ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის
ოქმი #2
ქ.ონი

21..02.2019 წ.

ონისმუნიციპალიტეტისსაკრებულოსსხდომასთავმჯდომარეობდასაკრებულოსთავმჯდომარ
ეშუქურაჯაფარიძე.
ბიუროს 33წევრიდანსხდომასესწრებოდა29 წევრი: შუქურაჯაფარიძე, ბაჩანამარკოიშვილი,
ვასილმეტრეველი, ჯონი ბურდილაძე, ვასილ მაისურაძე, სონია გუგეშაშვილი,
გოჩამეტრეველი, გივიმეტრეველი, ვლადიმერ ჩლაიძე, ვანობაღაშვილი, დავით მეტრეველი,
დიმიტრი გოშაძე, დავით სხირტლაძე, ღვთისავარ ბაკურაძე, ვლადიმერ ბერელიძე, ჭაბუკა
კერვალიშვილი,
გიორგი
მეტრეველი,
გიორგი
სულაძე,
გიორგიმარკოიშვილი,
სერგოლობჯანიძე, მამუკა ყავლაშვილი, გიორგი მაისურაძე, ბესიკ მაისურაძე, შორენა
რეხვიაშვილი, ნოდარ ბურდილაძე, ბექარ მაისურაძე, გელამეტრეველი, აველი
ორდინიძე,როზა ჩალაძე.
არ ესწრებოდნენ: ანა ბაქრაძე, კესო ჩარკვიანი, ირმა სტეფნაძე-იაშვილი, ალექსანდრე
ბერიშვილი.
საკრებულოსსხდომასესწრებოდნენასევე:მუნიციპალიტეტის
მერი
ემზარ
საბანაძე,
საკრებულოსაპარატისუფროსიალექსანდრეკერვალიშვილი,
მერიისსაფინანსოსაბიუჯეტოსამსახურისუფროსიკობამეტრეველი,
საფინანსოსაბიუჯეტოსამსახურისბიუჯეტისდაგეგმარებისადაანალიზისგანყოფილებისუფროსითინათ
ინბროლაშვილი,
მერიისადმინისტრაციულისამსახურისუფროსითამარლობჯანიძე,
ადმინისტრაციულისამსახურისიურიდიულიგანყოფილებისუფროსიმარიამგობეჯიშვილი,
მერიის ეკონომიკურიგანვითარების, სტატისტიკისადაქონებისმართვისსამსახურისუფროსი
დავით
რაზმაძე,შორენაბიძიშვილიმერიისსივრცითიმოწყობისადაინფრასტრუქტურისსამსახურისმე
ორეკატეგორიისუფროსისპეციალისტი,
განათლების,
კულტურის,
სპორტისა
და
ახალგაზრდულ საქმეთა, სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის სოციალური და
ჯანმრთელობის დაცვის განყოფილების უფროსი მარინე რაზმაძე,
სხდომისთავმჯდომარემსაკრებულოს წევრებსგააცნოდღისწესრიგი:
1.
,,ონისმუნიციპალიტეტის
2019
წლისბიუჯეტისდამტკიცებისშესახებ“ონისმუნიციპალიტეტისსაკრებულოს 2018 წლის 13
დეკემბრის №43 დადგენილებაშიცვლილებისშეტანისთაობაზე.
/მომხსენებელითინათინბროლაშვილი
ონისმუნიციპალიტეტისმერიისსაფინანსოსაბიუჯეტოსამსახურისბიუჯეტისდაგეგმარებისადაანალიზისგანყოფილებისუფროსი/

