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 ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს  სხდომას თავმჯდომარეობდა საკრებულოს 

თავმჯდომარე ალექსანდრე ლილუაშვილი.  

 სხდომას ესწრებოდნენ ბიუროს წევრები: ალექსანდრე ლილუაშვილი, გიორგი ივანიაძე, ტარიელ 

ბარამიძე, გიგა გოგიბერიძე, კობა ტოხვაძე, გელა ვაროსანიძე, გელა ჩიკვაიძე,  ეთერ ჭიჭინაძე, 

ვლადიმერ ჭვალაძე.(დანართი №1).  

სხდომას საპატიო მიზეზის გამო არ ესწრებოდნენ: კობა ძაგნიძე, რამაზ არველაძე. გელა ღვიტიძე.  

 

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. 

 

 

სხდომა 1300-საათზე გახსნა საკრებულოს ბიუროს სხდომის თავმჯდომარემ ალექსანდრე 

ლილუაშვილმა და წარმოადგინა 2019 წლის 10 აპრილის საკრებულოს   სხდომის 

                                                    დ ღ ი ს   წ ე ს რ ი გ ი 

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

საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის N125 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. 

 

                                                                                    მომხს. /ივანე მამფორია/ 

 

 

2.„ვანის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის დამტკიცების შესახებ.’’ 

                                                                                     მომხსენებელი:     /ივანე მამფორია/ 

                                                                                              თანამომხსენებელი:/ტარიელ ბარამიძე 

 

3.,,ვანის მუნიციპალიტეტის სოფელ დიხაშხოს მე 6-ქუჩისა და ამავე ქუჩის შესახვევებისა და 

ჩიხებისათვის 2008 წელს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში 

დაღუპული დავით დვალიშვილის სახელის მინიჭების შესახებ.“ 

                                                                                       მომხსენებელი: /გელა ჩიკვაიძე/ 



4.„ვანის მუნიციპალიტეტის სოფელ სალხინოს N15 ქუჩისა და ამავე ქუჩის შესახვევისა და ორი 

ჩიხისათვის 2008 წელს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპული 

შალვა ტრაპაიძის სახელის მინიჭების შესახებ.“ 

 

                                                                           მომხსენებელი:     /გელა ჩიკვაიძე/ 

 

 

5. ,,სხვადასხვა“. 

 

 

ბიუროს სხდომის თავმჯდომარემ ალექსანდრე ლილუაშვილმა  კენჭი უყარა 2019 წლის 10 აპრილის  

საკრებულოს  სხდომის დღის წესრიგს. 

ღია კენჭისყრის შედეგი იყო შემდეგი: 

მომხრე -9 

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 

ცვლილებების შეტანის თაობაზე. 

 მომხსენებელმა მოკლედ აღნიშნა, ბიუჯეტში ცვლილება განაპირობა რეგიონებში განსახორციელებელი 

პროექტების ფონდიდან დამატებით გამოყოფილმა ტრანსფერმა. კერძოდ, N705, 02.04.2019 

განკარგულებით რგპფ-ით გამოყოფილი თანხა 1484, 9 ათასი ლარით გაიზარდა, რითაც 

განხორცილდება მთისძირის, ქ.ვანის N2, ძულუხის და მიქელეფონის საბავშვო ბაღებისა და ამაღლება 

საპრასიის გზის (ჭოკიანიდან) რეაბილიტაცია. გარდა ამისა სახელწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილ 

ასიგნებში განხორციელდება სხვადასხვა სახის ცვლილებები. 

 

                         

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 2019 

წლის 10 აპრილის   საკრებულოს   სხდომის დღის წესრიგში. 

დღის წესრიგით წარმოდგენილ მეორე საკითხთან დაკავშირებით მომხსენებელმა ივანე მამფორიამ 

წარმოადგინა 2018 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში. მომხსენებელმა აღნიშნა, რომ ვანის 

მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტი დამტკიცდა 2017 წლის 28 დეკემბერს, ვანის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N38 დადგენილებით. შემოსულობების და გადასახდელების 

მოცულობა განისაზღვრა 7100,0 ათასი ლარის ოდენობით. 2018 წლის განმავლობაში ბიუჯეტში 

შეტანილი ცვლილებების შედეგად შემოსულობები დაზუსტდა 13999.4 ათასი ლარის, 

გადასახდელები 16845,4 ათასი ლარის, ხოლო ნაშთის ცვლილება -2846,0 ათასი ლარის 

მოცულობით. 2018 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები 13899.4 ათასი ლარით განისაზღვრა.  

