
 2020 წლის ბიუჯეტის  მიმოხილვა (6 თვე)  

2020 წელს დაგეგმილია ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები 25 522.0  

ათ. ლარი, მათ შორის გადასახადები 13 626.2 ათ. ლარი, გრანტები 7 773.0 ათ. ლარი, სხვა 

შემოსავლები 3 822.8  ათასი ლარი, არაფინანსური აქტივების კლებიდან  შემოსავალი  300.0 ათ . 
ლარი. 

2020 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი შეადგენს 7 450.0 ათ. ლარს. 

აქედან მიმდინარეობს შემდეგი სამუშაოები: 
 ჭავჭავაძის N142, N144 და დავით აღმაშენებლის N3ა მრავალსართულიანი ს/სახლების 

სახურავების კაპ. შეკეთება. 

 9 აპრილის ხეივანი N12 მრავალსართულიანი ს/სახლის სახურავის კაპ. შეკეთება. 

 დანელიას N72, 9 აპრილის ხეივანი N33, ერეკლე მეორის N30 მრავალსართულიანი 

ს/სახლების სახურავების კაპ. შეკეთება. 

 გურიის N177, N179, N187, N189 მრავალბინიანი ს/სახლების სახურავების კაპ. შეკეთება.  

 ჭანტურიას N7, N9, N11 მრავალბინიანი ს/სახლების სახურავების კაპ. შეკეთება. 

 კუნძულის სანაპირო ზოლისა და მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია. 

 ავტობუსების ავტოპარკის მშენებლობა. 

 ცენტრალური კულტურისა და დასვენების პარკის მოწყობა.  

 ბერდიანსკის ქუჩის რეაბილიტაცია. 

გასულ 2019 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხიდან 2020 წელს დასრულდა 

შემდეგი ღონისძიებები:  
 ვალერიან გუნიას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო თეატრის შენობის რეაბილიტაცია. 

 N3 საჯარო სკოლის ეზოს კეთილმოწყობა. 

 N1 საჯარო სკოლის ეზოს კეთილმოწყობა. 

2019 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხიდან , 2020 წელს მიმდინარეობს 

მდინარე კაპარჭას გაწმენდის, პალიასტომის ტბის ჰიდროდინამიური რეჟიმის აღდგენის 

სამუშაოები. 
 
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში 2020 წლის 6 თვეში დაფინანსდა შემდეგი ღონისძიებები:  

1.  ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე დაიხარჯა 2 122.5 ათ. ლარი. მათ შორის: 

ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე  - 37.4 ათ. ლარი. 

ბ) გარე განათებაზე - 313.5 ათ. ლარი. აქედან: 

 გარე განათების ელ. ენერგიის ხარჯების ანაზღაურებაზე  - 240.4 ათ. ლარი. 

 გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობაზე - 73.1 ათ. ლარი. 

გ) სანიაღვრე არხებისა და სატუმბო სადგურების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და 
ექპლოატაციაზე დაიხარჯა 230.3 ათ. ლარი. აქედან: 

 სატუმბო სადგურების ე. ენერგიის ხარჯების ანაზღაურებაზე - 13.1 ათ. ლარი. 

 სანიაღვრე არხებისა და სატუმბო სადგურების მოვლა-პატრონობაზე - 27.0 ათ. ლარი. 

 სამელიორაციო სამუშაოებზე - 190.2 ათ. ლარი. 

დ) ბინათმშენებლობაზე დაიხარჯა - 195.4 ათ. ლარი. აქედან: 
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 მრავალსართულიანი ს/სახლების ფასადების, სახურავებისა და სადარბაზოების 
რეაბილიტაციაზე - 122.8 ათ. ლარი. 

 მრავალსართულიანი ს/სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია, ექსპლოატაციაზე - 1.9 ათ. 
ლარი. 

 საბინაო ფონდის მოვლა-პატრონობაზე - 70.7 ათ. ლარი. 

ე) მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების რეაბილიტაცია-ექსპლოატაციაზე - 17.1 ათ. 
ლარი. 

ვ) კეთილმოწყობის ღონისძიებებზე დაიხარჯა - 1112.8 ათ. ლარი. აქედან: 

 საახალწლო ქალაქგაფორმებისათვის ინვენტარის შეძენაზე თამდევი მომსახურებით 
(მონტაჟი) - 221.2 ათ. ლარი. 

