
                                                                                                                      
                                                                                                                               

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

მე-3  სხდომის 

დღის  წესრიგი: 

                                                                                                                                                   29 მარტი,  2022 წელი. 

 

1.ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის IV კვარტლის შემოსულობების შესრულებისა 

და ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრების  ხარჯვის მდგომარეობის შესახებ. 

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

 

 

2.ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის სამსახურის ანგარიში   

2021 წლის საქმიანობის შესახებ. 

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

 /თანამომხს: ჯონი გურგენაძე - ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტისა  

                                                         და მონიტორინგის სამსახურის უფროსი/ 

 

 

3.ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 

არსებული სატრანსპორტო საშუალება BMC, TGR 1832 (რეგისტრაციის ნომერი II 425 CI, გამოშვების წელი 

- 2021, ტიპი - სპეციალიზებული)-ის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,ქალაქ 

ფოთის მუნიციპალიტეტის სერვისების ცენტრისათვის“ თხოვების ფორმით, აუქციონის გარეშე, 

უსასყიდლო უვადო სარგებლობაში გადაცემასთან დაკავშირებით თანხმობის მიცემის შესახებ. 

  /მომხს:  ბექა ვაჭარაძე -  ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერი/   

  /თანამომხს: თორნიკე ხარჩილავა - ქონების  მართვისა და ბუნებრივი რესურსების  

                                                                   საკითხების   კომისიის  თავმჯდომარე/ 

 

 

4.ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 

არსებული სატრანსპორტო საშუალება FOTON, BJ1049V8ADA-1 (რეგისტრაციის ნომერი HV 459 HV, 

გამოშვების წელი - 2021, ტიპი - სატვირთო ბორტიანი)-ის არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირის ,,ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სერვისების ცენტრისათვის“ თხოვების ფორმით, 

აუქციონის გარეშე, უსასყიდლო უვადო სარგებლობაში გადაცემასთან დაკავშირებით თანხმობის მიცემის 

შესახებ. 

  /მომხს:  ბექა ვაჭარაძე -  ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერი/   

  /თანამომხს: თორნიკე ხარჩილავა - ქონების  მართვისა და ბუნებრივი რესურსების  

                                                                   საკითხების   კომისიის  თავმჯდომარე/ 

 

 

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

მრავალფუნქციური საცურაო კომპლექსის“ მიერ გაწეული მომსახურების ტარიფების  განსაზღვრის 

შესახებ.  

 /მომხს:  ბექა ვაჭარაძე -  ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერი/   

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

 

 

6.სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2019-2020 წლების საქმიანობის 

შესაბამისობის აუდიტის ანგარიშთან დაკავშირებით დროებითი სამუშაო ჯგუფის შექმნისა და 

პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ. 

/მომხს: დარეჯან ცხვიტარია - ფრაქცია   „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ თავმჯდომარე                  

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

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

                                                  კომისიის   თავმჯდომარე/ 
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7. ,,ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მწვანე ნარგავების დაცვის, მოვლისა და აღდგენის 

წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის   მუნიციპალიტეტის   საკრებულოს 2016 წლის 27 ივლისის       

 №13/26 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. 

  /მომხს:  ბექა ვაჭარაძე -  ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერი/   

   /თანამომხს: თორნიკე ხარჩილავა - ქონების  მართვისა და ბუნებრივი რესურსების  

                                                                   საკითხების   კომისიის  თავმჯდომარე/ 

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

                                                    კომისიის   თავმჯდომარე/ 

 

 

8. საქართველოს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ 2022 წელს დამტკიცებული ფოთის 

მუნიციპალიტეტის   2019-2020  წლების საქმიანობის შესაბამისობის აუდიტის ანგარიშის შესახებ 

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

 

 

 

 

 

                   საკრებულოს თავმჯდომარე                                                      ალექსანდრე ტყებუჩავა 

 

 


