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 ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს  სხდომას თავმჯდომარეობდა საკრებულოს 

თავმჯდომარე -ალექსანდრე ლილუაშვილი. 

 

 სხდომას ესწრებოდნენ ბიუროს წევრები: ალექსანდრე ლილუაშვილი, რამაზ არველაძე, მალხაზ 

ცერცვაძე,  გიგა გოგიბერიძე, კობა ტოხვაძე,  გელა ვარდოსანიძე, გელა ჩიკვაიძე.(დანართი №1).  

 

სხდომას საპატიო მიზეზით არ ესწრებოდნენ: გიორგი ივანიაძე, კობა ძაგნიძე. 

 

სხდომას ესწრებოდნენ: საკრებულოს აპარატის იურიდიულ და საორგანიზაციო საკითხთა 

განყოფილების უფროსის მოადგილე საორგანიზაციო საკითხებში- ლუბა გოგოძე.  

 

სხდომა 13-საათზე გახსნა საკრებულოს ბიუროს სხდომის თავმჯდომარემ ალექსანდრე 

ლილუაშვილმა  და წარმოადგინა 2021 წლის 21 ოქტომბრის  ბიუროს  სხდომის 

                                                                       

                                                                      დღის წესრიგი 

 

1.,,ვანის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ვანის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2020 წლის 28 დეკემბრის N28 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე.“ 

 

                                                     მომხს. ივანე მამფორია 

2. ,,ბინამესაკუთრეთა ამხანაგობის აღრიცხვის წესის დამტკიცების შესახებ“. 

                                                              მომხს.მამუკა ნამიჭეიშვილი 

 

ღია კენჭისყრის შედეგი იყო შემდეგი: 

 მომხრე -7 

წინააღმდეგი-არცერთი 

ბიუროს წევრი . 

 დღის წესრიგით გათვალისწინებულ პირველ საკითხთან დაკავშირებით მომხსენებელმა ივანე 

მამფორიამ წარმოადგინა დადგენილების პროექტი ,,ვანის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის 

ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 28 დეკემბრის 

N28 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე.“ 



მომხსენებელმა აღნისნა, რომ ბიუჯეტში ცვლილება განპირობებულია საქართველოს მთავრობის 

2021 წლის 04 თებერვლის 147 განკარგულებით გამოყოფილი თანხებისა და ,,2020-2022 წლების 

საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამის ფარგლებში შერჩეული 

პროექტების დასაფინანსებლად ზოგიერთი მუნიციპალიტეტისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ 

საქართველოს მთვარობის 2021 წლის 16 აგვისტოს N 1419 განკარგულებაში 2021 წლის 15 ოქტომბრის 

N 1838 განკარგულებით შეტანილი ცვლილებების შედეგად გამოყოფილი თანხების ბიუჯეტში 

ასახვის საჭიროებით. 

 

ბიუროს წევრების მხრიდან შენიშვნები არ დაფიქსირებულა. 

ბიუროს სხდომის თავმჯდომარემ  კენჭი უყარა დღის წესრიგის   პირველ საკითხს. 

ღია კენჭისყრის შედეგი იყო შემდეგი: 

 მომხრე -7 

წინააღმდეგი-არცერთი 

ბიუროს წევრი . 

ბიუროს წევრებმა მიიღეს გადაწყვეტილება აღნიშნული საკითხი  შეტანილი  იქნას საკრებულოს 

2021 წლის  21 ოქტომბრის საკრებულოს  სხდომის დღის წესრიგში. 

დღის წესრიგით გათვალისწინებულ მეორე საკითხთან დაკავშირებით მომხსენებელმა მამუკა 

ნამიჭეიშვილმა წარმოადგინა დადგენილების პროექტი ,,ბინამესაკუთრეთა ამხანაგობის აღრიცხვის 

წესის დამტკიცების შესახებ“. 

მომხსენებელმა ისაუბრა აღრიცხვის წესზე  და აღნიშნა, რომ  ბინათმესაკუთრეთა   ამხანაგობის    

აღრიცხვის    პროცედურები    წესრიგდება    წინამდებარე    წესისა  და „ბინათმესაკუთრეთა 

ამხანაგობის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად. 

ბიუროს წევრების მხრიდან შენიშვნები არ დაფიქსირებულა. 

ბიუროს სხდომის თავმჯდომარემ  კენჭი უყარა დღის წესრიგის  მეორე საკითხს. 

ღია კენჭისყრის შედეგი იყო შემდეგი: 

 მომხრე -7 

წინააღმდეგი-არცერთი 

ბიუროს წევრი . 

ბიუროს წევრებმა მიიღეს გადაწყვეტილება აღნიშნული საკითხი  შეტანილი  იქნას საკრებულოს 

2021 წლის  21 ოქტომბრის საკრებულოს  სხდომის დღის წესრიგში. 

საკითხის ამოწურვის შემდეგ  ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს რიგითმა  სხდომამ 

მუშაობა დაამთავრა. 

 

ალექსანდრე ლილუაშვილი 

    ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს  სხდომის თავმჯდომარე 


