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ვანის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	რიგითი

სხდომის	ოქმი	N	2

ქ.	ვანი,	თავისუფლების	ქ.	N65	08.02.2023	წ.

ვანის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 სხდომას	 თავმჯდომარეობდა
საკრებულოს	თავმჯდომარე	-	ალექსანდრე	ლილუაშვილი.

სხდომას	 ესწრებოდა	 საკრებულოს	 21	 წევრი:	 ალექსანდრე
ლილუაშვილი,	 გიორგი	 ივანიაძე,	 შოთა	 გიორგაძე,	 დავით	 ხარძეიშვილი,	 გელა
ღვიტიძე,	კობა	ტოხვაძე,	გელა	ჩიკვაიძე,	ბიჭიკო	პაიკიძე,	ლია	დიასამიძე,	სანდრო
ხურციძე,	 ლანა	 გოგოძე,	 ილია	 დვალიშვილი,	 ივანე	 კორძაძე,	 შალვა
ლორთქიფანიძე,	 მაკა	 ზარნაძე,	 ტარიელ	 ბარამიძე,	 თეონა	 ადეიშვილი,	 ეთერი
ჭიჭინაძე,	თამარ	შენგელია,	ლიზა	ტყეშელაშვილი,	კობა	ძაგნიძე.

სხდომას	 საპატიო	 მიზეზით	 არ	 ესწრებოდნენ	 საკრებულოს	 წევრები:
გრიგოლ	 მატარაძე,	 გელა	 ვარდოსანიძე,	 ვლადიმერ	 ჭვალაძე,	 რამაზ	 არველაძე,
გიორგი	 ტყეშელაშვილი,	 თორნიკე	 ერეისთავი,	 ალექსანდრე	 მჟავანაძე,	 დავით
კაკაბაძე,	ნატო	დვალი,

(დანართი:	N1)

სხდომას	ასევე	ესწრებოდნენ:

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	 პირველადი	 სტრუქტურული	 ერთეულის
ადმინისტრაციული	და	შესყიდვების	სამსახურის	უფროსი	-	დავით	გაბუნია;

ვანის	 მუნიციპალიტეტის	 მერიის	 ჯანმრთელობის	 დაცვისა	 და	 სოციალურ
საკითხთა	სამსახურის	უფროსი	-	მიხეილ	სვანაძე;

ვანის	 მუნიციპალიტეტის	 მერიის	 ეკონომიკის	 და	 მუნიციპალური	 ქონების
მართვის	სამსახურის	უფროსი-	ზვიად	კაპანაძე;

ვანის	 მუნიციპალიტეტის	 მერიის	 ადმინისტრაციული	 და	 შესყიდვების
სამსახურის	შესყიდვების	განყოფილების	უფროსი	-	ვანდა	გიორგაძე.

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	 წევრის,	 გარდა	 საკრებულოს
პოლიტიკური	 თანამდებობის	 პირისა,	 უფლებამოსილების	 განხორციელებასთან
დაკავშირებული	 ხარჯების	 ანაზღაურების	 წესის	 დამტკიცების	 შესახებ“	 ვანის
მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 2021	 წლის	 29	 დეკემბრის	 N27	 დადგენილებაში
ცვლილების	შეტანის	თაობაზე;

მომხს:	გელა	ჩიკვაიძე

2.	 „ვანის	 მუნიციპალიტეტის	 მართვაში	 არსებული	 სკოლამდელი	 აღზრდის
საჯარო	დაწესებულებების	დაფინანსების,	სასკოლო	მზაობის	საგანმანათლებლო
სახელმწიფო	 სტანდარტის	 დანერგვის,	 მუნიციპალიტეტის	 მართვაში	 არსებული
სკოლამდელი	 აღზრდის	 საჯარო	 დაწესებულებებში	 ბავშვის/აღსაზრდელის
რეგისტრაციისა	 და	 მიღება-ამორიცხვის	 წესის	 დამტკიცების	 თაობაზე“	 ვანის
მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 2022	 წლის	 1	 დეკემბრის	 N23	 დადგენილების
ძალადაკარგულად	გამოცხადების	შესახებ;

მომხს:	გიორგი	ივანიაძე

3.	 „ვანის	 მუნიციპალიტეტის	 2023	 წლის	 სოციალური	 პროგრამების
დამტკიცების	 შესახებ“	 ვანის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 2022	 წლის	 22
დეკემბრის	N30	დადგენილებაში	ცვლილებების	შეტანის	შესახებ;

მომხს:	მიხეილ	სვანაძე

4.	 „ვანის	 მუნიციპალიტეტის	 მერიის	დებულების	დამტკიცების	 შესახებ“	 ვანის
მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 2017	 წლის	 15	 ნოემბერის	 N29	 დადგენილებაში
ცვლილებების	შეტანის	შესახებ;

