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 ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს  სხდომას თავმჯდომარეობდა საკრებულოს 

თავმჯდომარის მოადგილე  გიორგი ივანიაძე. 

 სხდომას ესწრებოდნენ ბიუროს წევრები:  გიორგი ივანიაძე, რამაზ არველაძე, მალხაზ ცერცვაძე,  

გიგა გოგიბერიძე,  კობა ტოხვაძე, გელა ვარდოსანიძე, გელა ჩიკვაიძე, ეთერი ჭიჭინაძე, ვლადიმერ 

ჭვალაძე, გელა ღვიტიძე. (დანართი №1).  

სხდომას საპატიო მიზეზის გამო არ ესწრებოდა:  ალექსანდრე ლილუაშვილი,  კობა ძაგნიძე. 

სხდომას ესწრებოდნენ: საკრებულოს აპარატის იურიდიულ და საორგანიზაციო საკითხთა 

განყოფილების უფროსის მოადგილე საორგანიზაციო საკითხებში- ლუბა გოგოძე.  

 მოწვეული პირები: 

ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის და მუნიციპალური ქონების მართვის სამსახურის უფ

როსი- ზვიად კაპანაძე. 

ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის სპეციალისტი - გელა კაშია. 

ა.(ა) იპ ,,ვანის ტურიზმის ცენტრის" დირექტორი -ნანა ლილუაშვილი. 

  

სხდომა 1300-საათზე გახსნა საკრებულოს ბიუროს სხდომის თავმჯდომარემ გიორგი ივანიაძემ და 

წარმოადგინა 2021 წლის 16 ივნისის   ბიუროს  სხდომის 

                                                           დ ღ ი ს     წ ე ს რ ი გ ი 

  1.,, ვანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე აკუსტიკური ხმაურის დასაშვები ნორმების გადამეტებ

ასთან და ღამის საათებში პიროტექნიკური ნაკეთობების გამოყენებასთან დაკავშირებულ ადმინისტრ

აციულ სამართალდარღვევებზე რეაგირების წესის დამტკიცების შესახებ" დადგენილების პროექტის 

განხილვა. 

                                                                                 მომხს. ტარიელ ძაგნიძე. 

 2.,, ადგილობრივი თვითმმართველობისა და სამოქალაქო საზოგადოების ერთობლივი სამოქმედო გეგ

მის ვანის მუნიციპალიტეტში საჯარო მმართველობის რეფორმის სამოქმედო გეგმის განხორციელები

ს ხელშეწყობისათვის ელექტრონული სერვისების განვითარების მიმართულებით (2020 წლის ივნისი
-

2021 წლის სექტემბერი) დამტკიცების შესახებ" ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 9 ს

აქტემბრის N27 23 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ; 

                                                                                  მომხს. გიორგი ივანიაძე 



 3. ვანის მუნიციპალიტეტის მერისთვის ქ. ვანში, თამარ მეფისა და სოლომონ მეორის ქუჩის კვეთაზე ა

რსებული 3 ერთეული გარე განათების ბოძისა და ქ. ვანში, ჭავჭავაძის ქუჩის N3- მიმდებარედ არსებუ

ლი 1 ერთეული გარე განათების ბოძის ს/ს ,,სილქნეტი"-

სთვის იჯარით, პირდაპირი განკარგვის წესით, პირობით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის თაობაზე; 

                                                                                  მომხს. ზვიად კაპანაძე. 

4. ვანის მუნიციპალიტეტის ზედამხედველობის სამსახურის ანგარიშის მოსმენა განხორციელებული დ

ა მიმდინარე სამუშაოების თაობაზე. 

                                                                                     მომხს.ტარიელ ძაგნიძე 

                                                                                

 5. ა(ა) იპ ,,ვანის ტურიზმის ცენტრის" ინფორმაციის მოსმენა 2021 წელში გაწეული მუშაობისა და 2021

 წლის ტურისტული სეზონისათვის მზადების შესახებ. 

