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1. ზოგადი საპასპორტო მონაცემები  

გეოგრაფიული მდებარეობა 

ქალაქი ფოთი გაშენებულია შავი ზღვის სანაპიროზე, კოლხეთის დაბლობზე, მდინარე რიონის 

შესართავთან, ზღვის დონიდან 0.8-2.0 მეტრ სიმაღლეზე. მისი ტერიტორია 65.8 კმ2-ია. 

ქალაქი ფოთი ზღვის დონიდან საშუალოდ 0.8-2 მეტრ სიმაღლეზე მდებარეობს. ფოთისათვის 

დამახასიათებელია ვაკე რელიეფი. ქალაქის ტერიტორიის მიწები განეკუთვნება ქვიშა და 

ქვიშნარ ნიადაგებს. დაბალი ჰიფსომეტრიული დონე, ნიადაგ-გრუნტის წყლის სიახლოვე 

ზედაპირთან განაპირობებს დაჭაობების პროცესს. განსაკუთრებით იქ, სადაც ნიადაგის 

ზედაპირის დონე ზღვის დონეზე დაბალია. ხდება მისი ხელოვნურად ამაღლება. მაგალითად: 

ხელოვნურად ამაღლებულია 9 აპრილის ხეივანი და რიონის ხიდთან კოლხეთის დაბლობის 

ცენტრალური ნაწილი. ფოთი და მისი შემოგარენი მელიორაციულ - ეკოლოგიური 

თვალთახედვით რთული რეგიონია. ეს სირთულე მისი კლიმატური პირობებითა და 

რელიეფური ფაქტორებითაა განპირობებული. 

ქალაქი გაშენებულია მდინარე რიონის დელტაში, რომლის დიდი ნაწილიც ტორფიანი 

ჭაობებითაა წარმოდგენილი, ხოლო სანაპირო ზოლი ქვიშიანი დიუნებითაა აგებული. 

ჩრდილოეთიდან და სამხრეთიდან ფოთი კოლხეთის ეროვნული პარკითაა შემოსაზღვრული, 

სადაც დაცულია კოლხეთის დაბლობისთვის სახასიათო ჭარბტენიანი ჰაბიტატები. მისი 

საერთო ფართობია 44,600 ჰა. ფოთის სამხრეთით, კოლხეთის ეროვნული პარკის ფარგლებში 

მოქცეულია ბუნებრივი ტბა პალიასტომი. მისი ფართობი 18 კმ2-ს აღწევს. 

ფოთის ნავსადგური ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი სატრანსპორტო კვანძია, რომელზეც გადის 

ქვეყნის ტვირთნაკადების დიდი ნაწილი. ქალაქის ბიზნეს-საქმიანობის დიდი ნაწილიც სწორედ 

ნავსადგურთან და ტვირთების გადაზიდვასთანაა დაკავშირებული. ქალაქის მოსახლეობის 

დიდი ნაწილიც სწორედ პორტში და მასთან დაკავშირებულ კომპანიებშია დასაქმებული, 

რომლებიც ადგილობრივი საბიუჯეტო შემოსავლების მნიშვნელოვანი წყაროა. 

ბუნებრივ კლიმატური პირობები 

ქ. ფოთის ტერიტორია მოქცეულია ზღვის ნოტიო სუბტროპიკული ჰავის ზონაში. აქ იცის 

თბილი, უთოვლო ზამთარი და ცხელი ტენიანი ზაფხული. ჰაერის საშუალო წლიური 

ტემპერატურაა 14,4°C, წლის ყველაზე ცივი თვის, იანვრის, საშუალო ტემპერატურაა 5.7°C, 

ხოლო ყველაზე ცხელი თვის, აგვისტოსი - 23.5°C. ნალექების რაოდენობა წელიწადში 1,809 მმ-ს 

აღწევს, ხოლო ნალექიანი დღეების საშუალო წლიური რაოდენობა კი - 173-ს. თოვლი იშვიათად 

მოდის და მალე დნება. სანაპირო ზოლში კარგად არის გამოხატული ზღვის ბრიზები, რის 

გამოც სიცხე ნაკლებად შეიგრძნობა. 
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წიაღისეული და სხვა ბუნებრივი რესურსები 

ქალაქი ფოთის მუნიციპალიტეტში მოიპოვება ტორფი, თუმცა მისი მოპოვება გაჩერებულია. 

არსებული ტორფის რესურსი წყლიანია, შესაბამისად ვერ ხერხდება გამოშრობა, სათანადო 

ტექნოლოგიები არ არის, თუმცა აღსანიშნავია მისი მოპოვების შესაძლებლობები.  

დემოგრაფია  

2014 წლის აღწერის მონაცემების თანახმად ქ. ფოთის მოსახლეობა 41,465 ადამიანია. 

მოსახლეობის 53% ქალია, დანარჩენი 47%-კი კაცი (იხ.დანართი #1). საგულისხმოა, რომ 

მოსახლეობის რაოდენობა 2006 წელთან შედარებით, 12%-ითაა შემცირებული. აღსანიშნავია 

რომ მოსახლეობა გაიზარდა დევნილების ზრდის ხარჯზე. 

დიაგარამა #1. ქალაქი ფოთის მოსახლეობის დინამიკა 

ქ. ფოთში, 2016 წლის ოქტომბრის მდგომარეობით, აღირიცხება 7,684 პენსიონერი. 8,291 პირი 

რეგისტრირებულია სოციალურად დაუცველთა ერთიან ბაზაში, რაც მოსახლეობის 19,9 %-ია. 

ხოლო საარსებო შემწეობას იღებს - 2,652 პირი (1,026 ოჯახი).  

მუნიციპალიტეტში სოციალურ პაკეტთა მიმღებების რაოდენობა შეადგენს 1,697 პირს, მათ 

შორი 1,191 შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირია.   

მუნიციპალიტეტში დასაქმების და უმუშევრობის ჭრილში ოფიციალური მონაცემები არ 

მოიპოვება. თუმცა, ხელმისაწვდომია მონაცემები იმერეთის რეგიონისათვის. მიუხედავად 

იმისა, რომ რეგიონი საკმაოდ მრავალფეროვანია, შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ შრომითი 

რესურსების ტენდენციები მეტწილად საერთოა ყველა მუნიციპალიტეტისათვის.  

