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ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

თავმჯდომარის 
 

ბრძანება № 62

 

KA000061845516920

 23 / მარტი / 2020 წ.
 

 
„ქალაქ  ფოთის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს  2 0 2 0  წლის  მარტის  თვის  სამუშაო

რეგლამენტის  დამტკიცების  შესახებ“  ქალაქ  ფოთის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს
თავმჯდომარის  2 0 2 0  წლის  2 8  თებერვლის  №  5 1  ბრძანებაში  ცვლილების  შეტანისა  და

მარტის  თვის  საკრებულოს  მორიგი  სხდომის ,  საკრებულოს  ბიუროს  სხდომის
თარიღის  გადატანის  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.

„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 24 დეკემბრის №21/56 დადგენილებით დამტკიცებული საკრებულოს
რეგლამენტის მე-7 მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, საკრებულოს სხდომა ტარდება , როგორც წესი ,
ყოველი თვის ბოლო კვირას.  მორიგი სხდომის ჩატარების ბოლო კვირის კონკრეტულ დღეს განსაზღვრავს
საკრებულოს თავმჯდომარე.

„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის მარტის თვის სამუშაო რეგლამენტის
დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2020 წლის 28
თებერვლის № 51 ბრძანებით დამტკიცებული საკრებულოს 2020 წლის მარტის თვის სამუშაო რეგლამენტის
შესაბამისად, 2020 წლის 26 მარტს 1430 

საათზე დაგეგმილია საკრებულოს ბიუროს სხდომა, ხოლო 2020 წლის 26
მარტს 1500

საათზე დაგეგმილია საკრებულოს სხდომა.

„ახალი კორონავირუსის (COVID 19) შესაძლო გავრცელების პრევენციის მიზნით საჯარო

დაწესებულებებში საქმიანობის განსაკუთრებულ ღონისძიებათა განსაზღვრის შესახებ“საქართველოს
მთავრობის 2020 წლის 12 მარტის №529 განკარგულების მე-3 მუხლის „ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ეპიდემიური
საფრთხის შემცირებამდე უნდა შეიზღუდოს დაწესებულების მიერ საჯარო ღონისძიებების ორგანიზება.

ამდენად, ახალი კორონავირუსის (COVID 19) შესაძლო გავრცელების პრევენციის მიზნით,
მიზანშეწონილია 2020 წლის 26 მარტს 1430 

საათზე დაგეგმილი საკრებულოს ბიუროს სხდომა, ხოლო 2020 წლის
26 მარტს 1500

საათზე დაგეგმილი საკრებულოს სხდომა გადატანილ იქნას ეპიდემიური საფრთხის
შემცირებამდე.    საკრებულოს მორიგი სხდომისა და საკრებულოს ბიუროს სხდომის მოწვევის შესახებ ცალკე
გამოიცეს საკრებულოს თავმჯდომარის ბრძანება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.  

საქართველოს კანონის ,,საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“ 63-ე  მუხლების
პირველი ნაწილის შესაბამისად, ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტში ცვლილების ან დამატების შეტანის
უფლება აქვს მის გამომცემ ადმინისტრაციულ ორგანოს. ამდენად, საკრებულოს თავმჯდომარე/თავმჯდომარის
მოვალეობის შემსრულებელი უფლებამოსილია ცვლილება შეიტანოს „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს 2020 წლის მარტის თვის სამუშაო რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2020 წლის 28 თებერვლის №51 ბრძანებაში.

საქართველოს პრეზიდენტის 2020 წლის 21 მარტის N1 დეკრეტის, საქართველოს პარლამენტის 2020
წლის 21 მარტის N5864-სს დადგენილების, საქართველოს პრეზიდენტის 2020 წლის 21 მარტის №1 ბრძანების,
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 61-ე მუხლის პირველი და
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მე-3 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის ,,საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“ 52-
ე, 53-ე მუხლების, 63-ე მუხლის პირველი ნაწილის, „ახალი კორონავირუსის (COVID 19) შესაძლო გავრცელების
პრევენციის მიზნით საჯარო დაწესებულებებში საქმიანობის განსაკუთრებულ ღონისძიებათა განსაზღვრის
შესახებ“საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 12 მარტის № 529 განკარგულების, „ქალაქ ფოთის
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს 2014 წლის 24 დეკემბრის №21/56 დადგენილების,  შესაბამისად, ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ: 

  
 
 
1.  შეტანილ იქნას ცვლილება „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის მარტის თვის სამუშაო
რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2020
წლის 28 თებერვლის № 51 ბრძანებაში, კერძოდ: ბრძანებით დამტკიცებულ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს 2020 წლის მარტის თვის თანდართულ სამუშაო რეგლამენტში, 2020 წლის 26 მარტს 1430 

საათზე

დაგეგმილი საკრებულოს ბიუროს სხდომა, ხოლო 2020 წლის 26 მარტს 1500
საათზე დაგეგმილი საკრებულოს

სხდომა გადატანილ იქნას ეპიდემიური საფრთხის შემცირებამდე.    საკრებულოს მორიგი სხდომისა და
საკრებულოს ბიუროს სხდომის მოწვევის შესახებ ცალკე გამოიცეს საკრებულოს თავმჯდომარის ბრძანება
საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.  

2. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსმა ლელა ჩიჩუამ უზრუნველყოს
რეგლამენტით გათვალისწინებული ორგანიზაციულ-ტექნიკური ღონისძიებების გატარება.

3. „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონის 62-ე მუხლის,
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 52-ე მუხლის მე-2 ნაწილის, საქართველოს

ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის 22-ე მუხლის მე-3 ნაწილის, საქართველოს ზოგადი

ადმინისტრაციული კოდექსის 178-ე მუხლის შესაბამისად, ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს დაინტერესებული
მხარის მიერ გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში, ფოთის საქალაქო სასამართლოში (მისამართი: ქალაქ ფოთის
მუნიციპალიტეტი, დავით აღმაშენებლის ქუჩა №3).

4.  ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

 

 
  
  

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი

აკაკი დარჯანია
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