მომხს:	დავით	გაბუნია

5.	 „ვანის	 მუნიციპალიტეტის	 მერიის	 პოლიტიკურ	 თანამდებობის	 პირთა,
პროფესიულ	 საჯარო	 მოხელეთა	 საშტატო	 ნუსხის,	 თანამდებობრივი	 სარგოების
ოდენობების	დამტკიცებისა	და	ხელშეკრულებით	დასაქმებულ	პირტა	რაოდენობის
და	 შრომითი	 ანაზღაურების	 განსაზღვრის	 შესახებ“	 ვანის	 მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს	 2017	 წლის	 28	 დეკემბრის	 N40	 დადგენილებაში	 ცვლილებების



შეტანის	შესახებ;

მომხს:	დავით	გაბუნია

6.	 ვანის	 მუნიციპალიტეტის	 მერიის	 ეკონომიკისა	 და	 მუნიციპალური	 ქონების
მართვის	სამსახურის	დებულების	დამტკიცების	შესახებ;

მომხს:	ზვიად	კაპანაძე

7.	 „ვანის	 მუნიციპალიტეტის	 მერისთვის	 ქ.	 ვანში,	 სოლომონ	 მეორეს	 ქუჩაზე
არსებული	 112	 კვმ	 არასასოფლო-სამეურნეო	 დანიშნულების	 მიწის	 ნაკვეთიდან
(სკვერი	(ს/კ	31.01.29.376))	18	კვმ	არასასოფლო-სამეურნეო	დანიშნულების	მიწის
ნაკვეთის	 გამოყოფის	 და	 აუქციონის	 ფორმით,	 სარგებლობის	 უფლებით,	 იჯარის
ფორმით,	 პირობით,	 5	 (ხუთი)	 წლის	 ვადით	 გადაცემაზე	 თანხმობის	 მიცემის
თაობაზე“;

მომხს:	ზვიად	კაპანაძე

8.	 „ვანის	 მუნიციპალიტეტის	 მერისთვის,	 ვანის	 მუნიციპალიტეტის
საკუთრებაში	 არსებული,	 ქ.	 ვანში,	 თავისუფლების	 ქუჩაზე	 არსებული	 16	 კვმ
არასასოფლო-სამეურნეო	 დანიშნულების	 მიწის	 ნაკვეთის	 (სკვერი	 (ს/კ
31.01.26.426)	 აუქციონის	 ფორმით,	 სარგებლობის	 უფლებით,	 იჯარის	 ფორმით,	 5
(ხუთი)	წლის	ვადით	გადაცემაზე	თანხმობის	მიცემის	თაობაზე“;

მომხს:	ზვიად	კაპანაძე

9.	 „ვანის	 მუნიციპალიტეტის	 მერისთვის,	 ვანის	 მუნიციპალიტეტის
საკუთრებაში	 არსებული,	 ვანის	 მუნიციპალიტეტში,	 სოფ.	 ამაღლებაში	 მდებარე
ადმინისტრაციული	 შენობის	 (მიწის	 (უძრავი	 ქონების	 ს/კ	 31.13.23.237))	 მეორე
სართულზე	 არსებული	 14	 კვმ	 ფართის	 აუქციონის	 ფორმით,	 სარგებლობის
უფლებით,	 იჯარის	 ფორმით,	 5	 (ხუთი)	 წლის	 ვადით	 გადაცემაზე	 თანხმობის
მიცემის	თაობაზე“;

მომხს:	ზვიად	კაპანაძე

10.	 ვანის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 წევრების,	 გარდა	 საკრებულოს
პოლიტიკური	 თანამდებობის	 პირებისა,	 2023	 წლის	 იანვრის	 თვის	 ხარჯების
ანაზღაურების	შესახებ;

მომხს:	გელა	ჩიკვაიძე

11.	 ვანის	 მუნიციპალიტეტის	 მერიის	 მიერ	 შპს	 „მიმდემ“-თან	 სახელმწიფო
შესყიდვების	თაობაზე	ხელშეკრულების	დადებაზე	თანხმობის	მიცემის	შესახებ;

მომხს:	ვანდა	გიორგაძე

12.	 ვანის	 მუნიციპალიტეტის	 მერიის	 მიერ	 შპს	 “Georgian	 Build	 “	 -თან
სახელმწიფო	 შესყიდვების	 თაობაზე	 ხელშეკრულების	 დადებაზე	 თანხმობის
მიცემის	შესახებ;

მომხს:	ვანდა	გიორგაძე

წარმოდგენილი	 დღის	 წესრიგის	 პროექტისადმი	 შენიშვნები	 არ	 გამოთქმულა.
ჩატარდა	ღია	კენჭისყრა:

მომხრე	-	21

წინააღმდეგი	-	არცერთი.

დაადგინეს:	დღის	წესრიგი	მიღებულ	იქნა	წარმოდგენილი	სახით.



