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 ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომას თავმჯდომარეობდა საკრებულოს 

თავმჯდომარის მოადგილე  გიორგი ივანიაძე.  

 სხდომას ესწრებოდნენ ბიუროს წევრები: გიორგი ივანიაძე, რამაზ არველაძე, ტარიელ ბარამიძე, 

გიგა გოგიბერიძე, კობა ტოხვაძე, გელა ვარდოსანიძე, გელა ჩიკვაიძე, ეთერ ჭიჭინაძე, ვლადიმერ 

ჭვალაძე, გელა ღვიტიძე.(დანართი №1).  

სხდომას საპატიო მიზეზის გამო არ ესწრებოდნენ: ალექსანდრე ლილუაშვილი,  კობა ძაგნიძე. 

სხდომას ესწრებოდა: საკრებულოს აპარატის იურიდიულ და საორგანიზაციო საკითხთა 

განყოფილების უფროსის მოადგილე საორგანიზაციო საკითხებში ლუბა გოგოძე.  

 

  მოწვეული პირი: 

 

ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო -საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი -ივანე მამფორია. 

 

ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის და არქიტექტურის 

სამსახურის უფროსი -მამუკა ნამიჭეიშვილი. 

ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის და მუნიციპალური ქონების მართვის სამსახურის 

უფროსი- ზვიად კაპანაძე. 

 

სხდომა 1100-საათზე გახსნა საკრებულოს ბიუროს სხდომის თავმჯდომარემ გიორგი ივანიაძემ და 

წარმოადგინა 2019 წლის 23 მაისის  სხდომის დღის წესრიგი. 

                                          დღის წესრიგი        

1. ,,ვანის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ “ვანის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის N125 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე”.                                                                                                                                   

                    

                                                                                                  მომხს./ივანე მამფორია/ 

 

2. ,,ვანის მუნიციპალიტეტში 2019 წელში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში 

განსახორციელებელი პროექტების დამტკიცების შესახებ“  ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2019 წლის 13 მარტის N27 6 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. 

                                                                                                 მომხს./მამუკა ნამიჭეიშვილი/ 

 

3. ,,ვანის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქ. ვანში , თავისუფლების ქ.N59-ში მდებარე 

1166 კვმ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (ს/კ 31.01 26.402)სსიპ სახელწიფო 



სერვისების განვითარების სააგენტოსთვის პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო აღნაგობის 

უფლებით, 30 წლის ვადით გადაცემის თაობაზე.“ 

                                                                                                 მომხს. /ზვიად კაპანაძე/ 

 

 

ბიუროს სხდომის თავმჯდომარემ გიორგი ივანიაძემ კენჭი უყარა 2019 წლის 23 მაისის  ბიუროს  

სხდომის დღის წესრიგს. 

ღია კენჭისყრის შედეგი იყო შემდეგი: 

მომხრე - 10 

წინააღმდეგი-არცერთი 

ბიუროს წევრი . 

დღის წესრიგით წარმოდგენილ პირველ საკითხთან დაკავშირებით  მომხსენებელმა ივანე 

მამფორიამ წარმოადგინა დადგენილების პროექტი ,,ვანის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის 

დამტკიცების შესახებ“ ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის N125 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.”  

მომხსენებელმა მოკლედ  აღნიშნა, რომ ბიუჯეტში ცვლილება განაპირობა 2018 წლის 31 დეკემბრის 

N2577 განკარგულებაში 2019 წლის 17 მაისის N125 განკარგულებით შეტანილმა ცვლილებამ. 

 

ბიუროს წევრების მხრიდან შენიშვნები არ დაფიქსირებულა. 

ბიუროს სხდომის თავმჯდომარემ გიორგი ივანიაძემ კენჭი უყარა დღის წესრიგის საკითხს. 

ღია კენჭისყრის შედეგი იყო შემდეგი: 

მომხრე - 10 

წინააღმდეგი-არცერთი 

ბიუროს წევრი . 

ბიუროს წევრებმა მიიღეს გადაწყვეტილება აღნიშნული საკითხი შეტანილი იქნას საკრებულოს 

2019 წლის 23 მაისის   საკრებულოს   სხდომის დღის წესრიგში. 

დღის წესრიგით წარმოდგენილ მეორე  საკითხთან დაკავშირებით  მომხსენებელმა გელა 

ჩიტორელიძემ (მამუკა ნამიჭეიშვილის საპატიო მიზეზით არყოფნის გამო) წარმოადგინა 

განკარგულების პროექტი ,,ვანის მუნიციპალიტეტში 2019 წელში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის 

ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების დამტკიცების შესახებ“  ვანის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2019 წლის 13 მარტის N27 6 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.“ 

მომხსენებელმა აღნიშნა, რომ ცვლილება მოხდა N27 6 განკარგულების დანართში. კერძოდ 

ცვლილებაა თანხებში და  კიდევ დაემატა ახალი პროექტები. 

ბიუროს წევრების მხრიდან შენიშვნები არ დაფიქსირებულა. 

ბიუროს სხდომის თავმჯდომარემ გიორგი ივანიაძემ კენჭი უყარა დღის წესრიგის საკითხს. 

ღია კენჭისყრის შედეგი იყო შემდეგი: 

მომხრე - 10 

წინააღმდეგი-არცერთი 



ბიუროს წევრი . 

ბიუროს წევრებმა მიიღეს გადაწყვეტილება აღნიშნული საკითხი შეტანილი იქნას საკრებულოს 

2019 წლის 23 მაისის   საკრებულოს   სხდომის დღის წესრიგში. 

დღის წერიგით წარმოდგენილ მესამე საკითხთან დაკავშირებით მომხსენებელმა ზვიად კაპანაძემ 

წარმოადგინა განკარგულების პროექტი ,,ვანის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქ. ვანში 

თავისუფლების ქ.N59-ში მდებარე 1166 კვმ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთის (ს/კ 31.01 26.402)სსიპ სახელწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოსთვის პირდაპირი 

განკარგვის წესით, უსასყიდლო აღნაგობის უფლებით, 30 წლის ვადით გადაცემის თაობაზე.“ 

მომხსენებელმა აღნიშნა, რომ ვანის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქალაქ ვანში, 

თავისუფლების ქ.  N59-ში მდებარე 1166კვმ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი 

(ს/კ 31.01.26.402) პირდაპირი განკარგვის წესით უსაყიდლო აღნაგობის უფლებით, 30 წლით 

გადაეცეს სსიპ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს ახალი იუსტიციის სახლის 

ასაშენებლად. 

 

ბიუროს წევრების მხრიდან შენიშვნები არ დაფიქსირებულა. 

ბიუროს სხდომის თავმჯდომარემ გიორგი ივანიაძემ კენჭი უყარა დღის წესრიგის საკითხს. 

ღია კენჭისყრის შედეგი იყო შემდეგი: 

მომხრე - 10 

წინააღმდეგი-არცერთი 

ბიუროს წევრი . 

ბიუროს წევრებმა მიიღეს გადაწყვეტილება აღნიშნული საკითხი შეტანილი იქნას საკრებულოს 

2019 წლის 23 მაისის  საკრებულოს   სხდომის დღის წესრიგში. 

ამით  ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს რიგგარეშე  სხდომამ მუშაობა დაამთავრა. 

 

გიორგი ივანიაძე 

ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს  სხდომის თავმჯდომარე 


