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 ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს  სხდომას თავმჯდომარეობდა საკრებულოს 

თავმჯდომარე ალექსანდრე ლილუაშვილი.  

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

არველაძე, ტარიელ ბარამიძე,  გიგა გოგიბერიძე, გელა ვარდოსანიძე,  გელა ჩიკვაიძე, ეთერ 

ჭიჭინაძე, ვლადიმერ ჭვალაძე, გელა ღვიტიძე(დანართი №1).  

სხდომას საპატიო მიზეზის გამო არ ესწრებოდნენ : კობა ტოხვაძე, კობა ძაგნიძე.  

 

სხდომას ესწრებოდნენ: საკრებულოს აპარატის იურიდიულ და საორგანიზაციო საკითხთა 

განყოფილების უფროსის მოადგილე საორგანიზაციო საკითხებში- ლუბა გოგოძე.  

 

მოწვეული პირი: 

 

 ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო  სამსახურის უფროსი- ივანე მამფორია. 

ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული და შეყიდვების სამსახურის უფროსი -დავით 

გაბუნია. 

 

 სხდომა 15-საათზე გახსნა საკრებულოს ბიუროს სხდომის თავმჯდომარემ ალექსანდრე 

ლილუაშვილმა და წარმოადგინა 2020 წლის 11 თებერვლის   ბიუროს  სხდომის 

                                                  დ ღ ი ს   წ ე ს რ ი გ ი 

1.„ვანის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ვანის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2019 წლის 25 დეკემბრის N27 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე; 

                                                 მომხსენებელი: ივანე მამფორია 

 

2.„ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის, გარდა საკრებულოს თანამდებობის პირისა, 

უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების წესის 

დამტკიცების შესახებ“ ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 6 მარტის N82 

დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე; 

                                                 მომხსენებელი:  ტარიელ ბარამიძე 

 



3.„ვანის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის სოციალური პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ ვანის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 25 დეკემბრის N30 დადგენილებაში ცვლილებების 

შეტანის შესახებ; 

                                            მომხსენებელი:  გელა ჩიკვაიძე 

4.ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 ნოემბრის №29 დადგენილებით 

დამტკიცებულ ,,ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულებაში‘’ ცვლილების შეტანის თაობაზე. 

                                       მომხსენებელი:  დავით გაბუნია 

5.ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის N40 დადგენილებით 

დამტკიცებულ დანართი N1-ის სათაურში და ,,ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის პოლიტიკურ 

თანამდებობის პირთა, პროფესიულ საჯარო მოხელეთა საშტატო ნუსხაში“ (დანართი N2-ში) 

ცვლილების შეტანის შესახებ. 

                              მომხსენებელი:  დავით გაბუნია 

6.„საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში 

განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დასაფინანსებელი ადგილობრივი 

თვითმმართველობის    და რეგიონული პროექტების შერჩევის პროცედურების და კრიტერიუმების 

დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 7 თებერვლის №23 დადგენილების 

ფარგლებში, 2020-2021 წლებში დასაფინანსებებლი პროექტების შერჩევის შესახებ“ ვანის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 13 ნოემბრის #27 49 განკარგულებაში ცვლილება-

დამატების შეტანის თაობაზე; 

                               მომხსენებელი:  გიგა გოგიბერიძე 

 

7.სხვადასხვა. 

 

ბიუროს სხდომის თავმჯდომარემ ალექსანდრე ლილუაშვილმა  კენჭი უყარა 2020 წლის 11 

თებერვლის  საკრებულოს ბიუროს სხდომის დღის წესრიგს. 

ღია კენჭისყრის შედეგი იყო შემდეგი: 

 მომხრე -10 

წინააღმდეგი-არცერთი 

ბიუროს წევრი . 

დღის წესრიგით წარმოდგენილ პირველ საკითხთან დაკავშირებით მომხსენებელმა ივანე მამფორიამ 

წარმოადგინა დადგენილების პროექტი .„ვანის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის 

დამტკიცების შესახებ“ ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 25 დეკემბრის N27 

დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე; 

მომხსენებელმა მოკლედ აღნიშნა, რომ ბიუჯეტში ცვლილების საჭიროება განპირობებულია 

საქართველოს მთავრობის N0114-21.01.2020 და N0027, 09.01.2020 განკარგულებებით 

გამოყოფილი თანხების ბიუჯეტში ასახვით. 

საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 19 დეკემბრის N2630 განკარგულებაში 

,,რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის 

თანხის გამოყოფის თაობაზე“ 2020 წლის 21 იანვარს N0114 განკარგულებით განხორციელდა 



ცვლილება, რის შედეგადაც გამოყოფილი თანხა გაიზარდა 130,5 ათასი ლარით და 

ჩამოყალიბდა 3639,8 ათასი ლარის რედაქციით. თანხა გამოიყო დიხაშხო ბზვანის გზის 

რეაბილიტაციის მიზნით. 