მოისმინეს:

დღის	 წესრიგით	 გათვალისწინებულ	 პირველ	 საკითხთან	 დაკავშირებით
მომხსენებელმა	 გელა	 ჩიკვაიძემ	 წარმოადგინა	 დადგენილების	 პროექტი	 „ვანის
მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 წევრის,	 გარდა	 საკრებულოს	 პოლიტიკური
თანამდებობის	პირისა,	უფლებამოსილების	განხორციელებასთან	დაკავშირებული
ხარჯების	 ანაზღაურების	 წესის	 დამტკიცების	 შესახებ“	 ვანის	 მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს	 2021	 წლის	 29	 დეკემბრის	 N27	 დადგენილებაში	 ცვლილების
შეტანის	თაობაზე“;

მომხსენებელმა	 აღნიშნა,	 რომ	 დადგენილებაში	 შევიდა	 შემდეგი	 სახის
ცვლილება:

1.	 დანართის	 პირველი	 მუხლის	 პირველი	 პუნქტი	 ჩამოყალიბდეს	 შემდეგი
რედაქციით:

,,	 საკრებულოს	 წევრის	 ხარჯების	 ზღვრული	 ოდენობა	 არ	 აღემატება	 ვანის
მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 თავმჯდომარის	 თანამდებობრივი	 სარგოს
მაქსიმალური	ოდენობის	15%-ს	და	ანაზღაურდება	ადგილობრივი	ბიუჯეტიდან.“

წარმოდგენილი	 პროექტის	 მიმართ	 შენიშვნები	 არ	 გამოთქმულა.	 სხდომის
თავმჯდომარემ	კენჭი	უყარა	დადგენილების	პროექტს:

მომხრე	–	21

წინააღმდეგი	–	არცერთი.

გადაწყვიტეს:	 დამტკიცდეს	 დადგენილების	 პროექტი	 „ვანის
მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 წევრის,	 გარდა	 საკრებულოს	 პოლიტიკური
თანამდებობის	პირისა,	უფლებამოსილების	განხორციელებასთან	დაკავშირებული
ხარჯების	 ანაზღაურების	 წესის	 დამტკიცების	 შესახებ“	 ვანის	 მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს	 2021	 წლის	 29	 დეკემბრის	 N27	 დადგენილებაში	 ცვლილების
შეტანის	თაობაზე“;

დადგენილება	N2

მოისმინეს:

დღის	 წესრიგით	 გათვალისწინებულ	 მეორე	 საკითხთან	 დაკავშირებით
მომხსენებელმა	 გიორგი	 ივანიაძემ	 წარმოადგინა	 დადგენილების	 პროექტი	 „ვანის
მუნიციპალიტეტის	 მართვაში	 არსებული	 სკოლამდელი	 აღზრდის	 საჯარო
დაწესებულებების	 დაფინანსების,	 სასკოლო	 მზაობის	 საგანმანათლებლო
სახელმწიფო	 სტანდარტის	 დანერგვის,	 მუნიციპალიტეტის	 მართვაში	 არსებული
სკოლამდელი	 აღზრდის	 საჯარო	 დაწესებულებებში	 ბავშვის/აღსაზრდელის
რეგისტრაციისა	 და	 მიღება-ამორიცხვის	 წესის	 დამტკიცების	 თაობაზე“	 ვანის
მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 2022	 წლის	 1	 დეკემბრის	 N23	 დადგენილების
ძალადაკარგულად	გამოცხადების	შესახებ“;

მომხსენებელმა	 აღნიშნა,	 მთავრობის	 ადმინისტრაციიდან	 შემოსულია
შენიშვნა,	 რომ	 გაუქმებული	 იქნას	 ეს	 დადგენილება	 და	 მიღებული	 იქნას	 მერის
ინდივიდუალური	 აქტის	 სახით.	 შესაბამისად	 საქართველოს	 ორგანული	 კანონის
„ადგილობრივი	თვითმმართველობის	კოდექსი“	61-ე	მუხლის	მეორე	ნაწილისა	და
„ნორმატიული	აქტების	შესახებ“	საქართველოს	ორგანული	კანონის	25-ე	მუხლის
პირველი	 პუნქტის	 „ბ“	 ქვეპუნქტის	 შესაბამისად,	 ვანის	 მუნიციპალიტეტის
საკრებულო	 ადგენს,	 რომ	 ძალადაკარგულად	 გამოცხადდეს	 ვანის
მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	2022	წლის	1	დეკემბრის	N23	დადგენილება.

წარმოდგენილი	 პროექტის	 მიმართ	 შენიშვნები	 არ	 გამოთქმულა.	 სხდომის
თავმჯდომარემ	კენჭი	უყარა	დადგენილების	პროექტს:



მომხრე	–	21

წინააღმდეგი	–	არცერთი.

გადაწყვიტეს:	 დამტკიცდეს	 დადგენილების	 პროექტი	 „ვანის
მუნიციპალიტეტის	 მართვაში	 არსებული	 სკოლამდელი	 აღზრდის	 საჯარო
დაწესებულებების	 დაფინანსების,	 სასკოლო	 მზაობის	 საგანმანათლებლო
სახელმწიფო	 სტანდარტის	 დანერგვის,	 მუნიციპალიტეტის	 მართვაში	 არსებული
სკოლამდელი	 აღზრდის	 საჯარო	 დაწესებულებებში	 ბავშვის/აღსაზრდელის
რეგისტრაციისა	 და	 მიღება-ამორიცხვის	 წესის	 დამტკიცების	 თაობაზე“	 ვანის
მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 2022	 წლის	 1	 დეკემბრის	 N23	 დადგენილების
ძალადაკარგულად	გამოცხადების	შესახებ“;

