
 
 

 
  

                                     ვანის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს  იურიდიულ, 

სამანდატო,    საპროცედურო     საკითხთა    და   ეთიკის    კომისიის სხდომის 

 

 

ო ქ მ ი  N 1 

 

 
             ქ.ვანი, თავისუფლების ქ. N65                                                           30 იანვარი 2019 წელი  

  14: 00 საათი 

 
    სხდომას ესწრებოდნენ კომისიის წევრები:   გელა ჩიკვაიძე, გიორგი ივანიაძე, შალვა ლორთქიფანიძე, 
კობა ტოხვაძე, ოლეგი მიქელთაძე, ვარლამ გიორგაძე, რამაზ არველაძე, გელა ვარდოსანიძე, თამარ 
შენგელია. 
 

სხდომაზე დამსწრე კომისიის წევრთა ხელმოწერების სია თან ერთვის. 
          /დანართი N1/ 
მოწვეული პირები: ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის შიდა 

აუდიტისა და ინსპექტირების სამსახურის უფროსი - თამარ ადეიშვილი. 

   მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ადმინისტრაციული 

და შესყიდვების სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის იურიდიული და     

ადამიანური რესურსების  მართვის განყოფილების უფროსი - მარინა ღვინიანიძე. 
  მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის კულტურის, განათლების, 

სპორტის, ტურიზმის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი 

სპეციალისტი ტურიზმის დარგში- კობა დვალიშვილი. 

    

 

      კომისიის სხდომის თავმჯდომარე - გელა ჩიკვაიძე (კომისიის თავმჯდომარე) 

  კომისიის სხდომის მდივანი - საკრებულოს აპარატის იურიდიულ და  საორგანიზაციო  

განყოფილების  უფროსი სპეციალისტი  საოქმო  წარმოების  საკითხებში - ლუბა კიკაბიძე    

 

       

დ ღ ი ს     წ ე ს რ ი გ ი 

 
1. ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 იანვრის N64  დადგენილებით დამტკიცებულ 

,,ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტისა და ინსპექტირების სამსახურის დებულებაში” 

ცვლილების შეტანის თაობაზე. 

მომხს: თამარ ადეიშვილი. 

2. ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 ნოემბრის N29 დადგენილებით დამტკიცებულ 

,,ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულებაში“ ცვლილების შეტანის თაობაზე. 



 
 

 
  

 მომხს: მარინა ღვინიანიძე 

3. ,,არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,იმერეთის ადგილობრივი ტურიზმის 

მართვის ორგანიზაცია“-ს დაფუძნების და წესდების დამტკიცების შესახებ“ მუნიციპალიტეტის 

მერის ბრძანების პროექტზე თანხმობის მიცემის თაობაზე“. 

 

მომხს: კობა დვალიშვილი 

 

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 

დადგენილების N3 დანართში დამატების შეტანის შესახებ. 

 
მომხს: თეიმურაზ სოხანეიშვილი 

 

5. სხვადასხვა. 

 გადაწყვიტეს:  დღის წესრიგი მიღებულ იქნა წარმოდგენილი სახით. 

        მოისმინეს : 

    დღის წესრიგის პირველ საკითხთან დაკავშირებით მომხსენებელმა  თამარ ადეიშვილმა კომისიის 

წევრებს გააცნო ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 იანვრის N64  დადგენილებით 

დამტკიცებულ ,,ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტისა და ინსპექტირების სამსახურის 

დებულებაში” ცვლილების შეტანის თაობაზე.  

  მომხსენებელმა აღნიშნა, რომ ცვლილება ითვალისწინებს, იმას რომ  სიტყვა ,,ინსპექტირება“ იქნება 

ამოღებული დადგენილების სათაურში და პირველ მუხლში. 

   წარმოდგენილი პროექტის მიმართ  შენიშვნები არ გამოთქმულა. 

  კომისიის თავმჯდომარემ წარმოდგენილი პირველი საკითხი დააყენა კენჭისყრაზე. 

 

მომხრე - 9 

წინააღმდეგი - არცერთი 

 

    დაადგინეს: 

დამტკიცდეს დადგენილება ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 იანვრის N64  

დადგენილებით დამტკიცებულ ,,ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტისა და 

ინსპექტირების სამსახურის დებულებაში” ცვლილების შეტანის თაობაზე. 

 

    დღის წესრიგით წარმოდგენილი საკითხი მზად არის საკრებულოს სხდომაზე გასატანად. 