 მრავალბინიანი ს/სახლების ეზოების კეთილმოწყობაზე - 4.7 ათ. ლარი. 

 დიდების მემორიალის კაპ. შეკეთებაზე - 1.7 ათ. ლარი. 

 კუნძულის სანაპირო ზოლისა და მისასვლელი გზების რეაბილიტაციაზე - 236.7 ათ. ლარი. 

 ავტობუსების ავტოპარკის მშენებლობაზე - 111.0 ათ. ლარი. 

 ცენტრალური კულტურისა და დასვენების პარკის მოწყობაზე - 300.0 ათ. ლარი. 

 მარტოწყალას ტბაზე სათევზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობისა და ტერიტორიის 
კეთილმოწყობის სამუშაოებზე (პროექტირება-ექსპერტიზა) - 3.0 ათ. ლარი. 

 ატრაქციონებისა და ტრენაჟორების შეძენა-მონტაჟზე - 192.0 ათ. ლარი. 

 სასაფლაოების მოვლა-პატრონობაზე - 42.5 ათ. ლარი. 

ზ) სერვისების ცენტრის ხელშეწყობაზე - 133.1 ათ. ლარი. 

თ) სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურებაზე - 37.0 ათ. ლარი. 

ი) მელიორაციის ხელშეწყობაზე - 45.9 ათ. ლარი. 

  
2.  დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის ღონისძიებები დაფინანსდა 897.1 ათ. ლარით.  მათ შორის: 

ა) დასუფთავება და ნარჩენების გატანა - 419.6 ათ. ლარით.  

ბ) დასუფთავების მოსაკრებლის ადმინისტრირება - 58.0 ათ. ლარით. 

გ) გამწვანების სამუშაოები - 45.4 ათ. ლარით. 

დ) გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა - 110.2 ათ. ლარით. 

ე) უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცი - 18.6 ათ. ლარით. 

ვ) მდინარე კაპარჭის გაწმენდა და პალიასტომის ტბის ჰიდროდინამიური რეჟიმის აღდგენა - 

245.3 ათ. ლარით. 

 

3.  განათლების სფერო დაფინანსდა 1 314.7 ათ. ლარით. მათ შორის: 

 ა(ა)იპ „თვითმმართველი ქალაქ ფოთის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანება“ 

დაფინანსდა  1168.6 ათ. ლარით. 

 სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია დაფინანსდა 56.8 ათ. ლარით.  

 საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები დაფინანსდა 81.7 ათ. ლარით. 
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 საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა დაფინანსდა 7.6 ათ. ლარით. 

 

4.  კულტურის, რელიგიის, ახალგაზრდობისა და სპორტის  დაფინანსებამ   1697.5 ათ.  ლარი 
შეადგინა. მათ შორის: 

4.1.  სპორტის სფერო დაფინანსდა 857.6 ათ. ლარით. მათ შორის:  

ა) ა(ა)იპ „სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება - რაგბის სასპორტო 

სკოლა“ დაფინანსდა 51.1 ათ. ლარით. 

ბ) ა(ა)იპ „თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ხელბურთის კლუბი ოქროს ვერძი“ დაფინანსდა 33.8 
ათ. ლარით. 

გ) ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სპორტისა და ტურიზმის ცენტრი“ დაფინანსდა 574.5 
ათ. ლარით. 

დ) ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებების დაფინანსებამ 10.7 ათ. ლარი შეადგინა. 
აქედან: 

 რეგიონალური სასკოლო ოლიმპიადისთვის მხიარულ სტარტებში, მინი ფეხბურთში, მინი 

კალათბურთში (3X3) და ხელბურთში მონაწილეების ფორმებით უზრუნველყოფა - 2.0 ათ. 
ლარი. 

 წლის განმავლობაში წარმატებული სპორტსმენებისათვის პრემიალური ხარჯები - 6.7 ათ. 
ლარი. 

 წლის საუკეთესო სპორტსმენებისა და მწვრთნელების დაჯილდოება - 2.0 ათ. ლარი. 

ე) ნ. ჟვანიას ქუჩაზე სპორტული დარბაზის კაპ. შეკეთება დაფინანსდა 167.5 ათ. ლარით.  