დადგენილება	N	3

მოისმინეს:

დღის	 წესრიგით	 გათვალისწინებულ	 მესამე	 საკითხთან	 დაკავშირებით
მომხსენებელმა	 მიხეილ	 სვანაძემ	 წარმოადგინა	 დადგენილების	 პროექტი	 „ვანის
მუნიციპალიტეტის	 2023	 წლის	 სოციალური	 პროგრამების	 დამტკიცების	 შესახებ“
ვანის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 2022	 წლის	 22	 დეკემბრის	 N30
დადგენილებაში	ცვლილებების	შეტანის	შესახებ“;

მომხსენებელმა	 აღნიშნა,	 რომ	 დადგენილებაში	 არის	 შემდეგი	 ცვლილებები:
„სამედიცინო	 დახმარების	 პროგრამაში“	 და	 „ქრონიკული	 დაავადებების	 მქონე
პირთა	 დახმარების	 პროგრამაში“	 ბენეფიციარებისთვის	 უქმდება	 ვანის
მუნიციპალიტეტში	 ბოლო	 90	 დღის	 განმავლობაში	 ფაქტობრივად	 ცხოვრების
ვალდებულება,	 ხოლო	 ვანის	 მუნიციპალიტეტში	 ბოლო	 90	 დღის	 განმავლობაში
რეგისტრაციის	ვადა	იზრდება	180	დღემდე.

წარმოდგენილი	 პროექტის	 მიმართ	 შენიშვნები	 არ	 გამოთქმულა.	 სხდომის
თავმჯდომარემ	კენჭი	უყარა	დადგენილების	პროექტს:

მომხრე	–	21

წინააღმდეგი	-	არცერთი.

გადაწყვიტეს:	 დამტკიცდეს	 დადგენილების	 პროექტი	 პროექტი	 „ვანის
მუნიციპალიტეტის	 2023	 წლის	 სოციალური	 პროგრამების	 დამტკიცების	 შესახებ“
ვანის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 2022	 წლის	 22	 დეკემბრის	 N30
დადგენილებაში	ცვლილებების	შეტანის	შესახებ“;

დადგენილება	N	4

მოისმინეს:

დღის	 წესრიგით	 გათვალისწინებულ	 მეოთხე	 საკითხთან	 დაკავშირებით
მომხსენებელმა	 დავით	 გაბუნიამ	 წარმოადგინა	 დადგენილების	 პროექტი	 „ვანის
მუნიციპალიტეტის	 მერიის	 დებულების	 დამტკიცების	 შესახებ“	 ვანის
მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 2017	 წლის	 15	 ნოემბერის	 N29	 დადგენილებაში
ცვლილებების	შეტანის	შესახებ“;

მომხსენებელმა	 აღნიშნა,	 რომ	 დადგენილებაში	 შედის	 შემდეგი	 ცვლილებები:
ეკონომიკისა	 და	 მუნიციპალური	 ქონების	 მართვის	 სამასხურში	 შეიქმნა	 ორი
განყოფილება:

1.	 ეკონომიური	 განვითარების,	 ადგილობრივ	 და	 საერთაშორისო	 დონორ
ორგანიზაციებთან	ურთიერთობის	განყოფილება.



2.	მუნიციპალური	ქონების	მართვის	განყოფილება.

წარმოდგენილი	 პროექტის	 მიმართ	 შენიშვნები	 არ	 გამოთქმულა.	 სხდომის
თავმჯდომარემ	კენჭი	უყარა	განკარგულების	პროექტს:

მომხრე	–	21

წინააღმდეგი	–	არცერთი.

გადაწყვიტეს:	 დამტკიცდეს	 დადგენილების	 პროექტი	 „ვანის
მუნიციპალიტეტის	 მერიის	 დებულების	 დამტკიცების	 შესახებ“	 ვანის
მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 2017	 წლის	 15	 ნოემბერის	 N29	 დადგენილებაში
ცვლილებების	შეტანის	შესახებ“;

დადგენილება	N	5

მოისმინეს:

დღის	 წესრიგით	 გათვალისწინებულ	 მეხუთე	 საკითხთან	 დაკავშირებით
მომხსენებელმა	 დავით	 გაბუნიამ	 წარმოადგინა	 დადგენილების	 პროექტი	 „ვანის
მუნიციპალიტეტის	 მერიის	 პოლიტიკურ	 თანამდებობის	 პირთა,	 პროფესიულ
საჯარო	 მოხელეთა	 საშტატო	 ნუსხის,	 თანამდებობრივი	 სარგოების	 ოდენობების
დამტკიცებისა	 და	 ხელშეკრულებით	 დასაქმებულ	 პირთა	 რაოდენობის	 და
შრომითი	 ანაზღაურების	 განსაზღვრის	 შესახებ“	 ვანის	 მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს	 2017	 წლის	 28	 დეკემბრის	 N40	 დადგენილებაში	 ცვლილებების
შეტანის	შესახებ;