2013-2015 წლების პერიოდისათვის აქტიურობის და დასაქმების მაჩვენებლები მეტ-ნაკლებად 

სტაბილურის და საშუალოდ შეადგენს შესაბამისად - 70%-ს და 60 %-ს. თუმცა, თვითონ ის 

ფაქტი რომ ზრდას პრაქტიკულად ადგილი არ აქვს მიუთითებს, რომ საჭიროა დამატებითი 
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ღონისძიებების გატარება დასაქმების კუთხით. ამასთან, ხაზგასმით უნდა აღინიშნოს, რომ 

მართალია დასაქმების მაჩვენებელი 2015 წელს 61,8%-ს შეადგენდა, დასაქმებულთა  საერთო 

რაოდენობაში ძირითადი წონა - 61%- თვითდასაქმებულებზე მოდის.  

ცხრილი #1 დასაქმების მაჩვენებლები სამეგრელოს რეგიონისათვის   

  2013 2014 2015 

უმუშევრობის დონე % 15.8 13.4 12.5 

აქტიურობის დონე % 70.2 69.3 70.6 

დასაქმების დონე % 59.1 60.0 61.8 

 

ფოთისათვის ხელმისაწვდომია ოფიციალური მონაცემები ბიზნეს-სექტორში დასაქმებულთა 

რაოდენობის შესახებ. 2014 წელს ეს მონაცემი 9,084 პირს შეადგენდა, რაც 2015 წელს გაიზარდა 

9,777-მდე. 

საჯარო სექტორში, კერძოდ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში, საკრებულოსა და 

სამობილიზაციო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურში  დასაქმებულია 146 ადამიანი, ხოლო 

მუნიციპალიტეტის  მიერ დაფუძნებულ არასამეწარმეო არაკომერციულ იურიდიულ პირებსა 

და შპს-ებში  დასაქმებულთა რაოდენობა შეადგენს დაახლოებით 1,070 ადამიანს. 

2. მუნიციპალიტეტის ეკონომიკა 

დღეს ფოთი ქართული ეკონომიკის ერთ-ერთ ფუნდამენტალურ რეგიონად მიიჩნევა. ფოთის 

საზღვაო ნავსადგური შავი ზღვის აუზის ერთ-ერთი უდიდესი ნავსადგურია. იგი მდებარეობს 

ტრასეკას კორიდორზე და წარმოადგენს კავკასიის სატრანზიტო, სატრანსპორტო ქსელის 

უდიდეს სეგმენტს. ფოთს ევროპა-აზიის კორიდორში მნიშვნელოვანი ფუნქცია დაეკისრა. 2008 

წლის 15 აპრილს ფოთში თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის პრეზენტაცია გაიმართა.  

ფოთის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონა (თიზ) სთავაზობს სხვადასხვა საგადასახადო 

შეღავათებს იმ კომპანიებს, ვინც საქმიანობას განახორციელებს ზონის ფარგლებში. კომპანიები, 

რომლებიც საქმიანობენ თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონაში, არ გადაიხდიან მოგების 

გადასახადს, ქონების გადასახადს და საბაჟო მნ გადასახადს იმპორტირებულ პროდუქტზე, 

ისინი ასევე გათავისუფლებულები არიან დამატებული ღირებულების გადასახადისაგან (დღგ).  

ფოთის განვითარების გეგმა გლობალურ პროექტებს ითვალისწინებს. დაგეგმილია მდინარე 

რიონის გადაკეტვა და ახალი აკვატორიის შექმნა. საერთაშორისო გადაზიდვებისათვის დიდი 

მნიშვნელობა აქვს სარკინიგზო-საბორნე კომპლექსს, ფოთი-ილიჩევსკი-ვარნა, რომელიც ფოთს 

უკრაინის-ბულგარეთის, თურქეთის, რუმინეთის, რუსეთის პორტებს აკავშირებს. 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში ეკონომიკა განვითარებულია, შეიძლება ითქვას, ქვეყნის 

მასშტაბით სხვა დიდ ქალაქების მსგავსად ეკონომიკური მაჩვენებლები საკმაოდ მაღალია 
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მუნიციპალიტეტში. ფოთის მუნიციპალიტეტი მნიშვნელოვნად აუმჯობესებს რეგიონის 

ეკონომიკურ მდგომარეობას და ხელს უწყობს რეგიონში არასაოსფლო-სამეურნეო ბიზნესის 

განვითარებას.  

2.1 მრეწველობა და გადამამუშავებელი მეურნეობა 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში პროდუქციის გამოშვება 517 მლნ. ლარს შეადგენს, რაც 

რეგიონში გამოშვებული პროდუქციის 40%-ია და ქვეყანაში იგივე მაჩვენებლის 1.7%-ია. 

მონაცემი 2015 წელს გაიზარდა 2014 წელთან შედარებით 20%-ით. 

ფოთში ბრუნვამ 2015 წელს შეადგინა 881 მლნ. ლარი, რაც პროდუქციის გამოშვების მსგავსად 

ძალიან მაღალი მაჩვენებელია და რეგიონის იგივე მაჩვენებლის 45%-ია. 2015 წელს ბრუნვა წინა 

წელთან შედარებით 15%-ით გაიზარდა.  

მუნიციპალიტეტში ასევე მაღალია დასაქმების დონე და დასაქმებულთა რაოდენობა 2015 წლის 

მონაცემებით შეადგენს 9,777. რეგიონში დასაქმებულთა 36% და დაქირავებულთა 37% მოდის 

ფოთზე. ასევე საკმაოდ მაღალია ბიზნესში საშუალო თვიური ანაზღაურება (927 ლარია), რაც 

ქვეყნის იმავე საშუალო მონაცემს აღემატება 3%-ით და რეგიონისას 44%-ით. 

ცხრილი#2. ბიზნეს სექტორის ძირითადი ეკონომიკური მაჩვენებლები (2014 წელი) 

ბიზნეს სექტორის ძირითადი ეკონომიკური 

მაჩვენებლები  

ერთეული მონაცემი 

პროდუქციის გამოშვება მლნ. ლარი  431,0 

ბრუნვა მლნ. ლარი  708,9 

დასაქმებულთა საშუალო წლიური რაოდენობა  კაცი 9084  

დაქირავებულთა საშუალო წლიური რაოდენობა კაცი 8729  

დაქირავებულთა საშუალოთვიური შრომის ანაზღაურება ლარი 871,4  

დამატებული ღირებულება მლნ. ლარი 247,7 

ინვესტიციები ფიქსირებულ აქტივებში მლნ. ლარი  84,9 

მუნიციპალიტეტში განხორციელებულმა ინიციატივებმა გამოიწვია ფოთში ბიზნესის მკვეთრი 

განვითარება და 2015 წლის მდგომარეობით ოფიციალური სტატისტიკის თანახმად 

მუნიციპალიტეტში მოქმედია 1,334 საწარმო, აქედან 40% მოდის ვაჭრობაზე და 23% 

ტრანსპორტსა და კავშირგაბმულობაზე. სამეწარმეო საქმიანობიდან ასევე აღსანიშნავია 

თევზჭერა (თუმცა მისი მასშტაბი 1990-იანი წლებიდან მნიშვნელოვნად შემცირდა) და ვაჭრობა. 

