
 

ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  საფინანსო–საბიუჯეტო 

კომისიის  სხდომის 

 

ოქმი   N 6 

      ქ.ვანი თავისუფლების N65                                                       17 მაისი 2021 წელი 

                   15:00  საათი 

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

ხურციძე, გია ხარაბაძე,  თამთა დვალიშვილი, გელა ვარდოსანიძე, დავით კაკაბაძე,  თორნიკე 

ერისთავი, შოთა გიორგაძე. 

საპატიო მიზეზის  გამო სხდომას არ ესწრებოდნენ:  გია ოჩხიკიძე, კობა ძაგნიძე, მალხაზ ცერცვაძე.   

 

სხდომაზე დამსწრე კომისიის წევრთა ხელმოწერების სია თან ერთვის. 
          /დანართი N1/ 
მოწვეული პირები: 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 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ვანის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2020 წლის 28 დეკემბრის №28 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე; 

                                                                                                                                           მომხსენებელი: ივანე მამფორია 

2.ვანის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის პირველი კვარტლის შესრულების მიმოხილვის შესახებ; 

მომხსენებელი: ივანე მამფორია 

3. ვანის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან 2021 წლის პირველ კვარტალში 

გამოყოფილი და ჩარიცხული თანხების შესახებ ინფორმაციის მოსმენის თაობაზე; 

მომხსენებელი: ივანე მამფორია 

 

    დაადგინეს;  დღის წესრიგი მიღებულ იქნა წარმოდგენილი სახით. 



  

      

        მოისმინეს: 

  დღის წესრიგით წარმოდგენილ პირველ საკითხთან დაკავშირებით მომხსნებელმა ივანე მამფორიამ 

კომისიის წევრებს გააცნო ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 28 დეკემბრის №28 

დადგენილებაში ცვლილებება. 

   მომხსენებელმა განმარტა, რომ ბიუჯეტში ცვლილება განპირობებულია საქართველოს მთავრობის 

2021 წლის 04 თებერვლის N 

147 განკარგულებით გამოყოფილი თანხებისა და საკუთარი სახსრების შიდა გადაადგილების 

ბიუჯეტში ასახვის საჭიროებით. მუნიციპალიტეტის საკრებულო (პროგრამული კოდი 01 01 01 ) 

ასიგნება მცირდება 12,0 ათასი ლარით. მუნიციპალიტეტის მერია (პროგრამული კოდი 01 01 02) 

ასიგნება მცირდება 61,1 ათასი ლარით. საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული 

კოდი 02 01) ასიგნება მცირდება 66,0 ათასი ლარით. 

გარე განათების უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 02 04) ასიგნება იზრდება 90,0 ათასი ლარით. 

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 02 05) ასიგნება იზრდება 

4,4 ათასი ლარით. დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02) ასიგნება იზრდება 49,0 

ათასი ლარით. ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 03) იზრდება 73,4 ათასი 

ლარით. ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 06 01 02) მცირდება 4,3 ათასი 

ლარით. ზემოაღნიშნული ცვლილებებიდან გამომდინარე, მუნიციპალიტეტის შემოსულობები 

განისაზღვრება 10836,3 ათასი ლარით, გადასახდელები 12136,8 ათასი ლარით, ხოლო ნაშთის 

ცვლილება 1300,5 ლარის რედაქციით. 

 

  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 - 10 

წინააღმდეგი - არცერთი 

 

            დაადგინეს:  

წარმოდგენილი საკითხი გატანილი იქნას ბიუროსა და საკრებულოს   სხდომაზე დასამტკიცებლად. 

 

 

        მოისმინეს: 

  დღის წესრიგით წარმოდგენილ მეორე  საკითხთან დაკავშირებით მომხსნებელმა ივანე მამფორიამ 

კომისიის წევრებს გააცნო ვანის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის პირველი კვარტლის 

შესრულების ანგარიში. 

  მომხსენებელმა განმარტა, რომ  ვანის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტი დამტკიცდა 2020 

წლის 28 დეკემბერს, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N28 დადგენილებით. შემოსულობების 

მოცულობა განისაზღვრა 6900,0 ათასი ლარით, გადასახდელების მოცულობა განისაზღვრა 7600,0 

ათასი ლარით, ხოლო ნაშთის ცვლილება 700,0 ათასი ლარით. პერიოდის განმავლობაში ბიუჯეტში 

სამჯერ იქნა შეტანილი ცვლილებები და შემოსულობები დაზუსტდა 10762,9 ათასი ლარის, 

გადასახდელები 12063,4 ათასი ლარის, ხოლო ნაშთის ცვლილება 1300,5 ათასი ლარის მოცულობით. 

 

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 - 10 

წინააღმდეგი - არცერთი 

 

            დაადგინეს:  

წარმოდგენილი საკითხი გატანილი იქნას ბიუროსა და საკრებულოს   სხდომაზე დასამტკიცებლად. 

 

        მოისმინეს: 

  დღის წესრიგით წარმოდგენილ მესამე  საკითხთან დაკავშირებით მომხსნებელმა ივანე მამფორიამ 

კომისიის წევრებს გააცნო ვანის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან 

2021 წლის პირველ კვარტალში გამოყოფილი და ჩარიცხული თანხების შესახებ ინფორმაცია. 

  მომხსენემელმა განმარტა, რომ ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი 

გადასახდელების დაფინანსების მიზნით, 2021 წლის ბიუჯეტში შექმნილი სარეზერვო ფონდის 

განკარგვა ხორციელდება ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილი წესისა და ვანის 

მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე. სარეზერვო ფონდიდან 3 თვის განმავლობაში 

სხვადასხვა ღონისძიებისათვის 37,5 ათასი ლარი გამოიყო. გამოყოფილი თანხების საკასო 

შესრულება 36,9 ათას ლარს შეადგენს, საიდანაც სოციალური უზრუნველყოფის მუხლით 32,0 ათასი 

ლარი, ხოლო საქონელი და მომსახურების მუხლით 4,9 ათასი ლარი მიიმართა. 

        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 - 10 

წინააღმდეგი - არცერთი 

 

  დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხის ამოწურვის შემდეგ სხდომის თავმჯდომარემ 

სხდომა დახურულად გამოაცხადა. 

  

 

 

                      ტარიელ ბარამიძე 

 

        ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

საფინანსო–საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე 


