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ვანის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	რიგითი

სხდომის	ოქმი	N	5

ქ.	ვანი,	თავისუფლების	ქ.	N65	11.05.2022	წ.

ვანის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 სხდომას	 თავმჯდომარეობდა
საკრებულოს	თავმჯდომარის	მოადგილე	-	გიორგი	ივანიაძე.

სხდომას	 ესწრებოდა	 საკრებულოს	 25	 წევრი:	 გიორგი	 ივანიაძე,	 შოთა
გიორგაძე,	 დავით	 ხარძეიშვილი,	 გრიგოლ	 მატარაძე,	 ვლადიმერ	 ჭვალაძე,	 კობა
ტოხვაძე,	გელა	ჩიკვაიძე,	ლია	დიასამიძე,	სანდრო	ხურციძე,	ლანა	გოგოძე,	ილია
დვალიშვილი,	 გიორგი	 ტყეშელაშვილი,	 ივანე	 კორძაძე,	 შალვა	 ლორთქიფანიძე,
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:
ალექსანდრე	 ლილუაშვილი,	 გელა	 ღვიტიძე,	 გელა	 ვარდოსანიძე,	 რამაზ
არველაძე,	ბიჭიკო	პაიკიძე.

(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	 ადმინისტრაციული	 და	 შესყიდვების
სამსახურის	 ,,ბავშვის	 უფლებების	 დაცვისა	 და	 მხარდაჭერი“	 განყოფილების
უფროსი	-ნარგიზი	ალფაიძე.

ვანის	 მუნიციპალიტეტის	 მერიის	 ეკონომიკის	 და	 მუნიციპალური	 ქონების
მართვის	სამსახურის	უფროსი	სპეციალისტი	-	პაატა	შალამბერიძე.

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

სხდომის	თავმჯდომარემ	სხდომას	გააცნო	დღის	წესრიგის	პროექტი:

დღის	წესრიგი

1.	 „ვანის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 2022	 წლის	 09	 თებერვლის	 №5
დადგენილებით	 დამტკიცებულ	 „ვანის	 მუნიციპალიტეტში	 მცხოვრები
ბავშვის	უფლებების	დაცვისა	და	მხარდაჭერის	პროგრამა“-ში	ცვლილების
შეტანის	შესახებ“.

მომხსენებელი:	ნარგიზი	ალფაიძე
2.„ვანის	 მუნიციპალიტეტის	 საპრივატიზებო	 ობიექტთა	 ნუსხაში
მუნიციპალური	 საკუთრების	 ობიექტების	 შეტანის	 და	 საპრივატიზებო
ობიექტთა	 ნუსხაში	 შეტანილი	 ობიექტების	 საწყისი	 საპრივატიზებო
ღირებულების	განსაზღვრის	თაობაზე“.

მომხსენებელი:	პაატა	შალამბერიძე

3.	„ვანის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	წევრების,	გარდა	საკრებულოს
თანამდებობის	პირებისა,	აპრილის	თვის	ხარჯების	ანაზღაურების	შესახებ“.

მომხსენებელი:	გელა	ჩიკვაიძე

4.	სსიპ	ვანის	მუნიციპალიტეტის	სოფელ	ტობანიერის	საჯარო	სკოლისათვის
აკადემიკოს	კორნელი	კეკელიძის	სახელის	მინიჭების	შესახებ	თანხმობის	მიცემის
თაობაზე.

მომხსენებელი:	გიორგი	ივანიაძე

წარმოდგენილი	დღის	წესრიგის	პროექტისადმი	შენიშვნები	არ	გამოთქმულა.

ჩატარდა	ღია	კენჭისყრა:

მომხრე	-	25

წინააღმდეგი	-	არცერთი.

დაადგინეს:	დღის	წესრიგი	მიღებულ	იქნა	წარმოდგენილი	სახით.

მოისმინეს:

დღის	წესრიგით	გათვალისწინებულ	პირველ	საკითხთან	დაკავშირებით
მომხსენებელმა	ნარგიზა	ალფაიძემ	წარმოადგინა	დადგენილების	პროექტი:
„ვანის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	2022	წლის	09	თებერვლის	№5
დადგენილებით	დამტკიცებულ	„ვანის	მუნიციპალიტეტში	მცხოვრები	ბავშვის
უფლებების	დაცვისა	და	მხარდაჭერის	პროგრამა“-ში	ცვლილების	შეტანის
შესახებ“.