ფოთის ნავსადგური ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი სატრანსპორტო კვანძია, რომელზეც გადის 

ქვეყნის ტვირთნაკადების დიდი ნაწილი. ქალაქის ბიზნეს-საქმიანობის დიდი ნაწილიც სწორედ 

ნავსადგურთან და ტვირთების გადაზიდვასთანაა დაკავშირებული. ქალაქის მოსახლეობის 
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დიდი ნაწილიც სწორედ პორტში და მასთან დაკავშირებულ კომპანიებშია დასაქმებული, 

რომლებიც ადგილობრივი საბიუჯეტო შემოსავლების მნიშვნელოვანი წყაროა. ნავსადგურისა 

და წარმოების განვითარების ხელშეწყობის მიზნით პორტის მიმდებარედ შექმნილია 

თავისუფალი ინდუსტრიული ზონა.  

დიაგარამა #2. ქ.ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიზნეს სექტორის მოქმედ საწარმოთა რაოდენობა, 

საქმიანობის სახეების მიხედვით, 2015 წელი 

ფოთში მოქმედია 83 მსხვილი და 102 საშუალო ბიზნეს ერთეული. ამასთან აღსანიშნავია, რომ 

2016 წლის იანვარ-ივლისში ახლადრეგისტრირებული ბიზნეს სუბიექტების რაოდენობა 335-ს 

შეადგენს. 

ფოთის ეკონომიკას მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს არამხოლოდ რეგიონის ეკონომიკურ 

განვითარებაში არამედ მთლიანად ქვეყნის განვითარებაში. საჭიროა ამ ეკონომიკის 

პოტენციალის გამოყენება და განვითარება ადგილობრივ დონეზე, განსაკუთრებით იმ 

პირობებში რომ იგეგმება კიდევ ერთი საპორტო მასშტაბური პროექტის განხორციელება, 

რომელიც ადგილზე კიდევ უფრო გაზრდის მოთხოვნას სხვადასხვა სახის მომსახურებებსა და 

პროდუქტებზე.  

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში  ბოლო წლების განმავლობაში განხორციელდა შემდეგი სახის 

ინვესტიციები, კერძოდ ცემენტის ქარხანაში 25 მილიონი ევროს ინვესტიცია ჩაიდო. ქარხანაში 

100-ზე მეტი ადამიანი დასაქმდა და მათი უმეტესობა ადგილობრივი მცხოვრებია. პირველ 

ეტაპზე საწარმო 250,000 ტონა ცემენტის წარმოებას გეგმავს. ქარხანა აღჭურვილია უმაღლესი 

სტანდარტების 11 ფილტრით, რაც უზრუნველყოფს ჰაერის სიწმინდეს ევროსტანდარტების 

შესაბამისად. ქარხანაში არსებული უნიკალური ლაბორატორია საშუალებას იძლევა უმოკლეს 

ვადაში დადგინდეს პროდუქციის ხარისხი, ქიმიური შემადგენლობის ჩათვლით. აქ 

შესაძლებელი იქნება, როგორც სტანდარტული მაღალი ხარისხის ცემენტის გამოშვება, ასევე 

არასტანდარტული სპეციფიური ცემენტების გამოშვება. „საქართველოს ცემენტის კომპანიამ“ 

პროექტი ფრანგულ-გერმანულ კომპანია „ლაფარჟჰოლციმთან“ თანამშრომლობით 

განახორციელა. „ლაფარჟჰოლციმთან“ ცემენტის და ინერტული მასალების ბიზნესში 
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მოსოფლიოში ერთ-ერთი მთავარი მოთამაშეა და 90 ქვეყანაშია წარმოდგენილი. იგი ფლობს 

2,500-ზე მეტ ქარხანას მსოფლიოში. 

ასევე მიმდინარე წელს მუნიციპალიტეტში გაიხსნა სასტუმრო „PARK GREEN". სასტუმროში 50 

ნომერი (როგორც ლუქსი, ასევე სტანდარტული), ბარი, რესტორანი და ორი საკონფერენციო 

დარბაზია განთავსებული. ახალ სასტუმროში 35-მდე ადგილობრივია დასაქმებული. 

სამუშაოები შპს "TI BI AR JEOM" განახორციელა. ამ ეტაპზე სასტუმროში მიმდინარეობს 

საცურაო აუზისა და სავარჯიშო დარბაზის მოწყობის სამუშაოები. ასევე გორგასლის ქუჩაზე 

"სმარტდეველოპმენტ"-მა და ფირმა "პრაიმბეტონი"-მა 6 სართულიან საცხოვრებელ 

სახლს,სახელწოდებით "ფოთიაპარტმენტ" -ს ააშენა. პროექტის კორპუსი 2,018 კვ.მ. მიწის 

ნაკვეთზე დგას და 20 ბინაა განთავსებული. მუნიციპალიტეტში იგეგმება ტექსტილის ქარხნის 

მშენებლობა.  

2.3 ტურიზმი და მომსახურების სფერო  

შავიზღვისპირეთი და კოლხეთის დაბლობი ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული და ხელსაყრელი 

არეალია ტურიზმის, როგორც სფეროს დამკვიდრება-განვითარებისათვის. ქალაქ ფოთის 

სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების გრძელვადიან პერსპექტივაში, სხვა წამყვან 

დარგებთან ერთად მნიშვნელოვანია ტურიზმის განვითარება. ამ მხრივ, ქალაქის მერია და 

საკრებულო, საქართველოს მთავრობის უშუალო მხარდჭერითა და ინტერესით, ტურიზმის 

სფეროს პოტენციალის გამოვლენასა და ამოქმედებას ერთ-ერთ განმსაზღვრელ პრიორიტეტად 

მიიჩნევს. ამის მკაფიო გამოხატულებაა ბოლო ორი წლის მანძილზე, არაერთი პრაქტიკული 

ღონისძიების განხორციელება მასშტაბური პროექტების შედგენა-განხორციელების 

თვალსაზრისით. ორგანიზაციულ მხარეში, უპირველესად აღსანიშნავია, რომ 

მუნიციპალიტეტის მერიასთან ჩამოყალიბდა  ა(ა) იპ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 

ტურიზმის განვითარების  ცენტრი, რომელიც აქტიურად არის ჩართული სფეროსთან 

დაკავშირებულ ყველა საქმიანობაში. ამასთანავე, ტურისტული პოტენციალის 

პოპულარიზებასა და გამოყენებისათვის საჭირო საკითხების აქტუალიზაციაში. 

