
 
 

 
  

                              ვანის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს  იურიდიულ, 

სამანდატო,    საპროცედურო     საკითხთა    და   ეთიკის    კომისიის სხდომის 

 

                                                                        ო ქ მ ი  N 5 
 

           ქ.ვანი, თავისუფლების ქ. N65                                                                      24 მარტი 2021 წელი   

                       15: 00 საათი 

 

    სხდომას ესწრებოდნენ კომისიის წევრები:   გელა ჩიკვაიძე, გიორგი ივანიაძე, შალვა 

ლორთქიფანიძე, ოლეგი მიქელთაძე,თამარ შენგელია, ვარლამ გიორგაძე, რამაზ არველაძე, კობა 

ტოხვაძე, გელა ვარდოსანიძე. 
 

 

    სხდომაზე დამსწრე კომისიის წევრთა ხელმოწერების სია თან ერთვის. 
          /დანართი N1/ 
 

     კომისიის სხდომის თავმჯდომარე - გელა ჩიკვაიძე (კომისიის თავმჯდომარე) 

  კომისიის სხდომის მდივანი - საკრებულოს აპარატის იურიდიულ და  საორგანიზაციო  

განყოფილების  უფროსი სპეციალისტი  საოქმო  წარმოების  საკითხებში - ლუბა კიკაბიძე    

 

დ ღ ი ს     წ ე ს რ ი გ ი 

 
1. „ვანის მუნიციპალიტეტის მუნიციპალური ავტოპარკის გადანაწილების, კლასიფიკაციისა და 

სამსახურებრივი ავტომანქანის შესყიდვის წესის დამტკიცების შესახებ“ დადგენილების პროექტის 

განხილვის თაობაზე; 

მომხსენებელი: გელა ჩიკვაიძე 

 

2. „ვანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ვიდეოფირზე ან/და ფოტოფირზე დაფიქსირებულ 

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ფაქტზე გამოწერილი საჯარიმო ქვითრის საჯაროდ 

გამოქვეყნების წესის დამტკიცების შესახებ“ ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 10 

თებერვლის N2 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ; 

მომხსენებელი: გელა ჩიკვაიძე 

 

3.  „ვანის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის 

ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ“ ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 22 

თებერვლის N4 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ; 

მომხსენებელი: გიორგი ივანიაძე 

 



 
 

 
  

4. „ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ 

ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 იანვრის N67 დადგენილებაში ცვლილებების 

შეტანის თაობაზე; 

მომხსენებელი: ტარიელ ძაგნიძე 

 

5. „ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის, როგორც სახელმწიფო 

ზედამხედველობის ორგანოს, სამშენებლო საქმიანობაზე სამართალდარღვევის საქმისწარმოების 

დოკუმენტების ფორმების დამტკიცების შესახებ“ ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 7 

აგვისტოს N34 დადგენილებაში ცვლილება-დამატებების შეტანის თაობაზე; 

მომხსენებელი: ტარიელ ძაგნიძე 

 

6. კომისიის 2021 წლის პირველი კვარტლის მუშაობის შედეგების განხილვისა და მეორე კვარტლის 

სამუშაო გეგმის მიღების თაობაზე; 

მომხსენებელი: გელა ჩიკვაიძე 

 

7. სხვადასხვა  

 

   გადაწყვიტეს:  დღის წესრიგი მიღებულ იქნა წარმოდგენილი სახით. 

       

  მოისმინეს : 

    დღის წესრიგის პირველ საკითხთან დაკავშირებით მომხსენებელმა  გელა ჩიკვაიძემ კომისიის 

წევრებს გააცნო დადგენილების პროექტი - „ვანის მუნიციპალიტეტის მუნიციპალური ავტოპარკის 

გადანაწილების, კლასიფიკაციისა და სამსახურებრივი ავტომანქანის შესყიდვის წესის დამტკიცების 

შესახებ“. 

  მომხსენებელმა აღნიშნა, რომ  ავტომობილების რიცხვი დგინდება შემდეგი პროპორციით: 100 

საშტატო რიცხოვნებამდე დაწესებულების შემთხვევაში 1 ავტომობილი ყოველ 20 საშტატო 

ერთეულზე, ხოლო ყოველ დანარჩენ 50 საშტატო ერთეულზე დამატებით 1 ავტომობილი. ასევე  აქ 

არის ავტომობილების კლასიფიკაციის წესი, ავტომობილებით მოსარგებლე თანმდებობის პირები 

ჩამონათვალი. 

