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          14:00 საათი 

 

სხდომას ესწრებოდნენ კომისიის წევრები: კობა ტოხვაძე,  ტარიელ ბარამიძე,  ივანე კორძაძე, 

ალექსანდრე ოქროპილაშვილი,  მერაბ ხურციძე, თამარ შენგელია. 

საპატიო  მიზეზის  გამო  სხდომას არ  ესწრებოდა:  შალვა ლორთქიფანიძე, თენგიზ დვალიშვილი. 

 სხდომაზე დამსწრე კომისიის წევრთა ხელმოწერების სია თან ერთვის. 

                                                                                                                                                           /დანართი N1/ 

  მოწვეული პირი:  

ა(ა)იპ ვანის მუნიციპალიტეტის სახელევნებო, განათლებისა და ტურიზმის ცენცტრის დირექტორი - 

თამარ ჟვანია. 

ა(ა)იპ ვანის მუნიციპალიტეტის სარაგბო კლუბ ,,აიერტი“ ს დირექტორი - ვალერი როხვაძე. 

ა(ა)იპ ვანის მუნიციპალიტეტის სასპორტო დაწესებულებების გაერთიანების დირექტორი- ზვიად 

მინაშვილი. 

კომისიის სხდომის თავმჯდომარე - კობა ტოხვაძე (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. 2019 წლის ბიუჯეტის ხარჯვის მონაცემები  (ღონისძიებების მიხედვით), 2019  წლის სახელფასო 

ფონდი (თანამშრომელთა სახელობითი სია თანამდებობისა და თანამდებობრივი სარგოს მითითებით), 

2020 წლის ბიუჯეტის საპროგნოზო მონაცემები (მათ მიერ მოთხოვნილი  ღონისძიებების) . 

                                                                                                                                              მომხს:   თამარ ჟვანია 

 

 



 

2. 2019 წლის ბიუჯეტის ხარჯვის მონაცემები  (ღონისძიებების მიხედვით), 2019  წლის სახელფასო 

ფონდი (თანამშრომელთა სახელობითი სია თანამდებობისა და თანამდებობრივი სარგოს მითითებით), 

2020 წლის ბიუჯეტის საპროგნოზო მონაცემები (მათ მიერ მოთხოვნილი  ღონისძიებების) 

                                                                                                                                       მომხს:      ვარელი როხვაძე 

3.2019 წლის ბიუჯეტის ხარჯვის მონაცემები  (ღონისძიებების მიხედვით), 2019  წლის სახელფასო 

ფონდი (თანამშრომელთა სახელობითი სია თანამდებობისა და თანამდებობრივი სარგოს მითითებით), 

2020 წლის ბიუჯეტის საპროგნოზო მონაცემები (მათ მიერ მოთხოვნილი  ღონისძიებების) 

                                                                                                                                          მომხს:    ზვიად მინაშვილი 

    დაადგინეს;  დღის წესრიგი მიღებულ იქნა წარმოდგენილი სახით. 

     მოისმინეს : 

    დღის წესრიგით წარმოდგენილ პირველ საკითხთან დაკავშირებით მომხსენებელმა თამარ ჟვანიამ 

კომისიის წევრებს გააცნო საბიუჯეტო განაცხადი ვანის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტით 

გამოსაყოფ ასიგნებებზე. 

   მომხსენებელმა განმარტა, რომ ძირითადი პრობლემა ჩემი სამსახურის ითვალისწინებს  

თანამშრომლებზე ხელფასების მატებას, განსაკუთრებით ბიბლიოთეკის, მოსწავლე ახალგაზრდობის, 

კვლევის ცენტრის და მუსიკალურის თანამშრომლებზე. გთხოვთ ეს  თხოვნა და პრობლემა 

გაითვვალისწინოთ 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტში. 

                                                                                                                                                                /დანართიN2/ 

             დაადგინეს: 

  კომისიიამ განიხილა და ცნობის სახით მიიღო წარმოდგენილი საკითხი.   

         მოისმინეს : 

   დღის წესრიგით წარმოდგენილ მეორე საკითხთან დაკავშირებით მომხსენებელმა ვალერი როხვაძემ 

კომისიის წევრებს გააცნო 2019 წლის ბიუჯეტის ხარჯვის მონაცემები  (ღონისძიებების მიხედვით), 2019  

წლის სახელფასო ფონდი (თანამშრომელთა სახელობითი სია თანამდებობისა და თანამდებობრივი 

სარგოს მითითებით), 2020 წლის ბიუჯეტის საპროგნოზო მონაცემები. 

    მომხსენებელმა აღნიშნა, რომ ჩემი დიდი თხოვნით მწვრთნელებს ხელფასი უნდა გაუხდეს მინიმუმ 

500 ლარით. ცვალებადობა არის მწვრთნელებში ხელფასების რაიდენობაში და ცჰემი სურვილი არის, 

რომ ყველას ერთნაირი თანხა ქონდეთ. 

   ჩვენი რეკომენდაცია არის, რომ ბიუჯეტი გაიზარდოს160 ათასი ლარის ნაცვლად  180 ათასი 

ლარით,რათა  ფესტივალის და მწვრთნელების თანხა რომ დაკმაყოფილდეს.  



  

 

 კომისიის წევრებმა აღნიშნეს, რომ ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით და გვერდით დაგიდგებით თქვენი 

წინადადების განხორციელებაში. 

                                                                                                          /დანართიN3/                                                                                                                                         

        დაადგინეს: 

კომისიიამ განიხილა და მიიღო  ცნობის სახით წარმოდგენილი ინფორმაცია. 

        მოისმინეს : 

   დღის წესრიგის მესამე საკითხთან დაკავშირებით მომხსენებელმა ზვიად მინაშვილმა ისაუბრა 2019 

წლის ბიუჯეტის ხარჯვის მონაცემებზე და  2020 წლის ბიუჯეტის საპროგნოზო მონაცემებზე. 

     მომხსენებლმა აღნიშნა, რომ ჩემი თხოვნაა სპორტს დაემატოს 2 ახალი ფრენბურთის და მაგიდის 

ჩონგბურთის სახეობა. აღნიშნული გუნდების დამატება არ მოითხოვს დიდი თანხების ხარჯვას. 

  რაც შეეხება სპორტულ დარბაზს არის სავალალო მდგომარეობაში, ნესტით არის განადგურებული 

კედლები და იატაკი.  

 აღნიშნული პრობლემები გთხოვთ ასახოთ სახლფასო ფონდში და გაითვალისწინოთ 2020 წლის 

ბიუჯეტის პროექტში.  

                                                                                                                                                    /დანართიN4/ 

       დაადგინეს: 

 კომისიიამ განიხილა წარმოდგენილი საკითხები და აღნიშნეს, რომ აუცილებლად ვეცდებით 

საფინანსო- საბიუჯეტო  სამსახურთან ერთად, რომ თქვენი მოთხოვნები დაკმაყოფილდეს. 

   დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხის ამოწურვის შემდეგ სხდომის თავმჯდომარემ 

სხდომა დახურულად გამოაცხადა. 

 

 

                         კობა ტოხვაძე 

   ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

 კულტურის, განათლების და ახალგაზრდულ 

        საქმეთა კომისიის თავმჯდომარე 