ფოთში ტურიზმის განვითარება რომ პერსპექტიულია, ამას თვალსაჩინოდ გვიდასტურებს 

ქალაქისა და მისი ტერიტორიული არეალის გეოგრაფიულ-ბუნებრივი სპეციფიკა, 

უპირველესად კი მალთაყვის საკურორტო ზონა და კოლხეთის ეროვნული პარკის უნიკალური 

ტერიტორიული სეგმენტები, პალასტომის ტბის, მდინარეების კაპარჭასა და ფიჩორის მეტად 

საყურადღებო და შთამბეჭდავი ადგილები, ბუნებრივ-ლანდშაფტური ობიექტები, 

ისტორიული, კულტურული და არქიტექტურული ძეგლები, ტრადიციები, ეთნოგრაფიული 

პასაჟები. 

ტურიზმის განვითარების პერსპექტივაში ფოთის არეალში განსაკუთრებით გამოკვეთილია 

მალთაყვის რეკრეაციული ზონა, რომელიც გამოირჩევა ზღვის ნოტიო და თბილი ჰავით, 

მრავალწლიანი ფიჭვნარით დაფარული ტერიტორიით, სამკურნალო თვისებების მქონე 
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მაგნიტური ქვიშის პლაჟით. მალთაყვას გარს აკრავს შავი ზღვა, პალიასტომის ტბა, ოქროს ტბა, 

მდინარეები კაპარჭინა და ფიჩორი. თევზაობა, ნადირობა, ლაშქრობა, ცხენებით გასეირნება, 

ქვიშის ფეხბურთი და ხელბურთი, ამ და სხვა აქტივობებისთვის მალთაყვა იძლევა საუკეთესო 

შესაძლებლობებს. აქ არსებული „ოქროს ტბა“ საუკეთესო ადგილია წყალსათხილამურო 

სპორტის სახეობისათვის, სადაც 1991 წელს ევროპის ჩემპიონატი გაიმართა.  

საქართველოს მთავრობის მხარდაჭერით, გასულ წელს მალთაყვაში დაიწყო გრანდიოზული 

პროექტის განხორციელება, რაც ითვალისწინებს უნიკალური მაგნიტური ქვიშებით მდიდარ 

სანაპირო ზოლის სრულ და მასშტაბურ ინფრასტრუქტურულ აღორძინებას. პროექტით უნდა 

შესრულდეს უპრეცედენტო მოცულობის 18,507 ათასი ლარის ღირებულების სამუშაოები, 

რომლის დასრულების შემდეგ, მალთაყვის სარეკრეაციო ზონა, იქნება აღმოსავლეთ შავი 

ზღვისპირეთში ერთ-ერთი კეთილმოწყობილი და მიმზიდველი ობიექტი საკურორტო 

ტურიზმის მიმართულებით. აღნიშნული მნიშვნელოვან ეკონომიკურ ეფექტს მოიტანს 

ადგილობრივი მოსახლეობისთვის და მუნიციპალიტეტის განვითარებისთვის.  

პალიასტომის ტბის ორიგინალურობა, ეროვნული პარკის ცალკეული ტერიტორიები, 

მეტწილად ჭაობიანი ადგილები, რომელიც გადამფრენი ფრინველების დასასვენებელი არეალია 

და რამსარის საერთაშორისო კონვენციით არის დაცული, უფრო მეტი ორგანიზებისა და 

პოპულარიზაციის პირობებში, გაცილებით მეტი ტურისტის მოზიდვის საშუალებაა. აქვე არ 

შეიძლება არ აღინიშნოს ფოთში არსებული ბუნებრივი, მცირე და საშუალო ზომის ტბებისა და 

წყალსატევების პოტენციალიც. აღნიშნულ ობიექტებზე, არის შესანიშნავი პირობები სპორტულ-

გამაჯანსაღებელი ღონისძიებების მისაწყობად, სპორტული თევზჭერის ასპარეზობების 

ჩასატარებლად, რაც დამატებით მეთევზე-ვიზიტორებს დააინტერესებს. საყურადღებოა, ასევე 

ეთნოგრაფიული მხარეების წარმოჩენა ტურისტული პოტენციალის ამოქმედების 

მიმართულებით. ასეთია ფოთის ისტორიულ-შრომითი ტრადიციებიდან გამომდინარე, 

ჭილოფით თევზჭერის, მეტად საინტერესო და მნახველისათვის შთამბეჭდავი ეპიზოდების 

განახლება და აღდგენა.  

ფოთს, როგორც საქართველოს საზღვაო კარიბჭეს, უმნიშვნელოვანეს გეო-სტრატეგიულ 

ადგილს, ქვეყნის ეკონომიკაში ანგარიშგასაწევი ნიშა უკავია, ფოთი არა მხოლოდ თავისი 

სანავსადგურო სპეციფიკით არის საინტერესო, ქალაქს არგონავტების მითოლოგიიდან 

დაწყებული, უძველესი კოლხური კულტურისა და ისტორიის მატარებლის ფუნქციაც გააჩნია, 

რომლის დასტურია მატერიალური და სულიერი კულტურის არაერთი ძეგლი და ნიმუში. 

შესაბამისად ამისა, ფოთს, როგორც საქართველოს თვითმმართველ ქალაქს, მდიდარი 

კულტურისა და ისტორიის მქონეს, ტურიზმის თვალსაზრისით, ხელშესახები პოტენციალი 

გააჩნია, რაც უთუოდ უნდა იყოს გამოყენებული.  

ფოთში გახსნილია ერთი შედარებით დიდი სასტუმრო ”მწვანე პარკი” და იგეგმება კიდევ ერთი 

დიდი სასტუმროს გახსნა ახლო მომავალში. აღსანიშნავია რომ სასტუმროებსა და ტურისტულ 

მომსახურებებზე მოთხოვნა მკვეთრად გაიზრდება ახალი პორტის გახსნის შედეგად. 
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მუნიციპალიტეტში გვხვდება ლანდშაფტურ-რეკრეაციული ტერიტორიები და გარემოს 

დაცვითი ზონები. მოწყობილია ქალაქის ცენტრალური პარკი. ცენტრალური პარკი საჭიროებს 

რეაბილიტაციას, მწვანე ნარგავების განახლებას, კეთილმოწყობას, ატრაქციონების განახლებას 

და სხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებას.  

