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გამოყენებულია	კვალიფიციური
ელექტრონული	ხელმოწერა/

ელექტრონული	შტამპი

"ქალაქ	ფოთის	მუნიციპალიტეტის	2023-2026	წლების	პრიორიტეტების	დოკუმენტის
მომზადების	თაობაზე“	ქალაქ	ფოთის	მუნიციპალიტეტის	მერის	2022	წლის	1	ივნისის	N

ბ42.422215215	ბრძანებაში	ცვლილების	შეტანის	შესახებ

საქართველოს	 ორგანული	 კანონის	 ,,ადგილობრივი	 თვითმმართველობის	 კოდექსი”	 54-ე	 მუხლის
პირველი	პუნქტის	,,ე.ე“	ქვეპუნქტის,	61-ე	მუხლის	მესამე	პუნქტის	,,ა“	ქვეპუნქტის,	 საქართველოს
ზოგადი	ადმინისტრაციული	კოდექსის	63-ე	მუხლის	პირველი	ნაწილის	შესაბამისად,

ვბრძანებ:

მუხლი	 1.	 შევიდეს	 ცვლილება	 ქალაქ	 ფოთის	 მუნიციპალიტეტის	 მერის	 2022	 წლის	 1	 ივნისის	 N
ბ42.422215215	ბრძანებაში	"ქალაქ	ფოთის	მუნიციპალიტეტის	 2023-2026	 წლების	 პრიორიტეტების
დოკუმენტის	 მომზადების	 თაობაზე“	და	 აღნიშნული	 ბრძანების	 სარეზოლუციო	 ნაწილის	 პირველი
მუხლის	"ა"	ქვეპუნქტით	დამტკიცებული	დანართი	N	1	ჩამოყალიბდეს	თანდართული	რედაქციით.

მუხლი	 2.	 ბრძანება	 შეიძლება	 გასაჩივრდეს	 მისი	 კანონმდებლობით	 გათვალისწინებული	 წესით
გაცნობის	დღიდან	ერთი	თვის	ვადაში,	ფოთის	საქალაქო	სასამართლოში	(მის.	ქალაქი	ფოთი,	დავით
აღმაშენებლის	ქუჩა	N	3).

მუხლი	3.	ბრძანება	ძალაშია	ხელმოწერისთანავე.

ბექა	ვაჭარაძე

ქალაქ	ფოთის	მუნიციპალიტეტის	მერია-ქალაქ	ფოთის
მუნიციპალიტეტის	მერი



 
 

დანართი 1 

 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2023-2026 წლების  

პრიორიტეტების დოკუმენტის მომზადების მიზნით შექმნილი  

სამუშაო ჯგუფის შემადგენლობა 

 

ბექა ვაჭარაძე მერი - თავმჯდომარე 

დავით კვიციანი მერის პირველი მოადგილე - თანათავმჯდომარე 

მამუკა პაპასკირი მერის მოადგილე - სამუშაო ჯგუფის მუდმივი 

წარმომადგენელი 

ლექსო თოდუა მერის მოადგილე - სამუშაო ჯგუფის მუდმივი 

წარმომადგენელი 

ვასილ თოდუა საფინანსო-საბიუჯეტო და შესყიდვების სამსახურის 

უფროსი - სამუშაო ჯგუფის კოორდინატორი 

გვანცა გვაძაბია ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი - სამუშაო ჯგუფის 

მუდმივი წარმომადგენელი 

ნინო გვასალია მდგრადი განვითარებისა და ინოვაციების სამსახურის 

უფროსი - სამუშაო ჯგუფის მუდმივი წარმომადგენელი 

გიორგი თოლორდავა ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსი - სამუშაო ჯგუფის 

მუდმივი წარმომადგენელი 

დავით ჯგერენაია არქიტექტურის სამსახურის უფროსი - სამუშაო ჯგუფის 

მუდმივი წარმომადგენელი 

მაია მაკალათია ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის 

უფროსი -  სამუშაო ჯგუფის მუდმივი წარმომადგენელი 

ზურაბ ტიბუა კულტურისა და სპორტის სამსახურის უფროსი - სამუშაო 

ჯგუფის მუდმივი წარმომადგენელი 

ქეთევან სოფრომაძე 

საინფორმაციო, საგარეო და საზოგადოებასთან 

ურთიერთობების განყოფილების პირველი კატეგორიის 

უფროსი სპეციალისტი - სამუშაო ჯგუფის მუდმივი 

წარმომადგენელი 

ნარგიზა გაბელია საქმისწარმოების განყოფილების უფროსი - სამუშაო ჯგუფის 

მუდმივი წარმომადგენელი 

ნათია გუჯაბიძე 

ზურაბ ბერაია 

გელა ჭყონია 

ეკატერინე ჯაბუა 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენლები 

(უბნების მიხედვით) - სამუშაო ჯგუფის მუდმივი 

წარმომადგენლები 



 
 

მაია დოლბაია საკრებულოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილე - სამუშაო 

ჯგუფის მუდმივი წარმომადგენელი 

შალვა სარდალიშვილი საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე - სამუშაო ჯგუფის 

მუდმივი წარმომადგენელი 

ნანა ვეკუა საკრებულოს სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე 

- სამუშაო ჯგუფის მუდმივი წარმომადგენელი 

ბექა მორჩილაძე 
საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების და 

ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარე - სამუშაო 

ჯგუფის მუდმივი წარმომადგენელი 

ნიკა კორშია 
საკრებულოს იურიდიულ, სამანდატო საპროცედურო 

საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე - სამუშაო 

ჯგუფის მუდმივი წარმომადგენელი 

თორნიკე ხარჩილავა 
საკრებულოს ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების 

საკითხების კომისიის თავმჯდომარე - სამუშაო ჯგუფის 

მუდმივი წარმომადგენელი 

თემურ დუნდუა 
საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის 

თავმჯდომარე - სამუშაო ჯგუფის მუდმივი 

წარმომადგენელი 

ნიკოლოზ იზორია საკრებულოს წევრი - სამუშაო ჯგუფის მუდმივი 

წარმომადგენელი 

უჩა დოლიძე საკრებულოს წევრი - სამუშაო ჯგუფის მუდმივი 

წარმომადგენელი 

ნანა საბულუა საკრებულოს წევრი - სამუშაო ჯგუფის მუდმივი 

წარმომადგენელი 

ინგა გვასალია 

საქართველოს პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალი 

პროფკავშირის ფოთის საქალაქო ორგანიზაციის 

თავმჯდომარე - სამუშაო ჯგუფის მუდმივი 

წარმომადგენელი 

ილია ქვარცხავა სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს წარმომადგენელი  - სამუშაო 

ჯგუფის მუდმივი წარმომადგენელი 

 

 

 

 

 

 

 




