
 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

 

მე-2  სხდომის 

 

დღის  წესრიგი: 

                                                                                                                                 21  დეკემბერი, 2021 წელი. 

 

1.ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ.  

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2022-2025 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი.  

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დანართი.  

ინფორმაცია ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო   

(არაკომერციული) იურიდიული პირების 2022 წლის შემოსულობების გადასახდელებისა და 

ნაშთის  ცვლილების შესახებ. 

    /მომხს:  ბექა ვაჭარაძე -  ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერი/   

    /თანამომხს: თემური დუნდუა - საფინანსო - საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე/ 

 

2.„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის 

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

შეტანის თაობაზე. 

     /მომხს:  ბექა ვაჭარაძე -  ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერი/   

     /თანამომხს: თემური დუნდუა - საფინანსო - საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე/ 

 

3.,,ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა 

თანამდებობების რანგირების, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და 

საშტატო  ნუსხის დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 

წლის 28 ივლისის №17/20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ. 

    /მომხს:  ბექა ვაჭარაძე -  ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერი/   

    /თანამომხს: თემური დუნდუა - საფინანსო - საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე/ 
 

4.„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული და მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 

დაფინანსებაზე მყოფი არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების მოსამსახურეთა 

თანამდებობრივი სარგოების ზედა ზღვრის განსაზღვრის შესახებ“ ქალაქ ფოთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 29 იანვრის №2/5 განკარგულებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე 

  /მომხს:  ბექა ვაჭარაძე -  ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერი/   

   /თანამომხს: თემური დუნდუა - საფინანსო - საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე/ 

 

5.არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის  

მრავალფუნქციური საცურაო კომპლექსის“ დაფუძნებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ. 

 /მომხს:  ბექა ვაჭარაძე -  ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერი/   

 /თანამომხს: ნიკა კორშია  - იურიდიულ, სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის              

                                                   კომისიის   თავმჯდომარე/ 

 /თანამომხს: ნანა ვეკუა  -  სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე/ 

 

6.ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 

არსებული ქალაქ ფოთში, მშვიდობის ქუჩა №34ა-ში მდებარე უძრავი ქონების (მიწის (უძრავი 

ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.01.614) არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის 

,,ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სერვისების ცენტრისათვის“ უსასყიდლო  აღნაგობის ფორმით, 

აუქციონის გარეშე სარგებლობაში გადაცემასთან დაკავშირებით თანხმობის მიცემის შესახებ. 

   /მომხს:  ბექა ვაჭარაძე -  ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერი/   

   /თანამომხს: თორნიკე ხარჩილავა - ქონების  მართვისა და ბუნებრივი რესურსების  

                                                                   საკითხების   კომისიის  თავმჯდომარე/ 

 

 



 

7.ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში  

არსებულ სატრანპორტო საშულება GAZ 48321 (რეგისტრაციის ნომერი ABJ - 606)-ზე 

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 

სერვისების ცენტრისათვის“ უსასყიდლო სარგებლობის (თხოვება) უფლების შეწყვეტასთან 

დაკავშირებით თანხმობის მიცემის  შესახებ. 

  /მომხს:  ბექა ვაჭარაძე -  ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერი/   

  /თანამომხს: თორნიკე ხარჩილავა - ქონების  მართვისა და ბუნებრივი რესურსების  

                                                                   საკითხების   კომისიის  თავმჯდომარე/ 

 

8.ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის  2021 წლის ბიუჯეტის III კვარტლის შემოსულობების 

შესრულებისა და ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრების ხარჯვის მდგომარეობის შესახებ. 

/მომხს: თემური დუნდუა - საფინანსო - საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე/ 

 

9.ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შემოსულობებისა და 

ბიუჯეტიდან  გამოყოფილი სახსრების ხარჯვის მდგომარეობის შესახებ. 

 /მომხს: თემური დუნდუა - საფინანსო - საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე/ 

 

10.,,ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის დებულების დამტკიცების შესახებ“ 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 27 ივლისის №13/25 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე. 

   /მომხს: ნიკა კორშია - იურიდიულ, სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის  კომისიის   

                                          თავმჯდომარე/ 

   /თანამომხს: თემური დუნდუა - საფინანსო - საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე/ 

 

11.,,ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა 

თანამდებობების რანგირების, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და  

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 ივლისის №17/19 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის   შესახებ. 

  /მომხს: ნიკა კორშია  - იურიდიულ, სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის   კომისიის   

  /თანამომხს: თემური დუნდუა - საფინანსო - საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე/ 

 

12.ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების 

შესახებ. 

         /მომხს: ალექსანდრე ტყებუჩავა - საკრებულოს თავმჯდომარე/ 

 

 

 

 

 

            საკრებულოს თავმჯდომარე                                                      ალექსანდრე ტყებუჩავა 

 


