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ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე
სხდომის ოქმი N 6
ქ. ვანი, თავისუფლების ქ. N65 27. 05. 2022 წ.
ვანის
მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს
სხდომას
საკრებულოს თავმჯდომარე - ალექსანდრე ლილუაშვილი.

თავმჯდომარეობდა

სხდომას ესწრებოდა საკრებულოს 24 წევრი: ალექსანდრე ლილუაშვილი,
გიორგი ივანიაძე, გელა ღვიტიძე, გელა ვარდოსანიძე, ვლადიმერ ჭვალაძე, რამაზ
არველაძე, გელა ჩიკვაიძე, ლია დიასამიძე, სანდრო ხურციძე, ლანა გოგოძე, ილია
დვალიშვილი, გიორგი ტყეშელაშვილი, ივანე კორძაძე, შალვა ლორთქიფანიძე,
მაკა ზარნაძე, ტრიელ ბარამიძე, თეონა ადეიშვილი, ეთერი ჭიჭინაძე, თამარ
შენგელია, თორნიკე ერისთავი, ალექსანდრე მჟავანაძე, დავით კაკაბაძე, ლიზა
ტყეშელაშვილი, კობა ძაგნიძე.
სხდომას საპატიო მიზეზით არ ესწრებოდნენ საკრებულოს წევრები:
შოთა გიორგაძე, დავით ხარძეიშვილი, გრიგოლ მატარაძე, კობა ტოხვაძე, ბიჭიკო
პაიკიძე, ნატო დვალი.
(დანართი: N1)
სხდომას ასევე ესწრებოდნენ:
საკრებულოს
აპარატის
იურიდიულ
განყოფილების უფროსი - ლუიზა ჯოგლიძე

და

საორგანიზაციო

საკითხთა

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

ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის
მართვის სამსახურის უფროსი- ზვიად კაპანაძე.

და

მუნიციპალური

ქონების

ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის და
არქიტექტურის სამსახურის უფროსი -მამუკა ნამიჭეიშვილი.
სხდომის თავმჯდომარე ალექსანდრე ლილუაშვილი საკრებულოს ღია სხდომას
14 00 საათზე გახსნილად აცხადებს.
სხდომის თავმჯდომარემ სხდომას გააცნო დღის წესრიგის პროექტი:
დღის წესრიგი
1. ვანის მუნიციპალიტეტის საპრივატიზებო ობიექტთა და სარგებლობის უფლებით
გადასაცემ
ნუსხაში
მუნიციპალური
საკუთრების
ობიექტის
შეტანის,
საპრივატიზებო და სარგებლობის უფლებით გადასაცემ ობიექტთა ნუსხაში
შეტანილი
ობიექტის
საწყისი
საპრივატიზებო
და
წლიური
საჯარო
ღირებულების განსაზღვრის თაობაზე.
მომხს: /ზვიადი კაპანაძე/
2. ,,ვანის მუნიციპალიტეტში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში
დასახლებების მიხედვით შერჩეული პროექტების დამტკიცების შესახებ” ვანის
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 13 აპრილის Nგ-65.221034
განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.
მომხს:/მამუკა ნამიჭეიშვილი/
წარმოდგენილი დღის წესრიგის პროექტისადმი შენიშვნები არ გამოთქმულა.
ჩატარდა ღია კენჭისყრა:
მომხრე - 24
წინააღმდეგი - არცერთი.
დაადგინეს: დღის წესრიგი მიღებულ იქნა წარმოდგენილი სახით.
მოისმინეს:
დღის წესრიგით გათვალისწინებულ პირველ საკითხთან დაკავშირებით
მომხსენებელმა ზვიად კაპანაძემ წარმოადგინა განკარგულების პროექტი ,,ვანის
მუნიციპალიტეტის საპრივატიზებო ობიექტთა და სარგებლობის უფლებით
გადასაცემ
ნუსხაში
მუნიციპალური
საკუთრების
ობიექტის
შეტანის,
საპრივატიზებო და სარგებლობის უფლებით გადასაცემ ობიექტთა ნუსხაში
შეტანილი ობიექტის საწყისი საპრივატიზებო და წლიური საჯარო ღირებულების
განსაზღვრის თაობაზე.“
მომხსენებელმა აღნიშნა, რომ საპრივატიზებო ობიექტთა ნუსხაში შეტანილია
შემდეგი ობიექტები:
1. ქ. ვანში, სანაპიროს ქუჩაზე მდებარე 80 კვმ არასასოფლო-სამეურნეო
დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ 31.01.25.227), საწყისი საპრივატიზებო
საფასური 4000 (ოთხი ათასი) ლარი;

