისის თავმჯდომარე  

კომისიის სხდომაზე განიხილავს და საკრებულოს თავმჯდომარეს წარუდგენს 

დებულების პროექტს დასამტკიცებლად. 

ბიუროს წევრების მხრიდან შენიშვნები არ დაფიქსირებულა. 

ბიუროს სხდომის თავმჯდომარემ  ალექსანდრე ლილუაშვილმა კენჭი უყარა დღის 

წესრიგის  მე-5,6,7,8,9   საკითხებს. 

ღია კენჭისყრის შედეგი იყო შემდეგი: 

მომხრე -9 

წინააღმდეგი-არცერთი. 

ბიუროს წევრი. 

ბიუროს წევრებმა მიიღეს გადაწყვეტილება აღნიშნული საკითხები შეტანილი იქნას 

საკრებულოს 2018 წლის  25 იანვრის  საკრებულოს  სხდომის დღის წესრიგში. 

დღის წესრიგით წარმოდგენილ მე-10,11  საკითხთან დაკავშირებით მომხსენებელმა 

გელა ჩიკვაიძემ,  წარმოადგინა დადგენილების პროექტები „ვანის მუნიციპალიტეტის 

2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2016 წლის 30 დეკემბრის N31 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების 

შესახებ; „ვანის მუნიციპალიტეტის მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმის 

დამტკიცების შესახებ“ ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 

დეკემბრის N41 დადგენილების  ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ;(დანართი 

N11,12)მე-10 საკითხთან დაკავშირებით მომხსენებლმა მოკლედ აღნიშნა, რომ ახალი 



ბიუჯეტის მიღების შემდეგ ძველი უნდა გამოცხადდეს ძალადაკაგულად. მე-11 

საკითხთან დაკავშირებით მთავრობის ადმინსტრაციიდან მიიღეს შენიშვნა, რომ 

უნდა იქნას მიღებული ან მერის ბრძანება, ან საკრებულოს განკარგულება. 

ბიუროს წევრების მხრიდან შენიშვნები არ დაფიქსირებულა. 

ბიუროს სხდომის თავმჯდომარემ  ალექსანდრე ლილუაშვილმა კენჭი უყარა დღის 

წესრიგის  მე-10, 11  საკითხებს. 

ღია კენჭისყრის შედეგი იყო შემდეგი: 

მომხრე -9 

წინააღმდეგი-არცერთი. 

ბიუროს წევრი. 

ბიუროს წევრებმა მიიღეს გადაწყვეტილება აღნიშნული საკითხები შეტანილი იქნას 

საკრებულოს 2018 წლის  25 იანვრის  საკრებულოს  სხდომის დღის წესრიგში. 

დღის წესრიგით გათვალისწინებულ მე-12 საკითხთან დაკავშირებით მომხსენებელმა 

ზვიად კაპანაძემ წარმოადგინა დადგენილების პროექტი ,,ვანის მუნიციპალიტეტის 

მერიის  ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა სამსახურის დებულების 

დამტკიცების შესახებ.“(დანართი N13) მომხსენებელმა მოკლედ ისაუბრა იმ 

ცვლილებების შესახებ, რაც შევიდა დებულებაში.  

ბიუროს წევრების მხრიდან შენიშვნები არ დაფიქსირებულა. 

ბიუროს სხდომის თავმჯდომარემ  ალექსანდრე ლილუაშვილმა კენჭი უყარა დღის 

წესრიგის  მე-12  საკითხს. 

ღია კენჭისყრის შედეგი იყო შემდეგი: 

მომხრე -9 

წინააღმდეგი-არცერთი. 

ბიუროს წევრი. 

ბიუროს წევრებმა მიიღეს გადაწყვეტილება აღნიშნული საკითხები შეტანილი იქნას 

საკრებულოს 2018 წლის  25 იანვრის  საკრებულოს  სხდომის დღის წესრიგში. 

დღის წესრიგით გათვალისწინებულ მე-13 საკითხთან დაკავშირებით მომხსენებელმა 

მიხეილ სვანაძემ, წარმოადგინა დადგენილების პროექტი ვანის მუნიციპალიტეტის 

მერიის ეკონომიკისა და მუნიციპალური ქონების მართვის სამსახურის დებულების 

დამტკიცების შესახებ.(დანართი N14) 



მომხსენებელმა აღნიშნა, რომ  ფუნქციონალური ცვლილებები დებულებაში არ 

შესულა, სიტყვა გამგეობა შეიცვალა მერიით. 

