ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს რიგითი სხდომის
ოქმი №7

ქ.ვანი. თავისუფლების ქ.N65

8 აპრილი 2020 წელი

ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომას თავმჯდომარეობდა საკრებულოს
თავმჯდომარე ალექსანდრე ლილუაშვილი.
სხდომას ესწრებოდნენ ბიუროს წევრები: ალექსანდრე ლილუაშვილი, გიორგი ივანიაძე, რამაზ
არველაძე, გიგა გოგიბერიძე, კობა ტოხვაძე, გელა ვარდოსანიძე, კობა ძაგნიძე, გელა ჩიკვაიძე,
ვლადიმერ ჭვალაძე, გელა ღვიტიძე(დანართი №1).
სხდომას საპატიო მიზეზის გამო არ ესწრებოდნენ : ტარიელ ბარამიძე, ეთერ ჭიჭინაძე.
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 1300-საათზე გახსნა საკრებულოს ბიუროს სხდომის თავმჯდომარემ ალექსანდრე
ლილუაშვილმა და წარმოადგინა 2020 წლის 8 აპრილის ბიუროს სხდომის
დღის წესრიგი
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 მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ვანის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს 2017 წლის 15 ნოემბრის N29 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე;
მომხსენებელი: /დავით გაბუნია/

3.,,ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის პოლიტიკურ თანამდებობის პირთა, პროფესიულ საჯარო
მოხელეთა საშტატო ნუსხის, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების დამტკიცებისა და

ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის და შრომითი ანაზღაურების განსაზღვრის
შესახებ“ ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის N40 დადგენილებაში
ცვლილების შეტანის თაობაზე;
მომხსენებელი: /დავით გაბუნია/

4.ვანის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის დამტკიცების შესახებ;
მომხსენებელი: /ივანე მამფორია/
თანამომხსენებელი: /ტარიელ ბარამიძე/

ბიუროს სხდომის თავმჯდომარემ ალექსანდრე ლილუაშვილმა კენჭი უყარა 2020 წლის 8
აპრილის 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 ცვლილება ეხება ორ საბიუჯეტო პროგრამას.
საბიუჯეტო

ცვლილება

ეხება

ორ

საბიუჯეტო

პროგრამას.

,,საგზაო

ინფრასტრუქტურის

მოწესრიგება“ (02 01) არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლში, საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის შესყიდვაზე ჩატარებული ტენდერის შედეგად წარმოშობილი ეკონომიის ხარჯზე
მცირდება 14,0 ათასი ლარით. საბიუჯეტო პროგრამა ,,სპორტული ობიექტების რეაბილიტაცია (05 01
05) არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლში, ვანის ცენტრალური სტადიონის გარე პერიმეტრის
მოწესრიგების ღონისძიებების დაფინანსების მიზნით, იზრდება 14,0 ათასი ლარით.
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 8 აპრილის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგში.

დღის წესრიგის მეორე საკითხთან დაკავშირებით, მომხსენებელმა დავით გაბუნიამ წარმოადგინა
დადგენილების პროექტი. „ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“
ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 ნოემბრის N29 დადგენილებაში ცვლილების
შეტანის თაობაზე.
მოხსენებელმა აღნიშნა, რომ მერიის დებულებაში შევიდა შემდეგი ცვლილება: იმასთან
დაკავშირებით, რომ მერიის წარმომადგენლები იყვნენ პროფესიული საჯარო მოხელეები,
დებულებაში შეტანილი
ცვლილებით გახდნენ ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით
დასაქმებული პირები. ასევე ცვლილება შევიდა კონკურსის ჩატარების წესში.
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 8 აპრილის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგში.
დღის წესრიგის მესამე საკითხთან დაკავშირებით, მომხსენებელმა დავით გაბუნიამ წარმოადგინა
დადგენილების პროექტი ,,ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის პოლიტიკურ თანამდებობის პირთა,
პროფესიულ საჯარო მოხელეთა საშტატო ნუსხის, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების
დამტკიცებისა და ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის და შრომითი ანაზღაურების
განსაზღვრის შესახებ“ ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის N40
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.”
მომხსენებელმა აღნიშნა, რომ დებულების N2 დანართში დაშვებული იქნა ტექნიკური შეცდომა,
გაასწორეს ეს შეცდომა წარმოადგინა ახალი დანართი.
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 8 აპრილის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგში.
დღის წესრიგის მეოთხე საკითხთან დაკავშირებით, მომხსენებელმა ივანე მამფორიამ
წარმოადგინა განკარგულების პროექტი ,, ვანის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის
შესრულების ანგარიშის დამტკიცების შესახებ.
მომხსენებელმა მოკლედ ისაუბრა 2019 წლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ:
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 8 აპრილის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგში.

ამით ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს რიგითმა სხდომამ მუშაობა დაამთავრა.

ალექსანდრე ლილუაშვილი
ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის თავმჯდომარე