მომხსენებელმა	 აღნიშნა,	 რომ	 ეკონომიკისა	 და	 მუნიციპალური	 ქონების
მართვის	 სამასხურში	 ორი	 განყოფილების	 შექმნამ	 თავისთავად	 ცვლილება
გამოიწვია	 N40	 დადგენილებაში.	 საშტატო	 ნუსხაში	 დაემატა	 ორი	 განყოფილების
უფროსის	თანამდებობრივი	სარგო;

ახალი	შტატი	 არ	დაუმატებიათ,	 მოხდა	შტატების	გადანაცვლება.	 ერთი	შტატი
გადატალი	იქნა	ადმინისტრაციული	სამსახურიდან.გარდა	ამისა	ხელშეკრულებით
აყვანილ	 მუციპალური	 მერიის	 მძღოლს	 ხელფასი	 გაეზარდა	 100	 ლარით	 (ასი
ლარით);

წარმოდგენილი	პროექტის	მიმართ	შენიშვნები	არ	გამოთქმულა.	სხდომის
თავმჯდომარემ	კენჭი	უყარა	განკარგულების	პროექტს:

მომხრე	–	21

წინააღმდეგი	–	არცერთი.

გადაწყვიტეს:	დამტკიცდეს	დადგენილების	პროექტი	„ვანის	მუნიციპალიტეტის
მერიის	 პოლიტიკურ	 თანამდებობის	 პირთა,	 პროფესიულ	 საჯარო	 მოხელეთა
საშტატო	 ნუსხის,	 თანამდებობრივი	 სარგოების	 ოდენობების	 დამტკიცებისა	 და
ხელშეკრულებით	 დასაქმებულ	 პირტა	 რაოდენობის	 და	 შრომითი	 ანაზღაურების
განსაზღვრის	 შესახებ“	 ვანის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 2017	 წლის	 28
დეკემბრის	N40	დადგენილებაში	ცვლილებების	შეტანის	შესახებ“;

დადგენილება	N	6

მოისმინეს:

დღის	 წესრიგით	 გათვალისწინებულ	 მეექვსე	 საკითხთან	 დაკავშირებით
მომხსენებელმა	 ზვიად	 კაპანაძემ	 წარმოადგინა	 დადგენილების	 პროექტი	 ,,ვანის
მუნიციპალიტეტის	 მერიის	 ეკონომიკისა	 და	 მუნიციპალური	 ქონების	 მართვის
სამსახურის	დებულების	დამტკიცების	შესახებ;



მომხსენებელმა	აღნიშნა,	რომ	დებულებაში	ცვლილება	გამოიწვია	სამსახურში
ორი	განყოფილების	შექმნამ:

1.ეკონომიური	 განვითარების,	 ადგილობრივ	 და	 საერთაშორისო	 დონორ
ორგანიზაციებთან	ურთიერთობის	განყოფილება.

2.მუნიციპალური	ქონების	მართვის	განყოფილება.

წარმოდგენილი	პროექტის	მიმართ	შენიშვნები	არ	გამოთქმულა.	სხდომის
თავმჯდომარემ	კენჭი	უყარა	დადგენილების	პროექტს:
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წინააღმდეგი	–	არცერთი.

გადაწყვიტეს:	 დამტკიცდეს	 დადგენილების	 პროექტი	 ,,ვანის
მუნიციპალიტეტის	 მერიის	 ეკონომიკისა	 და	 მუნიციპალური	 ქონების	 მართვის
სამსახურის	დებულების	დამტკიცების	შესახებ“;

დადგენილება	N	7

მოისმინეს	:

დღის	 წესრიგით	 გათვალისწინებულ	 მეშვიდე	 საკითხთან	 დაკავშირებით
მომხსენებელმა	 ზვიად	 კაპანაძემ	 წარმოადგინა	 განკარგულების	 პროექტი	 „ვანის
მუნიციპალიტეტის	მერისთვის	ქ.	ვანში,	სოლომონ	მეორეს	ქუჩაზე	არსებული	112
კვმ	 არასასოფლო-სამეურნეო	 დანიშნულების	 მიწის	 ნაკვეთიდან	 (სკვერი	 (ს/კ
31.01.29.376))	 18	 კვმ	 არასასოფლო-სამეურნეო	 დანიშნულების	 მიწის	 ნაკვეთის
გამოყოფის	 და	 აუქციონის	 ფორმით,	 სარგებლობის	 უფლებით,	 იჯარის	 ფორმით,
პირობით,	5	(ხუთი)	წლის	ვადით	გადაცემაზე	თანხმობის	მიცემის	თაობაზე“;

მომხსენებელმა	 აღნიშნა,	 რომ	 შემოსულია	 განცხადება	 ამ	 ნაკვეთის	 იჯარით
აღების	შესახებ,	რომელზეც	განთავსებული	იქნება	სწრაფი	კვების	ობიექტი,	რაზეც
საჭიროა	საკრებულოს	თანხმობა.

წარმოდგენილი	 პროექტის	 მიმართ	 შენიშვნები	 არ	 გამოთქმულა.	 სხდომის
თავმჯდომარემ	კენჭი	უყარა	განკარგულების	პროექტს:

მომხრე	–	21

წინააღმდეგი	–	არცერთი.

