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 ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომას თავმჯდომარეობდა საკრებულოს 

თავმჯდომარის მოადგილე  გიორგი ივანიაძე.  

 სხდომას ესწრებოდნენ ბიუროს წევრები: გიორგი ივანიაძე, რამაზ არველაძე, ტარიელ 

ბარამიძე, გიგა გოგიბერიძე, კობა ტოხვაძე, გელა ვარდოსანიძე, გელა ჩიკვაიძე, ეთერი 

ჭიჭინაძე, ვლადიმერ ჭვალაძე. (დანართი №1).  

სხდომას საპატიო მიზეზის გამო არ ესწრებოდნენ: ალექსანდრე ლილუაშვილი, კობა ძაგნიძე, 

გელა ღვიტიძე. 

სხდომას ესწრებოდა: საკრებულოს აპარატის იურიდიულ და საორგანიზაციო საკითხთა 

განყოფილების უფროსის მოადგილე საორგანიზაციო საკითხებში ლუბა გოგოძე.  

სხდომა 1500-საათზე გახსნა საკრებულოს ბიუროს სხდომის თავმჯდომარემ გიორგი 

ივანიაძემ და წარმოადგინა 2021 წლის 14 აპრილის ბიუროს  სხდომის 

                                                       დღის წესრიგი. 

 

1.,,ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის ეთიკის კოდექსის“ დამტკიცების შესახებ. 

                                                                               მომხს. გიორგი ივანიაძე 

2.,,ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ვანის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 ნოემბრის N29 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე. 

                                                                    მომხს. დავით გაბუნია 

3.,,ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა 

სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 

25 იანვრის N61 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე. 

                                                                               მომხს. მიხეილ სვანაძე 

4. ,,ვანის მუნიციუპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის დამტკიცების 

შესახებ“ 

                                                                               მომხს. ივანე მამაფორია 

5. ,,ვანის მუნიციპალიტეტში 2021 წელში განსახორციელებელი სოფლის მხარდაჭერის 

პროგრამის ფარგლებში დასახლებების მიხედვით შერჩეული პროექტების დამტკიცების 



შესახებ, ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 11/03/2021 წლის N27 10 განკარგულებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე” 

                                                                              მომხს. მამუკა ნამიჭეიშვილი 

6. ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის მე-2 კვარტლის სამუშაო გეგმის 

დამტკიცების შესახებ“ 

                                                                             მომხს.  ალექსანდრე ლილუაშვილი 

 

ბიუროს სხდომის თავმჯდომარემ გიორგი ივანიაძემ კენჭი უყარა 2021 წლის 14 აპრილის  

ბიუროს  სხდომის დღის წესრიგს. 

ღია კენჭისყრის შედეგი იყო შემდეგი: 

მომხრე - 9 

წინააღმდეგი-არცერთი 

ბიუროს წევრი . 

დღის წესრიგის პირველ საკითხთან დაკავშირებით სიტყვით გამოვიდა გიორგი ივანიაძე, 

რომელმაც ბიუროს გააცნო დადგენილების პროექტი ,,ვანის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს წევრის ეთიკის კოდექსის“ დამტკიცების შესახებ. 

 მომხსენებელმა მოკლედ აღნიშნა,  რომ ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის 

ეთიკის კოდექსის მიზანია , სახელმწიფოსა და საზოგადოების წინაშე დაკისრებული 

პროფესიული პასუხისმგებლობის გათვალისწინებით, განსაზღვროს ვანის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის ქცევის მაღალი ეთიკური სტანდარტები, აგრეთვე 

ხელი შეუწყოს საკრებულოს მიმართ საზოგადოების ნდობის ამაღლებას, საკრებულოს 

წევრის მიერ საკუთარი მოვალეობების ღირსეულად და კეთილსინდისიერად შესრულებას. 

კიდექსს თან ერთვის საკრებულოს წევრის ფიცი. 

ბიუროს წევრების მხრიდან შენიშვნები არ დაფიქსირებულა. 

ბიუროს სხდომის თავმჯდომარემ გიორგი ივანიაძემ კენჭი უყარა დღის წესრიგის პირველ 

საკითხს. 