ქალაქი ფოთი თავისი წარსულით, გეოგრაფიული არეალით, ბუნებრივ-კლიმატური 

პირობებით, კულტურით, ტრადიციებით, ხელჩასაჭიდი ტურისტული პოტენციალის მქონეა, 

რომელსაც პერსპექტივაში მიზანმიმართული გათვლები, პროგრამირება და მატერიალურ-

ფინანსური სახსრები სჭირდება. პერსპექტივის რეალიზება და არსებული შესაძლებლობების 

გამოყენებაა საჭირო ადგილობრივი თვითმმართველობის მხრიდან სხვადასხვა 

დაინტერესებული მხარეების ჩართულობით.  

3. მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურა 

ქალაქის მოსახლეობის კეთილდღეობის ამაღლებისა და ეკონომიკური განვითარების 

აუცილებელი პირობაა ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. ამიტომ, აღნიშნული 

მიმართულება ქალაქის ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. 

პრიორიტეტის ფარგლებში გრძელდება საგზაო და კომუნალური ინფრასტრუქტურის 

რეაბილიტაცია. ასევე ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის გარდა, ხორციელდება არსებული 

ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და ფინანსდება მის ექსპლუატაციასთან დაკავშირებული 

ხარჯები. კერძოდ, ქუჩების ორმული შეკეთების, ქუჩებისა და სანაპირო ზოლის მიმდებარე 

გზის მოხრეშვა-დაგრეიდერების (მოვლა-აღდგენა), შუქნიშნების მოვლა-პატრონობის, 

ბაზართან არსებულ ხიდზე ტროტუარის მოწყობის, ს/სახლების სახურავების მიმდინარე 

სარემონტო სამუშაოების, მრავალბინიანი ს/სახლების ლიფტების რეაბილიტაციის, 

დაზიანებული ლიფტების მოვლა-პატრონობის, ჭარბი ნალექებისა თუ სხვა შემთხვევისას 

დაგროვილი წყლის ამოტუმბვის, ბაზართან არსებულ ხიდზე განათების მოწყობის, გარე 

განათების არსებული ქსელის მოვლა-პატრონობის, განათების ქსელისა და სატუმბო 

სადგურების ელექტროენერგიის ხარჯების ანაზღაურების, სატუმბო სადგურების მოვლა-

პატრონობის, სანიაღვრე არხების შლამისა და ნატანისაგან გაწმენდის, მათი აღდგენისა და 

მოვლა-პატრონობის, დასუფთავების ღონისძიებების, უმეთვალყურეოდ დარჩენილი 

ცხოველების იზოლირების,  ცენტრალური პარკის შესასვლელი არკების კაპიტალური 

რემონტის, ცენტრალურ პარკში ნარდისა და შაშის შენობის მოწყობის, ახალ რაიონში 

ბუნგალოების მოწყობის, ნაბადის უბანში გ. ფირცხალავას სკვერის მოწყობის, არაგვისპირელის 

ქუჩაზე მინი სპორტული მოედნისა და ბუნგალოების მოწყობის, ნაბადის უბანში მდებარე 

სასაფლაოს ღობის კაპიტალური რემონტის, უპოვართა სასადილოს სამზარეულოს კაპიტალური 

რემონტის, ქალაქის შემოსასვლელებში სიმბოლიკის კაპიტალური რემონტის, ქალაქის 

ტერიტორიაზე სასმელი წყლის შადრევნებისა და ფანტანების მოწყობის, მრავალბინიან 

ს/სახლების ეზოებში სათამაშოების მოწყობის, არსებული სკვერების, პარკების და შადრევნების 

მოვლა-შენახვის,  გამწვანების სამუშაოები.  
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3.1 სატრანსპორტო და კომუნალური ინფრასტრუქტურა 

ქ.ფოთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადის საერთაშორისო მნიშვნელობის სენაკი-

ფოთი-სარფის საავტომობილო გზა. ქალაქ ფოთის ქუჩების მთლიანი სიგრძე არის 142,876 კმ. 

საავტომობილო გზა შემდეგ კატეგორიებად არის დაყოფილი: საერთაშორისო მნიშვნელობის 

საავტომობილო გზები – 13,890 კმ, შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გზა - 3,140 კმ., 

ადგილობრივი მნიშვნელობის გზა (ქუჩები) - 125,846 კმ. საგზაო ინფრასტრუქტურის 

მდგომარეობა შემდეგია: ასფალტობეტონის საფარით დაფარული არის 43,480კმ;  ხრეშოვანია - 

90,229 კმ; გრუნტის - 9,167 კმ.  

მუნიციპალიტეტში არის 5 ხიდი,რომელთაგანაც მე-7-ე კმ-ზე მდებარე ჰიდროტექნიკური 

ნაგებობის ხიდი ამორტიზირებულია და საჭიროებს შეკეთებას.  

ქალაქის ფეკალური კანალიზაციის ქსელის არსებული სიგრძე შეადგენს 42,5 კმ, რომელსაც 

ემსახურება 9 ფეკალური საკანალიზაციო სატუმბო სადგური. მშენებლობასა და 

რეაბილიტაციას საჭიროებს 100,376 კმ საკანალიზაციო ქსელი და 16 ახალი ფეკალური სატომბო 

სადგური. მიმდინარეობს საკანალიზაციო სისტემის მოწყობის სამუშაოები, რის დასრულებაც 

იგეგმება 2019 წელს. სამუშაოების მიმდინარეობა აფერხებს საგზაო ინფრასტრუქტურის 

განვითარებას.  

ქალაქში დამთავრდა ახალი წყალსადენი ქსელის რეაბილიტაცია და ამჟამად 24 საათიან 

რეჟიმში მიეწოდება წყალი ქალაქს. ქსელს ემსახურება შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული 

წყალმომარაგების კომპანიის“ სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონალური ფილიალი. ასევე 

უწყვეტ რეჟიმში ხდება ელექტრო ენერგიით მომარაგება ს.ს. ,,ენერგო-პრო ჯორჯიას“ 

საკუთრებაში არსებული 110 კვ ,,ჭალადიდი“-ს ელექტრო გადამცემი ხაზის მეშვეობით. 24 

საათიან რეჟიმში ხდება მთელი ქალაქის  ბუნებრივი გაზით მომარაგება. ქსელს ემსახურება  

სოკარ ჯორჯია. 

