
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 
საფინანსო–საბიუჯეტო კომისია 

6 
5 03 9

სხდომას თავმჯდომარეობდა   ოლეგ ნაჭყებია 
სხდომას ესწრებოდნენ კომისიის წევრები      თორნიკე კირთაძე 
          ირაკლი კაკულია 

თორნიკე შონია 
თორნიკე ხარჩილავა 

          ზურაბ ჩაჩუა 
 
         
მოისმინეს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო–საბიუჯეტო
კომისიის სხდომის დღის წესრიგის შესახებ

მომხს ოლეგ ნაჭყებია 
 

დ ღ ი ს      წ ე ს რ ი გ ი 

 

1.   ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის IV კვარტლის 
შემოსულობების შესრულებისა და ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრების ხარჯვის 
მდგომარეობის შესახებ.  

მომხს.   ო. ნაჭყებია 

2.  „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ 
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 24 დეკემბრის № 24/40 
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. 

მომხს.   ო. ნაჭყებია 

3.  განკარგულების პროექტი ,,თვითმმართველი ქალაქის–ფოთის (თვითმმართველი 
ერთეულის) მიერ დაფუძნებული და ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი 
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების მოსამსახურეთა თანამდებობრივი 
სარგოების ზედა ზღვრის განსაზღვრის შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის–ფოთის 
საკრებულოს 2012 წლის 26 დეკემბრის №27/141 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის 
თაობაზე“ (დანართი 3). 

მომხს.   ო. ნაჭყებია 

4. განკარგულების პროექტი ,,თვითმმართველი ქალაქის–ფოთის (თვითმმართველი 
ერთეულის) მიერ დაფუძნებული და ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი 
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების მოსამსახურეთა თანამდებობრივი 
სარგოების ზედა ზღვრის განსაზღვრის შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის–ფოთის 
საკრებულოს 2012 წლის 26 დეკემბრის №27/141 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის 
თაობაზე“ (დანართი 4) . 

მომხს.   ო. ნაჭყებია 



 

5. განკარგულების პროექტი ,,თვითმმართველი ქალაქის–ფოთის (თვითმმართველი 
ერთეულის) მიერ დაფუძნებული და ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი 
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების მოსამსახურეთა თანამდებობრივი 
სარგოების ზედა ზღვრის განსაზღვრის შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის–ფოთის 
საკრებულოს 2012 წლის 26 დეკემბრის №27/141 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის 
თაობაზე“ (დანართი 10). 

მომხს.   ო. ნაჭყებია 

6. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის 2 თვის ბიუჯეტის შესრულების 
ანგარიში. ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი და ათვისებული 
თანხების შესახებ ინფორმაცია. 

  მომხს.   ო. ნაჭყებია 

 

მოისმინეს: ოლეგ ნაჭყებიას მოხსენება ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის 
ბიუჯეტის IV კვარტლის შემოსულობების შესრულებისა და ბიუჯეტიდან 
გამოყოფილი სახსრების ხარჯვის მდგომარეობის შესახებ.  

 

აზრი გამოთქვეს:    თ. შონიამ, თ. ხარჩილავამ 

დაადგინეს:   1. ქალაქ  ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო   
კომისიის ექსპერტ-სპეციალისტის მიერ შესწავლილი საკითხი - „ქალაქ ფოთის 
მუნიციპალიტეტის   2018  წლის ბიუჯეტის IV კვარტლის შემოსულობების 
შესრულებისა და ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრების ხარჯვის 
მდგომარეობის შესახებ“  და საფინანსო დოკუმენტაციის შესწავლის აქტები 
მიღებულ იქნას ცნობად, თანახმად დანართებისა. 

2. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერმა (გოჩა კურდღელია)  საქართველოს 
ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის  კოდექსის“ 54-ე 
მუხლის  პირველი პუნქტის  „ბ.დ.“ ქვეპუნქტის შესაბამისად,  გაატაროს 
ქმედითი ღონისძიებები ქალაქ  ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 
დაფინანსებაზე მყოფი ზოგიერთი ორგანიზაცია-დაწესებულების ბალანსზე 
რიცხული დებიტორულ-კრედიტორული დავალიანებების შემცირება-
აღმოფხვრისთვის და გაწეული მუშაობის შესახებ აცნობოს ქალაქ  ფოთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 15 აპრილამდე.    

3. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის IV კვარტლის 
შემოსულობების შესრულებისა და ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრების  
ხარჯვისთვის გაწეული მუშაობა ცნობად იქნას მიღებული. 

  მომხრე 6 წინააღმდეგი 0 

 



მოისმინეს: თორნიკე კირთაძის მოხსენება დადგენილების პროექტის „ქალაქ ფოთის 
მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ 
ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 24 დეკემბრის № 24/40 
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. 