ბიუროს წევრების მხრიდან შენიშვნები არ დაფიქსირებულა. 

ბიუროს სხდომის თავმჯდომარემ  ალექსანდრე ლილუაშვილმა კენჭი უყარა დღის 

წესრიგის  მე-13  საკითხს. 

ღია კენჭისყრის შედეგი იყო შემდეგი: 

მომხრე -9 

წინააღმდეგი-არცერთი. 

ბიუროს წევრი. 

ბიუროს წევრებმა მიიღეს გადაწყვეტილება აღნიშნული საკითხი შეტანილი იქნას 

საკრებულოს 2018 წლის  25 იანვრის  საკრებულოს  სხდომის დღის წესრიგში. 

დღის წესრიგით გათვალისწინებულ მე-14 საკითხთან დაკავშირებით მომხსენებელმა 

ხათუნა სოსელიამ, (მომხსენებლის ირაკლი ჭაფოძის საპატიო მიზეზით არყოფნის 

გამო) წარმოადგინა დადგენილების პროექტი ,, ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის 

განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმის და ახალგაზრდულ საქმეთა 

სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ.“(დანართი N15) 

მომხსენებელმა აღნიშნა, რომ  დებულებაში სიტყვა გამგეობა შეიცვალა მერიით, ასევე 

სამსახურის სახელწოდებაში ძეგლთა დაცვის მაგიერ ჩაემატა ტურიზმი, ეს 

ცვლილებები თავისთავად აისახა დებულებაში. 

ბიუროს წევრების მხრიდან შენიშვნები არ დაფიქსირებულა. 

ბიუროს სხდომის თავმჯდომარემ  ალექსანდრე ლილუაშვილმა კენჭი უყარა დღის 

წესრიგის  მე-14  საკითხს. 

ღია კენჭისყრის შედეგი იყო შემდეგი: 

მომხრე -9 

წინააღმდეგი-არცერთი. 

ბიუროს წევრი. 

ბიუროს წევრებმა მიიღეს გადაწყვეტილება აღნიშნული საკითხი შეტანილი იქნას 

საკრებულოს 2018 წლის  25 იანვრის  საკრებულოს  სხდომის დღის წესრიგში. 



დღის წესრიგით გათვალისწინებულ მე-15 საკითხთან დაკავშირებით მომხსენებელმა 

მამუკა ნამიჭეიშვილმა,  წარმოადგინა დადგენილების პროექტი ,,ვანის 

მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურისა და 

არქიტექტურის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ.“(დანართი N16) 

 

მომხსენებელმა აღნიშნა, რომ  დებულებაში სიტყვა გამგეობა შეიცვალა მერიით, ასევე  

სამსახურს დაემატა არქიტექტურის განყოფილება თავისი ფუნქციებით. 

ბიუროს წევრების მხრიდან შენიშვნები არ დაფიქსირებულა. 

ბიუროს სხდომის თავმჯდომარემ  ალექსანდრე ლილუაშვილმა კენჭი უყარა დღის 

წესრიგის  მე-14  საკითხს. 

ღია კენჭისყრის შედეგი იყო შემდეგი: 

მომხრე -9 

წინააღმდეგი-არცერთი. 

ბიუროს წევრი. 

ბიუროს წევრებმა მიიღეს გადაწყვეტილება აღნიშნული საკითხი შეტანილი იქნას 

საკრებულოს 2018 წლის  25 იანვრის  საკრებულოს  სხდომის დღის წესრიგში. 

დღის წესრიგით გათვალისწინებულ მე-16 საკითხთან დაკავშირებით მომხსენებელმა 

თამარ ადეიშვილმა,  წარმოადგინა დადგენილების პროექტი,, ვანის 

მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტისა და ინსპექტირების სამსახურის 

დებულების დამტკიცების შესახებ. (დანართი N17) 

მომხსენებელმა აღნიშნა, რომ  დებულებაში სიტყვა გამგეობა შეიცვალა მერიით, ასევე  

სამსახურს სახელწოდებაში ჩაემატა სიტყვა ინსპექტირება, რაც აისახება თავისთავად 

დებულებაში. 

ბიუროს წევრების მხრიდან შენიშვნები არ დაფიქსირებულა. 