ვ) საფეხბურთო კლუბი „კოლხეთი 1913“ დაფინანსდა 20.0 ათ. ლარით. 

 
4.2. კულტურის სფერო დაფინანსდა 798.4 ათ. ლარით. 

ა)  ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სამხატვრო სასწავლებელი“ 
დაფინანსდა 77.9 ათ. ლარით. 

ბ) ა(ა)იპ „ა. ხორავას სახელობის სკოლისგარეშე სახელოვნებო სასწავლებელი“ დაფინანსდა 103.0 
ათ. ლარით. 

გ) ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის შემოქმედების ცენტრი“  
დაფინანსდა 75.3 ათ. ლარით. 

დ) ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ფოკლორის ცენტრი“ დაფინანსდა 149.0 ათ. ლარით.  

ე) ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საგამოფენო დარბაზი“ დაფინანსდა 28.0 ათ. ლარით.  

ვ) ა(ა)იპ „თვითმმართველი ქალაქ ფოთის საბიბლიოთეკო გაერთიანება“ დაფინანსდა 71.6 ათ. 
ლარით. 

ზ) კულტურული ღონისძიებები დაფინანსდა 29.9 ათ. ლარით. მათ შორის: 

 შობა-ახალი წლისადმი მიძღვნილი ღონისძიება - 28.9 ათ. ლარი. 

 ქ. ფოთის მუნიციპალიტეტში მოღვაწე კულტურის, ხელოვნების, განათლების მუშაკების, 

დამსახურებული საზოგადო მოღვაწეების, სხვადასხვა ღონისძიებებში გამარჯვებული 

ახალგაზრდებისა და სკოლის წარჩინებულ მოსწავლეთა მატერიალური წახალისება 
(ჯილდო) - 1.0 ათ. ლარი. 
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თ) ვალერიან გუნიას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო თეატრის შენობის რეაბილიტაცია 
დაფინანსდა 263.7 ათ. ლარით. 

   

4.3. რელიგიის სფერო - უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს ბრწყინვალე აღდგომის სახელობის 
ფოთის საკათედრო ტაძარი დაფინანსდა 41.5 ათ. ლარით. 

 

 

5.  ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის  ღონისძიებების  დაფინანსებამ  1039.7 ათ . ლარი 
შეადგინა. მათ შორის: 

5.1 ჯანმრთელობის დაცვის დაფინანსებამ 271.6 ათ. ლარი შეადგინა. აქედან: 

ა) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (ა(ა)იპ „თვითმმართველი ქალაქ ფოთის 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“) დაფინანსდა 85.7 ათ. ლარით. 

ბ) ჯანმრთელობის დაცვის სხვა პროგრამები დაფინანსდა 185.9 ათ. ლარით.  მათ შორის: 

 მოსახლეობის სტაციონარული მკურნალობის პროგრამა დაფინანსდა 91.2 ათ. ლარით.   

აღნიშნული პროგრამით დახმარება გაეწია 185 მოქალაქეს. 

 მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა დაფინანსდა 75.3 ათ. ლარით. 
აღნიშნული პროგრამით დახმარება გაეწია 887 მოქალაქეს. 

 სასმელი, სარეკრეაციო და ჩამდინარე წყლების სანიტარულ-ბაქტერიოლოგიური და 
სანიტარულ-ქიმიური გამოკვლევის პროგრამის დაფინანსებამ 11.5 ათ. ლარი  შეადგინა. 

 შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის დაფინანსების პროგრამის 

ხარჯმა 4.9 ათ. ლარი შეადგინა. აღნიშნული პროგრამით ისარგებლა 7 ბავშვმა. 

 ფენილკეტონურიით და ცელიაკიით დაავადებულთა (18 წლამდე ასაკის) კვებითი 

დანამატებით უზრუნველყოფის ხარჯმა შეადგინა 3.0 ათ. ლარი. აღნიშნული პროგრამით 
ისარგებლა 3 ბავშვმა. 

