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ვანის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	რიგითი

სხდომის	ოქმი	N	2

ქ.	ვანი,	თავისუფლების	ქ.	N65	09.02.2022	წ.

ვანის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 სხდომას	 თავმჯდომარეობდა
საკრებულოს	თავმჯდომარე	-	ალექსანდრე	ლილუაშვილი.

სხდომას	ესწრებოდა	საკრებულოს	23	წევრი:	 ალექსანდრე	ლილუაშვილი,
გიორგი	ივანიაძე,	დავით	ხარძეიშვილი,	გელა	ღვიტიძე,	გელა	ვარდოსანიძე,	კობა
ტოხვაძე,	 გელა	 ჩიკვაიძე,	 სანდრო	 ხურციძე,	 ლანა	 გოგოძე,	 ილია	 დვალიშვილი,
გიორგი	ტყეშელაშვილი,	ივანე	კორძაძე,	მაკა	ზარნაძე,	ტარიელ	ბარამიძე,	თეონა
ადეიშვილი,	ეთერი	ჭიჭინაძე,	თამარ	შენგელია,	თორნიკე	ერისთავი,	ალექსანდრე
მჟავანაძე,	დავით	კაკაბაძე,	ნატო	დვალი,	ლიზა	ტყეშელაშვილი,	კობა	ძაგნიძე.

სხდომას	 საპატიო	 მიზეზით	 არ	 ესწრებოდნენ	 საკრებულოს	 წევრები:
შოთა	 გიორგაძე,	 გრიგოლ	 მატარაძე,	 ვლადიმერ	 ჭვალაძე,	 რამაზ	 არველაძე,
ბიჭიკო	პაიკიძე,	ლია	დიასამიძე,	შალვა	ლორთქიფანიძე.

(დანართი:	N1)

სხდომას	ასევე	ესწრებოდნენ:

საკრებულოს	აპარატის	უფროსი-კობა	მაღლაკელიძე.

საკრებულოს	 აპარატის	 იურიდიულ	 და	 საორგანიზაციო	 საკითხთა
განყოფილების	უფროსი	-	ლუიზა	ჯოგლიძე

საკრებულოს	 აპარატის	 იურიდიულ	 და	 საორგანიზაციო	 საკითხთა
განყოფილების	 უფროსის	 მოადგილე	 საორგანიზაციო	 საკითხებში	 -	 ლუბა
გოგოძე.

მოწვეული	პირები:



ვანის	 მუნიციპალიტეტის	 მერიის	 ეკონომიკის	 და	 მუნიციპალური	 ქონების
მართვის	სამსახურის	უფროსი	სპეციალისტი	-	ზაზა	ოჩხიკიძე.

სხდომის	 თავმჯდომარე	 ალექსანდრე	 ლილუაშვილი	 საკრებულოს	 ღია
სხდომას	14	00	საათზე	გახსნილად	აცხადებს.

სხდომის	თავმჯდომარემ	სხდომას	გააცნო	დღის	წესრიგის	პროექტი:

დღის	წესრიგი

1.„კრიზისულ	 მდგომარეობაში	 მყოფი	 ბავშვიანი	 ოჯახების	 დახმარების	 პროგრამის
დამტკიცების	შესახებ;

მომხს:	დავით	ხარძეიშვილი
2.	„ვანის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	წევრის,	გარდა	საკრებულოს	თანამდებობის
პირისა,	 უფლებამოსილების	 განხორციელებასთან	 დაკავშირებული	 ხარჯების
ანაზღაურების	 წესის	 დამტკიცების	 შესახებ“	 ვანის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს
2021	წლის	29	დეკემბრის	27	დადგენილებაში	ცვლილების	შეტანის	შესახებ.

მომხს:	გიორგი	ივანიაძე

3.ვანის	 მუნიციპალიტეტის	 ტერიტორიაზე	 არსებული	 სახელმწიფო	 და	 ვანის
მუნიციპალიტეტის	 საკუთრებაში	 არსებული	 არასასოფლო-სამეურნეო	 დანიშნულების
მიწის	ნორმატიული	ფასის	დადგენის	შესახებ.

მომხს:	ზაზა	ოჩხიკიძე
4.„ვანის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	წევრის,	გარდა	საკრებულოს	თანამდებობის
პირებისა	 უფლებამოსილების	 განხორციელებასთან	 დაკავშირებული	 ხარჯების
ანაზღაურების	შესახებ;“

მომხს:	გელა	ჩიკვაიძე

წარმოდგენილი	დღის	წესრიგის	პროექტისადმი	შენიშვნები	არ	გამოთქმულა.

ჩატარდა	ღია	კენჭისყრა:

მომხრე	-	23

წინააღმდეგი	-	არცერთი.

დაადგინეს:	დღის	წესრიგი	მიღებულ	იქნა	წარმოდგენილი	სახით.