ბიუროს სხდომის თავმჯდომარემ  ალექსანდრე ლილუაშვილმა კენჭი უყარა დღის 

წესრიგის  მე-16  საკითხს. 

ღია კენჭისყრის შედეგი იყო შემდეგი: 

მომხრე -9 

წინააღმდეგი-არცერთი. 



ბიუროს წევრი. 

ბიუროს წევრებმა მიიღეს გადაწყვეტილება აღნიშნული საკითხი შეტანილი იქნას 

საკრებულოს 2018 წლის  25 იანვრის  საკრებულოს  სხდომის დღის წესრიგში. 

დღის წესრიგით გათვალისწინებულ მე-17 საკითხთან დაკავშირებით მომხსენებელმა 

მამუკა გეგიძე,  წარმოადგინა დადგენილების პროექტი,,   ვანის მუნიციპალიტეტის  

სამხედრო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ. (დანართი N18) 

მომხსენებელმა აღნიშნა, რომ  დებულებაში სიტყვა გამგეობა შეიცვალა მერიით, სხვა 

ცვლილებები დებულებაში არ შესულა. 

ბიუროს წევრების მხრიდან შენიშვნები არ დაფიქსირებულა. 

ბიუროს სხდომის თავმჯდომარემ  ალექსანდრე ლილუაშვილმა კენჭი უყარა დღის 

წესრიგის  მე-17  საკითხს. 

ღია კენჭისყრის შედეგი იყო შემდეგი: 

მომხრე -9 

წინააღმდეგი-არცერთი. 

ბიუროს წევრი. 

ბიუროს წევრებმა მიიღეს გადაწყვეტილება აღნიშნული საკითხი შეტანილი იქნას 

საკრებულოს 2018 წლის  25 იანვრის  საკრებულოს  სხდომის დღის წესრიგში. 

დღის წესრიგით გათვალისწინებულ მე-18 საკითხთან დაკავშირებით მომხსენებელმა 

ბესარიონ ახვლედიანმა,  წარმოადგინა დადგენილების პროექტი,, ვანის 

მუნიციპალიტეტის მერიის  ზედამხედველობის სამსახურის დებულების 

დამტკიცების შესახებ. (დანართი N19) 

მომხსენებელმა აღნიშნა, რომ  დებულებაში სიტყვა გამგეობა შეიცვალა მერიით, ასევე 

სამსახურს გაუქმდა არქიტექტურის განყოფილება თვისი ფუნქციებით, რაც აისახა 

დებულებაში. 

ბიუროს წევრების მხრიდან შენიშვნები არ დაფიქსირებულა. 

ბიუროს სხდომის თავმჯდომარემ  ალექსანდრე ლილუაშვილმა კენჭი უყარა დღის 

წესრიგის  მე-18  საკითხს. 

ღია კენჭისყრის შედეგი იყო შემდეგი: 

მომხრე -9 



წინააღმდეგი-არცერთი. 

ბიუროს წევრი. 

ბიუროს წევრებმა მიიღეს გადაწყვეტილება აღნიშნული საკითხი შეტანილი იქნას 

საკრებულოს 2018 წლის  25 იანვრის  საკრებულოს  სხდომის დღის წესრიგში. 

დღის წესრიგით გათვალისწინებულ მე-19 საკითხთან დაკავშირებით მომხსენებელმა 

ივანე მამფორიამ,  წარმოადგინა დადგენილების პროექტი,, ვანის მუნიციპალიტეტის 

მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ. 

(დანართი N20) 

მომხსენებელმა აღნიშნა, რომ  დებულებაში სიტყვა გამგეობა შეიცვალა მერიით, ასევე 

სამსახურს გაუქმდა შესყიდვების  განყოფილება თვისი ფუნქციებით, რაც აისახა 

დებულებაში. 

ბიუროს წევრების მხრიდან შენიშვნები არ დაფიქსირებულა. 

ბიუროს სხდომის თავმჯდომარემ  ალექსანდრე ლილუაშვილმა კენჭი უყარა დღის 

წესრიგის  მე-19  საკითხს. 

ღია კენჭისყრის შედეგი იყო შემდეგი: 

მომხრე -9 

წინააღმდეგი-არცერთი. 

ბიუროს წევრი. 

ბიუროს წევრებმა მიიღეს გადაწყვეტილება აღნიშნული საკითხი შეტანილი იქნას 

საკრებულოს 2018 წლის  25 იანვრის  საკრებულოს  სხდომის დღის წესრიგში. 