ქალაქში გარე განათების მოვლა ხორციელდება ტენდერის მეშვეობით, რისთვისაც ქალაქის 

ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად გამოიყოფა საშუალოდ 200,0 ათასი ლარი, ხოლო ელექტრო 

ენერგიის ხარჯებისათვის 492,0 ათასი ლარი. ტექნიკური მომსახურება ხორციელდება 4,750 

გარე განათების წერტებზე. ქალაქის მოსახლეობას ემსახურება 6 შიდასაქალაქო ავტობუსი და 77 

მიკრო ავტობუსი. 

4. ჯანდაცვა და სოციალური მდგომარება  

მოსახლეობის მხარდაჭერა ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სფეროში 

კვლავ რჩება ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტულ მიმართულებად. ქალაქ ფოთის 

მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში, განაგრძობს სოციალურად დაუცველი 

მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებითა და შეღავათებით უზრუნველყოფას.  
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ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის 

დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც 

უზრუნველყოფს მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და 

ინფექციური დაავადებებისაგან.  

სოციალური დაცვის უმნიშვნელოვანესი კომპონენტია სოციალური დახმარება როგორც 

ფულადი, ასევე სხვადასხვა სოციალური შეღავათების დაწესების გზით, რაც გააუმჯობესებს 

შეჭირვებული მოსახლეობის სოციალურ და მატერიალურ მდგომარეობას. განხორციელდება 

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის და სოციალურ ეკონომიკური კვლევების 

ორგანიზება და სხვა ღონისძიებები. 

4.1 ჯანდაცვის მომსახურეობის ხელმისაწვდომობა 

ქალაქ ფოთში ფუნქციონირებს სს ,,ფოთის ც/კ საავადმყოფო" 40 საწოლზე, სადაც პაციენტებს 

ემსახურება ქირურგი- 7, ანგიოქირურგი -1, ბ/ქირურგი -1, რენიმატოლოგი-5, ტრავმატოლოგი-

3, ტრანსფუზიოლოგი-1, თერაპევტი-5, კარდიოლოგი-2, პედიატრი-8, ინფექციონისტი-1, 

ენდოკრინოლოგი-1, გასტროენტეროლოგი-1, რადიოლოგი-3, ექოსკოპისტი-2. ასევე, 

ფუნქციონირებს შპს ,,პირველი პოლიკლინიკა", შპს ,,ბავშვთა პოლიკლინიკა", დევნილთა 

პოლიკლინიკა, შპს ,,N2 პოლიკლინიკა", სს ,,კორპორაცია ევექსის ფოთის ამბულატორიული 

ცენტრი", შპს ,,იკამედი ფოთი", შპს ,,ფოთის სამშობიარო სახლი", ტუბდისპანსერი, 

გინეკოლოგიური კაბინეტი ,,mms", ფოთის სასწრაფო დახმარების სადგური და შპს ,,ქ. ფოთის 

ნარკოლოგიური დისპანსერი" (იხ.დარანთი #2).  

ფაქტობრივად გაშლილ საწოლთა რაოდენობა შეადგენს 81-ს, რაც ბოლო 4 წლის განმავლობაში 

გაზრდილია ერთით. საწოლების უზრუნველყობა 100,000 მოსახლეზე შეადგენს 195.2-ს, რაც 

ბოლო 4 წლის განმავლობაში გაზრდილია 27.8 ერთეულით. ექიმთა რაოდენობაა 182, რაც ბოლო 

4 წლის განმავლობაში გაზრდილია 10-ით. საექთნო პერსონალის რაოდენობაა 88, რაც ბოლო 4 

წლის განმავლობაში შემცირებულია 15-ით. 

გეგმიური ქირურგიული ოპერაციები 2015 წელს იყო 149, რაც ბოლო 4 წლის განმავლობაში 

გაზრდილია 3-ით, ხოლო გადაუდებელი ქირურგიული ოპერაციები - 176, რაც ბოლო 4 წლის 

განმავლობაში გაზრდილია 76-ით. ამბულატორიულ – პოლიკლინიკურ სამსახურში 

მიმართვიანობამ შეადგინა 78,676, რაც ბოლო 4 წლის განმავლობაში გაზრდილია 6,218-ით. 

სასწრაფო დახმარების გამოძახება ყოველწლიურად მზარდია და 2012 წელთან შედარებით 

გაზრდილია 3,380-ით და შეადგენს 18,512-ს. 

რაც შეეხება, მუნიციპალიტეტში გავრცელებულ დაავადებებს: შაქრიანი დიაბეტი აქვს 743 პირს, 

რაც ბოლო 4 წლის განმავლობაში გაზრდილია 268-ით; გულის იშემიური ავადმყოფობა 2012 

წელთან შედარებით გაზრდილია 71-ით და შეადგენს 243-ს; ჰიპერტენზიული ავადმყოფობა 

2012 წელთან შედარებით შემცირებულია 23-ით და შეადგენს 310-ს; პირველად დადგენილი 

გულის მწვავე ინფაქტი 2012 წელთან შედარებით გაზრდილია 25-ით და შეადგენს 29-ს; 
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ცერებროვასკულური ავადმყოფობა 2012 წელთან შედარებით გაზრდილია 10-ით და შეადგენს 

22-ს; ბრონქული ასთმა და ასთმური სტატუსი 2012 წელთან შედარებით გაზრდილია ერთით და 

შეადგენს 64-ს, ხოლო პირველად დადგენილი ავთვისებიანი სიმსივნეები 2012 წელთან 

შედარებით გაზრდილია 64-ით და შეადგენს 125-ს. ქალაქში ენდემური დაავადებებიდან 

დამახასიათებელია ენდემური ჩიყვი. 

დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 

მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერით ფინანსდება არაკომერციული (არასამეწარმეო) 

იურიდიული პირი – თვითმმართველი ქალაქ ფოთის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი. 

ასევე, ქალაქის ბიუჯეტიდან ფინანსდება შემდეგი პროგრამები: 

- საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება  (არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირი „თვითმმართველი ქალაქ ფოთის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის 

ცენტრი“) - პროგრამის მიზანია ადამიანის ფიზიკური და ფსიქიკური ჯანმრთელობის 

დაცვა-შენარჩუნება, ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება, ადამიანის 

ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს ჩამოყალიბება, ანტირაბიული, მალარიის 

წინააღმდეგ ბრძოლის ღონისძიებების ჩატარება, ნარკომანიის, თამბაქოს, 

ალკოჰოლიზმის, შიდსის წინააღმდეგ ბრძოლის პროპაგანდა, მუშაობა მიზნობრივ 

ჯგუფებთან, მოსახლეობაში პროფილაქტიკურ-საგანმანათლებლო სამუშაოების 

წარმოება. 