მომხსენებელმა	აღნიშნა,	რომ	ამ	დადგენილებაში	შევიდა	შემდეგი	სახის
ცვლილებები.	შეიცვალა	დადგენილების	სათაური	და	ჩამოყალიბდა	შემდეგი
რედაქციით:	,,ვანის	მუნიციპალიტეტში	მცხოვრები	ბავშვის	უფლებების	დაცვისა
და	მხარდაჭერის	პროგრამის	დამტკიცების	შესახებ“

ასევე	ამ	პროგრამით	ისარგებლებენ:	კრიზისულ	მდგომარეობაში	მყოფი	ბავშვიანი
ოჯახები,	კანონთან	კონფლიქტში	მყოფი	არასრულწლოვნები.	გაიზარდა
დახმარების	თანხებიც:	კრიზისულ	მდგომარეობაში	მყოფი	ბავშვიანი
ოჯახებისთვის	ერთ	ბავშვიან	ოჯახზე	არაუმეტეს	500	ლარით,	ორბავშვიან
ოჯახეზე	არაუმეტეს	900	ლარით,	სამბავშვიან	ოჯახზე	არაუმეტესს	1200	ლარით,
ოთხბავშვიან	ოჯახზე	არაუმეტესს	1400	ლარით,	ხუთ	და	მეტბავშვიან	ოჯახებზე
არაუმეტეს	1500	ლარით.	დახმარები	მიმღები	ოჯახი	ბოლო	ექვსი	თვის
განმავლობაში	ფაქტობრივად	უნდა	ცხოვრობდეს	ვანის	მუნიციპალიტეტში.
კანონთან	კონფლიქტში	მყოფი	არასრულწლოვნების	დასაქმების	შემთხვევაში,
საქმიანობა	ანაზღაურდება	ბენეფიტის	სახით	ყოვეთვიურად	200	ლარის
ოდენობით.

წარმოდგენილი	პროექტის	მიმართ	შენიშვნები	არ	გამოთქმულა.

სხდომის	თავმჯდომარემ	კენჭი	უყარა	დადგენილების	პროექტს:

მომხრე	–	24

წინააღმდეგი	–	ერთი	(დავით	კაკაბაძე).

გადაწყვიტეს:	 დამტკიცდეს	 დადგენილების	 პროექტი	 „ვანის
მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 2022	 წლის	 09	 თებერვლის	 №5
დადგენილებით	დამტკიცებულ	„ვანის	მუნიციპალიტეტში	მცხოვრები	ბავშვის
უფლებების	 დაცვისა	 და	 მხარდაჭერის	 პროგრამა“-ში	 ცვლილების	 შეტანის
შესახებ“.

დადგენილება	N	13

მოისმინეს:
დღის	 წესრიგით	 გათვალისწინებულ	 მეორე	 საკითხთან	 დაკავშირებით
მომხსენებელმა	 პაატა	 შალამბერიძემ	 წარმოადგინა	 განკარგულების
პროექტი	 „ვანის	 მუნიციპალიტეტის	 საპრივატიზებო	 ობიექტთა	 ნუსხაში
მუნიციპალური	 საკუთრების	 ობიექტების	 შეტანის	 და	 საპრივატიზებო
ობიექტთა	 ნუსხაში	 შეტანილი	 ობიექტების	 საწყისი	 საპრივატიზებო
ღირებულების	 განსაზღვრის	 თაობაზე“	 .	 მომხსენებელმა	 წარმოადგინა
საპრივატიზებო	ობიექტების	ნუსხა	და	საწყისი	ფასები.

1.ვანის	 მუნიციპალიტეტში,	 სოფ.	 ზედა	 ვანში,	 მდებარე	 114	 კვმ	 არასასოფლო-
სამეურნეო	 დანიშნულების	 მიწის	 ნაკვეთზე	 (ს/კ	 31.02.22.078),	 განთავსებული
შენობა	 -ნაგებობა	 (დემონტაჟი),	 საწყისი	 საპრივატიზებო	 საფასური	 100	 (ასი)
ლარი;

2.	ვანშის	მუნიციპალიტეტში,	სოფელ	მთისძირში,	მდებარე	96650	კვმ	 სასოფლო-
სამეურნეო	 დანიშნულების	 მიწის	 ნაკვეთი	 (ს/კ	 31.03.31.103),	 საწყისი
საპრივატიზებო	საფასური	67700	(სამოცდაშვიდი	ათას	შვიდასი)	ლარი;

3.	 ვანის	 მუნიციპალიტეტში,	 სოფელ	 შუამთაში,	 მდებარე	 26	 კვმ	 არასასოფლო-
სამეურნეო	 დანიშნულების	 მიწის	 ნაკვეთი	 (ს/კ	 31.03.28.299),	 საწყისი
საპრივატიზებო	საფასური	600	(ექვსასი)	ლარი.

4.	 ქ.	 ვანში,	 რუსთაველის	 ქუჩაზე	 მდებარე	 600	 კვმ	 არასასოფლო-	 სამეურნეო
დანიშნულების	 მიწის	 ნაკვეთი	 (ს/კ	 31.01.30.	 966),	 საწყისი	 საპრივატიზებო
საფასური	20	000	(ოციათასი)	ლარი.