დღის წესრიგით გათვალისწინებულ მე-20 საკითხთან დაკავშირებით მომხსენებელმა 

დავით გაბუნიამ,  წარმოადგინა დადგენილების პროექტი,,  ვანის მუნიციპალიტეტის 

მერიის ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახურის დებულების დამტკიცების 

შესახებ. 

(დანართი N21) 

მომხსენებელმა აღნიშნა, რომ  დებულებაში სიტყვა გამგეობა შეიცვალა მერიით, ასევე 

სამსახურს დაემატა  შესყიდვების  განყოფილება თვისი ფუნქციებით, რაც აისახა 

დებულებაში. 

ბიუროს წევრების მხრიდან შენიშვნები არ დაფიქსირებულა. 



ბიუროს სხდომის თავმჯდომარემ  ალექსანდრე ლილუაშვილმა კენჭი უყარა დღის 

წესრიგის  მე-20 საკითხს. 

ღია კენჭისყრის შედეგი იყო შემდეგი: 

მომხრე -9 

წინააღმდეგი-არცერთი. 

ბიუროს წევრი. 

ბიუროს წევრებმა მიიღეს გადაწყვეტილება აღნიშნული საკითხი შეტანილი იქნას 

საკრებულოს 2018 წლის  25 იანვრის  საკრებულოს  სხდომის დღის წესრიგში. 

დღის წესრიგით გათვალისწინებულ 21-ე საკითხთან დაკავშირებით მომხსენებელმა 

დავით გაბუნიამ,  წარმოადგინა დადგენილების პროექტი,,  ვანის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2017 წლის 15 ნოემბრის N29 დადგენილებით დამტკიცებულ ,,ვანის 

მუნიციპალიტეტის მერიის დებულებაში“ ცვლილების შეტანის თაობაზე. 

 (დანართი N22) 

მომხსენებელმა აღნიშნა, მერიის სამსახურების დებულებებში ცვლილებები 

თავისთავად აისახა მერიის დებულებაში, და ჩამოყალიბდა ახალი რედაქციით. 

ბიუროს წევრების მხრიდან შენიშვნები არ დაფიქსირებულა. 

ბიუროს სხდომის თავმჯდომარემ  ალექსანდრე ლილუაშვილმა კენჭი უყარა დღის 

წესრიგის  მე-21 საკითხს. 

ღია კენჭისყრის შედეგი იყო შემდეგი: 

მომხრე -9 

წინააღმდეგი-არცერთი. 

ბიუროს წევრი. 

ბიუროს წევრებმა მიიღეს გადაწყვეტილება აღნიშნული საკითხი შეტანილი იქნას 

საკრებულოს 2018 წლის  25 იანვრის  საკრებულოს  სხდომის დღის წესრიგში. 

დღის წესრიგით გათვალისწინებულ 22,23,24-ე  საკითხებთან დაკავშირებით 

მომხსენებელმა მიხეილ სვანაძემ,  წარმოადგინა დადგენილების და განკარგულებების 

პროექტები:,,ვანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სახელწიფო და 

ვანის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ; (დანართი N23) 



,, ვანის მუნიციპალიტეტის საპრივატიზებო ობიექტთა ნუსხაში მუნიციპალური 

საკუთრების ობიექტების შეტანის, საპრივატიზებო ობიექტთა ნუსხაში შეტანილი 

ობიექტების საწყისი საპრივატიზებო ღირებულების განსაზღვრისა და 

მუნიციპალური საკუთრების ობიექტების პრივატიზების პროცესის დაჩქარებისა და 

მოწესრიგების ღონისძიებათა თაობაზე.(დანართი N24) ,, ვანის მუნიციპალიტეტის 

მერისთვის ადმინისტრაციული შენობის (ქ. ვანი, თავისუფლების ქ. N65) პირველ 

სართულზე არსებული 1.5 კვმ არასაცხოვრებელი ფართის ს.ს „ლიბერთი ბანკი“-სთვის 

იჯარით, პირდაპირი განკარგვის წესით, სასყიდლით, პირობით გადაცემასა და ქირის 

წლიური საფასურის განსაზღვრულ ოდენობაზე თანხმობის მიცემისა და „ვანის 

მუნიციპალიტეტის გამგებლისთვის ადმინისტრაციული შენობის (ქ. ვანი, 

თავისუფლების ქ. N65) პირველ სართულზე არსებული 1.5 კვმ არასაცხოვრებელი 

ფართის ს.ს „ლიბერთი ბანკი“-სთვის იჯარით, პირდაპირი განკარგვის წესით, 

სასყიდლით, პირობით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის თაობაზე“ ვანის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 8 აპრილის N 27 12 განკარგულების 

ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ;  (დანართი N25) 

22-ე საკითხთან მომხსენებელმა აღნიშნა, რომ  ყოველწლიურად უნდა იქნას 

მიღებული დადგენილება მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ. 