- ჯანდაცვის სხვა პროგრამები - ჯანდაცვის სხვა პროგრამები მოიცავს მოსახლეობის 

სტაციონარული მკურნალობის პროგრამას, მოსახლეობის მედიკამენტებით 

უზრუნველყოფის პროგრამას, განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ავადმყოფთა და 

დიალიზის პროგრამაში მონაწილეთა ტრანსპორტირების პროგრამას, გინეკოლოგიურ 

დაავადებათა გამოკვლევისა და პროფილაქტიკის პროგრამას, სასმელი, სარეკრიაციო და 

ჩამდინარე წყლების სანიტარულ-ბაქტერიოლოგიური და სანიტარულ-ქიმიური 

გამოკვლევის პროგრამას. 

4.2. სოციალური მომსახურეობა 

ქ. ფოთში სოციალური დახმარების მიმღები მოსახლეობის რაოდენობაა 2,652 ანუ მოსახლეობის 

6,4%-ია, რაც 2-ჯერ ნაკლებია ქვეყნის საშუალო მაჩვენებელზე. ეს მონაცემი ბოლო ხუთი წლის 

განმავლობაში გარკვეული რყევებით ხასიათდებოდა, განსაკუთრებით 2016 წელს გაიზარდა 361 

პირით და საბოლოო ჯამში გაზრდილია 309 ერთეულით.  

ქ. ფოთში პენსიონერთა რაოდენობაა 7,684 ანუ მოსახლეობის 18.5%-ია. ეს მონაცემი ბოლო 

ხუთი წლის განმავლობაში გაზრდილია 680 ერთეულით. სოციალური პაკეტის მიმღები 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა რაოდენობა შეადგენს 1,191-ს, 

მარჩენალდაკარგულთა რაოდენობა - 326-ს, ხოლო პოლიტრეპრესირებულთა რაოდენობა - 2. 
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ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა, 

მარჩენალდაკარგულთა და პოლიტრეპრესირებულთა რაოდენობა შემცირებულია შესაბამისად 

31, 75 და 15 ერთეულით. ამასთან, იძულებით გადაადგილებული პირთა რაოდენობა, 

რომლებიც ღებულობენ დევნილთა შემწეობას, შეადგენს 9,417 პირს, რომელიც ბოლო 5 წლის 

განმავლობაში შემცირებულია 355 პირით. იძულებით გადაადგილებული პირები  ქალაქში 

დაახლოებით 12,700 ია. 

ცენტრალური ხელისუფლების მიერ განხორციელებული სოციალური რეაბილიტაციისა და 

ბავშვზე ზრუნვის პროგრამის კვების ვაუჩერის ქვეპროგრამით სარგებლობს 7, შშმ ბავშვთა 

დღის ცენტრი - 23, ბავშვთა რეაბილიტაციით - 5, ხოლო დამხმარე საშუალებების 

ქვეპროგრამით - 6 ბენეფიციარი, რაც არსებული საჭიროებებიდან გამომდინარე ძალიან ცოტაა 

და მომავალში აუცილებლობას წარმოადგენს შესწავლილ იქნას სოციალურად მოწყვლადი 

ჯგუფების ინდივიდუალური საჭიროებები.  

ქალაქის ბიუჯეტიდან ფინანსდება შემდეგი სოციალური დახმარების პროგრამები: 

- მოსახლეობის სტაციონარული მკურნალობა - პროგრამა ითვალისწინებს  ქალაქ ფოთის 

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები და სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის 

ჯანმრთელობის დაცვის სერვისების ხელმისაწვდომობას, სხვადასხვა დაავადებების 

მკურნალობის ხარჯების თანადაფინანსებას, მათ შორის ძვირადღირებულ ოპერაციებს, 

გამოკვლევებს.  

მოქალაქემ დახმარების მისაღებად უნდა მიმართოს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 

მერიას. განცხადებას თან უნდა დაერთოს სამედიცინო დაწესებულებიდან 

წარმოდგენილი ანგარიშ-ფაქტურა, ფორმა №100, მოსახლეობის საყოველთაო 

ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამით გათვალისწინებული მომართვა 

(ასეთის არსებობის შემთხვევაში) და პირადობის მოწმობის ასლი. 

მოქალაქეთა განცხადებების განხილვა მოხდება ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 

მერიის ჯანმრთელობის, სოციალური უზრუნველყოფის, ვეტერანთა, დევნილთა, 

გენდერული თანასწორობისა და დასაქმების  სამსახურში. განხილვისას 

გათვალისწინებული იქნება ავადმყოფის ასაკი, დაავადების სირთულე და 

ქრონიკულობა, ავადმყოფის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა, ანგარიშ-

ფაქტურაში მითითებული სრული თანხა, საანგარიშო პერიოდში შემოსულ 

განცხადებათა რაოდენობა და დამტკიცებული ლიმიტი. ავადმყოფისთვის გადასარიცხი 

თანხა განსაზღვრულია არაუმეტეს 2000 (ორი ათასი) ლარისა. 

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში პაციენტს საბიუჯეტო წლის განმავლობაში 

დახმარება შეიძლება გაეწიოს არაუმეტეს ორჯერ. თანხები გამოიყოფა შესაბამისი 

კომისიის დასკვნისა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების 

საფუძველზე. 
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- მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა - აღნიშნული პროგრამით 

განხორციელდება მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა. პროგრამის 

ფარგლებში გამოყოფილი ფინანსური რესურსი გადანაწილებულია: ა) მოსახლეობის 

ერთჯერადი (70-ლარიანი) დახმარება 70.0 ათ. ლარი; ბ) განსაკუთრებული საჭიროების 

მქონე ავადმყოფთა დახმარება 30.0 ათ. ლარი. 

აღნიშნული პროგრამით პაციენტებს, საბიუჯეტო წლის განმავლობაში მედიკამენტის 

სახით, დახმარება შეიძლება გაეწიოს ერთჯერადად 70 ლარის ფარგლებში, ხოლო 

განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ავადმყოფებს წარმოდგენილი დოკუმენტაციის 

საფუძველზე საერთო დამტკიცებული ლიმიტის ფარგლებში. 

