
 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  მე-7   სხდომის 

 

დღის  წესრიგი:                                                                                                                              

28 მაისი, 2021 წელი. 

1.“ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 23 დეკემბრის №21/27 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე. 

/მომხს: გოჩა კურდღელია -  ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერი/   

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

                                                                                                              

2.ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურის, სივრცითი მოწყობისა და   

ადმინისტრაციული ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის ანგარიში.  

/მომხს: თორნიკე ხარჩილავა - სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების და  

                                                        ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარე/  

/თანამომხს: დავით ჯგერენაია  - ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურის,  

                                                            სივრცითი მოწყობისა და   ადმინისტრაციული   ზედამხედველობის                               

                                                            სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი/ 

 

3.ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში შავი ზღვის სანაპირო ზოლში 

ზომამცირე გემების ბაზირების პუნქტების  ადგილების განსაზღვრის შესახებ. 

/მომხს: გოჩა კურდღელია -  ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერი/   

/თანამომხს: თორნიკე ხარჩილავა - სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების და  

                                                                 ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარე/  

 

4.„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგულარული სამგზავრო 

გადაყვანის ნებართვის გაცემის ფასის განსაზღვრის, ნებართვის გაცემისთვის კონკურსის ჩატარებისა 

და ნებართვის გაცემის ფასის გადახდის წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2021 წლის 13 აპრილის   №5/10 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. 

/მომხს: გოჩა კურდღელია -  ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერი/   

/თანამომხს: დავით კვიციანი -  იურიდიულ, სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის   

                                                          კომისიის თავმჯდომარე/      

/თანამომხს: თორნიკე ხარჩილავა - სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების და  

                                                               ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარე/  

 

5.ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგულარული სამგზავრო 

გადაყვანის სანებართვო მოწმობის, უწყებრივი სანებართვო რეესტრის (ჟურნალის) ფორმის და  

სანებართვო მოწმობის შევსებისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ. 

/მომხს: გოჩა კურდღელია -  ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერი/   

/თანამომხს: დავით კვიციანი -  იურიდიულ, სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის   

                                                          კომისიის თავმჯდომარე/      

/თანამომხს: თორნიკე ხარჩილავა - სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების და  

                                                               ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარე 

 

6.ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში წარდგენილი 2021 წლის 28 აპრილის  პეტიციის - 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში, ხობის ქუჩაზე მდებარე სკვერში, საბავშვო მოედნისა და სკვერის 

მოწყობის (მომხსენებელი: გოჩა ფირცხალავა, მცხოვრები: ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი, გრიგოლ 

ცხადაიას ქუჩა №15-ში) შესახებ. 

/მომხს: თორნიკე ხარჩილავა - სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების და  

                                                        ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარე/  

 

 

 

 

 



7. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში წარდგენილი 2021 წლის 26  აპრილის  პეტიციის -

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში ველობილიკების მოწყობის (მომხსენებელი: გოჩა ფირცხალავა, 

მცხოვრები: ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი, გრიგოლ ცხადაიას ქუჩა N 15-ში)   შესახებ. 

/მომხს: თორნიკე ხარჩილავა - სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების და  

                                                        ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარე/  

 

8.ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში წარდგენილი 2021 წლის 19 მაისის   განცხადების-

პეტიციის (საინიციატივო ჯგუფის წევრები: დავით შონია, გენადი აფაქიძე, დომენტი 

ქართველიშვილი) შესახებ. 

/მომხს: თორნიკე ხარჩილავა - სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების და  

                                                        ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარე/  

 

9.„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის დებულების 

დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 18 აგვისტოს №14/17 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. 

/მომხს: გოჩა კურდღელია -  ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერი/   

/თანამომხს: დავით კვიციანი -  იურიდიულ, სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის   

                                                          კომისიის თავმჯდომარე/      

 

 

 

 

                  საკრებულოს თავმჯდომარე                                                                   ბექა ვაჭარაძე 