აზრი გამოთქვეს:    თ. შონიამ, ზ. ჩაჩუამ 

დაადგინეს:    საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო  კომისია ეთანხმება წარმოდგენილ 
პროექტს და მიზანშეწონილად მიაჩნია აღნიშნული საკითხი განხილულ იქნას 
საკრებულოს ბიუროსა და საკრებულოს   სხდომაზე. 

  მომხრე 6 წინააღმდეგი 0 

 

მოისმინეს: ოლეგ ნაჭყებიას მოხსენება განკარგულების პროექტი ,,თვითმმართველი 
ქალაქის–ფოთის (თვითმმართველი ერთეულის) მიერ დაფუძნებული და 
ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირების მოსამსახურეთა თანამდებობრივი 
სარგოების ზედა ზღვრის განსაზღვრის შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის–
ფოთის საკრებულოს 2012 წლის 26 დეკემბრის №27/141 განკარგულებაში 
ცვლილების შეტანის თაობაზე“ (დანართი 3). 

 

აზრი გამოთქვეს:    თ. შონიამ, თ. კირთაძემ 

დაადგინეს:      საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისია ეთანხმება წარმოდგენილ 
პროექტს შემდეგი შენიშვნის გათვალისწინებით: 

განკარგულების პროექტში მუხლი 3.  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„  3. განკარგულება ძალაშია ხელმოწერისთანავე და ამოქმედდეს 2019 წლის 1 
აპრილიდან “. 

საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისია ეთანხმება წარმოდგენილ 
პროექტს და მიზანშეწონილად მიაჩნია აღნიშნული საკითხი განხილულ იქნას 
საკრებულოს ბიუროსა და საკრებულოს   სხდომაზე. 

  მომხრე 6 წინააღმდეგი 0 

 

მოისმინეს: ოლეგ ნაჭყებიას მოხსენება განკარგულების პროექტი ,,თვითმმართველი 
ქალაქის–ფოთის (თვითმმართველი ერთეულის) მიერ დაფუძნებული და 
ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირების მოსამსახურეთა თანამდებობრივი 
სარგოების ზედა ზღვრის განსაზღვრის შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის–
ფოთის საკრებულოს 2012 წლის 26 დეკემბრის №27/141 განკარგულებაში 
ცვლილების შეტანის თაობაზე“ (დანართი 4). 

 



აზრი გამოთქვეს:    ზ. ჩაჩუამ, თ. ხარჩილავამ 

დაადგინეს:  საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისია ეთანხმება წარმოდგენილ 
პროექტს შემდეგი შენიშვნის გათვალისწინებით: 

განკარგულების პროექტში მუხლი 3.  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„  3. განკარგულება ძალაშია ხელმოწერისთანავე და ამოქმედდეს 2019 წლის 1 
აპრილიდან “. 

საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისია ეთანხმება წარმოდგენილ 
პროექტს და მიზანშეწონილად მიაჩნია აღნიშნული საკითხი განხილულ 
იქნას საკრებულოს ბიუროსა და საკრებულოს   სხდომაზე. 

  მომხრე 6 წინააღმდეგი 0 

მოისმინეს: ოლეგ ნაჭყებიას მოხსენება განკარგულების პროექტი ,,თვითმმართველი 
ქალაქის–ფოთის (თვითმმართველი ერთეულის) მიერ დაფუძნებული და 
ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირების მოსამსახურეთა თანამდებობრივი 
სარგოების ზედა ზღვრის განსაზღვრის შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის–
ფოთის საკრებულოს 2012 წლის 26 დეკემბრის №27/141 განკარგულებაში 
ცვლილების შეტანის თაობაზე“ (დანართი 10). 

აზრი გამოთქვეს:    თ. შონიამ, ო. ნაჭყებიამ 

დაადგინეს:  საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისია ეთანხმება წარმოდგენილ 
პროექტს და მიზანშეწონილად მიაჩნია აღნიშნული საკითხი განხილულ იქნას 
საკრებულოს ბიუროსა და საკრებულოს   სხდომაზე. 

  მომხრე 6 წინააღმდეგი 0 

 

მოისმინეს: ოლეგ ნაჭყებიას ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის 2 თვის 
ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში. ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო 
ფონდიდან გამოყოფილი და ათვისებული თანხების შესახებ ინფორმაცია. 

აზრი გამოთქვეს:    ზ. ჩაჩუამ, თ. შონიამ 

დაადგინეს:  ოლეგ ნაჭყებიას ინფორმაცია „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის  2019 წლის 2 
თვის ბიუჯეტის  შესრულების ანგარიში. ასევე ადგილობრივი ბიუჯეტის 
სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი და ათვისებული თანხების შესახებ“ 
ცნობად იქნას მიღებული. 

მომხრე 6 წინააღმდეგი 0 

 

საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის  

თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი                    ო. ნაჭყებია 


