
 
 

 
  

ვანის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს  იურიდიულ, 

სამანდატო,    საპროცედურო     საკითხთა    და   ეთიკის    კომისიის სხდომის 

 

                                                                        ო ქ მ ი  N 6 
 

           ქ.ვანი, თავისუფლების ქ. N65                                                                      14 აპრილი  2021 წელი   

                       14: 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/ 
მოწვეუილი პირები: ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის 

ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახურის უფროსი - დავით გაბუნია; 

ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა  და სოციალურ საკითხთა სამსახურის უფროსი -

მიხეილ სვანაძე. 

 

     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 მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ვანის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2017 წლის 15 ნოემბრის N29 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. 

 

                                                                                                                                   მომხს. დავით გაბუნია 

2 .,,ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა სამსახურის 

დებულების დამტკიცების შესახებ“ ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 იანვრის N61 

დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე. 

                                                                                                                             მომხს. მიხეილ სვანაძე 

 
3. ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის ეთიკის კოდექსის და საკრებულოს წევრის ფიცის 

დამტკიცების შესახებ. 

                                                                                                                             მომხს. გიორგი ივანიაძე  
გადაწყვიტეს:  დღის წესრიგი მიღებულ იქნა წარმოდგენილი სახით. 

 



 
 

 
  

         მოისმინეს : 
    დღის წესრიგის პირველ საკითხთან დაკავშირებით მომხსენებელმა  დავით გაბუნიამ კომისიის 

წევრებს გააცნო ,,ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ 

საკითხთა სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2018 წლის 25 იანვრის N61 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე.  

      მომხსენებელმა  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.     

    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  მიხეილ სვანაძემ კომისიის 

წევრებს გააცნო .,,ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ვანის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 ნოემბრის N29 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე. 

   მომხსენებელმა აღნიშნა, რომ ცვლილება მისი სამსახურის დებულებაში, არის იგივე რა ცვლილებაც  

წარმოადგინა დავით გაბუნიამ მერიის დებულებაში, რომელიც ეხება უშუალოდ მის სამსახურს. 



 
 

 
  

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 N3/ 

  გადაწყვიტეს: წარმოდგენილი საკითხი მზად არის გავიდეს ბიუროსა და საკრებულოს სხდომაზე 

დასამტკიცებლად. 

 

      მოისმინეს : 

    დღის წესრიგის მესამე საკითხთან დაკავშირებით მომხსენებელმა  გიორგი ივანიაძემ წარმოადგინა 

ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის ეთიკის კოდექსის და საკრებულოს წევრის ფიცის 

დამტკიცების შესახებ. 

   მომხსენებელმა 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. 

   საკრებულოს წევრის მიერ ეთიკური ნორმების დაცვა კარგი თვითმმართველობის ერთერთი 

უმთავრესი კომპონენტია. იგი გააუმჯობესებს საზოგადოების წინაშე ანგარიშვალდებულებას და 

ხელს შეუწყობს საკრებულოს წევრებს შორის კოლეგიალობის მაღალი სტანდარტის დამკვიდრებას. 

ამასთანავე, ეთიკის კოდექსი არ ზღუდავს საკრებულოს წევრის უფლებას პირად ცხოვრებაზე, ასევე 

მათ უფლებას პოლიტიკურ დებატებში მონაწილეობაზე. 

   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. 

           

    დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხის ამოწურვის შემდეგ სხდომის თავმჯდომარემ 

სხდომა დახურულად გამოაცხადა. 

 

    

                            
                                   გელა ჩიკვაიძე 

            საკრებულოს  იურიდიულ,  სამანდატო, 

         საპროცედურო     საკითხთა    და   ეთიკის 

                კომისიის სხდომის თავმჯდომარე                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    


