
                                                                                                                                                   

 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 

 

  საკრებულოს  21-ე   სხდომის 

 

                                                                       დღის  წესრიგი: 

 

                                                                                                                                  23 დეკემბერი, 2020 წელი   

 

1.ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ. 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დანართი. 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2021-2024 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი. 

/მომხს: გოჩა კურდღელია -  ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერი/  

/თანამომხს: თორნიკე კირთაძე - საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე/ 

 

2.ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის  ბიუჯეტის  III კვარტლის  შემოსულობების 

შესრულებისა და ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრების  ხარჯვის მდგომარეობის შესახებ. 

/მომხს: თორნიკე კირთაძე - საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე/ 

 

3.ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შემოსულობების შესრულებისა და 

ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრების  ხარჯვის მდგომარეობის შესახებ. 

/მომხს: თორნიკე კირთაძე - საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე/ 

 

4.„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  კომისიების  შემადგენლობის  დამტკიცების  

შესახებ“ 2017 წლის 22 ნოემბრის №1/77 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

/მომხს:ჯემალ მიგინეიშვილი - სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების და  

                                       ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი/ 

                                                        

5.„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  ადგილობრივი (ქონების) გადასახადის  

შემოღებისა და მისი განაკვეთების  განსაზღვრის შესახებ“ ქალაქ ფოთის  მუნიციპალიტეტის  

საკრებულოს, 2015 წლის 8 აპრილის №9/12 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ. 

/მომხს: გოჩა კურდღელია -  ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერი/   

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

                                                            კომისიის  თავმჯდომარე/ 

6.საქართველოში ახალი კორონავირუსით გამოწვეული სოციალურ-ეკონომიკური  მდგომარეობის  

გაუარესების გამო, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავების   

მოსაკრებლის გადახდისაგან მოსახლეობისა და ზოგიერთი პირის  (ფიზიკური და  იურიდიული)  

გათავისუფლების შესახებ. 

/მომხს: გოჩა კურდღელია -  ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერი/   

/თანამომხს: თორნიკე კირთაძე - საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე/ 

 

7.ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის ქალაქ ფოთის  მუნიციპალიტეტის  საკუთრებაში 

არსებული ქალაქ ფოთში, დავით აღმაშენებლის ქუჩა №12-ში (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო  

კოდი 04.01.11.180) მდებარე მე-4 სართულზე არსებული 91.1 კვ.მ. არასაცხოვრებელი ფართის  N26 

მ ა ჟორიტარული  საარჩევნო ოლქის მაჟორიტარი  პარლამენტის წევრის  ირაკლი  ხახუბიას  

ბ ი უროსათვის  უსასყიდლო   უზუფრუქტის  ფორმით, ა უქციონის  გარეშე  სარგებ ლო ბ აშ ი  

გადაცემასთან დაკავშირებით თანხმობის მიცემის შესახებ. 

/მომხს: გოჩა კურდღელია -  ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერი/   

/თანამომხს:ჯემალ მიგინეიშვილი - სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების და  

                                       ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი/ 
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8.ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის  საკუთრებაში  

არსებულ 6 (ექვსი) ერთეულ სატრანსპორტო საშუალებაზე შპს ,,ფოთი ქალაქტრანსპორტისათვის“  

თხოვების უფლების შეწყვეტის და მისი შპს ,,ფოთის სატრანსპორტო კომპანიისათვის“ თხოვების 

ფორმით, აუქციონის 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/ 

 

 

9.ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2 021  წ ლის  სამუშაო   გეგმის  დამტკიცების 

შესახებ. 

/მომხს:ბექა ვაჭარაძე - საკრებულოს თავმჯდომარე/     

 

 

 

 

 

          საკრებულოს თავმჯდომარე                                                                          ბექა ვაჭარაძე 