2.
,,ონისმუნიციპალიტეტისტერიტორიაზესახელმწიფოდაონისმუნიციპალიტეტისსაკუთრებაშ
იარსებულიარასასოფლოსამეურნეოდანიშნულებისმიწისნორმატიულიფასისდადგენისშესახებ”.
/მომხსენებელი: დავით რაზმაძე - მერიის ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკისა და
ქონების მართვის სამსახურის უფროსი
3.
,,ონისმუნიციპალიტეტისმერიისთანამდებობისპირთადაპროფესიულსაჯარომოხელეთასაშტ
ატონუსხისადათანამდებობრივისარგოებისდამტკიცებისშესახებ“
ონისმუნიციპალიტეტისსაკრებულოს
2018
წლის
29
მარტის
N14
დადგენილებაშიცვლილებისშეტანისთაობაზე .
/მომხსენებელი: თამარლობჯანიძე - მერიისადმინისტრაციულისამსახურისუფროსი/
4.
„ონისმუნიციპალიტეტისმაღალმთიანდასახლებაშიმუდმივადმცხოვრებიპირისსტატუსისმქ
ონეპირებზეონისმუნიციპალიტეტის
2019
წლისბიუჯეტიდანსოციალურიდახმარებისგაცემისწესისდამტკიცებისშესახებ“
ონისმუნიციპალიტეტისსაკრებულოს
2018
წლის
13
დეკემბრის
N44
დადგენილებაშიცვლილებისშეტანისთაობაზე .
/მომხსენებელი:
მარინერაზმაძე
განათლების,
კულტურის,
სპორტისადაახალგაზრდულსაქმეთა,
სოციალურიდაჯანმრთელობისდაცვისსამსახურის,
სოციალურიდაჯანმრთელობისდაცვისგანყოფილებისუფროსი/
5.
„ონისმუნიციპალიტეტისმერიისპირველადისტრუქტურულიერთეულისზედამხედველობის
სამსახურისდებულებისდამტკიცებისშესახებ“ ონისმუნიციპალიტეტისსაკრებულოს 2018
წლის 29 მარტი N 24 დადგენილებაშიცვლილებისშეტანისთაობაზე.
/მომხსენებელი:
მარიამგობეჯიშვილი
მერიისადმინისტრაციულისამსახურისიურიდიულიგანყოფილებისუფროსი/

-

6.
„ონისმუნიციპალიტეტისმერიისპირველადისტრუქტურულიერთეულისშესყიდვებისადამატ
ერიალურ-ტექნიკურიუზრუნველყოფისსამსახურისდებულებისდამტკიცებისშესახებ“
ონისმუნიციპალიტეტისსაკრებულოს
2018
წლის
29
მარტის
N23
დადგენილებაშიცვლილებისშეტანისთაობაზე.
/მომხსენებელი:
მარიამგობეჯიშვილი
მერიისადმინისტრაციულისამსახურისიურიდიულიგანყოფილებისუფროსი/
7. 2019 წელსონისმუნიციპალიტეტშიგანსახორციელებელიპროექტისმოწონებისთაობაზე

-

(ქ.
ონშისაგანგებოსიტუაციებისკოორდინაციისადაგადაუდებელიდახმარებისცენტრისსასწრაფო
სამედიცინოდახმარებისრაიონულისამსახურისშენობისპროექტი).
/მომხსენებელიშორენაბიძიშვილი
მერიისსივრცითიმოწყობისადაინფრასტრუქტურისსამსახურისმეორეკატეგორიისუფროსისპ
ეციალისტი/
8. ქ. ონშიაღმაშენებლისქუჩა №46-შიმდებარეუძრავიქონებიდან (ს/კ 88.18.24.007) 499,2 კვ.მ ისფართობისა(აიპონისმუნიციპალიტეტისბიბლიოთეკისათვისპირდაპირიგანკარგვისწესითს
არგებლობისუფლებით,
უსასყიდლოუზურფრუქტისფორმითგადაცემისსაკითხისშეთანხმებისშესახებ
/მომხსენებელი:
მერიისეკონომიკურიგანვითარების,
სტატისტიკისადაქონებისმართვისსამსახურისმეორეკატეგორიისუფროსისპეციალისტიტური
ზმისსაკითხებშიირმაკობერიძე/
9.
ქონებისმართვისადაბუნებრივირესურსებისკომისიისინფორმაცია,
ონისმუნიციპალიტეტისმერიისეკონომიკურიგანვითარების,
სტატისტიკისადაქონებისმართვისსამსახურისმიერ 2018 წელშიგაყიდულიქონებისშესახებ
/მომხსენებელი:
ვანობაღაშვილიქონებისმართვისადაბუნებრივირესურსებისკომისიისთავმჯდომარე/
10.
საფინანსო
საბიუჯეტოკომისიისთავმჯდომარისინფორმაცია
წელსგაწეულიმუშაობისშესახებ.

