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ქალაქ	ფოთის	მუნიციპალიტეტის	მერთან	გამართული	თათბირის

ო	ქ	მ	ი

თათბირს	 ესწრებოდნენ:	 მერის	 პირველი	 მოადგილე	 ალექსანდრე	 ტყებუჩავა,
მერის	მოადგილეები	ზაქარია	გვრიტიშვილი	და	მამუკა	პაპასკირი,	ქალაქ	ფოთის
მუნიციპალიტეტის	 2022-2025	 წლების	 პრიორიტეტების	 დოკუმენტის
მოსამზადებელი	სამუშაო	ჯგუფის	წევრები.

დ	ღ	ი	ს	წ	ე	ს	რ	ი	გ	ი:

ქალაქ	 ფოთის	 მუნიციპალიტეტის	 2022-2025	 წლების	 პრიორიტეტების
დოკუმენტის	 მომზადებასთან	 დაკავშირებით	 გასატარებელი	 ღონისძიებების
შესახებ.

მომხსენებელი:	ქალაქ	ფოთის	მუნიციპალიტეტის	მერიის	საფინანსო-

საბიუჯეტო	სამსახურის	უფროსი	ვასილ	თოდუა

ქალაქ	 ფოთის	 მუნიციპალიტეტის	 მერიის	 საფინანსო-საბიუჯეტო	 სამსახურის
უფროსმა	 ვასილ	 თოდუამ	 თათბირის	 მონაწილეებს	 გააცნო	 ქალაქ	 ფოთის
მუნიციპალიტეტის	მერის	2021	 წლის	26	თებერვლის	Nბ42.42210575	 ბრძანებით
დამტკიცებული	 ქალაქ	 ფოთის	 მუნიციპალიტეტის	 2022-2025	 წლების
პრიორიტეტების	 დოკუმენტის	 მომზადების	 მიზნით,	 მუნიციპალიტეტის	 შიდა
საბიუჯეტო	 კალენდრით	 განსაზღვრული	 აქტივობების	 მიმდინარეობა	 და
საქართველოს	 ფინანსთა	 სამინისტროდან	 15	 ივლისს	 მიღებული	 ძირითადი
პარამეტრების	 შესაბამისად,	 წარმოადგინა	 ქალაქ	 ფოთის	 მუნიციპალიტეტის
2022-2025	 წლების	 პრიორიტეტების	 პირველადი	 დოკუმენტი,	 რომელშიც
გათვალისწინებულ	იქნა	დღევანდელი	მოთხოვნები	და	მოქალაქეთა	ინტერესები.

აზრი	 გამოთქვეს:	 ალექსანდრე	 ტყებუჩავამ,	 ზაქარია	 გვრიტიშვილმა,	 მამუკა
პაპასკირმა,	 იაგორ	 რომანაშვილმა,	 მაია	 მაკალათიამ,	 ზურაბ	 ტიბუამ,	 უბნებში
მერის	 წარმომადგენლებმა,	 რომლებმაც	 წარმოადგინეს	 ახალი,	 პრიორიტეტული
პროგრამები,	ქვეპროგრამები	და	ღონისძიებები.

ქალაქ	 ფოთის	 მუნიციპალიტეტის	 მერის	 პირველი	 მოადგილის	 ალექსანდრე



ტყებუჩავას	აზრით,	საკრებულოს	წევრთა	რაოდენობის	ზრდასთან	დაკავშირებით,
გასათვალისწინებელია	 დარბაზის	 მოწყობა	 და	 დამატებით	 ავეჯის	 შეძენის
თანხები.

მანვე	 წამოაყენა	 არჩილ	 ხორავას	 სახელობის	 სახელოვნებო	 სასწავლებლის
შენობის	 რემონტის	 საკითხი,	 რაც	 კულტურული	 მემკვიდრეობის	 ძეგლს
წარმოადგენს.

ალექსანდრე	 ტყებუჩავას	 აზრით,	 აუცილებელია	 ცენტრალურ	 პარკში	 უსადენო
ინტერნეტის,	ელექტრო	მოწყობილობის	შეძენა	და	გაზონების	მოწყობა.

ქალაქ	ფოთის	მუნიციპალიტეტის	მერის	მოადგილემ	მამუკა	პაპასკირმა	პარკის
ადმინისტრაციის	შენობისა	და	ინვენტარის	შესანახი	სათავსოს	მოწყობის
აუცილებლობაზე	ისაუბრა.

ზურაბ	 ტიბუამ	 კულტურისა	 და	 სპორტის	 სამსახურის	 შენობის	 საკითხი	 დააყენა.
მანვე	 სპორტის	 ახალი	 წრეების	 და	 მივიწყებული	 სახეობების	 მაგიდის	 ტენისი,
ტანვარჯიშის	 და	 ჩოგბურთის	 აღორძინებაზე	 ისაუბრა.	 მანვე	 კულტურის	 აიპების
ოპტიმიზაციის	 საკითხი	 დააყენა.	 აუცილებელია	 მოსწავლე-ახალგაზრდობის
სახლის	კაპიტალური	რემონტი.

შეხვედრაზე	 ისაუბრეს	 ქალაქის	 იმ	 მონაკვეთებზე,	 რომელიც	 წვიმის	 დროს
სისტემატურად	 იტბორება.	 მათ	 შორისაა	 ლაგრანჟეს	 ქუჩა	 და	 მდინარე	 რიონის
სანაპირო.