ღია კენჭისყრის შედეგი იყო შემდეგი: 

მომხრე - 9 

წინააღმდეგი-არცერთი 

ბიუროს წევრი . 

ბიუროს წევრებმა მიიღეს გადაწყვეტილება აღნიშნული საკითხი  შეტანილი  იქნას 

საკრებულოს 2021 წლის  16 აპრილის   საკრებულოს  სხდომის დღის წესრიგში. 

დღის წესრიგის მეორე საკითხთან დაკავშირებით სიტყვით გამოვიდა დავით გაბუნია, 

რომელმაც ბიუროს გააცნო დადგენილების პროექტი ,,ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის 



დებულების დამტკიცების შესახებ“ ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 

ნოემბრის N29 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. 

მომხსენებელმა მოკლედ აღნიშნა, რომ დებულებაში შევიდა შემდეგი სახის ცვლილებები: 

1.სოციალურად დაუცველი ხანდაზმულების , შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე 

პირების იდენტიფიცირება და საჭიროებების კვლევა, 2. მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური 

მომსახურებებით უზრუნველყოფის მიზნით შიდაუწყებრივი და უწყებათაშორისი 

ღონისძიებები, 3. წარსულში კანონთან კონფლიქტში მყოფ სრულწლოვან პირებთან მუშაობა, 

4. ადიქციის მქონე, სრულწლოვანი პირების იდენტიფიცირება და საჭიროებების შეფასება.  

ბიუროს წევრების მხრიდან შენიშვნები არ დაფიქსირებულა. 

ბიუროს სხდომის თავმჯდომარემ გიორგი ივანიაძემ კენჭი უყარა დღის წესრიგის მეორე 

საკითხს. 

ღია კენჭისყრის შედეგი იყო შემდეგი: 

მომხრე - 9 

წინააღმდეგი-არცერთი 

ბიუროს წევრი . 

ბიუროს წევრებმა მიიღეს გადაწყვეტილება აღნიშნული საკითხი  შეტანილი  იქნას 

საკრებულოს 2021 წლის  16 აპრილის   საკრებულოს  სხდომის დღის წესრიგში. 

დღის წესრიგის მესამე საკითხთან დაკავშირებით  მიხეილ სვანაძემ წარმოადგინა 

დადგენილების პროექტი ,,ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და 

სოციალურ საკითხთა სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2018 წლის 25 იანვრის N61 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე.  

მომხსენებელმა აღნიშნა, რომ თავის სამსახურის დებულებაში შევიდა ის ცვლილებები, რაც 

ცვლილებებიც წარმოადგინა დავით გაბუნიამ მერის დებულებაში. 

ბიუროს წევრების მხრიდან შენიშვნები არ დაფიქსირებულა. 

ბიუროს სხდომის თავმჯდომარემ გიორგი ივანიაძემ კენჭი უყარა დღის წესრიგის მესამე  

საკითხს. 

ღია კენჭისყრის შედეგი იყო შემდეგი: 

მომხრე - 9 

წინააღმდეგი-არცერთი 

ბიუროს წევრი . 

ბიუროს წევრებმა მიიღეს გადაწყვეტილება აღნიშნული საკითხი  შეტანილი  იქნას 

საკრებულოს 2021 წლის  16 აპრილის   საკრებულოს  სხდომის დღის წესრიგში. 

დღის წესრიგის მეოთხე საკითხთან დაკავშირებით  ივანე მამფორიამ წარმოადგინა  ,,ვანის 

მუნიციუპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის დამტკიცების შესახებ“ 



მომხსენებელმა მოკლედ აღნიშნა, რომ ვანის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტი 

დამტკიცდა 2019 წლის 25 დეკემბერს, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N27 

დადგენილებით. შემოსულობების და გადასახდელების მოცულობა განისაზღვრა 10311,9 

ათასი ლარით. 2020 წლის  განმავლობაში ბიუჯეტში ექვსჯერ იქნა შეტანილი ცვლილებები 

და  შემოსულობები დაზუსტდა 15624,8 ათასი ლარის, გადასახდელები 16948,9 ათასი 

ლარის,  ხოლო ნაშთის ცვლილება  1324,1 ათასი ლარის მოცულობით. 

