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  ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს რიგგარეშე სხდომას თავმჯდომარეობდა 

საკრებულოს თავმჯდომარე ალექსანდრე ლილუაშვილი.  

 სხდომას ესწრებოდნენ ბიუროს წევრები: ალექსანდრე ლილუაშვილი, რამაზ არველაძე, 

ტარიელ ბარამიძე, გიგა გოგიბერიძე, გელა ვარდოსანიძე, კობა ტოხვაძე, გელა ჩიკვაიძე, ეთერ 

ჭიჭინაძე, ვლადიმერ ჭვალაძე.(დანართი №1).  

სხდომას საპატიო მიზეზის გამო არ ესწრებოდნენ: გიორგი ივანიაძე,  კობა ძაგნიძე, გელა 

ღვიტიძე. 

 

სხდომას ესწრებოდნენ: საკრებულოს აპარატის იურიდიულ და საორგანიზაციო საკითხთა 

განყოფილების უფროსის მოადგილე იურიდიულ საკითხებში- სალომე ფახურიძე.  

 

ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის ინფრასტრუქტურის და 

არქიტექტურის სამსახურის უფროსი -მამუკა ნამიჭეიშვილი.  

  ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის უფროსის 

მოვალეობის შემსრულებელი-ივანე მამფორია; 

  ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის და მუნიციპალური ქონების მართვის 

სამსახურის უფროსი-ზვიად კაპანაძე; 

 

სხდომა 1300-საათზე გახსნა საკრებულოს ბიუროს სხდომის თავმჯდომარემ ალექსანდრე 

ლილუაშვილმა და წარმოადგინა 2018 წლის 23 აგვისტოს საკრებულოს   სხდომის 

                                                 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 მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი თვითმმართველობის და რეგიონული 

განვითარებისათვის საჭირო პროექტების შერჩევის შესახებ“ ვანის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2016 წლის 9 ნოემბრის N27 51 განკარგულებაში ცვლილებებისა და დამატების 

შეტანის თაობაზე. 



                                                                                                                  მომხს:/მამუკა ნამიჭეიშვილი/ 

3. ვანის მუნიციპალიტეტის საპრივატიზებო ობიექტთა ნუსხაში მუნიციპალური საკუთრების 

ობიექტების შეტანის, საპრივატიზებო ობიექტთა ნუსხაში შეტანილი ობიექტების საწყისი 

საპრივატიზებო ღირებულების განსაზღვისა და მუნიციპალური საკუთრების ობიექტების 

პრივატიზების პროცესის დაჩქარებისა და მოწესრიგების ღონისძიებათა თაობაზე. 

                                                                                                                             მომხს:/ზვიად კაპანაძე/ 

4. სხვადსხვა. 

 

 ბიუროს სხდომის თავმჯდომარემ ალექსანდრე ლილუაშვილმა  კენჭი უყარა 2018 წლის 23 

აგვისტოს საკრებულოს  სხდომის დღის წესრიგს. 

ღია კენჭისყრის შედეგი იყო შემდეგი: 

მომხრე -9 

წინააღმდეგი-არცერთი 

ბიუროს წევრი . 

 დღის წესრიგით წარმოდგენილ პირველ საკითხთან დაკავშირებით 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 ძირითადი ცვლილება ამ ბიუჯეტის არის ფერეთას 

ადმინისტრაციულ ერთეულში, ალფაიძეების უბანში, შიდა მუნიციპალური მნიშვნელობის 

საავტომობილო გზის რეაბილიტაციისა და ზეინდრის ადმინისტრაციულ ერთეულში, 

სოფლების შუაგორა-ზედაგორას (ცივწყაროს მიმართულებით) შიდა მუნიციპალური 

მნიშვნელობის საავტომობილო გზის რებილიტაცია. 

ბიუროს წევრების მხრიდან შენიშვნები არ დაფიქსირებულა. 

ბიუროს სხდომის თავმჯდომარემ  ალექსანდრე ლილუაშვილმა კენჭი უყარა დღის წესრიგის  

საკითხს. 

ღია კენჭისყრის შედეგი იყო შემდეგი: 

მომხრე -9 

წინააღმდეგი-არცერთი. 

ბიუროს წევრი. 