გადაწყვიტეს:	დამტკიცდეს	განკარგულების	პროექტი	„ვანის
მუნიციპალიტეტის	მერისთვის	ქ.	ვანში,	სოლომონ	მეორეს	ქუჩაზე	არსებული	112
კვმ	არასასოფლო-სამეურნეო	დანიშნულების	მიწის	ნაკვეთიდან	(სკვერი	(ს/კ
31.01.29.376))	18	კვმ	არასასოფლო-სამეურნეო	დანიშნულების	მიწის	ნაკვეთის
გამოყოფის	და	აუქციონის	ფორმით,	სარგებლობის	უფლებით,	იჯარის	ფორმით,
პირობით,	5	(ხუთი)	წლის	ვადით	გადაცემაზე	თანხმობის	მიცემის	თაობაზე“;

განკარგულება	N	გ-65.6523039001

მოისმინეს	:



დღის	 წესრიგით	 გათვალისწინებულ	 მერვე	 საკითხთან	 დაკავშირებით
მომხსენებელმა	 ზვიად	 კაპანაძემ	 წარმოადგინა	 განკარგულების	 პროექტი	 „ვანის
მუნიციპალიტეტის	მერისთვის,	ვანის	მუნიციპალიტეტის	საკუთრებაში	არსებული,
ქ.	 ვანში,	 თავისუფლების	 ქუჩაზე	 არსებული	 16	 კვმ	 არასასოფლო-სამეურნეო
დანიშნულების	 მიწის	 ნაკვეთის	 (სკვერი	 (ს/კ	 31.01.26.426)	 აუქციონის	 ფორმით,
სარგებლობის	 უფლებით,	 იჯარის	 ფორმით,	 5	 (ხუთი)	 წლის	 ვადით	 გადაცემაზე
თანხმობის	მიცემის	თაობაზე“;

მომხსენებელმა	 აღნიშნა,	 რომ	 ეს	 ნაკვეთი	 გაცემული	 იყო	 იჯარით	 და	 ვადა
დასრულდა	.	ეხლა	ითხოვენ	ვადის	გაგრძელებას	5	წლით.

წარმოდგენილი	 პროექტის	 მიმართ	 შენიშვნები	 არ	 გამოთქმულა.	 სხდომის
თავმჯდომარემ	კენჭი	უყარა	განკარგულების	პროექტს:

მომხრე	–	21

წინააღმდეგი	–	არცერთი.

გადაწყვიტეს:	დამტკიცდეს	განკაგულების	პროექტი	„ვანის	მუნიციპალიტეტის
მერისთვის,	 ვანის	 მუნიციპალიტეტის	 საკუთრებაში	 არსებული,	 ქ.	 ვანში,
თავისუფლების	 ქუჩაზე	 არსებული	 16	 კვმ	 არასასოფლო-სამეურნეო
დანიშნულების	 მიწის	 ნაკვეთის	 (სკვერი	 (ს/კ	 31.01.26.426)	 აუქციონის	 ფორმით,
სარგებლობის	 უფლებით,	 იჯარის	 ფორმით,	 5	 (ხუთი)	 წლის	 ვადით	 გადაცემაზე
თანხმობის	მიცემის	თაობაზე“;

განკარგულება	N	გ-65.65230392

მოისმინეს	:

დღის	 წესრიგით	 გათვალისწინებულ	 მეცხრე	 საკითხთან	 დაკავშირებით
მომხსენებელმა	 ზვიად	 კაპანაძემ	 წარმოადგინა	 განკარგულების	 პროექტი	 „ვანის
მუნიციპალიტეტის	მერისთვის,	ვანის	მუნიციპალიტეტის	საკუთრებაში	არსებული,
ვანის	მუნიციპალიტეტში,	სოფ.	ამაღლებაში	მდებარე	ადმინისტრაციული	შენობის
(მიწის	 (უძრავი	 ქონების	 ს/კ	 31.13.23.237))	 მეორე	 სართულზე	 არსებული	 14	 კვმ
ფართის	 აუქციონის	 ფორმით,	 სარგებლობის	 უფლებით,	 იჯარის	 ფორმით,	 5
(ხუთი)	წლის	ვადით	გადაცემაზე	თანხმობის	მიცემის	თაობაზე“;

ამ	 შემთხვევაშიც	 მომხსენებელმა	 აღნიშნა,	 რომ	 ეს	 ნაკვეთი	 გაცემული	 იყო
იჯარით	და	ვადა	დასრულდა	.	ეხლა	ითხოვენ	ვადის	გაგრძელებას	5	წლით.

წარმოდგენილი	 პროექტის	 მიმართ	 შენიშვნები	 არ	 გამოთქმულა.	 სხდომის
თავმჯდომარემ	კენჭი	უყარა	განკარგულების	პროექტს:

მომხრე	–	21

წინააღმდეგი	–	არცერთი.

