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ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს მორიგი 

სხდომის ოქმი N11 

                                                                               

               ქ. ვანი, თავისუფლების ქ. N65                                                                                        11.06.2019 წ. 

ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს რიგგარეშე სხდომას თავმჯდომარეობდა 

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე  -გიორგი ივანიაძე. 

სხდომას ესწრებოდა ბიუროს 7 წევრი: გიორგი ივანიაძე, რამაზ არველაძე, ტარიელ ბარამიძე, 

გიგა გოგიბერიძე,  გელა ვარდოსანიძე, გელა ჩიკვაიძე, ეთერ ჭიჭინაძე. 

სხდომას საპატიო მიზეზით არ ესწრებოდნენ ბიუროს წევრები: ალექსანდრე ლილუაშვილი, 

კობა ტოხვაძე, კობა ძაგნიძე, ვლადიმერ ჭვალაძე, გელა ღვიტიძე. (დანართი N1) 

სხდომას ესწრებოდა: 

საკრებულოს აპარატის იურიდიულ და საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილების უფროსი -ლუიზა 

ჯოგლიძე. 

 საკრებულოს აპარატის იურიდიულ და საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილების უფროსის 

მოადგილე საორგანიზაციო საკითხებში- ლუბა გოგოძე. 

     მოწვეული პირები: 

ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის და მუნიციპალური ქონების მართვის სამსახურის 

უფროსი- ზვიად კაპანაძე. 

ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის ინფრასტრუქტურის და არქიტექტურის 

სამსახურის  უფროსი სპეციალისტი  - მამუკა ნამიჭეიშვილი. 

მერიის ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახურის, იურიდიული და  ადამიანური 

რესურსების მართვის  განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი- ნარგიზი ალფაიძე. 

 

სხდომის თავმჯდომარე გიორგი ივანიაძე  საკრებულოს ბიუროს  სხდომას 14 00 საათზე გახსნილად 

აცხადებს. 

სხდომის თავმჯდომარემ ბიუროს წევრებს გააცნო საკრებულოს 2019 წლის 12 ივნისის საკრებულოს 

სხდომის  დღის წესრიგის პროექტი: 

                                                                      დღის  წესრიგი 
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1.ვანის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ 2018 წელში გაწეული საქმიანობის თაობაზე ანგარიშის 

მოსმენის და შეფასების შესახებ; 

                                

                                                                                                             მომხს: /ალექსანდრე გოგორიშვილი/   

    

2.ვანის მუნიციპალიტეტის მერისთვის ქ. ვანში, თავისუფლების ქუჩა N65-ში მდებარე (ს/კ 

31.01.26.068) შენობის მეორე სართულზე, მარჯვენა ფლიგელში 47,6 კვმ ფართის ა(ა) იპ სოფლის 

მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოსთვის უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, პირდაპირი 

განკარვის წესით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის თაობაზე. 

                                                                                                                  

                                                                                                    მომხს:/ზვიად კაპანაძე/ 

 

3.„ვანის მუნიციპალიტეტში 2019 წელში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში 

განსახორციელებელი პროექტების დამტკიცების შესახებ“ ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 

წლის 13 მარტის  N27 6 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე; 

                                                                                                                                    

                                                                                                     მომხს: /მამუკა ნამიჭეიშვილი/ 

                                                                                                       

4.,,ვანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზეინდრის N3 და N4 ქუჩებისათვის 2011 წელს ავღანეთში 

გმირულად დაღუპული სერჟანტ რეზო ბერიძის სახელის მინიჭების შესახებ;“ 

                                

                                                                                                                    მომხს: /გელა ჩიკვაიძე/  

                                                                                                     

5.სსიპ ქალაქ ვანის N2 საჯარო სკოლისათვის გალაკტიონ ტაბიძის სახელის მინიჭების შესახებ 

თანხმობის მიცემის თაობაზე; 

                                                                                                                     მომხს: /გელა ჩიკვაიძე/ 

 

6.„ვანის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „სარაგბო კლუბ 

„აიეტი“-ში (ს/კ 429651469) რეორგანიზაციის გამოცხადების შესახებ“ მუნიციპალიტეტის მერის 

ბრძანების პროექტზე თანხმობის მიცემის თაობაზე. 

                                                                      

                                                                                                          მომხს: /ნარგიზი ალფაიძე/ 

 

7.არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „ვანის მუნიციპალიტეტის სასპორტო 

დაწესებულებების გაერთიანება“-ში (ს/კ 42651717)  რეორგანიზაციის გამოცხადების შესახებ“ 

მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების პროექტზე თანხმობის მიცემის თაობა/ 

                                                                                                          მომხს: /ნარგიზი ალფაიძე/ 

 

სხდომის თავმჯდომარემ გიორგი ივანიაძემ კენჭი უყარა 2019 წლის 12 ივნისის საკრებულოს  

სხდომის დღის წესრიგს. 
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ღია კენჭისყრის შედეგი იყო შემდეგი: 

                                         მომხრე - 7 

                                    წინააღმდეგი-არცერთი 

ბიუროს წევრი . 

