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ონის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს სხდომას თავმჯდომარეობდა
თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი ბაჩანა მარკოიშვილი.

საკრებულოს

საკრებულოს 33 წევრიდან სხდომას ესწრებოდა 24 წევრი: ბაჩანა მარკოიშვილი, ვასილ
მეტრეველი, ჯონი ბურდილაძე, ვასილ მაისურაძე, გოჩა მეტრეველი, გივი მეტრეველი,
ვლადიმერ ჩლაიძე, ვანო ბაღაშვილი, დიმიტრი გოშაძე, ღვთისავარ ბაკურაძე, ვლადიმერ
ბერელიძე, ჭაბუკა კერვალიშვილი, გიორგი მეტრეველი, გიორგი სულაძე, გიორგი
მარკოიშვილი, სერგო ლობჯანიძე, მამუკა ყავლაშვილი, გიორგი მაისურაძე, ბესიკ მაისურაძე,
გელა მეტრეველი, აველი ორდინიძე, როზა ჩალაძე, ალექსანდრე ბერიშვილი, დავით
სხირტლაძე.
არ ესწრებოდა 9 წევრი: შუქურა ჯაფარიძე, ანა ბაქრაძე, სონია გუგეშაშვილი, დავით
მეტრეველი, შორენა რეხვიაშვილი, ნოდარ ბურდილაძე, ბექარი მაისურაძე, კესო ჩარკვიანი,
ირმა სტეფნაძე-იაშვილი.
სხდომას ესწრებოდნენ საკრებულოს აპარატის უფროსი ალექსანდრე კერვალიშვილი,
მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის სივრცით მოწყობის, ინფრასტრუქტურისა და
ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი თეიმურაზ გრძელიშვილი,
პირველადი
სტრუქტურული ერთეულის
მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის იურიდიული
განყოფილების სპეციალისტი ირმა მაისურაძე, მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის
ეკონომიკის სამსახურის უფროსი დავით რაზმაძე, მერიის პირველადი სტრუქტურული
ერთეულის
კულტურის სამსახურის უფროსი მანანა ჩაგელიშვილი, აიპ ონის სასპორტო
სკოლის დირექტორი ერმილე ჩიტალაძე, აიპ ონის მუნიციპალიტეტის ბავშვთა და მოზარდთა
კომპლექსური საჭიდაო სკოლის დირექტორი ტარიელ ბერელიძე.
ბიუროს სხდომის თავმჯდომარემ ბიუროს წევრებს გააცნო დღის წესრიგი:
1. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „ონის მუნიციპალიტეტის
სასპორტო სკოლის „ (ს/კ 2379788445 ) და არასამეწარმეო (არაკომერციული )
იურიდიული პირის „ონის მუნიციპალიტეტის ბავშვთა და მოზარდთა კომპლექსური
საჭიდაო სკოლის“ (ს/კ 437978342) რეორგანიზაციაზე (შერწყმა (გაერთიანება)
თანხმობის მიცემის შესახებ;
(მომხსენებელი: ირმა მაისურაძე-მერიის იურიდიული განყოფილების I კატეგორიის
უფროსი სპეციალისტი)

2. ონის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულისზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ „ონის
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 29 მარტის N24 დადგენილებაში
ცვლილების შეტანის შესახებ;
(მომხსენებელი: ირმა მაისურაძე-მერიის იურიდიული განყოფილების I კატეგორიის უფროსი
სპეციალისტი)

3. 2018 წელს ონის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი პროექტების მოწონების
შესახებ;
(მომხსენებელი: თეიმურაზ გრძელიშვილი-მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის
სამსახურის უფროსი)

4. ონის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზებო
ობიექტების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ონის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს 2017 წლის 30 მარტის N7 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის
თაობაზე;
(მომხსენებელი: დავით რაზმაძე-მერიის ეკონომიკის სამსახურის უფროსი)

5. ონის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზებო
ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017
წლის 23 თებერვლის N2 განკრგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.
(მომხსენებელი: დ. რაზმაძე-მერიის ეკონომიკის სამსახურის უფროსი )

6. ,,ონის მუნიციპალიტეტის თანამდებობის პირებზე და საკრებულოს აპარატზე
საწვავის ყოველთვიური ლიმიტების განაწილების შესახებ“ ონის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს 2018 წლის 25 იანვრის №7 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის
შესახებ.
(მომხსენებელი: შუქურა ჯაფარიძე- საკრებულოს თავმჯდომარე)

7. ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების კომისიის თავმჯდომარის ინფორმაცია
2017 წელს საშეშე და სამასალე მერქნის ათვისებასთან დაკავშირებით და
მიმდინარე წლის ამ დროისათვის არსებული მდგომარეობის შესახებ.
(მომხსენებელი: ვანო ბაღაშვილი-კომისიის თავმჯდომარე)

8. სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარის
ინფორმაცია
საკრებულოს
წევრის
სტატუსთან
საკრებულოს
წევრის
თანამდებობრივი და
სამეწარმეო საქმიანობის შეუთავსებლობის საკითხების
შესახებ.
(მომხსენებელი: გიორგი მარკოიშვილი-კომისიის თავმჯდომარე)

9. სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის
თავმჯდომარის ინფორმაცია თვითმმართველი ერთეულის დასახლებებში ქუჩების,
მოედნების ნუმერაციის განახლების შესახებ.
(მომხსენებელი: გივი მეტრეველი-კომისიის თავმჯდომარე)

დღის წესრიგი დადგა კენჭისყრაზე
მომხრე-ყველა, წინააღმდეგი-არცერთი
დამტკიცდა დღის წესრიგი

მოისმინეს: 1. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „ონის მუნიციპალიტეტის
სასპორტო სკოლის „ (ს/კ 2379788445 ) და არასამეწარმეო (არაკომერციული ) იურიდიული
პირის „ონის მუნიციპალიტეტის ბავშვთა და მოზარდთა კომპლექსური საჭიდაო სკოლის“ (ს/კ
437978342) რეორგანიზაციაზე (შერწყმა (გაერთიანება) თანხმობის მიცემის შესახებ;
(მომხსენებელი: ირმა მაისურაძე-მერიის იურიდიული განყოფილების I კატეგორიის
უფროსი სპეციალისტი)

ი. მაისურაძემ სხდომას გააცნო განკარგულების პროექტი და განმარტებითი ბარათი
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „ონის მუნიციპალიტეტის სასპორტო
სკოლის „ (ს/კ 2379788445 ) და არასამეწარმეო (არაკომერციული ) იურიდიული პირის „ონის
მუნიციპალიტეტის ბავშვთა და მოზარდთა კომპლექსური საჭიდაო სკოლის“ (ს/კ 437978342)
რეორგანიზაციაზე (შერწყმა (გაერთიანება) თანხმობის მიცემის შესახებ;
საკითხი დადგა კენჭისყრაზე
მომხრე ყველა, წინააღმდეგი არცერთი
გადაწყდა: დამტკიცდა წარმოდგენილი განკარგულების პროექტი.

მოისმინეს: 2. ონის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულისზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ „ონის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს 2018 წლის 29 მარტის N24 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ;
(მომხსენებელი: ირმა მაისურაძე-მერიის იურიდიული განყოფილების I კატეგორიის უფროსი
სპეციალისტი)

ი. მაისურაძემ სხდომას გააცნო დადგენილების პროექტი ონის მუნიციპალიტეტის მერიის
პირველადი სტრუქტურული ერთეულის- ზედამხედველობის სამსახურის დებულების
დამტკიცების შესახებ „ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 29 მარტის N24
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ;

საკითხი დადგა კენჭისყრაზე
მომხრე ყველა, წინააღმდეგი არცერთი
გადაწყდა: დამტკიცდა წარმოდგენილი დადგენილების პროექტი.

მოისმინეს: 3. 2018 წელს ონის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი პროექტების მოწონების
შესახებ;
(მომხსენებელი: თეიმურაზ გრძელიშვილი-მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის
სამსახურის უფროსი)

თ. გრძელიშვილმა სხდომას გააცნო განკარგულების პროექტი
2018 წელს ონის
მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი პროექტების მოწონების შესახებ და განმარტა, რომ
2018 წელს ონის მუნიციპალიტეტში იგეგმება: სოფ. ფარახეთში მისასვლელი გზის
რეაბილიტაცია, სოფ. ირში ყოფილი ფოსტის შენობის, არსებული საცურაო აუზისა და
არსებული სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია.
საკითხი დადგა კენჭისყრაზე
მომხრე ყველა, წინააღმდეგი არცერთი
გადაწყდა: მოწონრბულ იქნა წარმოდგენილი განკარგულების პროექტი.
მოისმინეს:4. ონის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზებო
ობიექტების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
2017 წლის 30 მარტის N7 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე;
(მომხსენებელი: დავით რაზმაძე-მერიის ეკონომიკის სამსახურის უფროსი)