 

5.2. სოციალური დაცვის ღონისძიებების დაფინანსებამ შეადგინა 389.8 ათ. ლარი. მათ შორის: 

 სარიტუალო მომსახურების პროგრამის დაფინანსებამ შეადგინა 20.2 ათ. ლარი. აღნიშნული 

თანხიდან, ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 300 ლარის ოდენობით გაეწია 3 ოჯახს, 
ხოლო ჩასასვენებლი ჭურჭელი შესყიდულ იქნა 71 განსვენებულზე. 

 მარტოხელა მშობელთა დახმარების პროგრამა დაფინანსდა 28.7 ათ. ლარით. აღნიშნული 
პროგრამით ყოველთვიური დახმარება გაეწია დაახლოებით 101 მოქალაქეს. 

 ა(ა)იპ „თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბავშვთა ცენტრის“ პროგრამა დაფინანსდა 49.6 ათ. 
ლარით. აღნიშნულ ცენტრში ოჯახურ გარემოში ცხოვრობს 10 ბავშვი.  

 განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ავადმყოფთა და დიალიზის პროგრამაში მონაწილეთა 

ტრანსპორტირების პროგრამის ხარჯმა შეადგინა 24.9 ათ. ლარი. აღნიშნული პროგრამით 
დახმარება გაეწია 27 მოქალაქეს. 

 2008 წლის აგვისტოს მოვლენების დროს რუსეთის აგრესიის შედეგად დაღუპულთა ოჯახების 

და დაჭრილ მოქალაქეთა დახმარების პროგრამა დაფინანსდა 4.8 ათ. ლარით. აღნიშნული 
პროგრამით ყოველთვიურად დახმარება გაეწია 4 ოჯახს.  
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 მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე, ამავე ომის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა და 

სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილეთა დახმარების 

პროგრამა დაფინანსდა 7.2 ათ. ლარით. აღნიშნული პროგრამით დახმარება გაეწია 24 
მოქალაქეს. 

 უსინათლოებისა და ყრუ-მუნჯთა მატერიალური დახმარების პროგრამა კომუნალური 

გადასახადების დასაფინანსებლად დაფინანსდა 19.2 ათ. ლარით. აღნიშნული პროგრამით 
ისარგებლა 66 მოქალაქემ. 

 შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვთა დღის ცენტრის დახმარების პროგრამა 
კომუნალური გადასახადების დასაფინანსებლად დაფინანსდა 2.5 ათ. ლარით. 

 ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის ღონისძიებები დაფინანსდა 0.2 ათ. ლარით. 
აღნიშნული პროგრამით დახმარება გაეწია 1 მოქალაქეს. 

 ახალშობილთა ოჯახების დახმარების პროგრამა დაფინანსდა 6.8 ათ. ლარით. აღნიშნული 
პროგრამით ისარგებლა 68 ოჯახმა. 

 საქალაქო ავტობუსების სუბსიდირების ხარჯები დაფინანსდა 32.4 ათ. ლარით. 

 მრავალშვილიანი ოჯახების ყოველთვიური დახმარების პროგრამა დაფინანსდა 98.3 ათ. 
ლარით. აღნიშნული პროგრამით ისარგებლა 259 ოჯახმა. 

 ხუთი და მეტშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა დაფინანსდა 38.0 ათ. ლარით. 
აღნიშნული პროგრამით ისარგებლა 19 ოჯახმა. 

 სადღესასწაულო დღეებთან დაკავშირებული დახმარების პროგრამა დაფინანსდა 24.1 ათ. 

ლარით. აღნიშნული პროგრამით დახმარება გაეწია სულ 199 მოქალაქეს:  

      - 17 წლამდე ასაკის დედით, მამითა და დედ-მამით ობლებს 

      - 1989 წლის 9 აპრილის  მონაწილეს 

      - ქალაქის წინაშე განსაკუთრებული დამსახურების მქონე პენსიონრებს 
      - შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებსა და 17 წლამდე ასაკის მოზარდებს 

 სარეზერვო ფონდიდან მოქალაქეებისათვის სხვადასხვა დახმარების გაწევისათვის დაიხარჯა  

32.9 ათ. ლარი. აღნიშნული თანხით დახმარება გაეწია 67 მოქალაქეს. 

5.3 ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სოციალური მომსახურების ცენტრი“ დაფინანსდა 

378.3 ათ. ლარით. აღნიშნულ სერვისით მომსახურება გაეწია 327 ბენეფიციარს. 

 

 

 

 

 