23-ე საკითხთან დაკავშირებით წარმოადგინა საპრივატიზებო ობიექტთა ნუსხა და 

მათი საწყისი ფასები. 

24-ე საკითხთან დაკავშირებით კი აღნიშნა, რომ მერიის  შენობაში პირველ 

სართულზე  განკარგულების პროექტის თანახმად დაიდგმება ,,ლიბერთ ბანკის“ 

ბანკომატი. 

ბიუროს წევრების მხრიდან შენიშვნები არ დაფიქსირებულა. 

ბიუროს სხდომის თავმჯდომარემ  ალექსანდრე ლილუაშვილმა კენჭი უყარა დღის 

წესრიგის  22,23,24-ე საკითხებს. 

ღია კენჭისყრის შედეგი იყო შემდეგი: 

მომხრე -9 

წინააღმდეგი-არცერთი. 

ბიუროს წევრი. 

ბიუროს წევრებმა მიიღეს გადაწყვეტილება აღნიშნული საკითხები შეტანილი იქნას 

საკრებულოს 2018 წლის  25 იანვრის  საკრებულოს  სხდომის დღის წესრიგში. 



დღის წესრიგით გათვალისწინებულ 25-ე  საკითხთან  დაკავშირებით მომხსენებელმა 

გიგა გოგიბერიძემ,  წარმოადგინა განკარგულების პროექტი  „ვანის 

მუნიციპალიტეტის ნარჩენების მართვის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ (დანართი 

N26). მომსხენებელმა აღნიშნა,რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით მიიღეს მთავრობის 

ადმინისტრაციიდან შენიშვნა, უნდა ყოფილიყო არა დადგენილება, არამედ ან მერის 

ბრძანება ან საკრებულოს განკარგულება. ამჯერად მიღეეს განკარგულების პროექტი.  

ბიუროს წევრების მხრიდან შენიშვნები არ დაფიქსირებულა. 

ბიუროს სხდომის თავმჯდომარემ  ალექსანდრე ლილუაშვილმა კენჭი უყარა დღის 

წესრიგის  25-ე საკითხს. 

ღია კენჭისყრის შედეგი იყო შემდეგი: 

მომხრე -9 

წინააღმდეგი-არცერთი. 

ბიუროს წევრი. 

ბიუროს წევრებმა მიიღეს გადაწყვეტილება აღნიშნული საკითხი შეტანილი იქნას 

საკრებულოს 2018 წლის  25 იანვრის  საკრებულოს  სხდომის დღის წესრიგში. 

დღის წესრიგით გათვალისწინებულ 26,27,28,29-ე საკითხებთან დაკავშირებით გელა 

ჩიკვაიძემ წარმოადგინა განკარგულებების პროექტები:,, ვანის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს ფრაქცია „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო“-ს 

შემადგენლობაში ცვლილების შესახებ ინფორმაციის ცნობად მიღების 

თაობაზე;(დანართი N 27) ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „ქართული 

ოცნება - კონსერვატორები“-ს შემადგენლობაში ცვლილების შესახებ ინფორმაციის 

ცნობად მიღების თაობაზე;(დანართიN28) 

,,ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „ქართული ოცნება - მწვანეები“-ს 

შემადგენლობაში ცვლილების შესახებ ინფორმაციის ცნობად მიღების 

თაობაზე;(დანართი N29),,ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, 

სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის 2018 წლის პირველი 

კვარტლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების თაობაზე“(დანართი N30). მოხსენებელმა 

მოკლედ წარმოადგინა ის ცვლილებები, რომელიც შევიდა ფრაქციების 

შემადგენლობაში. ხოლო 29-ე საკითხთან დაკავშირებით წარმოადგინა თავისი 

კომისიის პირველი კვარტლის სამუშაო გეგმა. 

ბიუროს წევრების მხრიდან შენიშვნები არ დაფიქსირებულა. 