2018

/მომხსენებელი: სერგოლობჯანიძე - საფინანსო-საბიუჯეტოკომისიისთავმჯდომარე/

მოისმინეს
1.
,,ონისმუნიციპალიტეტის
2019
ონისმუნიციპალიტეტისსაკრებულოს
2018
დადგენილებაშიცვლილებისშეტანისთაობაზე.

წლისბიუჯეტისდამტკიცებისშესახებ“
წლის
13
დეკემბის
#43

/მომხსენებელითინათინბროლაშვილი
ონისმუნიციპალიტეტისმერიისსაფინანსოსაბიუჯეტოსამსახურისბიუჯეტისდაგეგმარებისადაანალიზისგანყოფილებისუფროსი/
მომხსენებელმასაკრებულოსწევრებსგააცნოდადგენილებისპროექტი
,,ონისმუნიციპალიტეტის
2019
წლისბიუჯეტისდამტკიცებისშესახებ“
ონისმუნიციპალიტეტისსაკრებულოს
2018
წლის
13
დეკემბის
#43
დადგენილებაშიცვლილებისშეტანისთაობაზე.
/დანართითანერთვის/
მერმა გააკეთა განმარტება იმასთან დაკავშირებით, რომ სოფელ გლოლის მოსახლეობა
ითხოვდა ტრანსპორტით მომსახურებას სკოლის მოსწავლეებითვის, რომლებსაც სურდათ

სიარული ჭიდაობის, ცეკვის და ხალხური საკრავების შემსწავლელ წრეებზე. ამ ბიუჯეტში ეს
მოთხოვნა გათვალისწინებულია. ასევე დაინიშნა სოფელ ღების სკოლაში ჭიდაობის
მასწავლებელი, რომელიც კვირაში ორი დღე ავა და თუ მსურველები იქნებიან ცეკვის წრესაც
გააკეთებენ და გააგზავნიან მასწავლებელს.
ვასილ მეტრეველმა მოითხოვა ამ ტრანსპორტში უწერის და ლაგვანთის ბავშვების დამატება.
ვლადიმერჩლაიძემდასვა საკითხისოფელბარში მუნიციპალური ტრანსპორტის დანიშვნის
შესახებ ბაზრის დღეებში. ავტომაქანის ქირაობა მოსახლეს თითქმის 60 ლარი უჯდება.
ამიტომ მათთვის შეღავათი იქნებოდა მუნიციპალური ტანსპორტი.
ვასილ მეტრეველი დაინტერესდა აგრეთვე ქ.ონის კეთილმოწყობაზე გამოცხადებული
ტენდერით, რომელიც ჩავარდა.
მერმა განმარტა, რომ პროექტირებაზე დაიხარჯა დიდი თანხა, მაგრამ მაინც საჭირო გახდა
მისი კორექტირება. თანხა რჩება უცვლელი, ხოლო მოცულობები შემცირდება.
საკითხიდადგაკენჭისყრაზე
მომხრეყველა, წინააღმდეგიარცერთი
გადაწყდა: დამტკიცდა დადგენილების პროექტი ,,ონის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის
ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 13
დეკემბის #43 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.
მოისმინეს:
2.
,,ონისმუნიციპალიტეტისტერიტორიაზესახელმწიფოდაონისმუნიციპალიტეტისსაკუთრებაშ
იარსებულიარასასოფლოსამეურნეოდანიშნულებისმიწისნორმატიულიფასისდადგენისშესახებ”.
/მომხსენებელი: დავითრაზმაძე - მერიის ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკისა და
ქონების მართვის სამსახურის უფროსი/
მომხსენებელმაწარმოადგინადადგენილებისპროექტი
,,ონისმუნიციპალიტეტისტერიტორიაზესახელმწიფოდაონისმუნიციპალიტეტისსაკუთრებაშ
იარსებულიარასასოფლოსამეურნეოდანიშნულებისმიწისნორმატიულიფასისდადგენისშესახებ”
დააღნიშნა,
რომწარმოდგენილპროექტშიგასულ
2018
წელთანშედარებითარასასოფლოსამეურნეოდანიშნულებისმიწის
1
კვ.მზენორმატიულიფასიუცვლელიადამისისაწყისიფასიქალაქისტერიტორიაზეშეადგენს
10
ლარს, სოფლებში 5 ლარსდასოფელთაშორისარეალში 2,5 ლარს. ფასი არ შეცვლილა გასულ
წელთან შედარებით, მაგრამ გაზრდილია წინა წლებთან მიმართებაში.
გივი მეტრეველმა დასვა შეკითხვა ხომ არ შეიძლება გაკეთდეს ზონირება ქალაქის
ტერიტორიაზე.