ბიუროს წევრების მხრიდან შენიშვნები არ დაფიქსირებულა. 

ბიუროს სხდომის თავმჯდომარემ გიორგი ივანიაძემ კენჭი უყარა დღის წესრიგის მეოთხე 

საკითხს. 

ღია კენჭისყრის შედეგი იყო შემდეგი: 

მომხრე - 9 

წინააღმდეგი-არცერთი 

ბიუროს წევრი . 

ბიუროს წევრებმა მიიღეს გადაწყვეტილება აღნიშნული საკითხი  შეტანილი  იქნას 

საკრებულოს 2021 წლის  16 აპრილის   საკრებულოს  სხდომის დღის წესრიგში. 

დღის წესრიგის მეხუთე საკითხთან დაკავშირებით მამუკა ნამიჭეიშვილმა წარმოადგინა 

განკარგულების პროექტი ,,ვანის მუნიციპალიტეტში 2021 წელში განსახორციელებელი 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასახლებების მიხედვით შერჩეული 

პროექტების დამტკიცების შესახებ, ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 11/03/2021 წლის 

N27 10 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე” 

მომხსენებელმა აღნიშნა, რომ მუქედის თემისთვის შერჩეულ პროექტებში შევიდა 

ცვლილება. 

კერძოდ, მოსახლეობის მოთხოვნით შეძენილი იქნება საბავშვო ატრაქციონები  და 

სპორტული ინვეტარი. 

ბიუროს წევრების მხრიდან შენიშვნები არ დაფიქსირებულა. 

ბიუროს სხდომის თავმჯდომარემ გიორგი ივანიაძემ კენჭი უყარა დღის წესრიგის მეხუთე 

საკითხს. 

ღია კენჭისყრის შედეგი იყო შემდეგი: 

მომხრე - 9 

წინააღმდეგი-არცერთი 

ბიუროს წევრი . 

ბიუროს წევრებმა მიიღეს გადაწყვეტილება აღნიშნული საკითხი  შეტანილი  იქნას 

საკრებულოს 2021 წლის  16 აპრილის   საკრებულოს  სხდომის დღის წესრიგში. 

დღის წესრიგის მეექვსე საკითხთან დაკავშირებით გიორგი ივანიაძემ წარმოადგინა ,,ვანის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის მე-2 კვარტლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების 

შესახებ“.  



მომხსენებელმა წარმოადგინა განსახილველი და მისაღები ნორმატიული აქტების 

პროექტები: 

1.ვანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ავტომანქანების პარკირების ადგილების 

განსაზღვრის და პარკირების წესების დადგენის შესახებ. 

2. ვანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების 

შესახებ. 

მოსასმენი და განსახილვევი ანგარიშები. 

1.ვანის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული ა(ა)იპ-ების ანგარიშების მოსმენა 2020 

წელში გაწეული მუშაობის შესახებ. 

2.ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკისა და მუნიციპალური ქონების მართვის 

სამსახურის ანგარიშის მოსმენა 2020 წელში გაწეული მუშაობის შესახებ. 

3.ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების , სპორტის, ტურიზმის და 

ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის ანგარიშის მოსმენა 2020 წელში გაწეული მუშაობის 

შესახებ. 

4.ვანის მუნიციპალიტეტის ზედამხედველობის სამსახურის ანგარიშის მოსმენა 

განხორციელებული და მიმდინარე სამუშაოების თაობაზე. 

ბიუროს წევრების მხრიდან შენიშვნები არ დაფიქსირებულა. 

ბიუროს სხდომის თავმჯდომარემ გიორგი ივანიაძემ კენჭი უყარა დღის წესრიგის მეექვსე 

საკითხს. 

ღია კენჭისყრის შედეგი იყო შემდეგი: 

მომხრე - 9 

წინააღმდეგი-არცერთი 

ბიუროს წევრი . 

ბიუროს წევრებმა დაამტკიცეს საკრებულოს 2021 წლის მე-2 კვარტლის სამუშაო გეგმა. 

ამით  ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს რიგითმა  სხდომამ მუშაობა 

დაამთავრა. 

 

გიორგი ივანიაძე 

ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს  სხდომის თავმჯდომარე 