 

ბიუროს წევრების მხრიდან შენიშვნები არ დაფიქსირებულა. 

ბიუროს სხდომის თავმჯდომარემ ალექსანდრე ლილუაშვილმა კენჭი უყარა დღის წესრიგის 

პირველ   საკითხს. 

ღია კენჭისყრის შედეგი იყო შემდეგი: 

მომხრე -10 

წინააღმდეგი-არცერთი. 

ბიუროს წევრი. 

ბიუროს წევრებმა მიიღეს გადაწყვეტილება აღნიშნული საკითხი  შეტანილი  იქნას საკრებულოს 

2020 წლის  12 თებერვლის საკრებულოს  სხდომის დღის წესრიგში. 

დღის წესრიგის მეორე საკითხთან დაკავშირებით მომხსენებელმა ტარიელ ბარამიძემ წარმოადგინა 

დადგენილების პროექტი „ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის, გარდა საკრებულოს 

თანამდებობის პირისა, უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების 

ანაზღაურების წესის დამტკიცების შესახებ“ ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 6 

მარტის N82 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე; 

 მომხსენებელმა მოკლედ აღნიშნა: 

 საკრებულოს წევრის ხარჯების ზღვრული ოდენობა არ აღემატება ვანის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს თავმჯდომარის თანამდებობრივი სარგოს მაქსიმალური ოდენობის 15%-ს და 

ანაზღაურდება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან, თვეში არაუმეტეს 500 (ხუთასი) ლარისა. 

საკრებულოს წევრს  განსაზღვრული თითოეული საქმიანობის განხორციელებისათვის ხარჯების 

ასანაზღაურებლად ეძლევა 100 (ასი) ლარი.  

ბიუროს წევრების მხრიდან შენიშვნები არ დაფიქსირებულა. 

ბიუროს სხდომის თავმჯდომარემ ალექსანდრე ლილუაშვილმა კენჭი უყარა დღის წესრიგის მეორე   

საკითხს. 

ღია კენჭისყრის შედეგი იყო შემდეგი: 

მომხრე -10 

წინააღმდეგი-არცერთი. 

ბიუროს წევრი. 

ბიუროს წევრებმა მიიღეს გადაწყვეტილება აღნიშნული საკითხი  შეტანილი  იქნას საკრებულოს 

2020 წლის  12 თებერვლის საკრებულოს  სხდომის დღის წესრიგში. 

დღის წესრიგის მესამე საკითხთან დაკავშირებით მომხსენებელმა გელა ჩიკვაიძემ წარმოადგინა 

დადგენილების პროექტი „ვანის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის სოციალური პროგრამების 



დამტკიცების შესახებ“ ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 25 დეკემბრის N30 

დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ;  

მომხსენებელმა მოკლედ აღნიშნა, რომ საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციიდან საკრებულოს 

2019 წლის 25 დეკემბრის N30 დადგენილებაზე შემოსულია შენიშვნები. კერძოდ დადგენილების N3 

დანართში და N9 დანართში არის ხარვეზები, რომელიც გათვალისწინებულია და წარმოადგინა 

შესწორებული ვარიანტი. 

ბიუროს წევრების მხრიდან შენიშვნები არ დაფიქსირებულა. 

ბიუროს სხდომის თავმჯდომარემ ალექსანდრე ლილუაშვილმა კენჭი უყარა დღის წესრიგის მესამე   

საკითხს. 

ღია კენჭისყრის შედეგი იყო შემდეგი: 

მომხრე -10 

წინააღმდეგი-არცერთი. 

ბიუროს წევრი. 

ბიუროს წევრებმა მიიღეს გადაწყვეტილება აღნიშნული საკითხი  შეტანილი  იქნას საკრებულოს 

2020 წლის  12 თებერვლის საკრებულოს  სხდომის დღის წესრიგში. 

დღის წესრიგის მეოთხე საკითხთან დაკავშირებით მომხსენებელმა დავით გაბუნიამ წარმოადგინა 

დადგენილების პროექტი ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 ნოემბრის №29 

დადგენილებით დამტკიცებულ ,,ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულებაში‘’ ცვლილების 

შეტანის თაობაზე. 

 მომხსენებელმა მოკლედ აღნიშნა, რომ მე-10 მუხლის მეოთხე პუნქტის ,,დ“ ქვეპუნქტიდან 

ამოღებული იქნას დ.ბ ქვეპუნქტი და დ.გ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: - ,,დ.გ) 

არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის განყოფილება“. 

ბ) მე-10 მუხლის მეოთხე პუნქტის ,,ე“ ქვეპუნქტს დაემატოს ,,ე.ბ“ ,,არქიტექტურულ და 

საამშენებლო საქმიანობაზე ზედამხედველობის განყოფილება“. 