5.	 ქ.	 ვანში,	 თავისუფლების	 ქუჩაზე	 მდებარე	 38	 კვმ	 არასასოფლო-	 სამეურნეო
დანიშნულების	 მიწის	 ნაკვეთი	 (ს/კ	 31.01.26.	 513),	 საწყისი	 საპრივატიზებო
საფასური	800	(რვაასი)	ლარი.

წარმოდგენილი	პროექტის	მიმართ	შენიშვნები	არ	გამოთქმულა.

სხდომის	თავმჯდომარემ	კენჭი	უყარა	დადგენილების	პროექტს:

მომხრე	–	23

წინააღმდეგი	-	2	(დავით	კაკაბაძე,	კობა	ძაგნიძე)

გადაწყვიტეს:	დამტკიცდეს	განკარგულების	პროექტი	„ვანის	მუნიციპალიტეტის
საპრივატიზებო	ობიექტთა	ნუსხაში	მუნიციპალური	საკუთრების	ობიექტების
შეტანის	და	საპრივატიზებო	ობიექტთა	ნუსხაში	შეტანილი	ობიექტების	საწყისი
საპრივატიზებო	ღირებულების	განსაზღვრის	თაობაზე“

განკარგულება	N	გ-65.65221311

მოისმინეს:

დღის	წესრიგით	გათვალისწინებულ	მესამე	საკითხთან	დაკავშირებით
მომხსენებელმა	გელა	ჩიკვაიძემ	წარმოადგინა	განკარგულების	პროექტი	,,ვანის
მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	წევრების,	გარდა	საკრებულოს	თანამდებობის
პირებისა,	ხარჯების	ანაზღაურების	თაობაზე;

მომხსენებელმა	აღნიშნა,	რომ	ვანის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	2021	წლის
29	 დეკემბრის	 N27	 დადგენილების	 შესაბამისად	 და	 ვანის	 მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს	 აპარატის	 უფროსის	 2022	 წლის	 2	 მაისის	 მოხსენებითი	 ბარათის
საფუძველზე,	 მაისის	 თვეში	 საკრებულოს	 წევრ	 არათანამდებობის	 პირებს
ხარჯების	ანაზღაურებისთვის	ჩაერიცხოთ	675	ლარი.

წარმოდგენილი	პროექტის	მიმართ	შენიშვნები	არ	გამოთქმულა.

სხდომის	თავმჯდომარემ	კენჭი	უყარა	განკარგულების	პროექტს:

მომხრე	–	25

წინააღმდეგი	-	არცერთი

გადაწყვიტეს:	დამტკიცდეს	განკარგულების	პროექტი	,,ვანის	მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს	წევრების,	გარდა	საკრებულოს	თანამდებობის	პირებისა,	ხარჯების
ანაზღაურების	თაობაზე;

განკარგულება	N	გ-65.65221312

მოისმინეს:

დღის	 წესრიგით	 გათვალისწინებულ	 მეოთხე	 საკითხთან	 დაკავშირებით
მომხსენებელმა	 გიორგი	 ივანიაძემ	 წარმოადგინა	 სსიპ	 „ვანის	 მუნიციპალიტეტის
სოფელ	 ტობანიერის	 საჯარო	 სკოლისათვის“	 აკადემიკოს	 კორნელი	 კეკელიძის
სახელის	მინიჭების	შესახებ	თანხმობის	მიცემის	თაობაზე;

მომხსენებელმა	აღნიშნა,	რომ	ტობანიერის	სკოლის	სამეურვეო	საბჭოდან
შემოსულია	განცხადება.	მომზადებულია	ყველა	პროცედურული	საკითხი	და
ითხოვენ	თანხმობას,	რომ	სკოლას	მიენიჭოს	აკადემიკოს	კორნელი	კეკელიძის
სახელი.

წარმოდგენილი	პროექტის	მიმართ	შენიშვნები	არ	გამოთქმულა.



გამოყენებულია	კვალიფიციური
ელექტრონული	ხელმოწერა/

ელექტრონული	შტამპი

სხდომის	თავმჯდომარემ	კენჭი	უყარა	განკარგულების	პროექტს:

მომხრე	–	25

წინააღმდეგი	-	არცერთი.

გადაწყვიტეს:	დამტკიცდეს	განკარგულების	პროექტი	„ვანის	მუნიციპალიტეტის
სოფელ	ტობანიერის	საჯარო	სკოლისათვის“	აკადემიკოს	კორნელი	კეკელიძის
სახელის	მინიჭების	შესახებ	თანხმობის	მიცემის	თაობაზე;

განკარგულება	N	გ-65.65221313

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

გიორგი	ივანიაძე

ვანის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულო-საკრებულოს
თავმჯდომარე	(მოვალეობის	შემსრულებელი)


		2022-05-13T16:25:39+0400
	Self governing unit Vani Municipality b9096df20def1f6e8296e0cd7ca9508cf3cc3c8b


	