მომხსენებელმა საკრებულოს წევრებს გააცნო განკარგულების პროექტი
ონის
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზებო ობიექტების პრივატიზაციის
გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 30 მარტის N7
განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე;

საკითხი დადგა კენჭისყრაზე
მომხრე ყველა, წინააღმდეგი არცერთი
გადაწყდა: დამტკიცდა წარმოდგენილი განკარგულების პროექტი.
მოისმინეს:5. ონის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზებო
ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 23
თებერვლის N2 განკრგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.
(მომხსენებელი: დ. რაზმაძე-მერიის ეკონომიკის სამსახურის უფროსი )

მომხსენებელმა სხდომას გააცნო
განკარგულების პროექტი ონის მუნიციპალიტეტის
საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ონის
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 23 თებერვლის N2 განკრგულებაში ცვლილების
შეტანის თაობაზე.
საკითხი დადგა კენჭისყრაზე
მომხრე-ყველა, წინააღმდეგი- არცერთი
გადაწყდა: დამტკიცდა წარმოდგენილი განკარგულების პროექტი.
მოისმინეს: 6. ,,ონის მუნიციპალიტეტის თანამდებობის პირებზე და საკრებულოს აპარატზე
საწვავის ყოველთვიური ლიმიტების განაწილების შესახებ“ ონის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს 2018 წლის 25 იანვრის №7 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.
(მომხსენებელი: შუქურა ჯაფარიძე- საკრებულოს თავმჯდომარე)

მომხსენებელმა სხდომას გააცნო განკარგულების პროექტი
,,ონის მუნიციპალიტეტის
თანამდებობის პირებზე და საკრებულოს აპარატზე საწვავის ყოველთვიური ლიმიტების
განაწილების შესახებ“ ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 იანვრის №7
განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.
საკითხი დადგა კენჭისყრაზე
მომხრე-ყველა, წინააღმდეგი- არცერთი
გადაწყდა: დამტკიცდა წარმოდგენილი განკარგულების პროექტი.

მოისმინეს:7. ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების კომისიის თავმჯდომარის
ინფორმაცია 2017 წელს საშეშე და სამასალე მერქნის ათვისებასთან დაკავშირებით და
მიმდინარე წლის ამ დროისათვის არსებული მდგომარეობის შესახებ.
(მომხსენებელი: ვანო ბაღაშვილი-კომისიის თავმჯდომარე)

ვ. ბაღაშვილმა სხდომას წარუდგინა ინფორმაცია 2017 წელს საშეშე და სამასალე მერქნის
ათვისებასთან დაკავშირებით და მიმდინარე წლის ამ დროისათვის არსებული მდგომარეობის
შესახებ.

ცნობად იქნა მიღებული წარმოდგენილი ინფორმაცია.
მოისმინეს: 8. სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარის
ინფორმაცია საკრებულოს წევრის სტატუსთან საკრებულოს წევრის თანამდებობრივი და
სამეწარმეო საქმიანობის შეუთავსებლობის საკითხების შესახებ.
(მომხსენებელი: გიორგი მარკოიშვილი-კომისიის თავმჯდომარე)

გ. მარკოიშვილმა სხდომას გააცნო ინფორმაცია საკრებულოს წევრის სტატუსთან საკრებულოს
წევრის თანამდებობრივი და სამეწარმეო საქმიანობის შეუთავსებლობის საკითხების შესახებ.
ცნობად იქნა მიღებული წარმოდგენილი ინფორმაცია.

მოისმინეს: 9. სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის
თავმჯდომარის ინფორმაცია თვითმმართველი ერთეულის დასახლებებში ქუჩების, მოედნების
ნუმერაციის განახლების შესახებ.
(მომხსენებელი: გივი მეტრეველი-კომისიის თავმჯდომარე)

მომხსენებელმა
სხდომას
წარუდგინა
ინფორმაცია
თვითმმართველი
დასახლებებში ქუჩების, მოედნების ნუმერაციის განახლების შესახებ.

ერთეულის

ცნობად იქნა მიღებული წარმოდგენილი ინფორმაცია.
დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხების ამოწურვის შემდეგ სხდომის თავმჯდომარემ
სხდომა დახურულად გამოაცხადა.

ბაჩანა მარკოიშვილი

საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი

