
                                                                                                                             

                                                                                                                                   
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 

 

  საკრებულოს მე-5  სხდომის 

 

დღის  წესრიგი: 

 

                                                                                                                                                   24  მაისი,  2022 წელი. 

 

1.ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 

არსებული სატრანსპორტო საშუალება ISUZU BOGDAN (რეგისტრაციის ნომერი GG 820 WW, ტიპი - 

ავტობუსი, გამოშვების წელი - 2010)-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/ 

 

2.ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 

არსებული, ქალაქ ფოთში, ნინო ჟვანიას ქუჩა №7-ში, პირველ სართულზე მდებარე 922.17 კვ.მ. 

არასაცხოვრებელი ფართის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.10.736.01.504) და მეორე 

სართულზე მდებარე 28.20 კვ.მ. არასაცხოვრებელი ფართის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 

04.02.10.736.01.502) არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,თვითმმართველი ქალაქის-

ფოთის ხელბურთის კლუბი ოქროს ვერძისათვის“ უსასყიდლო უზუფრუქტის 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/ 

 

3.ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 

არსებული, ქალაქ ფოთში, ნინო ჟვანიას ქუჩა №7-ში,  №1 შენობა-ნაგებობაში, პირველ სართულზე 

მდებარე 354.14 კვ.მ. არასაცხოვრებელი ფართის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 

04.02.10.736.01.505), მეორე სართულზე მდებარე 66.72 კვ.მ. არასაცხოვრებელი ფართის (მიწის (უძრავი 

ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.10.736.01.503),  №2 შენობა-ნაგებობაში პირველ სართულზე მდებარე 

25.49 კვ.მ. არასაცხოვრებელი ფართის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.10.736.02.500) 

და ქალაქ ფოთში, ნინო ჟვანიას ქუჩა N7-ში მდებარე 1222.00 კვმ. არასასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.10.736) არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სპორტისა და ტურიზმის 

ცენტრისათვის“ უსასყიდლო უზუფრუქტის 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/ 

 

4.“ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების 

ნუსხისა და პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს, 2022 წლის 19 აპრილის,  №4/30 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ. 

/მომხს:  ბექა ვაჭარაძე -  ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერი/   

/თანამომხს: თორნიკე ხარჩილავა - ქონების  მართვისა და ბუნებრივი რესურსების  

                                                                 საკითხების   კომისიის  თავმჯდომარე/ 

 

 

 

 

 



 

5.ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 

არსებული აღრიცხვის კვანძის (მომხმარებელი - სსიპ ქალაქ ფოთის ვალერიან გუნიას სახელობის 

პროფესიული სახელმწიფო თეატრი, აბ N0410267910)  შპს ,,ენერგო-პრო ჯორჯიასათვის“ პირდაპირი 

განკარგვის წესით, უსასყიდლოდ, 2 (ორი) წლის ვადით უპირობოდ, თხოვების ფორმით, სარგებლობაში 

გადაცემასთან დაკავშირებით თანხმობის მიცემის შესახებ. 

/მომხს:  ბექა ვაჭარაძე -  ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერი/   

/თანამომხს: თორნიკე ხარჩილავა - ქონების  მართვისა და ბუნებრივი რესურსების  

                                                                 საკითხების   კომისიის  თავმჯდომარე/ 

 

6.,,ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 

არსებულ, ქალაქ ფოთში, მერაბ კოსტავას ქუჩა N200-ში მდებარე 2000.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.10.781) არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სერვისების ცენტრისათვის“ 

უზუფრუქტის უფლების შეწყვეტისა და მისი არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის 

,,ქალაქის-ფოთის ცენტრალური პარკისათვის“ უსასყიდლო უზუფრუქტის 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 

არსებული ქონების - შპს ,,საფეხბურთო კლუბი კოლხეთი 1913“-ის (ს/კ 215137830)  100 პროცენტი წილის 

ელექტრონული აუქციონით, მართვის უფლებით 49 (ორმოცდაცხრა) წლის ვადით გადაცემასთან 

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 ადმინისტრაციულ საზღვრებში შავი ზღვის სანაპირო ზოლში 

ზომამცირე გემების ბაზირების პუნქტების ადგილების განსაზღვრის შესახებ. 

/მომხს:  ბექა ვაჭარაძე -  ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერი/  

/თანამომხს:ბექა მორჩილაძე -   სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების და 

                                                         ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარე/     

 

9.ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში შავი ზღვის სანაპირო ზოლში 

ზომამცირე გემების ბაზირების პუნქტების ადგილების განსაზღვრის შესახებ. 