თანამომხსენებელმა ტარიელ ბარამიძემ აღნიშნა, რომ 2018 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში 

განხილული იქნა კომისიების და ფრაქციების მიერ. რაიმე სახის შენიშვნები და წინადადებები არ 

დაფიქსირებულა. თანამომხსენებელმა განაცხადა, რომ მიზანშეწონილად მიიჩნევს 2018 წლის 

ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში შეფასდეს დადებითად და წარმოადგინა განკარგულების 

პროექტი „ვანის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის დამტკიცების 

შესახებ.“ 

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 2019 

წლის 10 აპრილის საკრებულოს   სხდომის დღის წესრიგში. 

დღის წესრიგით წარმოდგენილ მესამე საკითხთან დაკავშირებით მომხსენებელმა გელა ჩიკვაიძემ  

წარმოადგინა განკარგულების პროექტი ,,ვანის მუნიციპალიტეტის სოფელ დიხაშხოს მე 6-ქუჩისა 

და ამავე ქუჩის შესახვევებისა და ჩიხებისათვის 2008 წელს საქართველოს ტერიტორიული 

მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპული დავით დვალიშვილის სახელის მინიჭების შესახებ.“ 

მომხსენებელმა აღნიშნა, რომ დამთავრდა ყველა პროცედურული საკითხი და  საქართველოს 

მთავრობის 2015 წლის 1 ივნისის N239 დადგენილებისა და გეოგრაფიული ობიექტების 

სახელწოდებათა დადგენის, ნორმალიზების, გამოყენების, აღრიცხვისა და დაცვის მიზნით, 

გეოგრაფიული ობიექტების სახელწოდებათა სფეროში მოქმედი სამთავრებო კომისიის 2019 წლის 

18 მარტის N14 სხდომის ოქმის ამონაწერის შესაბამისად, ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ 

გადაწყვიტა სოფელ დიხაშხოს მე-6 ქუჩას და ამ ქუჩის შესახვევებსა და ჩიხებს მიენიჭოს დავით 

დვალიშვლის სახელი. 

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 2019 

წლის 10 აპრილის საკრებულოს   სხდომის დღის წესრიგში. 

დღის წესრიგით წარმოდგენილ მეოთხე საკითხთან დაკავშირებით მომხსენებელმა გელა ჩიკვაიძემ 

წარმოადგინა განკარგულების პროექტი „ვანის მუნიციპალიტეტის სოფელ სალხინოს N15 ქუჩისა და 

ამავე ქუჩის შესახვევისა და ორი ჩიხისათვის 2008 წელს საქართველოს ტერიტორიული 

მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღპული შალვა ტრაპაიძის სახელის მინიჭების შესახებ.“ 

ამ შემთხვევაშიც, მომხსენებელმა აღნიშნა, რომ  დამთავრდა ყველა პროცედურული საკითხი და  

საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 1 ივნისის N239 დადგენილებისა და გეოგრაფიული 

ობიექტების სახელწოდებათა დადგენის, ნორმალიზების, გამოყენების, აღრიცხვისა და დაცვის 

მიზნით, გეოგრაფიული ობიექტების სახელწოდებათა სფეროში მოქმედი სამთავრებო კომისიის 

2019 წლის 18 მარტის N14 სხდომის ოქმის ამონაწერის შესაბამისად, ვანის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულომ გადაწყვიტა სოფელ სალხინოს N15 ქუჩისათვის, ამავე  ქუჩის შესახვევისა და ორ ჩიხს  

მიენიჭოს შავლა ტრაპაიძის სახელი. 

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 2019 

წლის 10 აპრილის საკრებულოს   სხდომის დღის წესრიგში. 

,,სხვადასხავში“ საკითხები არ განხილულა. 

 

ამით  ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს   სხდომამ მუშაობა დაამთავრა. 

 

ალექსანდრე ლილუაშვილი 

    ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს  სხდომის თავმჯდომარე 