მოისმინეს:

დღის	წესრიგით	გათვალისწინებულ	პირველ	საკითხთან	დაკავშირებით	მომხსენებელმა
დავით	 ხარძეიშვილმა	 წარმოადგინა	 დადგენილების	 პროექტი	 „კრიზისულ
მდგომარეობაში	 მყოფი	 ბავშვიანი	 ოჯახების	 დახმარების	 პროგრამის	 დამტკიცების
შესახებ;(დადგენილების	პროექტმა	სახელი	შეიცვალა	დამუშავების	პროცესში)

მომხსენებელმა	აღნიშნა,	რომ	ვანის	მუნიციპალიტეტში	მცხოვრები	ბავშვის
უფლებების	დაცვისა	და	მხარდაჭერის	პროგრამა	განსაზღვრავს	ადგილობრივი
ბიუჯეტიდან	ვანის	მუნიციპალიტეტში	მცხოვრები	ბავშვების	უფლებების	დაცვისა
და	მხარდაჭერის	პირობების	,	პროცედურების	კოორდინაციას	საკუთარი	და
დელეგირებული	უფლებამოსილების	ფარგლებში.	პროგრამის	მიზანია	ბავშვების
უფლებების	დაცვა	და	მხარდაჭერა,	კრიზისულ	მდგომარეობაში	მყოფი	ბავშვიანი
ოჯახების	გაძლიერების	უზრუნველყოფა	მატერიალური	და	არამეტარიალური
(სოციალური,	იურიდიული,სამედიცინო,	ფსიქოლოგიური,	საგანმანათლებლო	და



სხვა)დახმარების	გზით.	დაფინანსების	წყაროა	ვანის	მუნიციპალიტეტის	ბიუჯეტი.
პროგრამა	ძალაშია	2022	წლის	1	იანვრიდან	2022	წლის	31	დეკემბრის	ჩათვლით.
პროგრამის	ფარგლებში	ადგილობრივი	ბიუჯეტიდან	კრიზისულ	მდგომარეობაში
მყოფ	ბავშვიან	ოჯახებზე	გაიცემა	ფულადი	დახმარება	წელიწადში	500	ლარის
ოდენობით.	აუცილებელია	დახმარების	მიმღები	ოჯახი	ბოლო	ექვსი	თვის
განმავლობაში	ფაქტობრივად	ცხოვრობდეს	ვანის	მუნიციპალიტეტში.

წარმოდგენილი	პროექტის	მიმართ	შენიშვნები	არ	გამოთქმულა.

სხდომის	თავმჯდომარემ	კენჭი	უყარა	დადგენილების	პროექტს:

მომხრე	–	22

წინააღმდეგი	–1	(ალექსანდრე	მჟავანაძე)
გადაწყვიტეს:	 დამტკიცდეს	 დადგენილების	 პროექტი	 ,,ვანის	 მუნიციპალიტეტში
მცხოვრები	ბავშვის	უფლებების	დაცვისა	და	მხადაჭერის	პროგრამა“

დადგენილება	N	5

მოისმინეს:

დღის	წესრიგით	გათვალისწინებულ	მეორე	საკითხთან	დაკავშირებით	მომხსენებელმა
გიორგი	 ივანიაძემ	 წარმოადგინა	 დადგენილების	 პროექტი	 „ვანის	 მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს	წევრის,	გარდა	საკრებულოს	თანამდებობის	პირისა,	უფლებამოსილების
განხორციელებასთან	 დაკავშირებული	 ხარჯების	 ანაზღაურების	 წესის	 დამტკიცების
შესახებ“	 ვანის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 2021	 წლის	 29	 დეკემბრის	 27
დადგენილებაში	ცვლილების	შეტანის	შესახებ.

მომხსენებელმა	 მოკლედ	 აღნიშნა,	 რომ	 N	 27	 დადგენილებაში	 ტექნიკური
შეცდომის	 გამო	 მთავრობის	 ადმინისტრაციიდან	 მოვიდა	 შენიშვნა.	 კერძოდ,
პრეამბულაში	გამოტოვებული	იყო	სიტყვა	,,ორგანული	კანონი“და	და	ამ	შენიშვნის
საფუძველზე	ჩასწორდა	დადგენილების	პრეამბულა.

წარმოდგენილი	პროექტის	მიმართ	შენიშვნები	არ	გამოთქმულა.

სხდომის	თავმჯდომარემ	კენჭი	უყარა	დადგენილების	პროექტს:

მომხრე	–	23

წინააღმდეგი	–	არცერთი.
გადაწყვიტეს:	 დამტკიცდეს	 დადგენილების	 პროექტი	 „ვანის	 მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს	წევრის,	გარდა	საკრებულოს	თანამდებობის	პირისა,	უფლებამოსილების
განხორციელებასთან	 დაკავშირებული	 ხარჯების	 ანაზღაურების	 წესის	 დამტკიცების
შესახებ“	 ვანის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 2021	 წლის	 29	 დეკემბრის	 27
დადგენილებაში	ცვლილების	შეტანის	შესახებ.