2.ვანის მუნიციპალიტეტში, სოფ. შუამთაში მდებარე 25 კვმ არასასოფლოსამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და მასზე განთავსებული 25 კვმ შენობანაგებობა (ს/კ 31.03.28.300), საწყისი საპრივატიზებო საფასური 2000 (ორი ათასი)
ლარი;
ასევე სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით, 2 წლის ვადით, აუქციონის
ფორმით გადასაცემად
წარმოდგენილია ვანის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული შემდეგი
ობიექტი:
ვანის მუნიციპალიტეტში, სოფ. დიხაშხოში მდებარე ადმინისტარციული შენობის
პირველ და მე-2 სართულზე არსებული 100 კვმ ფართი (მიწის (უძრავი ქონების ს/კ
31.07.27.109)), საწყისი წლიური საიჯარო ქირის საფასური 1000 (ათასი) ლარი.
წარმოდგენილი პროექტის მიმართ შენიშვნები არ გამოთქმულა.
სხდომის თავმჯდომარემ კენჭი უყარა განკარგულების პროექტს:
მომხრე – 24
წინააღმდეგი – არცერთი.
გადაწყვიტეს: დამტკიცდეს განკარგულების პროექტი ,,ვანის მუნიციპალიტეტის
საპრივატიზებო ობიექტთა და სარგებლობის უფლებით გადასაცემ ნუსხაში
მუნიციპალური საკუთრების ობიექტის შეტანის, საპრივატიზებო და სარგებლობის
უფლებით გადასაცემ ობიექტთა ნუსხაში შეტანილი ობიექტის საწყისი
საპრივატიზებო და წლიური საჯარო ღირებულების განსაზღვრის თაობაზე.“
განკარგულება N გ-65.65221471
მოისმინეს :
დღის წესრიგით გათვალისწინებულ მეორე საკითხთან დაკავშირებით
მომხსენებელმა მამუკა ნამიჭიშვილმა წარმოადგინა განკარგულების პროექტი
,,ვანის მუნიციპალიტეტში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში
დასახლებების მიხედვით შერჩეული პროექტების დამტკიცების შესახებ” ვანის
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 13 აპრილის Nგ-65.221034
განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.
საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 15 თებერვლის N277 განკარგულებით
ვანის მუნიციპალიტეტს სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის განხორციელებისთვის
განესაზღვრა 580000 ლარი. განხორციელდა პროექტების განხილვა-დამტკიცება.
საკრებულოს მიერ 2022 წლის 13 აპრილს მიღებულია განკარგულება
გ-65.65221034. აღნიშნული განკარგულებით მიღებულ პროექტებში ცვლილების
შეტანა გამოწვეულია 2021 წელს შესრულებული სამუშაოებიდან მიღებული
ეკონომიების პროექტებზე დამატების მოთხოვნით სოფლის წარმომადგენელთა
მხრიდან. საკრებულოში წარმოდგენილია დანართები ცვლილებითა და სრული
ჩამონათვალი.
წარმოდგენილი პროექტის მიმართ შენიშვნები არ გამოთქმულა.
სხდომის თავმჯდომარემ კენჭი უყარა განკარგულების პროექტს:
მომხრე – 24

წინააღმდეგი – არცერთი
გადაწყვიტეს: დამტკიცდეს განკარგულების პროექტი ,,ვანის მუნიციპალიტეტში
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასახლებების მიხედვით
შერჩეული პროექტების დამტკიცების შესახებ” ვანის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს 2022 წლის 13 აპრილის Nგ-65.221034 განკარგულებაში ცვლილების
შეტანის თაობაზე.
განკარგულება N გ-65.65221472
დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხების განხილვის შემდეგ საკრებულოს
რიგგარეშე სხდომამ მუშაობა დაამთავრა.
ალექსანდრე ლილუაშვილი
ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულო-საკრებულოს
თავმჯდომარე

გამოყენებულია კვალიფიციური
ელექტრონული ხელმოწერა/
ელექტრონული შტამპი

