
                                                                                                                                                   

 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  მე-15    სხდომის 

 

                                                                       დღის  წესრიგი: 

                       27  აგვისტო, 2020 წელი     

 

 

1.  „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების  შესახებ“ ქალაქ ფოთის   

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 25 დეკემბრის №29/31 დადგენილებაში  ცვლილების 

შეტანის თაობაზე. 

 /მომხს: გოჩა კურდღელია -  ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერი/   

/თანამომხს: ოლეგი ნაჭყებია - საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარის 

                                                        მოვალეობის შემსრულებელი/ 

 

2.საქართველოში ახალი კორონავირუსით გამოწვეული სოციალურ-ეკონომიკური  მდგომარეობის  

გაუარესების  გამო  ქალაქ ფოთის  მუნიციპალიტეტში  ზოგიერთი  პირის  დასახლებული  

ტერიტორიის დასუფთავების მოსაკრებლის გადახდისაგან გათავისუფლების შესახებ. 

/მომხს: გოჩა კურდღელია -  ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერი/   

/თანამომხს: ოლეგი ნაჭყებია - საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარის 

                                                        მოვალეობის შემსრულებელი/ 

 

 

3.ქალაქ ფოთის მ უნიციპალიტეტის მ ერიის თანამდებობის  პირთა  და  სხვა მ ოსამსახურეთა  

თანამდებობების რანგირების, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო 

ნუსხის დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ ფოთის  მ უნიციპალიტეტის  ს აკრებულოს  2017 წ ლის  28 

ივლისის N17/20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ. 

/მომხს: გოჩა კურდღელია -  ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერი/   

/თანამომხს: ოლეგი ნაჭყებია - საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარის 

                                                        მოვალეობის შემსრულებელი/ 

 

4.ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში, რუსთაველის რკალი №20 (წმინდა გიორგის ქუჩის  მხრიდან) 

მრა ვალბინიანი  საცხოვრებელი  სახლის  ფასადზე  საზოგადო მოღვაწეების  რესპუბლიკის  

დამსახურებული ინჟინრის, ღირსების ორდენის კავალერის, ქალაქ ფოთის საპატიო მოქალაქის გივი 

თეოფილეს ძე ხომერიკის და რესპუბლიკის დამსახურებული  პედაგოგის , ღირსების  ორდენის  

კავალერის, ი. გოგებაშვილის სახელობის მედლის მფლობელის, ფოთის საპატიო მოქალაქის ციალა  

ვარლამის ასული კართხიას მემორიალური დაფის განთავსების შესახებ. 

/მომხს: გოჩა კურდღელია -  ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერი/   

/თანამომხს: ბაქარ ერაგია -  სოციალურ საკითხთა  კომისიის  თავმჯდომარე/ 

   

5.ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის  საკუთრებაში 

არსებული 4 (ოთხი) ერთეული პარკის სკამის საჯარო  სამართლის  იურიდიული  პირის  - ი ლია  

ჭავჭავაძის სახელობის ქალაქ ფოთის N5 საჯარო სკოლისათვის  თხოვების  ფორმით, ა უქციონის  

გარეშე, უსასყიდლო უვადო სარგებლობაში გადაცემასთან  დაკავშირებით თანხმობის  მიცემის  

შესახებ.       

/მომხს: გოჩა კურდღელია -  ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერი/   

/თანამომხს: თემურ დუნდუა - ქონების  მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების                                                                                     

                                                        კომისიის  თავმჯდომარე/ 

 

6.ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის  საკუთრებაში 

არსებული, ქალაქ ფოთში, შოთა რუსთაველის რკალი №10-ში  მდებარე  უძრავი ქონების  (მიწის  

(უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.07.081) სსიპ ,,ქალაქ ფოთის ვალერიან გუნიას სახელობის 

პროფესიული სახელმწიფო თეატრისათვის“ თხოვების ფორმით, აუქციონის გარეშე,  უსასყიდლო  

სარგებლობაში გადაცემასთან დაკავშირებით თანხმობის მიცემის შესახებ. 

/მომხს: გოჩა კურდღელია -  ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერი/   

/თანამომხს: თემურ დუნდუა - ქონების  მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების                                                                                     

                                                        კომისიის  თავმჯდომარე/ 

 



 

 

-2- 

 

7.საქართველოს ორგანული კანონის ,,საქართველოს საარჩევნო  კოდექსის“ შესაბამისად , ქალაქ 

ფოთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წინასაარჩევნო კამპანიის (აგიტაციის) ჩატარებისათვის 

გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, 2018 წლის  

14 აგვისტოს №17/52 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. 

/მომხს: გოჩა კურდღელია -  ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერი/   

/თანამომხს:თორნიკე ხარჩილავა - სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების და  

                                                               ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარე/                                                                

/თანამომხს: ხვიჩა ცხვიტარია  -  იურიდიულ, სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის   

                                                           კომისიის თავმჯდომარე/    

 

8.ქალაქ ფოთის  მუნიციპალიტეტის  საკუთრებაში  არსებული  ქონების  პრივატიზებისას  

განმეორებითი აუქციონის ჩატარებისა  და , ,ქალაქ ფოთის  მუნიციპალიტეტის ს აკუთრებაში 

არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხისა და პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების 

შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს , 2 018 წ ლის  3 1 ოქტომბრის, №20/69 

განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ. 

/მომხს: გოჩა კურდღელია -  ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერი/   

/თანამომხს: თემურ დუნდუა - ქონების  მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების                                                                                     

                                                        კომისიის  თავმჯდომარე/ 

 

 

 

 

 

 

           საკრებულოს თავმჯდომარე                                                            ბექა ვაჭარაძე 