                                                                                               მომხს. ნანა ლილუაშვილი                                 
          

 

 ბიუროს სხდომის თავმჯდომარემ გიორგი ივანიაძემ კენჭი უყარა 2021 წლის 16 ივნისის   

საკრებულოს ბიუროს სხდომის დღის წესრიგს. 

 

ღია კენჭისყრის შედეგი იყო შემდეგი: 

 მომხრე -10 

წინააღმდეგი-არცერთი 

ბიუროს წევრი . 

    დღის წესრიგით გათვალისწინებულ პირველ საკითხთან დაკავშირებით მომხსენებელმა გელა 

კაშიამ (ტარიელ ძაგნიძის საპატიო მიზეზით არყოფნის გამო) წარმოადგინა დადგენილების 

პროექტი,, ვანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე აკუსტიკური ხმაურის დასაშვები ნორმების გადა

მეტებასთან და ღამის საათებში პიროტექნიკური ნაკეთობების გამოყენებასთან დაკავშირებულ   ადმ

ინისტრაციულ სამართალდარღვევებზე რეაგირების წესის დამტკიცების შესახებ". 

   მომხსენებელმა მოკლედ განმარტა, რომ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 771 

772  მუხლები ითვალისწინებს ადმინტრაციულ პასუხისმგებობას დღისა და ღამის საათებში 

აკუსტიკური ხმაურის დასაშვები ნორმების გადამეტებაზე, ასევე ღამის საათებში პიროტექნიკური 

ნაკეთობის გამოყენებაზე. 

ბიუროს წევრების მხრიდან შენიშვნები არ დაფიქსირებულა. 

ბიუროს სხდომის თავმჯდომარემ გიორგი ივანიაძემ  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 2021 

წლის  16 ივნისის საკრებულოს  სხდომის დღის წესრიგში. 

დღის წესრიგით გათვალისწინებულ მეორე საკითხთან დაკავშირებით მომხსენებელმა გიორგი 

ივანიაძემ  წარმოადგინა განკარგულების პროექტი 

,,ადგილობრივი თვითმმართველობისა და სამოქალაქო საზოგადოების ერთობლივი სამოქმედო გეგმ

ის ვანის მუნიციპალიტეტში საჯარო მმართველობის რეფორმის სამოქმედო გეგმის განხორციელების

 ხელშეწყობისათვის ელექტრონული სერვისების განვითარების მიმართულებით (2020 წლის   ივნისი

2021 წლის სექტემბერი) დამტკიცების შესახებ" ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 9 ს

ექტემბრის N27 23 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ; 

მომხსენებელმა აღნიშნა, რომ განკარგულებაში შევიდა ცვლილება: კერძოდ, მუნიციპალიტეტის ვებ 

გვერდის პოპულარიზაციის მიზნით დაემატა  მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში 

მერის წარმომადგენლებისათვის და მათი თანამშრომლებისათვის ვორქშოპების ჩატარება, 

სარეკლამო ბანერებისა და ბროშურების მომზადება-დაბეჭვდა-გავრცელება. ასევე სამოქალაქო 

ბიუჯეტირების პროცესის დანერგვა. 

ბიუროს წევრების მხრიდან შენიშვნები არ დაფიქსირებულა. 

ბიუროს სხდომის თავმჯდომარემ გიორგი ივანიაძემ  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 2021 

წლის  16 ივნისის  საკრებულოს  სხდომის დღის წესრიგში. 

დღის წესრიგით გათვალისწინებულ მესამე საკითხთან დაკავშირებით მომხსენებელმა ზვიად 

კაპანაძემ  წარმოადგინა განკარგულების 

პროექტი  ,, ვანის მუნიციპალიტეტის მერისთვის ქ. ვანში, თამარ მეფისა და სოლომონ მეორის ქუჩის 

კვეთაზე არსებული 3 ერთეული გარე განათების ბოძისა და ქ. ვანში, ჭავჭავაძის ქუჩის N3- მიმდებარე

დ არსებული 1 ერთეული გარე განათების ბოძის ს/ს ,,სილქნეტი"სთვის იჯარით, პირდაპირი   განკარ

გვის წესით, პირობით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის თაობაზე; 

მომხსენებელმა აღნიშნა, რომ კომპანია ,,სილქნეტი" ითხოვს იჯარით გარე განათების 4 ერთეულ 

ბოძს , რომლის გადაცემაზე გვჭირდება საკრებულოს თანხმობა. 