დღის წესრიგით წარმოდგენილ პირველ საკითხთან დაკავშირებით სხდომის თავმჯდომარემ გიორგი 

ივანიაძემ აღნიშნა, რომ შემოსულია ანგარიში მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წელში გაწეული 

მუშაობის შესახებ, რომელიც განხილულია ყველა კომისიის და ფრაქციის მიერ. ამ საკითხთან 

დაკავშირებით შენიშვნები არაა  დაფიქსირებული. 

 

ბიუროს სხდომის თავმჯდომარემ  გიორგი ივანიაძემ კენჭი უყარა დღის წესრიგის  პირველ საკითხს. 

ღია კენჭისყრის შედეგი იყო შემდეგი: 

მომხრე -7 

წინააღმდეგი-არცერთი. 

ბიუროს წევრი. 

ბიუროს წევრებმა მიიღეს გადაწყვეტილება აღნიშნული საკითხი შეტანილი იქნას საკრებულოს 2019 

წლის  12 ივნისის  საკრებულოს  სხდომის დღის წესრიგში. 

 დღის წესრიგით წარმოდგენილ მეორე  საკითხთან დაკავშირებით  მომხსენებელმა ზვიად კაპანაძემ 

წარმოადგინა განკარგულების პროექტი ,,ვანის მუნიციპალიტეტის მერისთვის ქ. ვანში, 

თავისუფლების ქუჩა N65-ში მდებარე (ს/კ 31.01.26.068) შენობის მეორე სართულზე, მარჯვენა 

ფლიგელში 47,6 კვმ ფართის ა(ა) იპ სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოსთვის 

უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, პირდაპირი განკარვის წესით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის 

თაობაზე.” 

მომხსენებელმა აღნიშნა, რომ მერიამ მიიღო გადაწყვეტილება და საკრებულოდან ითხოვენ 

თანხმობას,  გადაეცეს 47,6 კვმ ფართი ა(ა)იპ ,,სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოს.“ 

 

ბიუროს წევრების მხრიდან შენიშვნები არ დაფიქსირებულა. 
 

ბიუროს სხდომის თავმჯდომარემ  გიორგი ივანიაძემ კენჭი უყარა დღის წესრიგის  მეორე საკითხს. 

ღია კენჭისყრის შედეგი იყო შემდეგი: 

მომხრე -7 

წინააღმდეგი-არცერთი. 

ბიუროს წევრი. 
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ბიუროს წევრებმა მიიღეს გადაწყვეტილება აღნიშნული საკითხი შეტანილი იქნას საკრებულოს 2019 

წლის  12 ივნისის    საკრებულოს  სხდომის დღის წესრიგში. 

 

დღის წესრიგით წარმოდგენილ მესამე საკითხთან დაკავშირებით მომხსენებელმა მამუკა 

ნამიჭეიშვილმა 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 

ცვლილებების შეტანის თაობაზე.“ 

მომხსენებელმა მოკლედ აღნიშნა,  რომ ცვლილება შევიდა N 27 6 განკარგულების დანართში და ეს 

ცვლილება ხდება ტობანიერის ადმინისტრაციულ ერთეულში. 

 

ბიუროს წევრების მხრიდან შენიშვნები არ დაფიქსირებულა. 

ბიუროს სხდომის თავმჯდომარემ  გიორგი ივანიაძემ კენჭი უყარა დღის წესრიგის  მესამე საკითხს. 

ღია კენჭისყრის შედეგი იყო შემდეგი: 

მომხრე -7 

წინააღმდეგი-არცერთი. 

ბიუროს წევრი. 

ბიუროს წევრებმა მიიღეს გადაწყვეტილება აღნიშნული საკითხი შეტანილი იქნას საკრებულოს 2019 

წლის  12 ივნისის   საკრებულოს  სხდომის დღის წესრიგში. 

დღის წესრიგით წარმოდგენილ მეოთხე საკითხთან დაკავშირებით მომხსენებელმა გელა ჩიკვაიძემ 

წარმოადგინა განკარგულების პროექტი ,,ვანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზეინდრის N3 და N4 

ქუჩებისათვის 2011 წელს ავღანეთში გმირულად დაღუპული სერჟანტ რეზო ბერიძის სახელის 

მინიჭების შესახებ.“ 

მომხსენებელმა აღნიშნა, რომ გავლილია ყველა პროცედურული საკითხი და პროექტი მზადაა 

საკრებულოს სხდომაზე გასატანად.  

                                

ბიუროს წევრების მხრიდან შენიშვნები არ დაფიქსირებულა. 

ბიუროს სხდომის თავმჯდომარემ  გიორგი ივანიაძემ კენჭი უყარა დღის წესრიგის  მეოთხე საკითხს. 

ღია კენჭისყრის შედეგი იყო შემდეგი: 

მომხრე -7 

წინააღმდეგი-არცერთი. 