გადაწყვიტეს:	დამტკიცდეს	განკაგულების	პროექტი	„ვანის	მუნიციპალიტეტის
მერისთვის,	 ვანის	 მუნიციპალიტეტის	 საკუთრებაში	 არსებული,	 ვანის
მუნიციპალიტეტში,	სოფ.	ამაღლებაში	მდებარე	ადმინისტრაციული	შენობის	(მიწის
(უძრავი	ქონების	ს/კ	31.13.23.237))	მეორე	სართულზე	არსებული	14	კვმ	ფართის
აუქციონის	 ფორმით,	 სარგებლობის	 უფლებით,	 იჯარის	 ფორმით,	 5	 (ხუთი)	 წლის
ვადით	გადაცემაზე	თანხმობის	მიცემის	თაობაზე“;

განკარგულება	N	გ-65.65230393

მოისმინეს:

დღის	 წესრიგით	 გათვალისწინებულ	 მეათე	 საკითხთან	 დაკავშირებით
მომხსენებელმა	 გელა	 ჩიკვაიძემ	 წარმოადგინა	 განკარგულების	 პროექტი	 ,,ვანის



მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 წევრების,	 გარდა	 საკრებულოს	 პოლიტიკური
თანამდებობის	 პირებისა,	 2023	 წლის	 იანვრის	 თვის	 ხარჯების	 ანაზღაურების
შესახებ;

მომხსენებელმა	 აღნიშნა,	 რომ	 ვანის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 2021
წლის	29	დეკემბრის	N27	დადგენილების	შესაბამისად	და	ვანის	მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს	 აპარატის	 უფროსის	 2023	 წლის	 1	 თებერვლის	 მოხსენებითი
ბარათის	 N65-65230324	 საფუძველზე,	 იანვრის	 თვეში	 საკრებულოს	 წევრ
არათანამდებობის	 პირებს	 ხარჯების	 ანაზღაურებისთვის	 ჩაერიცხოთ	 თითოეულს
675	ლარი.

წარმოდგენილი	 პროექტის	 მიმართ	 შენიშვნები	 არ	 გამოთქმულა.	 სხდომის
თავმჯდომარემ	კენჭი	უყარა	განკარგულების	პროექტს:

მომხრე	–	21

წინააღმდეგი	–	არცერთი.

გადაწყვიტეს:	 დამტკიცდეს	 განკარგულების	 პროექტი	 ,,ვანის
მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 წევრების,	 გარდა	 საკრებულოს	 პოლიტიკური
თანამდებობის	 პირებისა,	 2023	 წლის	 იანვრის	 თვის	 ხარჯების	 ანაზღაურების
შესახებ“;

განკარგულება	N	გ-65.65230396

მოისმინეს:

დღის	 წესრიგით	 გათვალისწინებულ	 მეთერთმეტე	 საკითხთან	 დაკავშირებით
მომხსენებელმა	 ვანდა	 გიორგაძემ	 წარმოადგინა	 განკარგულების	 პროექტი	 ,,ვანის
მუნიციპალიტეტის	 მერიის	 მიერ	 შპს	 „მიმდემ“-თან	 სახელმწიფო	 შესყიდვების
თაობაზე	ხელშეკრულების	დადებაზე	თანხმობის	მიცემის	შესახებ“;

მომხსენებელმა	აღნიშნა,	რომ	:

საქართველოს	 რეგიონებში	 განსახორციელებელი	 პროექტების	 ფონდიდან
ვანის	მუნიციპალიტეტს	2022	წლის	29	დეკემბერს	გამოეყო	თანხა	3	695	099	ლარი.
ვანის	 მუნიციპალიტეტის	 მერიის	 სატენდერო	 კომისიის	 მიერ	 2022	 წლის	 29
დეკემბერს	გამოცხადდა	ელექტრონული	ტენდერები:

საპრასიის,	გადიდის,	ტობანიერის,	დიხაშხოს,	ქ.	ვანის	საავტომობილო	გზების
რეაბილიტაციის	 შესყიდვის	 მიზნით	 გამოცხადებულ	 ელექტრონულ	 ტენდერში
გამარჯვებულად	 გამოვლინდა	 შპს	 მიმდემი	 და	 2023	 წლის	 06	 თებერვალს
გაფორმდა	ხელშეკრულება	2	536	081	ლარზე.	სამუშაოების	დასრულების	ვადად
განისაზღვრა	2023	წლის	03	მაისი.

1.	საპრასიის	ადმინისტრაციულ	ერთეულში,	საპრასია-რომანეთის
დამაკავშირებელი	საავტომობილო	გზის	რეაბილიტაცია-	554211	ლარი

2.გადიდის	ადმინისტრაციულ	ერთეულში,	გადიდის	ტურისტულ	ზონამდე
მისასვლელი	საავტომობილო	გზის	რეაბილიტაცია-	251528	ლარი

3.	ტობანიერის	ადმინისტრაციულ	ერთეულში,	ტობანიერი-კუშუბოურის
დამაკავშირებელი	საავტომობილო	გზის	რეაბილიტაცია	(მესამე	ეტაპი)-350000
ლარი

4.	დიხაშხოს	ადმინისტრაციულ	ერთეულში	შიდასაუბნო	საავტომობილო	გზის
რეაბილიტაცია-	441415	ლარი

ა)	ჯვარისერის	მიმართულებით	-



ბ)	შენგელიების	უბანი(ჰესის	სათავე	ნაგებობასთან	ჩასასვლელი)

5.ქ.	ვანში	საავტომობილო	გზების	რეაბილიტაცია-	353061	ლარი.	მათ	შორის:

ა.	ბაზრის	შემოვლითი	გზა-	284439	ლარი

ბ.	შაფთაი	ცურის	ქუჩა-	68622	ლარი

6.	ქ.	ვანში	საავტომობილო	გზების	რეაბილიტაცია-	313281	ლარი.

