
 

 

ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  საფინანსო–საბიუჯეტო 

კომისიის  სხდომის 

 

ოქმი   N 4 

        ქ.ვანი თავისუფლების N65                                                                       11 თებერვალი 2020 წელი 

                     13:00 საათი 

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

თამთა  დვალიშვილი, გელა ვარდოსანიძე, შოთა გიორგაძე. 

საპატიო მიზეზის  გამო სხდომას არ ესწრებოდნენ: მერაბ ხურციძე, გია ხარაბაძე, დავით კაკაბაძე,  თორნიკე 

ერისთავი, გია ოჩხიკიძე, კობა ძაგნიძე. 

სხდომაზე დამსწრე კომისიის წევრთა ხელმოწერების სია თან ერთვის. 
                      /დანართი N1/ 
 
მოწვეული პირი:  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 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ - ვანის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2019 წლის 25 დეკემბრის N27 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე”. 

             მომხს: 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 ცვლილების 

შეტანის თაობაზე. 

              მომხს: ტარიელ ბარამიძე 

   დაადგინეს;  დღის წესრიგი მიღებულ იქნა წარმოდგენილი სახით. 

 



       

 

 

   მოისმინეს : 

    დღის წესრიგით წარმოდგენილ პირველ საკითხთან დაკავშირებით მომხსენებელმა კომისიის წევრებს 

გააცნო ,,ვანის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ - ვანის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2019 წლის 25 დეკემბრის N27 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე”. 

   მომხსენებელმა განმარტა, 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. 2020 წლის 27 იანვარს სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო 

ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოსა და ვანის მუნიციპალიტეტს შორის გაფორმებული N320211-23 

დაფინასების ხელშეკრულების საფუძველზე, მუნიციპალიტეტს საჯარო სკოლის მოსწავლეთა 

ტრანსპორტირების უზრუნველსაყოფად გამოეყო 39,6 ათასი ლარი. ამ ცვლილებების გათვალისწინებით, 

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საბიუჯეტო პროგრამა ,,საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება“ (02 01) 

არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლში გაიზრდება 130,5 ათასი ლარით, ხოლო ,,ზოგადი განათლების 

ხელშეწყობა“ (04 03) ტრანსპორტის ხარჯების მუხლში 39,6 ათასი ლარით. ზემოაღნიშნული ცვლილებებიდან 

გამომდინარე, მუნიციპალიტეტის შემოსულობები განისაზღვრება 12109,4 ათასი ლარით, გადასახდელები 

13433,5 ათასი ლარით, ხოლო ნაშთის ცვლილება -1324,1 ათასი ლარის რედაქციით: 

 დანართი N2 

 

       კომისიის თავმჯდომარემ საკითხი დააყენა კენჭიყრაზე. 

 

მომხრე - 7 

წინააღმდეგი - არცერთი 

 

            დაადგინეს:  

დღის წესრიგით წარმოდგენილი პირვერი საკითხი გატანილი იქნას ბიუროსა და საკრებულოს სხდომაზე 

დასამტკიცებლად.   

 

 

        მოისმინეს : 

    დღის წესრიგით წარმოდგენილ მეორე საკითხთან დაკავშირებით მომხსენებელმა კომისიის 

წევრებს გააცნო 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 შეტანილ იქნას ცვილებები და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

   

 

 



 

  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: 

ა) საკრებულოს სხდომების მუშაობაში მონაწილეობისათვის; 

ბ) საკრებულოს კომისიების მუშაობაში მონაწილეობისათვის; 

გ) საკრებულოს ფრაქციების მუშაობაში მონაწილეობისათვის; 

დ) ამომრჩევლებთან შეხვედრებისათვის (შესაბამისი საოქმო ჩანაწერის გაფორმებით). 

  

   საკრებულოს წევრს ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული თითოეული საქმიანობის 

განხორციელებისათვის ხარჯების ასანაზღაურებლად ეძლევა 100 (ასი) ლარი. 

 

     კომისიის თავმჯდომარემ საკითხი დააყენა კენჭიყრაზე. 

 

მომხრე - 7 

წინააღმდეგი - არცერთი 

 

            დაადგინეს:  

დღის წესრიგით წარმოდგენილი მეორე საკითხი გატანილი იქნას ბიუროსა და საკრებულოს 

სხდომაზე დასამტკიცებლად. 

 დანართიN 3 

 

   დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხის ამოწურვის შემდეგ სხდომის თავმჯდომარემ სხდომა 

დახურულად გამოაცხადა. 

 

 

 

                    ტარიელ ბარამიძე 

 

        ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

საფინანსო–საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე 

 