ვასო მეტრეველმა ისაუბრა სოფლების ტერიტორიების საზღვრების დადგენაზე 2006 წლის
თვითმმართველობის კოდექსის თანახმად.
საკითხიდადგაკენჭისყრაზე
მომხრეყველა, წინააღმდეგიარცერთი
გადაწყდა: დამტკიცდა დადგენილების პროექტი ,,ონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე
სახელმწიფო და ონის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო
დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ”.
მოისმინეს:
3.
,,ონისმუნიციპალიტეტისმერიისთანამდებობისპირთადაპროფესიულსაჯარომოხელეთასაშტ
ატონუსხისადათანამდებობრივისარგოებისდამტკიცებისშესახებ“
ონისმუნიციპალიტეტისსაკრებულოს
2018
წლის
29
მარტის
N14
დადგენილებაშიცვლილებისშეტანისთაობაზე.
/მომხსენებელი: თამარლობჯანიძე - მერიისადმინისტრაციულისამსახურისუფროსი/
მომხსენებელმაწარმოადგინადადგენილებისპროექტი
,,ონისმუნიციპალიტეტისმერიისთანამდებობისპირთადაპროფესიულსაჯარომოხელეთასაშტ
ატონუსხისადათანამდებობრივისარგოებისდამტკიცებისშესახებ“
ონისმუნიციპალიტეტისსაკრებულოს
2018
წლის
29
მარტის
N14
დადგენილებაშიცვლილებისშეტანისთაობაზედააღნიშნა,
რომცვლილებაგამოიწვიაიმან,
რომმერიისზედამხედველობისსამსახურსდაემატა 1 შტატი 600 ლარიანი თანამდებობრივი
სარგოთი, შესყიდვებისსამსახურს დაემატებაგანგოფილება შტატების იგივე რაოდენობით,
ოღონდ შემცირდება მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახურში ერთი შტატი.
ამავდროულადადმინისტრაციულერთეულებშიმერისწარმომადგენლებისხელფასიგაიზარდა
100
ლარითდაგათვალისწინებულიიქნასაქართველოსმთავრობისადმინისტრაციისსამართლებრი
ვიშენიშვნამერისმოადგილეებისხელფასისშემცირებისთაობაზე.
საკითხიდადგაკენჭისყრაზე
მომხრეყველა, წინააღმდეგიარცერთი
გადაწყდა: დამტკიცდა დადგენილების პროექტი
თანამდებობის პირთა და პროფესიულ საჯარო
თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“.

,,ონის მუნიციპალიტეტის მერიის
მოხელეთა საშტატო ნუსხისა და

მოისმინეს:
4.
„ონისმუნიციპალიტეტისმაღალმთიანდასახლებაშიმუდმივადმცხოვრებიპირისსტატუსისმქ
ონეპირებზეონისმუნიციპალიტეტის
2019
წლისბიუჯეტიდანსოციალურიდახმარებისგაცემისწესისდამტკიცებისშესახებ“

ონისმუნიციპალიტეტისსაკრებულოს
2018
დადგენილებაშიცვლილებისშეტანისთაობაზე .

