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საქართველო

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის
 

ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა

ქალაქი ფოთი

№ 04/487

25 / მარტი / 2020 წ. KA000072249623420
 
 
 
 
 

ქალაქ  ფოთის  მუნიციპალიტეტში  ახალი  კორონავირუსის  გავრცელების  აღკვეთის
მიზნით  გასატარებელი  ღონისძიებების  შესახებ

 
 
საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებასთან დაკავშირებით, ახალი
კორონავირუსის (COVID-19) მასობრივი გავრცელების, ქვეყნის წინაშე არსებული მზარდი გამოწვევის
გათვალისწინებით, ჯანმრთელობის დაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ გამოცხადებულ პანდემიაზე
შესაბამისი რეაგირების მიზნით, მიღებულ იქნა საქართველოს პრეზიდენტის 2020 წლის 21 მარტის N1 დეკრეტი,
საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 21 მარტის N5864-სს დადგენილება, საქართველოს პრეზიდენტის 2020
წლის 21 მარტის №1 ბრძანება.

 საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 54-ე მუხლის პირველი
პუნქტის „ე.ე“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის მე-3 პუნქტის ,,ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის ,,საქართველოს
ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“ 52-ე და 53-ე მუხლების შესაბამისად და „ახალი კორონავირუსის
(COVID19) შესაძლო პრევენციის მიზნით საჯარო დაწესებულებებში საქმიანობის განსაკუთრებულ

ღონისძიებათა განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 12 მარტის № 529 განკარგულების
(განკარგულებაში შესული ცვლილებების), ,,საქართველოში ახალი კორონავირუსის შესაძლო გავრცელების
აღკვეთის ღონისძიებებისა და ახალი კორონავირუსით გამოწვეული დაავადების შემთხვევებზე ოპერატიული
რეაგირების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 28 იანვრის N164
განკარგულების (განკარგულებაში შესული ცვლილებების) ,,საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე საგანგებო
მდგომარეობის გამოცხადებასთან დაკავშირებით გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ" საქართველოს
მთავრობის 2020 წლის 23 მარტის N181 დადგენილების, საქართველოში კორონავირუსის გავრცელების
საპრევენციო ღონისძიებების ფარგლებში შექმნილი უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს

გადაწყვეტილებების შესაბამისად,

 

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ :

1. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში ახალი კორონავირუსის გავრცელების აღკვეთის მიზნით, ქალაქ ფოთის
მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურულმა ერთეულებმა (სამსახურებმა), ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის
მერის წარმომადგენლებმა, მერიის დაქვემდებარებაში არსებულმა ორგანიზაციებმა და ქალაქ ფოთის
მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებულმა იურიდიულმა პირებმა,  საქართველოს პრეზიდენტის 2020 წლის 21
მარტის N1 დეკრეტის, „ახალი კორონავირუსის (COVID-19) შესაძლო პრევენციის მიზნით საჯარო
დაწესებულებებში საქმიანობის განსაკუთრებულ ღონისძიებათა განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს
მთავრობის 2020 წლის 12 მარტის №  529 განკარგულების (განკარგულებაში შესული ცვლილებების),
,,საქართველოში ახალი კორონავირუსის შესაძლო გავრცელების აღკვეთის ღონისძიებებისა და ახალი
კორონავირუსით გამოწვეული დაავადების შემთხვევებზე ოპერატიული რეაგირების გეგმის დამტკიცების
შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 28 იანვრის N164 განკარგულების (განკარგულებაში შესული
ცვლილებების) ,,საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებასთან

დაკავშირებით გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ " საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მარტის N181
დადგენილების, საქართველოში კორონავირუსის გავრცელების საპრევენციო ღონისძიებების ფარგლებში
შექმნილი უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებების, ჯანმრთელობის დაცვის მსოფლიო
ორგანიზაციის რეკომენდაციების, შესაბამის კომპეტენტური ორგანოების გადაწყვეტილებების თანახმად,
უზრუნველყონ ზემოაღნიშნული სამართლებრივი აქტებით, გადაწყვეტილებებით გათვალიწინებული

ღონისძიებების განხორციელება, თავიანთი კომპეტენციის ფარგლებში.
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2. დაევალოს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულებისა და მერიის
დაქვემდებარებაში არსებული ორგანიზაციების, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული
იურიდიული პირების ხელმძღვანელებს, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის

წარმომადგენლებს კონტროლზე აიყვანონ ამ ბრძანებით გათვალისწინებული ღონისძიებების შესრულება.

3. დაევალოს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულებისა და მერიის
დაქვემდებარებაში არსებული ორგანიზაციების, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული
იურიდიული პირების ხელმძღვანელებს, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის

წარმომადგენლებს საქართველოში ახალი კორონავირუსის გავრცელების აღკვეთის მიზნით გამოცემული
სამართლებრივი აქტებისა და საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებების გაცნობა საქართველოს
მთავრობის ოფიციალური ვებგვერდის (http://gov.ge/), საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ვებგვერდის-
https://matsne.gov.ge/ საშუალებით და მათი შესრულება მოქმედი კანონდებლობის შესაბამისად.

 4. ბრძანების შესრულებაზე კონტროლი დაევალოს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერს, მერის პირველ
მოადგილესა და მოადგილეებს, საკურატორო სფეროს შესაბამისად.

 5. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

6. ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს მისი კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით, გაცნობის დღიდან
ერთი თვის ვადაში, ფოთის საქალაქო სასამართლოში (მისამარათი: ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი, დავით
აღმაშენებლის ქ. N 3).

 

 
  
  

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერი გოჩა კურდღელია

http://gov.ge/
https://matsne.gov.ge/
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