
 
 

 
  

                                         ვანის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს  იურიდიულ, 

სამანდატო,    საპროცედურო     საკითხთა    და   ეთიკის    კომისიის სხდომის 

 

ო ქ მ ი  N 13 

 
           ქ.ვანი, თავისუფლების ქ. N65                                                                        2 დეკემბერი 2019 წელი  

               14 : 00 საათი 

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

    

    სხდომაზე დამსწრე კომისიის წევრთა ხელმოწერების სია თან ერთვის. 
                        /დანართი N1/ 
 
    კომისიის სხდომის თამჯდომარე  - 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. სოფ. ისრითის N1 ქუჩისთვის გრიგოლ ლორთქიფანიძის სახელდების მინიჭების შესახებ. 

                                                                                                                                                    მომხს: გელა ჩიკვაიძე 

2. ვანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მოსაკრებლის შემოღების, გადახდის ინსტრუქციის, 

დაგვა-დასუფთავების და ნარჩენების განკარგვის წესის დამტკიცების შესახებ“ ვანის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2015 წლის 10 ნოემბრის N49 დადგენილებაში ცვლილება-დამატების შეტანის თაობაზე. 

                                                                                                                                         მომხს: დაზმირი გოგორიშვილი 

2.სხვადასხვა. 

 

       გადაწყვიტეს:  დღის წესრიგი მიღებულ იქნა წარმოდგენილი სახით. 

 

   მოისმინეს : 

  დღის წესრიგით წარმოდგენილ პირველ საკითხთან დაკავშირებით მომხსენებელმა გელა ჩიკვაიძემ კომისიის 

წევრებს გააცნო სოფ. ისრითის N1 ქუჩისთვის გრიგოლ ლორთქიფანიძის სახელდების მინიჭების შესახებ. 



 
 

 
  

  მომხსენებლმა აღნიშნა, რომ  წარმოდგენილმა საკითხმა გაიარა ყველა სამართლებრივი ინსტანცია და მზად არის 

გავიდეს ბიუროს და საკრებულოს სხდომაზე დასამტკიცებლად. 

    

       კომისიის თავმჯდომარემ წარმოდგენილი საკითხი დააყენა კენჭისყრაზე. 

 

მომხრე - 6 

წინააღმდეგი - არცერთი 

            დაადგინეს: 

  კომისიის წევრებმა მიიღეს გადაწყვეტილება წარმოდგენილი საკითხი შეტანილი იქნას ბიუროს 

სხდომის დღის წესრიგში. 

                       /დანართი N2/ 

 

       მოისმინეს : 

  დღის წესრიგით წარმოდგენილ მეორე საკითხთან დაკავშირებით მომხსენებელმა ისაუბრა ვანის 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მოსაკრებლის შემოღების, გადახდის ინსტრუქციის, დაგვა-

დასუფთავების და ნარჩენების განკარგვის წესის დამტკიცების შესახებ“ ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2015 წლის 10 ნოემბრის N49 დადგენილებაში ცვლილება-დამატების შეტანის თაობაზე. 

  მომხსენებლმა განმარტა, რომ  შეტანილ იქნას ცვლილება დამატება ,,ვანის მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზეადგილობრივი მოსაკრებლის შემოღების, გადახდის ინსტრუქციის, დაგვა დასუფთავების 

და ნარჩენების განკარგვის წესის დამტკიცების შესახებ“ ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 

წლის 10 ნოემბრის N49 დადგენილების მეორე მუხლში და ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად: 

მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების 

მშენებლობისა) ნებართვისათვის მოსაკრებლის განაკვეთის ოდენობა 

ა) ქალაქის ტერიტორიაზე: 

ა.ა) ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლის მშენებლობაზე 1კვ.მეტრზე 0.5 ლარი; 

ა.ბ) სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების ობიექტებზე 1 კვ.მეტრზე 2 (ორი) ლარი. მოსაკრებლის საერთო 

რაოდენობა არა უმეტეს 5000 ლარისა თითოეულ ნებართვა გასაცემ ობიექტზე. 

ა.გ) სხვა შენობა-ნაგებობებზე მათ შორის, კომერციულ და სამრეწველო საქმიანობის 

შენობა-ნაგებობებზე 1 კვ.მეტრზე 2 (ორი) ლარი. 

ბ) სოფლების ტერიტორიაზე: 

ბ.ა) ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლის მშენებლობაზე 1კვ.მეტრზე 0.2 ლარი; 

ბ.ბ) სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების ობიექტებზე 1 კვ.მეტრზე 2 (ორი) ლარი. მოსაკრებლის საერთო 

რაოდენობა არა უმეტეს 5000 ლარისა თითოეულ ნებართვა გასაცემ ობიექტზე. 

ბ.გ) სხვა შენობა-ნაგებობებზე მათ შორის, კომერციული და სამრეწველო საქმიანობის ნაგებობებზე 1 

კვ.მეტრზე 2(ორი) ლარი. 

გ) ხაზობრივი ნაგებობის მშენებლობის შემთხვევაში, ახალასაშენებელი ობიექტის პროექტით 

გათვალისწინებული თითოეული გრძივი მეტრისთვის 1(ერთი) ლარი. 

დ) ისეთი შენობა-ნაგებობის (გარდა ხაზობრივი ნაგებობისა) მშენებლობის შემთხვევაში, რომელსაც არა 

აქვს განაშენიანების ინტენსივობის (კ-2) საანგარიშო ფართობი, მოსაკრებლის ოდენობა განისაზღვროს მე-



 
 

 
  

2 კლასის ობიექტებისათვის 50 (ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით, მე-3 კლასის ობიექტებისათვის 200 

(ორასი) ლარის ოდენობით, ხოლო მე-4 კლასის ობიექტებისათვის -400 (ოთხასი) ლარის ოდენობით. 

  კომისიის წევრების მხრიდან წარმოდგენილ საკითხთან დაკაშირებით შენიშვნები არ დაფიქსირებულა. 

 

კომისიის თავმჯდომარემ წარმოდგენილი საკითხი დააყენა კენჭისყრაზე. 

 

მომხრე - 6 

წინააღმდეგი - არცერთი 

            დაადგინეს: 
 მიეცეს თანხმობა ვანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მოსაკრებლის შემოღების, გადახდის 

ინსტრუქციის, დაგვა-დასუფთავების და ნარჩენების განკარგვის წესის დამტკიცების შესახებ“ ვანის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 10 ნოემბრის N49 დადგენილებაში ცვლილება-დამატების შეტანას. 

                /დანართი N3/ 
 

სხვადასხვაში კომისიის წევრმა გიორგი ივანიაძემ ისაუბრა მოქალაქე ნუკრუ როინიშვილის წერილის 

შესახებ, რომლიც ითხოვს ვანის სამედიცინო ცენტრის ჯეო-ჰოსპიტალსის საავადმყოფოსთვის ვანის რაიონში 

დამსახურებული ექიმის ბიქტორ როინიშვილის სახელის მინიჭებას. 

   მომხსენებლა აღნიშნა, რომ საავადმყოფო არის კერძო საკუთრებაში  და ჩვენ დავაზუსთებს რამდენად 

შეგვიძლია  აღნიშნული საკითხის განხორციელება. 

 

 

 

       დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხის ამოწურვის შემდეგ სხდომის თავმჯდომარემ სხდომა 

დახურულად გამოაცხადა. 

 

 

                            
                              გელა ჩიკვაიძე 

 

            საკრებულოს  იურიდიულ,  სამანდატო, 

         საპროცედურო     საკითხთა    და   ეთიკის 

                კომისიის სხდომის თავმჯდომარე 


