
 
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

მე-2  სხდომის 

 

დღის  წესრიგი: 

 

                                                                                                                               25 თებერვალი,  2022 წელი. 

 

1. „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 21 დეკემბრის №2/25 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე. 

 /მომხს:  ბექა ვაჭარაძე -  ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერი/   

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

 

2.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: თემურ დუნდუა  - საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე/ 

 

3. „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 

სერვისების ცენტრისა“ და ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მელიორაციის“ 

რეორგანიზაციაზე (გაერთიანებაზე) და რეორგანიზაციის (გაერთიანების) საფუძველზე  

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 

სერვისების ცენტრის“ დაფუძნებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“ ქალაქ ფოთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 31 იანვრის №1/14 განკარგულებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე. 

/მომხს:  ბექა ვაჭარაძე -  ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერი/  

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

                                                 კომისიის   თავმჯდომარე/ 

 /თანამომხს:ბექა მორჩილაძე -   სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების და 

                                                         ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარე/     

 

4. ,,ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შინაური ცხოველების ყოლისა და 

უმეთვალყურეოდ მიტოვებული, მოხეტიალე შინაური ცხოველების დაჭერა - იზოლირების წესის 

დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 29  მარტის   

№9/14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. 

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

                                         კომისიის   თავმჯდომარე/ 

/თანამომხს:ბექა მორჩილაძე -   სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების და 

                                                         ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარე/     

 

5.ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის  მიერ 2021 წელს სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის 

შესაბამისად განხორციელებული შესყიდვების თაობაზე.  

 /მომხს:  ბექა ვაჭარაძე -  ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერი/   

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

 

6. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის შესყიდვებისა და მატერიალური უზრუნველყოფის 

სამსახურის ანგარიშის შესახებ. 

/მომხს:  ნანა გიგინეიშვილი - მერიის შესყიდვებისა და მატერიალურ უზრუნველყოფის  

                                                      სამსახურის უფროსის მოვალეობის  შემსრულებელი.                                        

/თანამომხს: თემურ დუნდუა  - საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე/ 
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7. შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება  ,,ფოთის სატრანსპორტო კომპანიის“ ანგარიში 

გაწეული მუშაობის შესახებ. 

 /მომხს:  ვასილ დანელია -  შპს ,,ფოთის სატრანსპორტო კომპანიის“დირექტორი/   

 /თანამომხს:ბექა მორჩილაძე -   სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების და 

                                                         ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარე/     

 

 

            საკრებულოს თავმჯდომარე                                                      ალექსანდრე ტყებუჩავა 

 