წლის

13

დეკემბრის

N44

/მომხსენებელი:
მარინერაზმაძე
განათლების,
კულტურის,
სპორტისადაახალგაზრდულსაქმეთა,
სოციალურიდაჯანმრთელობისდაცვისსამსახურის,
სოციალურიდაჯანმრთელობისდაცვისგანყოფილებისუფროსი/
მომხსენებელმაწარმოადგინადადგენილებისპროექტი
,,ონისმუნიციპალიტეტისმაღალმთიანდასახლებაშიმუდმივადმცხოვრებიპირისსტატუსისმქ
ონეპირებზეონისმუნიციპალიტეტის
2019
წლისბიუჯეტიდანსოციალურიდახმარებისგაცემისწესისდამტკიცებისშესახებ“
ონისმუნიციპალიტეტისსაკრებულოს
2018
წლის
13
დეკემბრის
N44
დადგენილებაშიცვლილებისშეტანისთაობაზედააღნიშნა,
რომდღეისმდგომარეობითსოციალურიდახმარებისგაცემახდებამათისამსახურისმიერმომზა
დებულიდასკვნისსაფუძველზემერისხელმოწერით,
რისშემდგომაცსაფინანსოსამსახურიუზრუნველყოფსთანხისგაცემასხაზინისმეშვეობით.
ხაზინისმომსახურებისსისტემაშითანხისგაცემისთვისკისაჭიროაგადაწყვეტილებისასახვა.
სწორედაქედანგამომდინარედადგადღისწესრიგშისაკითხიცვლილებისშეტანისთაობაზედებ
ულებისმეთხუთმეტემუხლში.
მუხლსდაემატებამე-5
პუნქტად,
რომსრულყოფილიდოკუმენტაციისშემთხვევაშიგადაწყვეტილებისმიღებახდებამერისბრძანე
ბისსაფუძველზე.
სონია გუგეშაშვილმა დასვა საკითხი, რომ სოციალური დახმარების პაკეტიდან გაკეთდეს
თანადაფინანსება
რომელიმე
დაავადებაზე.
საქართველოში
თითქმის
ყველა
მუნიციპალიტეტს აქვს ეს დახმარება ჩვენს გარდა და კარგი იქნებოდა თუ მოსახლეობის
გაჭირვებას ცოტა მაინც შევამსუბუქებდით.
მარინე რაზმაძემ კი აღნიშნა, რომ იმ მცირე ბიუჯეტით რაც ამ სამსახურს აქვს ეს
შეუძლებელია, რადგან 3000 სოციალურად დაუცველი და 2000 პენსიონერია აღრიცხული.
შუქურა ჯაფარიძის აზრით რამე პროცენტი რომ დაწესდეს, მაგრამ არაუმეტეს 1000 ლარისა
ცუდი არ იქნებოდა.
ვასილ მეტრეველმა კი თქვა, რომ აუცილებლად იქნება გასაკეთებელი ანალიზი ამ
ყველაფერზე და ბიუჯეტს შეიძლება გაორმაგება ან გასამმაგებაც დაჭირდეს ამ ცვლელების
განსახორციელებლად. საბოლოოდ შეთანხმდნენ, რომ ეს მომავლის საქმეა და კარგად უნდა
გაითვალოს. ამ ეტაპზე ს.გუგეშაშვილის მიერ წარმოდგენილი საკითხის განხორციელება
შეუძლებელია.
საკითხიდადგაკენჭისყრაზე
მომხრეყველა, წინააღმდეგიარცერთი
გადაწყდა: დამტკიცდა 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
მოისმინეს:
5.
„ონისმუნიციპალიტეტისმერიისპირველადისტრუქტურულიერთეულისზედამხედველობის
სამსახურისდებულებისდამტკიცებისშესახებ“ ონისმუნიციპალიტეტისსაკრებულოს 2018
წლის 29 მარტი N 24 დადგენილებაშიცვლილებისშეტანისთაობაზე.
/მომხსენებელიმარიამგობეჯიშვილი
მერიისადმინისტრაციულისამსახურისიურიდიულიგანყოფილებისუფროსი/