 
ბიუროს წევრების მხრიდან შენიშვნები არ დაფიქსირებულა. 

ბიუროს სხდომის თავმჯდომარემ გიორგი ივანიაძემ  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 2021 

წლის  16 ივნისის  საკრებულოს  სხდომის დღის წესრიგში. 

დღის წესრიგით გათვალისწინებულ მეოთხე საკითხთან დაკავშირებით გელა კაშიამ წარმოადგინა 

ინფორმაცია,,ვანის მუნიციპალიტეტის ზედამხედველობის სამსახურის ანგარიშის მოსმენა განხორც

იელებული და მიმდინარე სამუშაოების თაობაზე." 

მომხსენებელმა მოკლედ ისაუბრა საკითხთან დაკავშირებით და აღნიშნა,  რომ მიმდინარე წელს 

დასრულდა გარდამავალი პროექტები 2020 წელს დაწყებული: 

ქალაქ ვანში,  შიდა საავტომობილო გზების რეაბილიტაცია , გადმოსული თანხა 357 233 ლარი. 

სალხინოს ადმინისტრაციულ ერთეულში სალხინო-ზენობნის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია 

542 546 ლარი. ზედა ვანის ადმინსტრაციულ ერთეულში ზედავანი-ტყელვანი საავტომობილო გზის 

რეაბიულიტაცია . მიმდინარეობს და დასრულების სტადიაშია ზეინდრის ადმინისტრაციულ 

ერთეულში შიდა საუბნო საავტომობილო გზების რებილიტაცია თანხით 740 000ლარი.წარმატებით 

მიმდინარეობა ასევე დიხაშხოს ადმინისტრაციულ ერთეულში შიდა საუბნო გზების რებილიტაცია. 

თანხით 604 890 ლარი. ქალაქ ვანში შიდა საავტომობილო გზების რებილიტაცია თანხით 319 646 

ლარი. ციხესულორის ადმინისტრაციულ ერთეულში შიდა საუბნო  საავტომობილო გზის 

რებილიტაცია 431 354 ლარი. 

 

ბიუროს წევრების მხრიდან შენიშვნები არ დაფიქსირებულა. 

ბიუროს სხდომის თავმჯდომარემ   კენჭი უყარეს დღის წესრიგის მეოთხე  საკითხს. 

ღია კენჭისყრის შედეგი იყო შემდეგი: 

მომხრე -10 

წინააღმდეგი-არცერთი. 

ბიუროს წევრი. 

ბიუროს წევრებმა მიიღეს გადაწყვეტილება აღნიშნული ინფორმაცია  შეტანილი  იქნას საკრებულოს 

2021 წლის  16 ივნისის  სხდომის დღის წესრიგში. 

დღის წესრიგით გათვალისწინებულ მე-5 საკითხთან დაკავშირებით მომხსენებელმა ნანა 

ლილუაშვილმა წარმოადგინა ,,ა(ა) იპ ,,ვანის ტურიზმის ცენტრის"ინფორმაცია  2021 

წელში  გაწეული მუშაობისა და 2021 წლის ტურისტული სეზონისათვის მზადების შესახებ. 

მომხსენებელმა მოკლედ იასუბრა ,,ვანის ტურიზმის ცენტრის" მიერ გაწეული  მუშაობის შესახებ. 

ბიუროს წევრების მხრიდან შენიშვნები არ დაფიქსირებულა. 
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მომხრე -10 
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ბიუროს წევრებმა მიიღეს გადაწყვეტილება აღნიშნული ინფორმაცია  შეტანილი  იქნას საკრებულოს 

2021 წლის  16 ივნისის  სხდომის დღის წესრიგში. 



საკითხების ამოწურვის შემდეგ  ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს რიგითმა   სხდომამ 

მუშაობა დაამთავრა. 

 

გიორგი ივანიაძე 

    ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს  სხდომის თავმჯდომარე 