                                             /დანართი N 2/ 



 
 

 
  

     მოისმინეს : 
  დღის წესრიგის მეორე საკითხთან დაკავშირებით მომხსენებელმა მარინა ღვინიანიძემ კომისიის 

წევრებს გააცნო ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 ნოემბრის N29 დადგენილებით 

დამტკიცებულ ,,ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულებაში“ ცვლილების შეტანის თაობაზე. 

  მომხსენებელმა აღნიშნა, რომ ცვლილება შევიდა მერიის დებულებაში, ,,შიდა აუდიტის და 

ინსპექტირების სამსახური ‘’ -ს სახელწოდება შეიცვალა და არის ,,შიდა აუდიტის სამსახური“ 

  კომისიის წევრებმა მოიწონეს და მხარი დაუჭირეს დღის წესრიგით წარმოდგენის მეორე საკითხს. 

  კომისიის თავმჯდომარემ წარმოდგენილი პირველი საკითხი დააყენა კენჭისყრაზე. 

 

მომხრე - 9 

წინააღმდეგი - არცერთი 

 

    დაადგინეს: 

 დამტკიცდეს დადგენილება ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 ნოემბრის N29 

დადგენილებით დამტკიცებულ ,,ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულებაში“ ცვლილების 

შეტანის თაობაზე. 

 

   დღის წესრიგით წარმოდგენილი საკითხი მზად არის საკრებულოს სხდომაზე გასატანად. 

                                             /დანართი N 3/ 
 
 

   მოისმინეს : 

   დღის წესრიგის მესამე საკითხთან დაკავშირებით მომხსენებელმა კობა დვალიშვილმა  კომისიის 

წევრებს გააცნო ,,არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,იმერეთის ადგილობრივი 

ტურიზმის მართვის ორგანიზაცია“-ს დაფუძნების წესდების დამტკიცება და ასევე მუნიციპალიტეტის 

მერის ბრძანების პროექტზე თანხმობის მიცემა. 

  კომისიის წევრებმა მისცეს თანხმობა წარმოდგენილ მესამე საკითხს.  

 

მომხრე - 9 

წინააღმდეგი - არცერთი 

 

      დაადგინეს: 

დამტკიცდეს დადგენილება ,,არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,იმერეთის 

ადგილობრივი ტურიზმის მართვის ორგანიზაცია“-ს დაფუძნების და წესდების დამტკიცების შესახებ“ 

მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების პროექტზე თანხმობის მიცემის თაობაზე“. 

   დღის წესრიგით წარმოდგენილი საკითხი მზად არის საკრებულოს სხდომაზე გასატანად. 

                                             /დანართი N 4/ 
 



 
 

 
  

   მოისმინეს : 

   დღის წესრიგის მეოთხე საკითხთან დაკავშირებით მომხსენებელმა კობა დვალიშვილმა  კომისიის 

წევრებს გააცნო ,,ვანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მოსაკრებლების 

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

დამტკიცების შესახებ“ ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 10 ნოემბრის N49 

დადგენილების N3 დანართში დამატების შეტანის შესახებ. 

   მომხსენებელმა აღნიშნა, რომ დადგენილების დანართში შევიდა ცვლილება კერძოდ, 

მოსაკრებლის ოდენობა დასახლებულ ტერიტორიის დასუფთავებისთვის იურიდიული 

პირების, ინდივიდუალური მეწარმეების, ორგანიზაციების და დაწესებულებებისათვის 

,სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის პირველადი სახის გადამუშავება, 1000 კვ.მ-მდე არის 10 

თეთრი და 1000 კვ.მ ზევით დაემატება ყოველი 1 მ.კვ -ზე 1 თეთრი. 
    წარმოდგენილი პროექტის მიმართ  შენიშვნები არ გამოთქმულა. 

  კომისიის თავმჯდომარემ წარმოდგენილი პირველი საკითხი დააყენა კენჭისყრაზე. 

 

მომხრე - 9 

წინააღმდეგი - არცერთი 

 

    დაადგინეს: 

დამტკიცდეს დადგენილება ,,ვანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი 

მოსაკრებლების შემოღების, გადახდის ინსტრუქციის, დაგვა-დასუფთავების და ნარჩენების 

განკარგვის წესის დამტკიცების შესახებ“ ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 10 

ნოემბრის N49 დადგენილების N3 დანართში დამატების შეტანის შესახებ. 

 

 
                                                         /დანართი N 5/ 

 

  
დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხის ამოწურვის შემდეგ სხდომის თავმჯდომარემ სხდომა 

დახურულად გამოაცხადა. 

 

 

                            
                                   გელა ჩიკვაიძე 

            საკრებულოს  იურიდიულ,  სამანდატო, 

         საპროცედურო     საკითხთა    და   ეთიკის 

                კომისიის სხდომის თავმჯდომარე                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    