ბიუროს სხდომის თავმჯდომარემ  ალექსანდრე ლილუაშვილმა კენჭი უყარა დღის 

წესრიგის  26,27,28,29-ე საკითხებს. 

ღია კენჭისყრის შედეგი იყო შემდეგი: 

მომხრე -9 

წინააღმდეგი-არცერთი. 

ბიუროს წევრი. 

ბიუროს წევრებმა მიიღეს გადაწყვეტილება აღნიშნული საკითხები 29-ე საკითხის 

გარდა, შეტანილი იქნას საკრებულოს 2018 წლის  25 იანვრის  საკრებულოს  სხდომის 

დღის წესრიგში. 

დღის წესრიგით გათვალისწინებულ 30-ე საკითხთან დაკავშირებით ტარიელ 

ბარამიძემ, წარმოადგინა განკარგულების პროექტი ,,ვანის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის 2018 წლის პირველი კვარტლის 

სამუშაო გეგმის დამტკიცების თაობაზე“(დანართი N31). მოხსენებელმა მოკლედ 

წარმოადგინა  თავისი კომისიის პირველი კვარტლის სამუშაო გეგმა. 

ბიუროს წევრების მხრიდან შენიშვნები არ დაფიქსირებულა. 

დღის წესრიგით გათვალისწინებულ 31-ე საკითხთან დაკავშირებით რამაზ 

არველაძემ, წარმოადგინა განკარგულების პროექტი ,,ვანის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის 2018 წლის პირველი 

კვარტლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების თაობაზე“(დანართი N32). მოხსენებელმა 

მოკლედ წარმოადგინა  თავისი კომისიის პირველი კვარტლის სამუშაო გეგმა. 

ბიუროს წევრების მხრიდან შენიშვნები არ დაფიქსირებულა. 

დღის წესრიგით გათვალისწინებულ 32-ე საკითხთან დაკავშირებით კობა ტოხვაძემ, 

წარმოადგინა განკარგულების პროექტი ,,ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

კულტურის, განათლების და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის 2018 წლის პირველი 

კვარტლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების თაობაზე“(დანართი N33). მოხსენებელმა 

მოკლედ წარმოადგინა  თავისი კომისიის პირველი კვარტლის სამუშაო გეგმა. 

ბიუროს წევრების მხრიდან შენიშვნები არ დაფიქსირებულა. 

დღის წესრიგით გათვალისწინებულ 33-ე საკითხთან დაკავშირებით გიგა 

გოგიბერიძემ, წარმოადგინა განკარგულების პროექტი ,,ვანის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს ქონების მართვის, ეკონომიკურ საკითხებისა და ინფრასტრუქტურის 

კომისიის 2018 წლის პირველი კვარტლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების 



თაობაზე“(დანართი N34). მოხსენებელმა მოკლედ წარმოადგინა  თავისი კომისიის 

პირველი კვარტლის სამუშაო გეგმა. 

ბიუროს წევრების მხრიდან შენიშვნები არ დაფიქსირებულა. 

დღის წესრიგით გათვალისწინებულ 34-ე საკითხთან დაკავშირებით ,,სხვადსხვა“ 

გელა ჩიკვაიძემ თხოვა სხდომის თავმჯდომარეს, რომ მზად აქვს  განკარგულების 

პროექტი ,,ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის პირველი კვარტლის 

სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ და დაამატონ საკრებულოს სხდომის დღის 

წესრიგში. 

ბიუროს წევრების მხრიდან შენიშვნები არ დაფიქსირებულა. 

ბიუროს სხდომის თავმჯდომარემ  ალექსანდრე ლილუაშვილმა კენჭი უყარა დღის 

წარმოდგენილ საკითხს. 

ღია კენჭისყრის შედეგი იყო შემდეგი: 

მომხრე -9 

წინააღმდეგი-არცერთი. 

ბიუროს წევრი. 

ბიუროს წევრებმა მიიღეს გადაწყვეტილება აღნიშნული საკითხი შეტანილი იქნას 

საკრებულოს 2018 წლის  25 იანვრის  საკრებულოს  სხდომის დღის წესრიგში. 

ამით  ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს  რიგგარეშე სხდომამ მუშაობა 

დაამთავრა. 

    

 

 

                          ალექსანდრე ლილუაშვილი 

                 ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

                   ბიუროს  სხდომის თავმჯდომარე 

 