დადგენილება	N	6

მოისმინეს:
დღის	წესრიგით	გათვალისწინებულ	მესამე	საკითხთან	დაკავშირებით	მომხსენებელმა
ზაზა	 ოჩხიკიძემ	 წარმოადგინა	 დადგენილების	 პროექტი	 ,,ვანის	 მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიაზე	 არსებული	 სახელმწიფო	 და	 ვანის	 მუნიციპალიტეტის	 საკუთრებაში
არსებული	 არასასოფლო-სამეურნეო	 დანიშნულების	 მიწის	 ნაკვეთის	 ნორმატიული
ფასის	დადგენის	შესახებ.“

მომხსენებელმა	 აღნიშნა,	 რომ	 ვანის	 ტერიტორიაზე	 არასასოფლო-სამეურნეო
დანიშნულების	მიწის	ნაკვეთის	ფასი	იგივე	დარჩა,	რაც	წინა	წელს	იყო.	კერძოდ:

ა)	ქალაქ	ვანის	ტერიტორიაზე-8,88	ლარი.

ბ)	ვანის	მუნიციპალიტეტის	სოფლების	ტერიტორიაზე-4,00	ლარი.



გამოყენებულია	კვალიფიციური
ელექტრონული	ხელმოწერა/

ელექტრონული	შტამპი

გ)	 ვანის	 მუნიციპალიტეტის	 ტერიტორიაზე	 შიდა	 სახელწიფოებრივი	 მნიშვნელობის
საავტომობილო	გზების	50	მეტრის	რადიუსში	-6,00	ლარი

დ)	დასახლებათა	შორის	არეალში	-3,00	ლარი.

წარმოდგენილი	პროექტის	მიმართ	შენიშვნები	არ	გამოთქმულა.

სხდომის	თავმჯდომარემ	კენჭი	უყარა	დადგენილების	პროექტს:

მომხრე	–	23

წინააღმდეგი	-	არცერთი.
გადაწყვიტეს:	 დამტკიცდეს	 დადგენილების	 პროექტი	 ,,ვანის	 მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიაზე	 არსებული	 სახელმწიფო	 და	 ვანის	 მუნიციპალიტეტის	 საკუთრებაში
არსებული	 არასასოფლო-სამეურნეო	 დანიშნულების	 მიწის	 ნაკვეთის	 ნორმატიული
ფასის	დადგენის	შესახებ.“

დადგენილება	N	7

მოისმინეს:
დღის	 წესრიგით	 გათვალისწინებულ	 მეოთხე	 საკითხთან	 დაკავშირებით
მომხსენებელმა	 გელა	 ჩიკვაიძემ	 წარმოადგინა	 განკარგულების	 პროექტი	 „ვანის
მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	წევრის,	გარდა	საკრებულოს	თანამდებობის	პირებისა
უფლებამოსილების	 განხორციელებასთან	 დაკავშირებული	 ხარჯების	 ანაზღაურების
შესახებ;“
მომხსენებელმა	 აღნიშნა,	 რომ	 რომ	 ადრე	 დეპუტატების	 ხარჯების	 ანაზღაურება
ხდებოდა	 საკრებულოს	 თავმჯდომარის	 ბრძანებით	 ახლა	 შეიცვალა	 და	 ხარჯების
ანაზღაურება	 მოხდება	 განკარგულების	 საფუძველზე.	 იანვრის	 თვეში	 საკრებულოს
წევრ	არათანამდებობის	პირებს	ხარჯების	ანაზღაურებისთვის	ჩაერიცხათ	675	ლარი.

წარმოდგენილი	პროექტის	მიმართ	შენიშვნები	არ	გამოთქმულა.

სხდომის	თავმჯდომარემ	კენჭი	უყარა	განკარგულების	პროექტს:

მომხრე	–	23

წინააღმდეგი	–	არცერთი.

გადაწყვიტეს:	დამტკიცდეს	განკარგულების	პროექტი	„ვანის
მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	წევრის,	გარდა	საკრებულოს	თანამდებობის
პირებისა	უფლებამოსილების	განხორციელებასთან	დაკავშირებული	ხარჯების
ანაზღაურების	შესახებ;“

განკარგულება	Nგ.65-65220401

დღის	წესრიგით	გათვალისწინებული	საკითხების	განხილვის	შემდეგ	საკრებულოს
რიგითმა	სხდომამ	მუშაობა	დაამთავრა.

ალექსანდრე	ლილუაშვილი

ვანის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულო-საკრებულოს
თავმჯდომარე
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