ბიუროს წევრი. 
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ბიუროს წევრებმა მიიღეს გადაწყვეტილება აღნიშნული საკითხი შეტანილი იქნას საკრებულოს 2019 

წლის 12 ივნისის  საკრებულოს  სხდომის დღის წესრიგში. 

 

დღის წესრიგით წარმოდგენილ მეხუთე პროექტთან დაკავშირებით   მომხსენებელმა გელა ჩიკვაიძემ 

წამოადგინა განკარგულების პროექტი  „სსიპ ქალაქ ვანის N2 საჯარო სკოლისათვის გალაკტიონ 

ტაბიძის სახელის მინიჭების შესახებ თანხმობის მიცემის თაობაზე“; 

მომხსენებელმა განმარტა, რომ   ამ შემთხვევაშიც გავლილია ყველა პროცედურული საკითხი და 

პროექტი მზადაა საკრებულოს სხდომაზე გასატანად. 

 

ბიუროს წევრების მხრიდან შენიშვნები არ დაფიქსირებულა. 

ბიუროს სხდომის თავმჯდომარემ  გიორგი ივანიაძემ კენჭი უყარა დღის წესრიგის  მეხუთე საკითხს. 

ღია კენჭისყრის შედეგი იყო შემდეგი: 

მომხრე -7 

წინააღმდეგი-არცერთი. 

ბიუროს წევრი. 

ბიუროს წევრებმა მიიღეს გადაწყვეტილება აღნიშნული საკითხი შეტანილი იქნას საკრებულოს 2019 

წლის  12 ივნისის   საკრებულოს  სხდომის დღის წესრიგში. 

დღის წესრიგით წარმოდგენილ მეექვსე პროექტთან დაკავშირებით   მომხსენებელმა ნარგიზი 

ალფაიძემ წარმოადგინა განკარგულების პროექტი „ვანის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის „სარაგბო კლუბ „აიეტი“-ში (ს/კ 429651469) რეორგანიზაციის 

გამოცხადების შესახებ“ მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების პროექტზე თანხმობის მიცემის 

თაობაზე.“ 

მომხსენებელმა აღნიშნა, რომ ,,სარაგბო კლუბ ,,აიეტ“-ში ,,სასპორტო დაწესებულების 

გაერთიანებიდან“ გადადის ბავშვთა სარაგბო კლუბი, რამაც თავისთავად გამოიწვია ცვლილება. 

 

ბიუროს წევრების მხრიდან შენიშვნები არ დაფიქსირებულა. 

ბიუროს სხდომის თავმჯდომარემ  გიორგი ივანიაძემ კენჭი უყარა დღის წესრიგის  მეექვსე საკითხს. 

ღია კენჭისყრის შედეგი იყო შემდეგი: 

მომხრე -7 

წინააღმდეგი-არცერთი. 

ბიუროს წევრი. 
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ბიუროს წევრებმა მიიღეს გადაწყვეტილება აღნიშნული საკითხი შეტანილი იქნას საკრებულოს 2019 

წლის  12 ივნისის   საკრებულოს  სხდომის დღის წესრიგში. 

დღის წესრიგით წარმოდგენილ მეშვიდე პროექტთან დაკავშირებით მომხსენებელმა ნარგიზი 

ალფაიძემ წარმოადგინა განკარგულების პროექტი არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული 

პირის „ვანის მუნიციპალიტეტის სასპორტო დაწესებულებების გაერთიანება“-ში (ს/კ 42651717)  

რეორგანიზაციის გამოცხადების შესახებ“ მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების პროექტზე თანხმობის 

მიცემის თაობაზე. 

ამ საკითხთანაც დაკავშირებით მომხსენებელმა აღნიშნა, რომ ,,სასპორტო დაწესებულებების 

გაერთიანებიდან“ ბავშვთა სარაგბო კლუბის გადასვლამ ,,სარაგბო კლუბ-,,აიეტში’’ გამოიწვია 

ცვლილებები და ამიტომაც ხდება რეორგანიზაცია. 

 

ბიუროს წევრების მხრიდან შენიშვნები არ დაფიქსირებულა. 

ბიუროს სხდომის თავმჯდომარემ  გიორგი ივანიაძემ კენჭი უყარა დღის წესრიგის  მეშვიდე საკითხს. 

ღია კენჭისყრის შედეგი იყო შემდეგი: 

მომხრე -7 

წინააღმდეგი-არცერთი. 

ბიუროს წევრი. 

ბიუროს წევრებმა მიიღეს გადაწყვეტილება აღნიშნული საკითხი შეტანილი იქნას საკრებულოს 2019 

წლის  12 ივნისის  საკრებულოს  სხდომის დღის წესრიგში. 

 

ამით  ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს  სხდომამ მუშაობა დაამთავრა. 

    

 

         

                   გიორგი ივანიაძე 

  ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

         ბიუროს  სხდომის თავმჯდომარე 

 