ქალაქ	 ფოთის	 მუნიციპალიტეტის	 მერის	 მოადგილემ	 ზაქარია	 გვრიტიშვილმა
ახალი	ღია	არხების	გაყვანის	საკითხი	დააყენა.

თათბირი	შეაჯამა:	ქალაქ	ფოთის	მუნიციპალიტეტის	მერმა	გოჩა	კურდღელიამ,
რომელმაც	 კონკრეტული	 მოსაზრება	 გააცნო	 სამუშაო	 ჯგუფს	 მშენებლობის,
ინფრასტრუქტურისა	 და	 კეთილმოწყობის	 კუთხით	 განსახორციელებელი
სამუშაოების,	 ჩასატარებელი	 ახალგაზრდულ,	 სპორტულ	 და	 კულტურულ
ღონისძიებების	და	განსახორციელებელი	სოციალურ	და	ჯანდაცვის	პროგრამების
შესახებ.

ქალაქ	 ფოთის	 მუნიციპალიტეტის	 მერის	 გოჩა	 კურდღელიას	 აზრით,	 მომავალი
წლის	 ბიუჯეტში	 უნდა	 იქნას	 გათვალისწინებული	 სატრანსპორტო	 კომპანიის
ავტოპარკის,	 საცურაო	 აუზისა	 და	 ფოთის	 ცენტრალური	 პარკის	 მოვლა-
პატრონობის	 ხარჯი.	 ასევე,	 ის	 დაპირებები,	 რაც	 მოსახლეობისთვის	 იქნა
გაცემული.	 მათ	 შორისაა,	 პეტიციით	 შემოსული	 მოთხოვნა	 ნაბადაში	 კულტურის
სახლის	 მშენებლობა	 და	 საჭიდაო	 დარბაზის	 კაპიტალური	 რემონტი.	 სათანადო
ყურადღებაა	 მისაქცევი	 მალთაყვის	 ტყე-პარკზე.	 მომავალი	 წლის	 ბიუჯეტში
გასათვალისწინებელია	 ნახევარ	 მილიონამდე	 ლარი,	 რათა	 გატარდეს
ღონისძიებები.

მერმა	 ყურადღება	 გაამახვილა	 მერიის	 სამსახურების	 ერთ	 სივრცეში
განსათავსებლად,	 ფართის	 შეძენასთან	 დაკავშირებით,	 და	 სანაცვლოდ	 მერიის
დაქვემდებარებაში	 არსებული	 აუთვისებელი	 ფართების	 აუქციონის	 ან	 იჯარის
წესით	გაცემაზე.	მანვე	დააყენა	საკითხი	მერიის	შენობის	ეზოს	მოწესრიგებასა	და
ავტოსადგომის	მოწყობაზე.

ქალაქ	ფოთის	მუნიციპალიტეტის	მერის,	მერის	მოადგილეების,	სამუშაო	ჯგუფის
წევრების	 მიერ	 გამოთქმული	 შენიშვნების,	 წინადადებების,	 მოსაზრებების
გათვალისწინებით



გამოყენებულია	კვალიფიციური
ელექტრონული	ხელმოწერა/

ელექტრონული	შტამპი

დაადგინეს:

მოწონებულ	 და	 მიღებულ	 იქნას	 სახელმძღვანელოდ	 ქალაქ	 ფოთის
მუნიციპალიტეტის	2022-2025	წლების	პრიორიტეტების	პირველადი	დოკუმენტი.

ქალაქ	ფოთის	მუნიციპალიტეტის	მერის	შენიშვნებისა	და	შეფასების	საფუძველზე,
სამუშაო	ჯგუფის	წევრებზე	გაიცა	შემდეგი	დავალებები:

1.	 2021	 წლის	 1	 სექტემბრამდე	 ქალაქ	 ფოთის	 მუნიციპალიტეტის	 მერიის
საფინანსო-საბიუჯეტო	 სამსახურმა,	 წარმოადგინოს	 მერის	 ბრძანების	 პროექტი
„ქალაქ	 ფოთის	 მუნიციპალიტეტის	 2022-2025	 წლების	 საშუალოვადიანი
სამოქმედო	გეგმის	დამტკიცების	თაობაზე“.

2.	2021	წლის	1	ნოემბრამდე	ქალაქ	ფოთის	მუნიციპალიტეტის	მერიის	საფინანსო-
საბიუჯეტო	 სამსახურმა,	 წარმოადგინოს	 ქალაქ	 ფოთის	 მუნიციპალიტეტის	 2022
წლის	ბიუჯეტის	პროექტი,	პრიორიტეტების	დოკუმენტთან	ერთად,	საქართველოს
ფინანსთა	 სამინისტროდან	 2021	 წლის	 5	 ოქტომბერს	 მიღებული	 საპროგნოზო
მაჩვენებლების	გათვალისწინებით.

3.	 სამუშაო	 ჯგუფმა	 უზრუნველყოს	 ქალაქ	 ფოთის	 მუნიციპალიტეტის	 2022-2025
წლების	 პრიორიტეტების	 დოკუმენტის	 მოსამზადებელი	 საბიუჯეტო	 კალენდრით
გათვალისწინებული	ღონისძიებების	შესრულების	ვადების	დაცვა.

4.	სამუშაო	ჯგუფის	მომდევნო	შეკრება	დაიგეგმოს	2021	წლის	1	ნოემბერს.

გოჩა	კურდღელია

ქალაქ	ფოთის	მუნიციპალიტეტის	მერია-ქალაქ	ფოთის
მუნიციპალიტეტის	მერი
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