/მომხს:  ბექა ვაჭარაძე -  ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერი/  

/თანამომხს:ბექა მორჩილაძე -   სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების და 

                                                         ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარე/     

10.“ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში სპორტსმენთა ხელშეწყობის პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ 

თვითმმართველი ქალაქის – ფოთის საკრებულოს 2014 წლის 28 თებერვლის №6/5 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე.  

/მომხს:  ბექა ვაჭარაძე -  ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერი/  

/თანამომხს: ნანა ვეკუა - სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე/ 

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

                                                 კომისიის   თავმჯდომარე/ 

11.„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სასაფლაოების მოწყობისა და მოვლა-პატრონობის წესის 

დამტკიცების შესახებ” ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 7 ივლისის №14/19 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.  

/მომხს:  ბექა ვაჭარაძე -  ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერი/  

/თანამომხს:ბექა მორჩილაძე -   სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების და 

                                                         ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარე/     

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

                                                 კომისიის   თავმჯდომარე/ 

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

 



 

12.ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის 

დებულების დამტკიცების შესახებ. 

/მომხს:  დავით კვიციანი -  ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის მოვალეობის შემსრულებელი/  

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

                                                 კომისიის   თავმჯდომარე/ 

 

13.ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო  და შესყიდვების სამსახურის 

დებულების დამტკიცების შესახებ. 

/მომხს:  დავით კვიციანი -  ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის მოვალეობის შემსრულებელი/  

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

                                                 კომისიის   თავმჯდომარე/ 

 

14.ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტისა და ინსპექტირების სამსახურის 

დებულების დამტკიცების შესახებ. 

/მომხს:  დავით კვიციანი -  ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის მოვალეობის შემსრულებელი/  

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

                                                 კომისიის   თავმჯდომარე/ 

 

15.ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის დებულების დამტკიცების 

შესახებ. 

/მომხს:  დავით კვიციანი -  ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის მოვალეობის შემსრულებელი/  

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

                                                 კომისიის   თავმჯდომარე/ 

 

16.ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურისა და სპორტის სამსახურის დებულების 

დამტკიცების შესახებ. 

/მომხს:  დავით კვიციანი -  ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის მოვალეობის შემსრულებელი/  

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

                                                 კომისიის   თავმჯდომარე/ 

 

17.ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახურის დებულების დამტკიცების 

შესახებ. 

/მომხს:  დავით კვიციანი -  ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის მოვალეობის შემსრულებელი/  

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

                                                 კომისიის   თავმჯდომარე/ 

 

18.ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესა

ხებ. 

/მომხს:  დავით კვიციანი -  ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის მოვალეობის შემსრულებელი/  

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

                                                 კომისიის   თავმჯდომარე/ 

 

19.ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის მდგრადი განვითარებისა და ინოვაციების სამსახურის 

დებულების დამტკიცების შესახებ. 

/მომხს:  დავით კვიციანი -  ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის მოვალეობის შემსრულებელი/  

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

                                                 კომისიის   თავმჯდომარე/ 

 

 

20.,,ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 21 დეკემბრის №6/46 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე. 

/მომხს:  დავით კვიციანი -  ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის მოვალეობის შემსრულებელი/  

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

                                                 კომისიის   თავმჯდომარე/ 

 



 

21.„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 

N17/20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ”. 

/მომხს:  დავით კვიციანი -  ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის მოვალეობის შემსრულებელი/  

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

                                                 კომისიის   თავმჯდომარე/ 

 

22.არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის  ,,ქალაქ ფოთის მუნიციპალური ინსპექციის“ 

დაფუძნებაზე  თანხმობის  მიცემის  შესახებ. 

/მომხს:  დავით კვიციანი -  ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის მოვალეობის შემსრულებელი/  

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

                                                 კომისიის   თავმჯდომარე/ 

 

23.„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების უფლებამოსილების განხორციელებასთან 

დაკავშირებით საწვავისა და მობილური სატელეფონო კავშირის მომსახურებების ხარჯის ზღვრული 

ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 28 იანვრის 

N3/9 განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადებისა და გასატარებელი ღონისძიებების თაობაზე. 

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

                                        კომისიის   თავმჯდომარე/ 

 

24.ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის კულტურის განვითარების სტრატეგიის გეგმის დამტკიცების 

შესახებ. 

/მომხს:  ბექა ვაჭარაძე -  ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერი/  

/თანამომხს: ნანა ვეკუა - სოციალურ   საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე/ 

 

 

 

 

                   საკრებულოს თავმჯდომარე                                                      ალექსანდრე ტყებუჩავა 

 

 