    კომისიის თავმჯდომარემ კომისიის წევრებს მიმართა, წარმოდგენილი საკითხის მიმართ ხომ არ 

გაქვთ შეკითხვა ან შენიშვნა, კომისიის წევრებს მოსაზრებები არ დაუფიქსირებიათ. 

                                                                                                                                                                                                 



 
 

 
  

     კომისიის თავმჯდომარემ საკითხი დააყენა კენჭიყრაზე. 

                                                                                    მომხრე - 9 

წინააღმდეგი - არცერთი 

                                                                                                                                                        /დანართი N2/ 

გადაწყვიტეს:  წარმოდგენილი საკითხი მზად არის გავიდეს ბიუროსა და საკრებულოს სხდომაზე 

დასამტკიცებლად. 

 

მოისმინეს : 

    დღის წესრიგის მეორე საკითხთან დაკავშირებით მომხსენებელმა  გელა ჩიკვაიძემ კომისიის 

წევრებს გააცნო „ვანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ვიდეოფირზე ან/და ფოტოფირზე 

დაფიქსირებულ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ფაქტზე გამოწერილი საჯარიმო ქვითრის 

საჯაროდ გამოქვეყნების წესის დამტკიცების შესახებ“ ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 

წლის 10 თებერვლის N2 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ; 

   მომხსენებელმა განმარტა, რომ წარმოდგენილი საკითხი კიდევ არის დასამუშავებელი შესაბამისი 

სამუშაო ჯგუფის  მიერ, რომელსაც წარმოგიდგენთ უახლოეს კომისიის სხდომაზე. 

     /დანართი N3/ 

  გადაწყვიტეს: წარმოდგენილი საკითხი გადაიდო მომდევნო კომისიის სხდომისთვის. 

 

      მოისმინეს : 

    დღის წესრიგის მესამე საკითხთან დაკავშირებით მომხსენებელმა  გიორგი ივანიაძემ წარმოადგინა 

„ვანის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის 

ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ“ ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 22 

თებერვლის N4 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ; 

     მომხსენებელმა აღნიშნა, რომ ამ დადგენილებაზე საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციიდან 

მოვიდა ტექნიკური ხასიათის  შენიშვნები. კერძოდ, ლოკალური ტერიტორიული ინდექსის 

ლათინური აბრევიატურა  ITT-ნაცვლად უნდა იყოს ITL ასევე 1კვ.მ მიწის ნაკვეთის ფასი ქ. ვანისთვის 

დადგენილ ნორმატიულ ფასთან უნდა იყოს პროცენტული მიმართებით. 



 
 

 
  

   კომისიის თავმჯდომარემ კომისიის წევრებს მიმართა, წარმოდგენილი საკითხის მიმართ ხომ არ 

გაქვთ შეკითხვა ან შენიშვნა, კომისიის წევრებს მოსაზრებები არ დაუფიქსირებიათ. 

                                                                                                                                                                                                 

     კომისიის თავმჯდომარემ საკითხი დააყენა კენჭიყრაზე. 

მომხრე - 9 

წინააღმდეგი - არცერთი 

                                                                                                                                                        /დანართი N4/ 

გადაწყვიტეს:  წარმოდგენილი საკითხი მზად არის გავიდეს ბიუროსა და საკრებულოს სხდომაზე 

დასამტკიცებლად. 

           

     მოისმინეს : 

   დღის წესრიგის მეოთხე საკითხთან დაკავშირებით მომხსენებელმა  ტარიელ ძაგნიძემ კომისიის 

წევრებს გააცნო „ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის დებულების 

დამტკიცების შესახებ“ ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 იანვრის N67 

დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე; 

    მომხსენებელმა აღნიშნა,   რომ 2018 წლის 20 ივლისს საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებულ 

იქნა ,,საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის 

კოდექსი“, რომელიც ძალაში შევიდა 2018 წლის 13 აგვისტოს. ზემოაღნიშნული კანონის მიღების 

შესაბამისად აუცილებლად მიგვაჩნია ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის 

სამსახურის დებულებაში (რომელიც დამტკიცებულ იქნა ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

მიერ 2018 წლის 25 იანვარს N67 დადგენილებით) ცვლილებების შეტანა.     კერძოდ, დებულების 

პირველი მუხლის მეორე პუნქტში სადაც საუბარია იმ ნორმატიულ აქტებზე რომლითაც 

ზედამხედველობის სამსახური წარმართავს თავის საქმიანობას მიზანშეწონილად მიგვაჩნია 

დაემატოს საქართველოს კანონი ,,საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და 