მათ	შორის:

ა.	გიორგაძის	ქუჩის	შიდა	გზები-	193419	ლარი

ბ.	წერეთლისა	და	ჩახუნაშვილების,	კეკელიძის	და	ჩახუნაშვილების,	26
მაისის	ქუჩის	მეორე	ჩიხის	დამაკავშირებელი	საავტომობილო	გზები-119862
ლარი

7.	სალხინოს	ადმინისტრაციულ	ერთეულში	საავტომობილო	გზის
რეაბილიტაცია	აბრამიძეების	უბანში-	272585	ლარი.

წარმოდგენილი	 პროექტის	 მიმართ	 შენიშვნები	 არ	 გამოთქმულა.	 სხდომის
თავმჯდომარემ	კენჭი	უყარა	განკარგულები	პროექტს:

მომხრე	–	21

წინააღმდეგი	–	არცერთი.

გადაწყვიტეს:	 დამტკიცდეს	 განკარგულების	 პროექტი	 ,,	 ვანის
მუნიციპალიტეტის	 მერიის	 მიერ	 შპს	 „მიმდემ“-თან	 სახელმწიფო	 შესყიდვების
თაობაზე	ხელშეკრულების	დადებაზე	თანხმობის	მიცემის	შესახებ;

განკარგულება	N	გ-65.65230394

მოისმინეს:

დღის	 წესრიგით	 გათვალისწინებულ	 მეთორმეტე	 საკითხთან	 დაკავშირებით
მომხსენებელმა	 ვანდა	 გიორგაძემ	 წარმოადგინა	 განკარგულების	 პროექტი	 ,,ვანის
მუნიციპალიტეტის	 მერიის	 მიერ	 შპს	 “Georgian	 Build	 “-თან	 სახელმწიფო
შესყიდვების	თაობაზე	ხელშეკრულების	დადებაზე	თანხმობის	მიცემის	შესახებ“;

მომხსენებელმა	 აღნიშნა,	 რომ	 უხუთის,	 გორას,	 ზეინდრის	 საავტომობილო
გზების	 რეაბილიტაციის	 შესყიდვის	 მიზნით	 გამოცხადებულ	 ელექტრონულ
ტენდერში	გამარჯვებულად	გამოვლინდა	შპს	“Georgian	build“,	 ხელშეკრულების
გაფორმების	საბოლოო	თარიღია	13	თებერვალი.	სახელშეკრულებო	ღირებულება
შეადგენს	1	159	018	ლარს.

1.უხუთის	ადმინისტრაციულ	ერთეულში	უხუთი-იმერუხუთის	საავტომობილო
გზის	რეაბილიტაცია-	264427	ლარი

2.	გორას	ადმინისტრაციულ	ერთულში	შიდა	საუბნო	საავტომობილო	გზების
რეაბილიტაცია	ცენტრიდან	კერძევაძეები-ენუქიძეებისა	და	სიმონიების	უბნების
მიმართულებით-	325853	ლარი

3.	ზეინდრის	ადმინისტრაციულ	ერთეულში	შიდა	საუბნო	საავტომობილო	გზის
რეაბილიტაცია-	568738	ლარი

ა.	კოპიტნარის	მიმართულებით	(აგს-დან,	მეორე	ეტაპი)



გამოყენებულია	კვალიფიციური
ელექტრონული	ხელმოწერა/

ელექტრონული	შტამპი

ბ.	ადეიშვილების	უბანი

გ.	სკოლიდან	ხურციძეების	უბნის	გავლით

ვინაიდან	 აღნიშნული	 ხელშეკრულების	 ღირებულება	 აღემატება	 ვანის
მუნიციპალიტეტის	 ბიუჯეტის	 გადასახდელების	 5%	 ,	 წარმოგიდგენთ
განკარგულების	პროექტებს,	გაფორმებულ	და	გასაფორმებელ	ხელშეკრულებებზე
თანხმობის	მიცემის	შესახებ.

წარმოდგენილი	 პროექტის	 მიმართ	 შენიშვნები	 არ	 გამოთქმულა.	 სხდომის
თავმჯდომარემ	კენჭი	უყარა	განკარგულები	პროექტს:

მომხრე	–	21

წინააღმდეგი	–	არცერთი.

გადაწყვიტეს:	 დამტკიცდეს	 განკარგულების	 პროექტი	 ,,ვანის
მუნიციპალიტეტის	 მერიის	 მიერ	 შპს	 “Georgian	 Build“	 -თან	 სახელმწიფო
შესყიდვების	თაობაზე	ხელშეკრულების	დადებაზე	თანხმობის	მიცემის	შესახებ;

განკარგულება	N	გ-65.	65230395

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

ალექსანდრე	ლილუაშვილი

ვანის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულო-საკრებულოს
თავმჯდომარე
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