
 

 

ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  საფინანსო–საბიუჯეტო 

კომისიის  სხდომის 

 

ოქმი   N 17 

          ქ.ვანი  თავისუფლების N65                                                            18 დეკემბერი2018 წელი 

                                                                                                            12:00 საათი 

  სხდომას ესწრებოდნენ კომისიის წევრები:   ტარიელ ბარამიძე, გელა ჩიკვაიძე, მალხაზ ცერცვაძე, 
შოთა გიორგაძე, ივანე კორძაძე, მერაბ ხურციძე, გია ხარაბაძე, გელა ვარდოსანიძე.  
 

სხდომაზე დამსწრე კომისიის წევრთა ხელმოწერების სია თან ერთვის. 
          /დანართი N1/ 
 

   საპატიო მიზეზით სხდომას არ ესწრებოდა: თამთა დვალიშვილი, გია ოჩხიკიძე, თორნიკე 

ერისთავი, დავით კაკაბაძე, კობა ძაგნიძე. 

 

     მოწვეული პირები:   

 საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსის   მოვალეობის შემსრულებელი -     ივანე მამფორია. 

 

   კომისიის სხდომის თავმჯდომარე - ტარიელ ბარამიძე (კომისიის თავმჯდომარე) 

  კომისიის სხდომის მდივანი - საკრებულოს აპარატის  იურიდიულ და საორგანიზაციო საკითხთა   

განყოფილების  უფროსი  სპეციალისტი  საოქმო  წარმოების  საკითხებში - ლუბა კიკაბიძე .  

  

დ ღ ი ს     წ ე ს რ ი გ ი 

 
1. ,,ვანის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებვანის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის N38 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე”. 

 

 მომხს: /ივანე მამფორია/ 

 

   დაადგინეს;  დღის წესრიგი მიღებულ იქნა წარმოდგენილი სახით. 

 

 

 

 



 

      

     

 

    მოისმინეს : 

    დღის წესრიგით წარმოდგენილ პირველ საკითხთან დაკავშირებით მომხსენებელმა კომისიის 

წევრებს გააცნო ,,ვანის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებვანის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის N38 დადგენილებაში ცვლილებების 

შეტანის თაობაზე” და განმარტა, რომ ბიუჯეტში განსახორციელებელი ცვლილებების პროექტის 

მიხედვით, ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობების და გადასახდელების მოცულობა 

იზრდება 145.0 ათასი ლარით. ბიუჯეტის ცვლილება განპირობებულია სტიქიის შედეგების 

სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორცილებების მიზნით, რეგიონებში განსახორციელებელი 

პროექტების ფონდიდან 2018 წლის 13 დეკემბრის N2367 განკარგულებით გამოყოფილი თანხების 

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში ასახვით. აღნიშნულის შედეგად ბიუჯეტი შემოსავლებისა და 

ხარჯების ნაწილში იზრდება 145,0 ათასი ლარით, საიდანაც 38,2 ათასი ლარი მოხმარდება ქალაქ 

ვანში და სულორის ადმინისტრაციულ ერთეულში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი 

სახლების გადახურვის სამუშაოებს, ხოლო 106,8 ათასი ლარით საამშენებლო მასალები გადაეცემა 

სტიქიის შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობას.  

   საკუთარი სახსრებით გასაწევი ხარჯების ნაწილში გათვალისწინებულია შემდეგი სახის 

ცვლილებები: ა) ჯანდაცვის ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია სასწრაფო 

დახმარების ცენტრის შენობის სეპტიკის მოწყობის მიზნით იზრდება 33,5 ათასი ლარით. ბ) 

კულტურის სფეროს ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია ქ. ვანში, თავისუფლების 

N63-ში მდებარე შენობაში ბიბლიოთეკის განთავსების მიზნით ჩასატარებელი სამუშაოების 

დასაფინანსებლად იზრდება 50,0 ათასი ლარით. გ) მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ასიგნებების 

მოცულობა იზრდება 7,8 ათასი ლარით. 

დ) მუნიციპალიტეტის მერიის ასიგნებების მოცულობა იზრდება 30,3 ათასი ლარით. ე) სამხედრო 

სამსახურის დაფინასება მცირდება 7,0 ათასი ლარით. ვ) გზების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და 

მოვლა-შენახვა მცირდება 103,7 ათასი ლარით ზ) გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის 

ასიგნება იზრდება 4,1 ათასი ლარით. თ) სასპორტო დაწესებულებების გაერთიანების ასიგნებები 

იზრდება 7,0 ათასი ლარით. ი) სახელოვნებო, განათლებისა და ტურიზმის განვითარების ცენტრის 

ასიგნება იზრდება 11,0 ათასი ლარით. კ) სარაგბო კლუბ აიეტის დაფინანსება იზრდება 1,0 ათასი 

ლარით. ლ) კულტურული ღონისძიებების ორგანიზებისა და მართვის ცენტრის დაფინანსება 

იზრდება 6,0 ათასი ლარით. კ) სოციალური პროგრამების ასიგნებების მოცულობა, წლის 

განმავლობაში წარმოქმნილი ეკონომიების გამო, მცირდება 40,0 ათასი ლარით. 

  კომისიის წევრების მხრიდან წარმოდგენილ საკითხთან დაკავშირებით მოსაზრებები და 

შენიშვნები არ დაფიქსირებულა. 

 

  კომისიის თავმჯდომარემ წარმოდგენილი საკითხი დააყენა კენჭისყრაზე. 

 

მომხრე - 8 

წინააღმდეგი - არცერთი 

 

 /დანართი 2/ 

 

 

 



 

 

 

 

          დაადგინეს; 

შეტანილ იქნას ცვლილება ,,ვანის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების 

შესახებვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის N38 დადგენილებაში 

ცვლილებების შეტანას. 

 

     დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხის ამოწურვის შემდეგ სხდომის თავმჯდომარემ 

სხდომა დახურულად გამოაცხადა. 

 

 

 

 

                           ტარიელ ბარამიძე 

 

          ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

საფინანსო–საბიუჯეტო კომისიის სხდომის თავმჯდომარე 


