
 

ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  საფინანსო–საბიუჯეტო 

კომისიის   სხდომის 

                                                                      ოქმი   N 15 

               ქ.ვანი თავისუფლების N65                                                                 24 დეკემბერი  2019  წელი 

                    12;00 საათი 

   სხდომას ესწრებოდნენ კომისიის წევრები: ტარიელ ბარამიძე, გელა ჩიკვაიძე, ივანე კორძაძე, მერაბ 

ხურციძე, გია ხარაბაძე, თამთა დვალიშვილი, გელა ვარდოსანიძე. 

საპატიო მიზეზის  გამო სხდომას არ ესწრებოდნენ: მალხაზ ცერცვაძე,  შოთა გიორგაძე, გია ოჩხიკიძე,  

თორნიკე ერისთავი, დავით კაკაბაძე, კობა ძაგნიძე. 

სხდომაზე დამსწრე კომისიის წევრთა ხელმოწერების სია თან ერთვის. 
                            /დანართი N1/               
         მოწვეული პირები:  

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი- ივანე მამფორია 

კომისიის სხდომის თავმჯდომარე - ტარიელ ბარამიძე (კომისიის თავმჯდომარე) 

  კომისიის სხდომის მდივანი - საკრებულოს აპარატის  იურიდიულ და საორგანიზაციო საკითხთა   

განყოფილების  უფროსი  სპეციალისტი  საოქმო  წარმოების  საკითხებში - ლუბა კიკაბიძე .  

დ ღ ი ს     წ ე ს რ ი გ ი 

1. ,,ვანის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტში ცვილელების პროექტის განხილვის შესახებ. 

 მომხს: ივანე მამფორია 

2.ვანის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტის განხილვის შესახებ. 

 მომხს: ივანე მამფორია 

3.საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის 2019 წელში გაწეული მუშაობის შესახებ ინფორმაციის მოსმენა. 

 მომხს: ტარიელ ბარამიძე 

      დაადგინეს;  დღის წესრიგი მიღებულ იქნა წარმოდგენილი სახით. 

       მოისმინეს : 

    დღის წესრიგით წარმოდგენილ პირველ საკითხთან დაკავშირებით მომხსენებელმა კომისიის 

წევრებს გააცნო 2019 წლის ბიუჯეტში განსახორციელებელი პროექტები. 

    ბიუჯეტში ცვლილების საჭიროება განპირობებულია 2018 წლის 31 დეკემბრის N 2577 

განკარგულებაში საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თანხის 

გამოყოფის შესახებ“ შეტანილმა ცვილებამ, რის შედეგადაც მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი 

თანხა შემცირდა 18,7 ათასი ლარით. ბიუჯეტის საკუთარი სახსრებიდან გასაწევ გადასახდელებში, 

განხორციელდება შემდეგი სახის გადაადგილებები, რომლის ჩამონათვალი ოქმს დანართის სახით თან 

ერთვის.  



 

 

 

   კომისიის წევრების მხრიდან წარმოდგენილ საკითხთან დაკავშირებით შენიშვნები არ 

დაფიქსირებულა. 

 

                                                                                  მომხრე - 7 

წინააღმდეგი - არცერთი 

 

      დაადგინეს: 

   კომისიამ განიხილა და მხარი დაუჭირა 2019 წლის ბიუჯეტში განსახორციელებელ ცვილებებეს, 

რომელიც მზად არის ბიუროსა და ასაკრებულოს სხდომაზე გასადანად. 

 

                                                                                                                                                         /დანართიN2/ 

       მოისმინეს : 

    დღის წესრიგით წარმოდგენილ მეორე  საკითხთან დაკავშირებით მომხსენებელმა კომისიის წევრებს 

გააცნო ვანის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი. 

  მომხსენებლმა აღნიშნა, რომ შეტანილია ყველა ის ცვლილებები, რომლებიც წარმოდგენილი იყო 

თქვენს მიერ. ასევე აღნიშნა, რომ 2020 წლის ბიუჯეტი დამტკიცდა 10311,9 ლარით და სასიხარულოა ის 

ინფორმაცია, რომ 2 მილიონამდე ღირებულების პროექტები მომავალი წლის უკვე დაფინანსებულია. 

  კომისიის წევრების ხრიდან შენიშვნები არ გამოთქმულა. 

წარმოდგენილი საკითხი მზად არის საკრებულოს სხდომაზე გასატანად. 

 

მომხრე - 7 

წინააღმდეგი - არცერთი 

        დაადგინეს: 

კომისიამ განიხილა 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი. 

      მოისმინეს : 

    დღის წესრიგით წარმოდგენილ მესამე  საკითხთან დაკავშირებით კომისიის თვამჯდომარემ 

კომისიის წევრებს გააცნო კომისიის თავმჯდომარის ანგარიში 2019 წელში გაწეული მუშაობის შესახებ. 

  მომხსენებლმა აღნიშნა, რომ მიმდინარე წელს სხდომებზე თქვნი დასწრებით ჩატარდა საფინანსო-

საბიუჯეტო კომისიის 13 სხდომა, აქედან 4 იყო რიგგარეშე. სადაც განხილული იყო სხვადასხვა 

საკითხები. კომისიის თავმჯდომარემ მადლობა გადაუხადა წევრებს სხვადასხვა საკიხებზე  

მსჯელობისა და სხდომებზე დასწრების გამო. 

     დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხის ამოწურვის შემდეგ სხდომის თავმჯდომარემ 

სხდომა დახურულად გამოაცხადა. 

 

                 ტარიელ ბარამიძე 

 ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

საფინანსო–საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე 


