
 
 

 
  

ვანის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს  იურიდიულ, 

სამანდატო,    საპროცედურო     საკითხთა    და   ეთიკის    კომისიის სხდომის 

 

                                                                        ო ქ მ ი  N 8 
            ქ.ვანი, თავისუფლების ქ. N65                                                                      1 ივნისი  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. 

   საპატიო მიზეზის გამო სხდომა არ ესწრებოდა: რამაზ არველაძე. 
 

  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.საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარის ტარიელ ბარამიძის თანამდებობიდან გადადგომის 

შესახებ განხადების განხილვა . 

                                                                                                                  მომხს: გელა ჩიკვაიძე 

2.  საკრებულოს წევრის ტარიელ ბარამიძის განცხადების განხილვა ფრაქცია ,,ვანის განვითრებისთვის“ 

გასვლის შესახებ. 

                                                                                                                  მომხს: გელა ჩიკვაიძე 

3.საკრებულოს წევრის ტარიელ ბარამიძის განცხადების განხილვა ფრაქცია ,,ქართული ოცნება -

დემოკრატიული საქართველო“-ში გაწევრიანების შესახებ.  

                                                                                                                მომხს: გელა ჩიკვაიძე 

4. საკრებულოს წევრის მალხაზ ცერცვაძის განცხადების განხილვა ფრაქცია ,,ქართული ოცნება -

დემოკრატიული საქართველო“-დან დატოვების შესახებ. 

                                                                                                                  მომხს: გელა ჩიკვაიძე 

5. საკრებულოს წევრის მალხაზ ცერცვაძის განცხადების განხილვა ფრაქცია ,,ვანის განვითრებისთვის“ 

გაწევრიანების შესახებ. 

 

                                                                                                                                                 

                                                                                                                               მომხს: გელა ჩიკვაიძე 
 

 გადაწყვიტეს:  დღის წესრიგი მიღებულ იქნა წარმოდგენილი სახით. 

 

 



 
 

 
  

          მოისმინეს : 
    დღის წესრიგით წარმოდგენილ საკითხებთან დაკავშირებით მომხსენებელმა  კომისიის წევრებს 

გააცნო ხუთი საკითხი: 

1.საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარის ტარიელ ბარამიძის თანამდებობიდან 

გადადგომის შესახებ განხადების განხილვა . 

2.საკრებულოს წევრის ტარიელ ბარამიძის განცხადების განხილვა ფრაქცია ,,ვანის 

განვითრებისთვის“ გასვლის შესახებ. 

3.საკრებულოს წევრის ტარიელ ბარამიძის განცხადების განხილვა ფრაქცია ,,ქართული ოცნება -

დემოკრატიული საქართველო“-ში გაწევრიანების შესახებ.  

4. საკრებულოს წევრის მალხაზ ცერცვაძის განცხადების განხილვა ფრაქცია ,,ქართული ოცნება -

დემოკრატიული საქართველო“-დან დატოვების შესახებ. 

5. საკრებულოს წევრის მალხაზ ცერცვაძის განცხადების განხილვა ფრაქცია ,,ვანის 

განვითრებისთვის“ გაწევრიანების შესახებ. 

  კომისიის წევრებმა გაეცნო წარმოდგენილ საკითხებს, რომელიც მიიღეს ცნობის სახით.  

 

    გადაწყვიტეს: 

წარმოდგენილი საკითხები მიღებული იქნა ცნობის სახით. 

 

 დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხის ამოწურვის შემდეგ სხდომის თავმჯდომარემ 

სხდომა დახურულად გამოაცხადა. 

 

    

                            
                                   გელა ჩიკვაიძე 

            საკრებულოს  იურიდიულ,  სამანდატო, 

         საპროცედურო     საკითხთა    და   ეთიკის 

                კომისიის სხდომის თავმჯდომარე                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 


