ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის
ოქმი #2
ქ.ონი

20..02.2019 წ.

ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომას თავმჯდომარეობდა საკრებულოს
თავმჯდომარე შუქურა ჯაფარიძე.
ბიუროს 12 წევრიდან სხდომას ესწრებოდა 12 წევრი: შუქურა ჯაფარიძე, ბაჩანა მარკოიშვილი,
ვასილ მეტრეველი, გელა მეტრეველი, გივი მეტრეველი, ვანო ბაღაშვილი, გიორგი
მარკოიშვილი, სერგო ლობჯანიძე, გოჩა მეტრეველი, სონია გუგეშაშვილი, ვლადიმერ
ჩლაიძე, ნოდარ ბურდილაძე.
ბიუროს სხდომას ესწრებოდნენ ასევე: საკრებულოს აპარატის უფროსი ალექსანდრე
კერვალიშვილი, მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი კობა მეტრეველი,
საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის ბიუჯეტის დაგეგმარებისა და ანალიზის განყოფილების
უფროსი თინათინ ბროლაშვილი, მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი თამარ
ლობჯანიძე, ადმინისტრაციული სამსახურის იურიდიული განყოფილების უფროსი მარიამ
გობეჯიშვილი, ეკონომიკის სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
ტურიზმის საკითხებში ირმა კობერიძე და განათლების, კულტურის, სპორტისა და
ახალგაზრდულ საქმეთა, სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის სოციალური და
ჯანმრთელობის დაცვის განყოფილების უფროსი მარინე რაზმაძე.

ბიუროს სხდომის თავმჯდომარემ ბიუროს წევრებს გააცნო დღის წესრიგი:
1. ,,ონის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ონის
მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს 2018 წლის 13 დეკემბრის №43 დადგენილებაში
ცვლილების შეტანის თაობაზე.
/მომხსენებელი თინათინ ბროლაშვილი - ონის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსოსაბიუჯეტო სამსახურის ბიუჯეტის დაგეგმარებისა და ანალიზის განყოფილების უფროსი/
2. ,,ონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სახელმწიფო და ონის მუნიციპალიტეტის
საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული
ფასის დადგენის შესახებ”.
/მომხსენებელი: დავით რაზმაძე - ონის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის სამსახურის
უფროსი/
3. ,,ონის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და პროფესიულ საჯარო
მოხელეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“ ონის

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 29 მარტის N14 დადგენილებაში ცვლილების
შეტანის თაობაზე .
/მომხსენებელი: თამარ ლობჯანიძე - მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი/
4. „ონის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის
სტატუსის მქონე პირებზე ონის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური
დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
2018 წლის 13 დეკემბრის N44 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე .
/მომხსენებელი: მარინე რაზმაძე - განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ
საქმეთა, სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის სამსახურის, სოციალური და
ჯანმრთელობის დაცვის განყოფილების უფროსი/
5.
„ონის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის
ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ონის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს 2018 წლის 29 მარტი N 24 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.
/მომხსენებელი: მარიამ გობეჯიშვილი
იურიდიული განყოფილების უფროსი/

-

მერიის

ადმინისტრაციული

სამსახურის

6. „ონის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის შესყიდვებისა
და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახურის დებულების დამტკიცების
შესახებ“ ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 29 მარტის N23 დადგენილებაში
ცვლილების შეტანის თაობაზე.
/მომხსენებელი: მარიამ გობეჯიშვილი
იურიდიული განყოფილების უფროსი/

-

მერიის

ადმინისტრაციული

სამსახურის

7. 2019 წელს ონის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი პროექტის მოწონების თაობაზე
(ქ. ონში საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის
სასწრაფო სამედიცინო დახმარების რაიონული სამსახურის შენობის პროექტი).
/მომხსენებელი: შორენა ბიძიშვილი - მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის
სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი/
8. ქ. ონში აღმაშენებლის ქუჩა №46-ში მდებარე უძრავი ქონებიდან (ს/კ 88.18.24.007) 499,2 კვ.მ
-ის ფართობის ა(აიპ ონის მუნიციპალიტეტის ბიბლიოთეკისათვის პირდაპირი განკარგვის
წესით სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზურფრუქტის ფორმით გადაცემის საკითხის
შეთანხმების შესახებ
/მომხსენებელი: მერიის ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკისა და ქონების მართვის
სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ტურიზმის საკითხებში ირმა
კობერიძე/

9. ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების კომისიის ინფორმაცია, ონის
მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური
განვითარების, სტატისტიკისა და ქონების
მართვის სამსახურის მიერ 2018 წელში გაყიდული ქონების შესახებ
/მომხსენებელი: ვანო ბაღაშვილი ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების კომისიის
თავმჯდომარე/
10. საფინანსო - საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარის ინფორმაცია 2018 წელს გაწეული
მუშაობის შესახებ.
/მომხსენებელი: სერგო ლობჯანიძე - საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე/

მოისმინეს 1. ,,ონის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ონის
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 13 დეკემბის #43 დადგენილებაში ცვლილების
შეტანის თაობაზე.
/მომხსენებელი თინათინ ბროლაშვილი - ონის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსოსაბიუჯეტო სამსახურის ბიუჯეტის დაგეგმარებისა და ანალიზის განყოფილების უფროსი/
მომხსენებელმა ბიუროს წევრებს გააცნო დადგენილების პროექტი ,,ონის მუნიციპალიტეტის
2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018
წლის 13 დეკემბის #43 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.
/დანართი თან ერთვის/
გივი მეტრეველი დაინტერესდა საკითხით, თუ რა სახის სარემონტო სამუშაოებია
შესასრულებელი სოფელ პიპილეთში ადმინისტრაციული სახლის კეთილმოწყობაზე და
დააყენა საკითხი აგრეთვე იმასთან დაკავშირებით, რომ სასწრაფოდ მოსაწესრიგებელია
ბაღის საკანალიზაციო გარე ქსელი.
სერგო ლობჯანიძე დაინტერესდა სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ ჩამოსული თანხა თუ
რა მიმართულებით უნდა გაიხარჯოს, რაზედაც საფინანსო სამსახურიდან მიიღო პასუხი,
რომ იმ სოფლებში, სადაც მოხდა სტიქია და დადასტურებულია ოქმით, შესრულდება ყველა
სამუშაო, რაც დაფიქსირებულია. ასეთი სოფლებია: ღარი, სადაც გაკეთდება გზა, ჯებირები
და ხიდები. ჭალის მიმართულებით ორი გადასასვლელი ხიდი, ჯინჭვისში, ნაკიეთში,
საკაოში, ქვედში გზები და ნაპირსამაგრები.
ვლადიმერ ჩლაიძემ დააყენა საკითხი სოფელ სამთისში მისასვლელ გზებზე. მან აღნიშნა,
რომ კახეთელიძეების უბანში სავალი ნაწილი ფაქტიურად აღარ არსებობს, მაღალი
გამავლობის მანქანებისთვისაც კი შეუძლებელია მისვლა. გაზაფხულიდან შემოდგომამდე
სოფელში მოდის ბევრი ხალხი და იქნება ძალიან დიდი უკმაყოფილება მათი მხრიდან.
წყალთან დაკავშირებით გამოთქვა უკმაყოფილება გელა მეტრეველმა. მან აღნიშნა, რომ იმ
უბანში სადაც თვითონ ცხოვრობს, დღემდე არაა წყალი.

ბაჩანა მარკოიშვილი დაინტერესდა სოფელ ჟაშქვის გარე განათებით. მან აღნიშნა, რომ უკვე
ბევრჯერ დაპირდნენ სოფლის მოსახლეობას ამ საკითხის მოგვარებას.
საკითხი დადგა კენჭისყრაზე
მომხრე ყველა, წინააღმდეგი არცერთი
გადაწყდა: დადგენილების პროექტი შეტანილი იქნას საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგში.
მოისმინეს: 2. ,,ონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სახელმწიფო და ონის
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის
ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ”.
/მომხსენებელი: დავით რაზმაძე - ონის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის სამსახურის
უფროსი/
/თანამომხსენებელი: ეკონომიკის სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
ტურიზმის საკითხებში ირმა კობერიძე/
თანამომხსენებელმა წარმოადგინა დადგენილების პროექტი ,,ონის მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიაზე სახელმწიფო და ონის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ” და
აღნიშნა, რომ წარმოდგენილ პროექტში გასულ 2018 წელთან შედარებით არასასოფლოსამეურნეო დანიშნულების მიწის 1 კვ.მ-ზე ნორმატიული ფასი უცვლელია და მისი საწყისი
ფასი ქალაქის ტერიტორიაზე შეადგენს 10 ლარს, სოფლებში 5 ლარს და სოფელთა შორის
არეალში 2,5 ლარს.
საკითხი დადგა კენჭისყრაზე
მომხრე ყველა, წინააღმდეგი არცერთი
გადაწყდა: საკითხი განხილულ იქნას საკრებულოს სხდომაზე.
მოისმინეს: 3. ,,ონის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და პროფესიულ
საჯარო მოხელეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“
ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 29 მარტის N14 დადგენილებაში
ცვლილების შეტანის თაობაზე.
/მომხსენებელი: თამარ ლობჯანიძე - მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი/
მომხსენებელმა წარმოადგინა დადგენილების პროექტი ,,ონის მუნიციპალიტეტის მერიის
თანამდებობის პირთა და პროფესიულ საჯარო მოხელეთა საშტატო ნუსხისა და
თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“ ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
2018 წლის 29 მარტის N14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე და აღნიშნა, რომ
ცვლილება გამოიწვია იმან, რომ მერიის ზედამხედველობის სამსახურს დაემატა 1 შტატი,
ასევე ერთი შტატი გაუქმდა შესყიდვების სამსახურში. ამავდროულად ადმინისტრაციულ
ერთეულებში მერის წარმომადგენლების ხელფასი გაიზარდა 100 ლარით
და