-

მომხსენებელმაწარმოადგინადადგენილებისპროექტი
„ონისმუნიციპალიტეტისმერიისპირველადისტრუქტურულიერთეულისზედამხედველობის
სამსახურისდებულებისდამტკიცებისშესახებ“ ონისმუნიციპალიტეტისსაკრებულოს 2018
წლის
29
მარტი
N
24
დადგენილებაშიცვლილებისშეტანისთაობაზედააღნიშნა,
რომცვლილებადებულებაშიგამოიწვიაიმან, რომსამსახურსდაემატაერთისაშტატოერთეული.
საკითხიდადგაკენჭისყრაზე
მომხრეყველა, წინააღმდეგიარცერთი
გადაწყდა: დამტკიცდა 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.
მოისმინეს:
6.
„ონისმუნიციპალიტეტისმერიისპირველადისტრუქტურულიერთეულისშესყიდვებისადამატ
ერიალურ-ტექნიკურიუზრუნველყოფისსამსახურისდებულებისდამტკიცებისშესახებ“
ონისმუნიციპალიტეტისსაკრებულოს
2018
წლის
29
მარტის
N23
დადგენილებაშიცვლილებისშეტანისთაობაზე.
/მომხსენებელი:
მარიამგობეჯიშვილი
მერიისადმინისტრაციულისამსახურისიურიდიულიგანყოფილებისუფროსი/

-

მომხსენებელმაწარმოადგინადადგენილებისპროექტი
„ონისმუნიციპალიტეტისმერიისპირველადისტრუქტურულიერთეულისშესყიდვებისადამატ
ერიალურ-ტექნიკურიუზრუნველყოფისსამსახურისდებულებისდამტკიცებისშესახებ“
ონისმუნიციპალიტეტისსაკრებულოს
2018
წლის
29
მარტის
N23
დადგენილებაშიცვლილებისშეტანისთაობაზედააღნიშნა,
რომაქაცცვლილებაგამოწვეულიასაშტატონუსხაშიცვლილებით.
კერძოდშესყიდვებისსამსახურშიერთისაშტატოერთეულისგაუქმებით.
საკითხიდადგაკენჭისყრაზე

მომხრეყველა, წინააღმდეგიარცერთი
გადაწყდა: დამტკიცდა 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.
მოიმინეს: 7. 2019
წელსონისმუნიციპალიტეტშიგანსახორციელებელიპროექტისმოწონებისთაობაზე(ქ.
ონშისაგანგებოსიტუაციებისკოორდინაციისადაგადაუდებელიდახმარებისცენტრისსასწრაფო
სამედიცინოდახმარებისრაიონულისამსახურისშენობისპროექტი).
/მომხსენებელიშორენაბიძიშვილი მერიისსივრცითიმოწყობისადაინფრასტრუქტურისსამსახურისმეორეკატეგორიისუფროსისპ
ეციალისტი/
მომხსენებელმაწარმოადგინაგანკარგულებისპროექტიქ.
ონშისაგანგებოსიტუაციებისკოორდინაციისადაგადაუდებელიდახმარებისცენტრისსასწრაფო
სამედიცინოდახმარებისრაიონულისამსახურისშენობისპროექტისმოწონებისშესახებ.
მანაღნიშნა,
რომშენობაწარმოადგენსერთსართულიანკარკასულნაგებობასწერტილოვანისაძირკველითდა
ქანობიანიგადახურვითშენობაიყოფაორძირითადნაწილად:
საძინებელდაადმინისტრაციულზონებად, განაშენიანებისსაანგარიშოფართობია 184.656 მ2 /
დანართითანერთვის/
საკითხიდადგაკენჭისყრაზე
მომხრეყველა, წინააღმდეგიარცერთი
გადაწყდა: დამტკიცდა განკარგულების პროექტი 2019 წელს ონის მუნიციპალიტეტში
განსახორციელებელი პროექტის მოწონების თაობაზე
მოისმინეს: 8 .ქ. ონშიაღმაშენებლისქუჩა №46-შიმდებარეუძრავიქონებიდან (ს/კ 88.18.24.007)
499,2
კვ.მ
ისფართობისა(ა)იპონისმუნიციპალიტეტისბიბლიოთეკისათვისპირდაპირიგანკარგვისწესით
სარგებლობისუფლებით,
უსასყიდლოუზურფრუქტისფორმითგადაცემისსაკითხისშეთანხმებისშესახებ.
/მომხსენებელი:
დავით
რაზმაძე
მერიისეკონომიკურიგანვითარების,
სტატისტიკისადაქონებისმართვისსამსახურისუფროსი/
მომხსენებელმაწარმოადგინაგანკარგულებისპროექტიქ.
ონშიაღმაშენებლისქუჩა
№46შიმდებარეუძრავიქონებიდან
(ს/კ
88.18.24.007)
499,2
კვ.მ
ისფართობისა(აიპონისმუნიციპალიტეტისბიბლიოთეკისათვისპირდაპირიგანკარგვისწესითს
არგებლობისუფლებით,
უსასყიდლოუზურფრუქტისფორმითგადაცემისსაკითხისშეთანხმებისშესახებდაგანმარტა,

რომამშენობაშიდარჩენილიამხოლოდბიბლიოთეკა,
რომელსაცარაქვსგადაცემულიპირდაპირიგანკარგვისწესითსარგებლობისუფლებითფართიდ
ასაჭიროაგადაცემა.
საკითხიდადგაკენჭისყრაზე
მომხრეყველა, წინააღმდეგიარცერთი
გადაწყდა: დამტკიცდა განკარგულების პროექტი ქ. ონში აღმაშენებლის ქუჩა №46-ში მდებარე
უძრავი ქონებიდან (ს/კ 88.18.24.007) 499,2 კვ.მ -ის ფართობის ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის
ბიბლიოთეკისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო
უზურფრუქტის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების შესახებ.
მოისმინეს:
9.ქონებისმართვისადაბუნებრივირესურსებისკომისიისინფორმაცია,
ონისმუნიციპალიტეტისმერიისეკონომიკურიგანვითარების,
სტატისტიკისადაქონებისმართვისსამსახურისმიერ 2018 წელშიგაყიდულიქონებისშესახებ
/მომხსენებელი:
ვანობაღაშვილიქონებისმართვისადაბუნებრივირესურსებისკომისიისთავმჯდომარე/
მომხსენებელმაწარმოადგინაინფორმაციაონისმუნიციპალიტეტისმერიისეკონომიკურიგანვი
თარების,
სტატისტიკისადაქონებისმართვისსამსახურისმიერ
2018
წელშიგაყიდულიქონებისშესახებ.
/დანართითანერთვის/
გადაწყდა: ცნობად იქნა მიღებული წარმოდგენილი ინფორმაცია
მოისმინეს: 10. საფინანსო წელსგაწეულიმუშაობისშესახებ.

საბიუჯეტოკომისიისთავმჯდომარისინფორმაცია

2018

/მომხსენებელი: სერგოლობჯანიძე - საფინანსო-საბიუჯეტოკომისიისთავმჯდომარე/
მომხსენებელმაწარმოადგინაინფორმაციასაფინანსო საბიუჯეტოკომისიისთავმჯდომარისინფორმაცია 2018 წელსგაწეულიმუშაობისშესახებ.
დანართითანერთვის/

/

გადაწყდა:ცნობად იქნა მიღებული წარმოდგენილი ინფორმაცია.
დღისწესრიგითგათვალისწინებულისაკითხებისამოწურვისშემდეგსხდომისთავმჯდომარემს
ხდომადახურულადგამოაცხადა.

შუქურაჯაფარიძე
საკრებულოსთავმჯდომარე

