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საქართველო

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის
 

ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა

ქალაქი ფოთი

№ 04/1338

19 / სექტემბერი / 2019 წ. KA000010475158819
 
 
 
 
 

არასამეწარმეო  (არაკომერციული )  იურიდიული  პირის -  , ,ქალაქ  ფოთის
მუნიციპალიტეტის  სოციალური  მომსახურების  ცენტრის“  წესდების  დამტკიცების ,

დირექტორის  დანიშვნისა  და  გასატარებელი  ღონისძიებების  შესახებ

 
საქართველოს ორგანული კანონის  „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“  54-ე მუხლის პირველი
პუნქტის ,,დ.ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერი  საკრებულოს თანხმობით
იღებს გადაწყვეტილებებს: კერძო სამართლის სამეწარმეო და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული
პირების დაფუძნების, რეორგანიზაციისა და ლიკვიდაციის შესახებ.

 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 4 სექტემბრის N 19/64 განკარგულებით ქალაქ ფოთის
მუნიციპალიტეტის მერს მიეცა თანხმობა განახორციელოს არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული
პირის ,,ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრის“ (ს/კ
415096309), არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის
სოციალური კვლევის ცენტრის“ (ს/კ 415093106)  რეორგანიზაცია (გაერთიანება) და რეორგანიზაციის
(გაერთიანების)  საფუძველზე  არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის- ქალაქ ფოთის
მუნიციპალიტეტის სოციალური მომსახურების ცენტრის  დაფუძნება. 

 
საქართველოს ორგანული კანონის  „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“   106 1 –ე  მუხლის მე–13
პუნქტის შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის/მუნიციპალიტეტების კერძო სამართლის იურიდიული პირის
ხელმძღვანელობაზე/წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის დანიშვნის/გათავისუფლების შესახებ
გადაწყვეტილებას შესაბამისი იურიდიული პირის წესდების (დებულების) შესაბამისად, როგორც კერძო
სამართლის იურიდიული პირის დამფუძნებელი/პარტნიორი/აქციონერი/წევრი, იღებს მუნიციპალიტეტის
აღმასრულებელი ორგანო. 

 აღნიშნულიდან გამომდინარე
  

ვბრძანებ:
  

1. რეორგანიზებულ (გაერთიანებულ) იქნეს არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ,,ქალაქ
ფოთის მუნიციპალიტეტის სოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრი“ (ს/კ 415096309),
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ,,ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სოციალური კვლევის
ცენტრი“ (ს/კ 415093106) და რეორგანიზაციის (გაერთიანების) საფუძველზე დაფუძნდეს არასამეწარმეო
(არაკომერციული) იურიდიული პირი- ,,ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სოციალური მომსახურების ცენტრი.“

 2. რეორგანიზებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ,,ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის
სოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრის“ (ს/კ 415096309), არასამეწარმეო (არაკომერციული)
იურიდიული პირი ,,ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სოციალური კვლევის ცენტრის“ (ს/კ 415093106)
სამართალმემკვიდრეა არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი- ,,ქალაქ ფოთის

მუნიციპალიტეტის სოციალური მომსახურების ცენტრი.“
 3. დამტკიცდეს არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი- ,,ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის

სოციალური მომსახურების ცენტრის“ წესდება თანახმად დანართისა.
 4. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი- ,,ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სოციალური

მომსახურების ცენტრის“ დირექტორად დაინიშნოს  მურთაზი თოდუა  (მცხოვრები, ქალაქ ფოთის
მუნიციპალიტეტი, კოსტავას ქუჩა N 20/38, პ/ნ 42001010782).

 5. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი- ,,ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სოციალური
მომსახურების ცენტრის“ დირექტორს დაევალოს უზრუნველყოს არასამეწარმეო (არაკომერციული)
იურიდიული პირი- ,,ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სოციალური მომსახურების ცენტრის“ დაფუძნებასთან
დაკავშირებული ღონისძიებების გატარება, აღნიშნული ბრძანების საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში
რეგისტრაცია და ყველა ქმედების განხორციელება, რომელიც ეხება აღნიშნული ბრძანებით



9/19/2019

file:///tmp/tomcat8-tomcat8-tmp/ddb57edb-d611-45bc-901c-20db0cdf18ec.html 2/2

გათვალისწინებული მოთხოვნების შესრულებას. 
 6. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის (გ.კურდღელია) მიერ არასამეწარმეო (არაკომერციული)

იურიდიული პირი- ,,ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სოციალური მომსახურების ცენტრის“ წესდების
დამტკიცებისა და ამოქმედების  შემდეგ ძალადაკარგულად ჩაითვალოს ის ინდივიდუალური

ადმინისტრაციულ -სამართლებრივი აქტები, რომლებიც ეხება ბრძანების პირველ მუხლში მითითებულ
რეორგანიზაციამდე არსებულ არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების დაფუძნებასა და
წესდების დამტკიცებას.

 7.  ცნობად იქნეს მიღებული ის გარემოება, რომ  ,,საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის
სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიერ
გაწეული მომსახურების საფასურის განაკვეთების, საფასურის გადახდევინების წესისა და მომსახურების
ვადებისდამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის  2011 წლის 29 დეკემბრის № 509 დადგენილების მე-6
მუხლის ,,კ“ პუნქტის შესაბამისად, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი განთავისუფლებულია რეგისტრაციის
საფასურის გადახდისაგან.

 8. 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 (მის. ქალაქი ფოთი,
აღმაშენებლის №3).

9.       ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

 
  
  

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერი გოჩა კურდღელია
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