გათვალისწინებული იქნა საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის სამართლებრივი
შენიშვნა მერის მოადგილეების ხელფასის შემცირების თაობაზე.
საკითხი დადგა კენჭისყრაზე
მომხრე ყველა, წინააღმდეგი არცერთი
გადაწყდა: საკითხი განხილულ იქნას საკრებულოს სხდომაზე.
მოისმინეს: 4. სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა, სოციალური და ჯანმრთელობის
დაცვის სამს„ონის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები
პირის სტატუსის მქონე პირებზე ონის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტიდან
სოციალური დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ ონის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს 2018 წლის 13 დეკემბრის N44 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე .
/მომხსენებელი: მარინე რაზმაძე - განათლების, კულტურის, ახურის, სოციალური და
ჯანმრთელობის დაცვის განყოფილების უფროსი/
მომხსენებელმა წარმოადგინა დადგენილების პროექტი ,,ონის მუნიციპალიტეტის
მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსის მქონე პირებზე ონის
მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემის წესის
დამტკიცების შესახებ“ ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 13 დეკემბრის N44
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე და აღნიშნა, რომ დღეის მდგომარეობით
სოციალური დახმარების გაცემა ხდება მათი სამსახურის მიერ მომზადებული დასკვნის
საფუძველზე მერის ხელმოწერით, რის სემდგომაც საფინანსო სამსახური უზრუნველყოფს
თანხის გაცემას ხაზინის მეშვეობით. ხაზინის მომსახურების სისტემასი თანხის გაცემისთვის
კი საჭიროა გადაწყვეტილების ასახვა. სწორედ აქედან გამომდინარე დადგა დღის წესრიგში
საკითხი ცვლილების შეტანის თაობაზე დებულების მეთხუთმეტე მუხლში.მუხლს
დაემატება მე-5 პუნქტად
რომ სრულყოფილი დოკუმენტაციის შემთხვევაში
გადაწყვეტილების მიღება ხდება მერის ბრძანების საფუძველზე.
საკითხი დადგა კენჭისყრაზე
მომხრე ყველა, წინააღმდეგი არცერთი
გადაწყდა: საკითხი განხილულ იქნას საკრებულოს სხდომაზე.
მოისმინეს: 5. „ონის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის
ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ონის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს 2018 წლის 29 მარტი N 24 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.
/მომხსენებელი
მარიამ გობეჯიშვილი
იურიდიული განყოფილების უფროსი/

-

მერიის

ადმინისტრაციული

სამსახურის

მომხსენებელმა წარმოადგინა დადგენილების პროექტი „ონის მუნიციპალიტეტის მერიის
პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ზედამხედველობის სამსახურის დებულების
დამტკიცების შესახებ“ ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 29 მარტი N 24

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე და აღნიშნა, რომ ცვლილება დებულებაში
გამოიწვია იმან, რომ სამსახურს დაემატა ერთი საშტატო ერთეული.
საკითხი დადგა კენჭისყრაზე
მომხრე ყველა, წინააღმდეგი არცერთი
გადაწყდა: საკითხი განხილულ იქნას საკრებულოს სხდომაზე.
მოისმინეს: 6. „ონის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის
შესყიდვებისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახურის დებულების
დამტკიცების შესახებ“ ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 29 მარტის N23
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.
/მომხსენებელი: მარიამ გობეჯიშვილი
იურიდიული განყოფილების უფროსი/