სამშენებლო საქმიანობის კოდექსი“, გარდა ამისა ნაცვლად ,,მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა 

და სანებართვო პირობების შესახებ“ დადგენილებისა, რომელიც ძალადაკარგულად იქნა 

გამოცხადებული 2020 წლის 2 მარტიდან მიეთითოს ,,მშენებლობის ნებართვის გაცემისა და შენობა 



 
 

 
  

ნაგებობის ექსპლოატაციაში მიღების წესისა და პირობების შესახებ“ მთავრობის N255 დადგენილება, 

რომელიც ამოქმედდა 2019 წლის 3 ივნისიდან. 

        კომისიის თავმჯდომარემ კომისიის წევრებს მიმართა, წარმოდგენილი საკითხის მიმართ ხომ არ 

გაქვთ შეკითხვა ან შენიშვნა, კომისიის წევრებს მოსაზრებები არ დაუფიქსირებიათ. 

                                                                                                                                                                                                 

     კომისიის თავმჯდომარემ საკითხი დააყენა კენჭიყრაზე. 

მომხრე - 9 

წინააღმდეგი - არცერთი 

                                                                                                                                                        /დანართი N5/ 

გადაწყვიტეს:  წარმოდგენილი საკითხი მზად არის გავიდეს ბიუროსა და საკრებულოს სხდომაზე 

დასამტკიცებლად. 

 

    მოისმინეს : 

   დღის წესრიგის მეხუთე საკითხთან დაკავშირებით მომხსენებელმა  ტარიელ ძაგნიძემ კომისიის 

წევრებს გააცნო „ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის, როგორც 

სახელმწიფო ზედამხედველობის ორგანოს, სამშენებლო საქმიანობაზე სამართალდარღვევის 

საქმისწარმოების დოკუმენტების ფორმების დამტკიცების შესახებ“ ვანის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2015 წლის 7 აგვისტოს N34 დადგენილებაში ცვლილება-დამატებების შეტანის 

თაობაზე; 

     მომხსენებელმა აღნიშნა, რომ სამმშენებლო სამარღალდარღვევაზე გაცემული მითითება, 

შემოწმების აქტი, უწყება და. ა შ. დამტკიცებულია  ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 

7 აგვისტოს N34  დადგენილებით. ამ ფორმებში მითითებულია მხოლოდ ,,პროდუქტის 

უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსის“ შესაბამისი მუხლები --  მაგალითად 

მითითება გაიცემა ამ კოდექსის 25-ე მუხლის შესაბამისად, ვინაიდან ეს მუხლი არის საპროცესო 

ნორმა რომლითაც ზედამხედველობის სამსახური ახორციელებს სამართალწარმოებას სამშენებლო 

სამართალდაღვევის დროს.  



 
 

 
  

        კომისიის თავმჯდომარემ კომისიის წევრებს მიმართა, წარმოდგენილი საკითხის მიმართ ხომ არ 

გაქვთ შეკითხვა ან შენიშვნა, კომისიის წევრებს მოსაზრებები არ დაუფიქსირებიათ. 

                                                                                                                                                                                                 

     კომისიის თავმჯდომარემ საკითხი დააყენა კენჭიყრაზე. 

მომხრე - 9 

წინააღმდეგი - არცერთი 

                                                                                                                                                        /დანართი N6/ 

გადაწყვიტეს:  წარმოდგენილი საკითხი მზად არის გავიდეს ბიუროსა და საკრებულოს სხდომაზე 

დასამტკიცებლად. 

 

   მოისმინეს : 

დღის წესრიგის მეექვსე საკითხთან დაკავშირებით მომხსენებელმა გელა ჩიკვაიძემ კომისიის წევრებს 

გააცნო კომისიის 2021 წლის პირველი კვარტლის მუშაობის შედეგების განხილვისა და მეორე 

კვარტლის სამუშაო გეგმის მიღება. 

   კომისიამ დადებითად შეაფასა 2021 წლის პირველი კვარტლის მუშაობის შედეგები. 

 

    დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხის ამოწურვის შემდეგ სხდომის თავმჯდომარემ 

სხდომა დახურულად გამოაცხადა. 

 

    

                            
                                   გელა ჩიკვაიძე 

            საკრებულოს  იურიდიულ,  სამანდატო, 

         საპროცედურო     საკითხთა    და   ეთიკის 

                კომისიის სხდომის თავმჯდომარე                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    