ბიუროს წევრების მხრიდან შენიშვნები არ დაფიქსირებულა. 

ბიუროს სხდომის თავმჯდომარემ ალექსანდრე ლილუაშვილმა კენჭი უყარა დღის წესრიგის 

მეოთხე   საკითხს. 

ღია კენჭისყრის შედეგი იყო შემდეგი: 

მომხრე -10 

წინააღმდეგი-არცერთი. 

ბიუროს წევრი. 

ბიუროს წევრებმა მიიღეს გადაწყვეტილება აღნიშნული საკითხი  შეტანილი  იქნას საკრებულოს 

2020 წლის  12 თებერვლის საკრებულოს  სხდომის დღის წესრიგში. 

დღის წესრიგის მეხუთე საკითხთან დაკავშირებით მომხსენებელმა დავით გაბუნიამ წარმოადგინა 

დადგენილების პროექტი  ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის N40 



დადგენილებით დამტკიცებულ დანართი N1-ის სათაურში და ,,ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის 

პოლიტიკურ თანამდებობის პირთა, პროფესიულ საჯარო მოხელეთა საშტატო ნუსხაში“ (დანართი 

N2-ში) ცვლილების შეტანის შესახებ. 

მომხსენებელმა აღნიშნა, რომ შევიდეს ცვლილება: 

ა) ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის N40 დადგენილებით 

დამტკიცებულ დანართი N1-ის სათაურში და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

,,ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირების და პროფესიულ საჯარო მოხელე 

თა თანამდებობრივი სარგოები“ 

ბ),,ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის პოლიტიკურ თანამდებობის პირთა და პროფესიულ 

საჯარო მოხელეთა საშტატო ნუსხა“-ში (დანართი N2-ში) და დამტკიცდეს დანართი N2 

წარმოდგენილი სახით. 

ბიუროს წევრების მხრიდან შენიშვნები არ დაფიქსირებულა. 

ბიუროს სხდომის თავმჯდომარემ ალექსანდრე ლილუაშვილმა კენჭი უყარა დღის წესრიგის 

მეხუთე   საკითხს. 

ღია კენჭისყრის შედეგი იყო შემდეგი: 

მომხრე -10 

წინააღმდეგი-არცერთი. 

ბიუროს წევრი. 

ბიუროს წევრებმა მიიღეს გადაწყვეტილება აღნიშნული საკითხი  შეტანილი  იქნას საკრებულოს 

2020 წლის  12 თებერვლის საკრებულოს  სხდომის დღის წესრიგში. 

დღის წესრიგის მეექვსე საკითხთან დაკავშირებით მომხსენებელმა გიგა გოგიბერიძემ წარმოდგინა 

განკარგულების პროექტი „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული 

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დასაფინანსებელი 

ადგილობრივი თვითმმართველობის    და რეგიონული პროექტების შერჩევის პროცედურების და 

კრიტერიუმების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 7 თებერვლის №23 

დადგენილების ფარგლებში, 2020-2021 წლებში დასაფინანსებებლი პროექტების შერჩევის შესახებ“ 

ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 13 ნოემბრის #27 49 განკარგულებაში ცვლილება-

დამატების შეტანის თაობაზე; 

მომხსენებელმა მოკლედ აღნიშნა, რომ შეტანილი იქნას ცვლილება-დამატება „ვანის 

მუნიციპალიტეტში 2020-2021 წლებში დასაფინანსებებლი პროექტების შერჩევის შესახებ ვანის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 13 ნოემბრის #27 49 განკარგულებაში და 

განკარგულების დანართს დაემატოს ხანძრის შედეგების სალიკვიდაციო ინფრასტრუქტურული 

პროექტი /დანართის შესაბამისად/ ხანძრის შედეგად დაზიანებული ვანის სპორტული სკოლის 

შენობის აღდგენითი სამუშაოები-484108 ლ. 

ბიუროს წევრების მხრიდან შენიშვნები არ დაფიქსირებულა. 

ბიუროს სხდომის თავმჯდომარემ ალექსანდრე ლილუაშვილმა კენჭი უყარა დღის წესრიგის მეექვსე   

საკითხს. 



ღია კენჭისყრის შედეგი იყო შემდეგი: 

მომხრე -10 

წინააღმდეგი-არცერთი. 

ბიუროს წევრი. 

ბიუროს წევრებმა მიიღეს გადაწყვეტილება აღნიშნული საკითხი  შეტანილი  იქნას საკრებულოს 

2020 წლის  12 თებერვლის საკრებულოს  სხდომის დღის წესრიგში. 

,,სხვადასხვაში“ საკითხებია არ განხილულა. 

 

 

ამით  ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს   სხდომამ მუშაობა დაამთავრა. 

 

ალექსანდრე ლილუაშვილი 

    ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს  სხდომის თავმჯდომარე 