-

მერიის

ადმინისტრაციული

სამსახურის

მომხსენებელმა წარმოადგინა დადგენილების პროექტი „ონის მუნიციპალიტეტის მერიის
პირველადი სტრუქტურული ერთეულის შესყიდვებისა და მატერიალურ-ტექნიკური
უზრუნველყოფის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ონის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს 2018 წლის 29 მარტის N23 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე და
აღნიშნა, რომ აქაც ცვლილება გამოწვეულია საშტატო ნუსხაში ცვლილებით. კერძოდ
შესყიდვების სამსახურში ერთი საშტატო ერთეულის გაუქმებით.
საკითხი დადგა კენჭისყრაზე
მომხრე ყველა, წინააღმდეგი არცერთი
გადაწყდა: საკითხი განხილულ იქნას საკრებულოს სხდომაზე.
მოიმინეს: 7. 2019 წელს ონის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი პროექტის მოწონების
თაობაზე (ქ. ონში საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების
ცენტრის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების რაიონული სამსახურის შენობის პროექტი).
/მომხსენებელი შორენა ბიძიშვილი - მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის
სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი/
მომხსენებელმა წარმოადგინა განკარგულების პროექტი ქ. ონში საგანგებო სიტუაციების
კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების
რაიონული სამსახურის შენობის პროექტის მოწონების შესახებ. მან აღნიშნა, რომ შენობა
წარმოადგენს ერთსართულიან კარკასულ ნაგებობას წერტილოვანი საძირკველით და
ქანობიანი გადახურვითშენობა იყოფა ორ ძირითად ნაწილად: საძინებელ და
ადმინისტრაციულ ზონებადგანასენიანების საანგარიშო ფარტობია 184.656 მ2
საკითხი დადგა კენჭისყრაზე
მომხრე ყველა, წინააღმდეგი არცერთი

გადაწყდა: საკითხი განხილულ იქნას საკრებულოს სხდომაზე.
მოისმინეს: 8 . ქ. ონში აღმაშენებლის ქუჩა №46-ში მდებარე უძრავი ქონებიდან (ს/კ
88.18.24.007) 499,2 კვ.მ -ის ფართობის ა(აიპ ონის მუნიციპალიტეტის ბიბლიოთეკისათვის
პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზურფრუქტის
ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების შესახებ.
/თანამომხსენებელი: მერიის ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკისა და ქონების
მართვის სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ტურიზმის საკითხებში
ირმა კობერიძე/
თანამომხსენებელმა წარმოადგინა განკარგულების პროექტი ქ. ონში აღმაშენებლის ქუჩა
№46-ში მდებარე უძრავი ქონებიდან (ს/კ 88.18.24.007) 499,2 კვ.მ -ის ფართობის ა(აიპ ონის
მუნიციპალიტეტის ბიბლიოთეკისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის
უფლებით, უსასყიდლო უზურფრუქტის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების შესახებ
და განმარტა, რომ ამ შენობაში დარჩენილია მხოლოდ ბიბლიოთეკა, რომელსაც არ აქვს
გადაცემული პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით ფართი და სჭიროა
გადაცემა.
საკითხი დადგა კენჭისყრაზე
მომხრე ყველა, წინააღმდეგი არცერთი
გადაწყდა: საკითხი განხილულ იქნას საკრებულოს სხდომაზე.
მოისმინეს: 9. ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების კომისიის ინფორმაცია, ონის
მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური
განვითარების, სტატისტიკისა და ქონების
მართვის სამსახურის მიერ 2018 წელში გაყიდული ქონების შესახებ
/მომხსენებელი: ვანო ბაღაშვილი ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების კომისიის
თავმჯდომარე/
მომხსენებელმა წარმოადგინა ინფორმაცია ონის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური
განვითარების, სტატისტიკისა და ქონების მართვის სამსახურის მიერ 2018 წელში გაყიდული
ქონების შესახებ.
/დანართი თან ერთვის/
საკითხი დადგა კენჭისყრაზე
მომხრე ყველა, წინააღმდეგი არცერთი
გადაწყდა: საკითხი განხილულ იქნას საკრებულოს სხდომაზე.
მოისმინეს: 10. საფინანსო - საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარის ინფორმაცია 2018 წელს
გაწეული მუშაობის შესახებ.
/მომხსენებელი: სერგო ლობჯანიძე - საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე/

მომხსენებელმა წარმოადგინა ინფორმაცია საფინანსო - საბიუჯეტო
თავმჯდომარის ინფორმაცია 2018 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ.
საკითხი დადგა კენჭისყრაზე
მომხრე ყველა, წინააღმდეგი არცერთი
გადაწყდა: საკითხი განხილულ იქნას საკრებულოს სხდომაზე.

კომისიის