ბიუროს წევრებმა მიიღეს გადაწყვეტილება აღნიშნული საკითხი შეტანილი იქნას 

საკრებულოს 2018 წლის 23 აგვისტოს  საკრებულოს რიგგარეშე  სხდომის დღის წესრიგში. 

 

 



 

 დღის წესრიგით წარმოდგენილ მეორე საკითხთან დაკავშირებით მომხსენებელმა მამუკა 

ნამიჭეიშვილმა წარმოადგინა განკარგულების პროექტი ,,ვანის მუნიციპალიტეტში 

ადგილობრივი თვითმართველობის და რეგიონული განვითარებისათვის საჭირო 

პროექტების შერჩევის შესახებ“ ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 9 ნოემბრის 

N27 51 განკარგულებაში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის თაობაზე.(დანართი N3) 

  მომხსენებელმა აღნიშნა, რომ შევიდა ცვლილება N27 51 განკარგულების პირველ მუხლში და 

დაემატა დიხაშხოს ადმინსტრაციულ ერთეულში ისრითის ცენტრიდან ჯვარისერის უბნის 

მიმართულებით საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია, ასევე ამაღლება-საპრასიის თემების 

დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია. (სოფელ ინაშაურის 

მიმართულებით) 

ბიუროს წევრების მხრიდან შენიშვნები არ დაფიქსირებულა. 

ბიუროს სხდომის თავმჯდომარემ  ალექსანდრე ლილუაშვილმა კენჭი უყარა დღის წესრიგის  

საკითხს. 

ღია კენჭისყრის შედეგი იყო შემდეგი: 

მომხრე-9 

წინააღმდეგი-არცერთი. 

ბიუროს წევრი. 

ბიუროს წევრებმა მიიღეს გადაწყვეტილება აღნიშნული საკითხი შეტანილი იქნას 

საკრებულოს 2018 წლის 23 აგვისტოს  საკრებულოს რიგგარეშე  სხდომის დღის წესრიგში. 

დღის წესრიგით წარმოდგენილ მესამე საკითხთან დაკავშირებით მომხსენებელმა ზვიდ 

კაპანაძემ წარმოადგინა განკარგულების პროექტი ,,ვანის მუნიციპალიტეტის საპრივატიზებო 

ობიექტთა ნუსხაში მუნიციპალური საკუთრების ობიექტების შეტანის საპრივატიზებო 

ღირებულების განსაზღვრისა და მუნიციპალური საკუთრების ობიექტების პრივატიზების 

პროცესის დაჩქარებისა და მოწესრიგების ღონისძიებების თაობაზე“. (დანართი N4) 

მომხსენებელმა ბიუროს წევრებს გააცნო, საპრივატიზებო ობიქტთა  ნუსხაში  შეტანილი 

თორმეტი  ობიექტი თავისი საწყისი ფასებით. 

ბიუროს წევრების მხრიდან შენიშვნები არ დაფიქსირებულა. 

ბიუროს სხდომის თავმჯდომარემ  ალექსანდრე ლილუაშვილმა კენჭი უყარა დღის  წესრიგის   

საკითხს. 

ღია კენჭისყრის შედეგი იყო შემდეგი: 



მომხრე -9 

წინააღმდეგი-არცერთი. 

ბიუროს წევრი. 

ბიუროს წევრებმა მიიღეს გადაწყვეტილება აღნიშნული საკითხი შეტანილი იქნას 

საკრებულოს 2018 წლის 23 აგვისტოს  საკრებულოს რიგგარეშე  სხდომის დღის წესრიგში. 

 დღის წესრიგით გათვალისწინებულ საკითხში ,,სხვადასხვა“ ვანის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს ქონების მართვის, ეკონომიკური საკითხებისა და ინფრასტრუქტურული 

კომისიის თავმჯდომარემ გიგა გოგიბერიძემ გამოთქვა მოსაზრება, რომ ვანის 

მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების მონიტორინგის მიზნით, 

მოწვეულ იქნას შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე ექსპერტ-კონსულტანტი და შეიკრიბოს 

კომისია, რასაც დაეთანხმა ბიურო. 

 

ამით  ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს  რიგგარეშე სხდომამ მუშაობა 

დაამთავრა. 

 

ალექსანდრე ლილუაშვილი 

ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს  სხდომის თავმჯდომარე 