თანხები გამოიყოფა ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის, 

სოციალური უზრუნველყოფის, ვეტერანთა, დევნილთა, გენდერული თანასწორობისა 

და დასაქმების სამსახურის მიმართვის, შესაბამისი კომისიის დასკვნისა და ქალაქ 

ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების (ბრძანება გამოიცემა კომისიის 

გადაწყვეტილების საფუძველზე გასაწევ ან/და გაწეულ ხარჯებზე) საფუძველზე. 

პროგრამის მომსახურე აფთიაქ(ებ)იდან ანგარიშის წარდგენა და შესაბამისი 

ინფორმაციის მიწოდება ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის, 

სოციალური უზრუნველყოფის, ვეტერანთა, დევნილთა, გენდერული თანასწორობისა 

და დასაქმების  სამსახურში მოხდება თვეში ორჯერ. 

- განსაკუთრებული საჭიროების მქონე  ავადმყოფთა და დიალიზის პროგრამაში 

მონაწილეთა  ტრანსპორტირება: განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ავადმყოფთა და 

დიალიზით დაავადებულთა ქალაქგარეთ ტრანსპორტირების პროგრამის მიზანია მძიმე 

მდგომარეობაში მყოფ ავადმყოფთა ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა უფასო, 

სრულყოფილი და ოპერატიული სასწრაფო სამედიცინო მომსახურებით. 

- გინეკოლოგიურ დაავადებათა გამოკვლევა და პროფილაქტიკა: პროგრამის მიზანია 

გინეკოლოგიურ დაავადებათა ადრეული გამოვლენისა და გავრცელების პრევენციის 

უზრუნველყოფა და მოსახლეობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება, კიბოს 

დაავადების ადრეული გამოვლენის მიზნით გამოკვლევების ჩატარება. პაციენტები 

გამოკვლევების ჩასატარებლად ყოველგვარი განცხადების გარეშე პირდაპირ მიმართავენ 

პროგრამაში მონაწილე სამედიცინო დაწესებულებას. 

- სასმელი, სარეკრეაციო და ჩამდინარე წყლების სანიტარულ-ბაქტერიოლოგიური და 

სანიტარულ-ქიმიური გამოკვლევა: აღნიშნული პროგრამის განხორციელების 

აუცილებლობა განპირობებულია მოსახლეობის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო 

გარემოს შექმნის უზრუნველყოფით. შესაბამისად პროგრამის მიზანია ეპიდ. 

ზედამხედველობის სისტემის მგრძნობელობის გაზრდა. სამედიცინო სტატისტიკური 

სისტემის ფუნქციონირების გაუმჯობესება. 

- მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა: პროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ფოთის 

ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული 

შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო 

ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით 
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გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, 

მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას, 

დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით ახალშობილთა ოჯახების 

დახმარებას, დაუძლურებული და ლოგინს მიჯაჭვული ბენეფიციარებისათვის 

სოციალური და სამედიცინო სერვისების მიწოდებას ადგილებზე და სხვა სოციალურ 

ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ ქალაქის მოსახლეობის 

სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. 

- სარიტუალო მომსახურება: აღნიშნული პროგრამით ხორციელდება უმწეო, მარტოხელა 

და უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების დაფინანსება, აგრეთვე 

დიდი სამამულო ომის მონაწილეებისა და საქართველოს ტერიტორიული 

მთლიანობისათვის ბრძოლაში მონაწილეთა გარდაცვალების შემთხვევაში, მათი 

ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევა 300 ლარის ოდენობით. 

- მარტოხელა დედათა დახმარება: სამუშაო ადგილების დეფიციტის გამო მარტოხელა 

დედების უმრავლესობა უმუშევარია, მათ მძიმე ტვირთად აწევთ მცირეწლოვანი 

შვილების მოვლა-პატრონობა. იზრდება მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა რაოდენობა, 

ამიტომ მიზანშეწონილია გაეწიოს ყოველთვიური მატერიალური დახმარება 

მარტოხელა დედებს 40 ლარის ოდენობით მოზარდის 16 წლის ასაკის შესრულებამდე.  

- ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა: აღნიშნული პროგრამა მოიცავს ა(ა)იპ 

„თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბავშვთა ცენტრის“ პროგრამას, 2008 წლის აგვისტოს 

მოვლენების დროს რუსეთის აგრესიის შედეგად დაღუპულთა ოჯახების დახმარების 

პროგრამას, მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა, ამავე ომის მონაწილეებთან 

გათანაბრებულ პირთა და სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიული მთლიანობისათვის 

ბრძოლის მონაწილეთა დახმარების პროგრამას, უსინათლოების მატერიალური 

დახმარების პროგრამას. 

- არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი  - „თვითმმართველი ქალაქის-

ფოთის ბავშვთა ცენტრი“: ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მზრუნველობამოკლებულ 

ბავშვთა უზრუნველყოფას თავშესაფრით, კვებით, ბავშვთა დასვენება-გაჯანსაღებას 

(საოჯახო ტიპის ბავშვთა სახლი). პროგრამის ბენეფიციარია 10 ბავშვი. 

- 2008 წლის აგვისტოს მოვლენების დროს რუსეთის აგრესიის შედეგად დაღუპულთა 

ოჯახების დახმარება: პროგრამა მიზნად ისახავს 2008 წლის აგვისტოს თვეში რუსეთის 

მიერ განხორციელებული აგრესიის შედეგად დაღუპულთა ოჯახებისათვის 

მატერიალური დახმარების გაწევას 500 ლარის ოდენობით, გარდაცვლილი 11 

მოქალაქის გმირობის სათანადოდ დაფასებას და მათი ხსოვნისადმი პატივის მიგებას. 

გამოყოფილი თანხა ბენეფიციარებს დაერიცხებათ პირად საბანკო ანგარიშზე. 

- მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა, ამავე ომის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 

პირთა და სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის 

მონაწილეთა დახმარება: პროგრამა მიზნად ისახავს დიდი სამამულო ომის 

მონაწილეებისა და ამავე ომის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა და სხვა 

სახელმწიფოთა ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში მონაწილეთა 
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ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევას. კერძოდ: ა)  მეორე მსოფლიო ომის 

მონაწილე 8 ბენეფიციარს, თითოეულს 350 ლარის ოდენობით; ბ) სხვა სახელმწიფოთა 

ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში მონაწილე 20 ბენეფიციარს, თითოეულს 

250 ლარის ოდენობით; გ)  მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებთან გათანაბრებულ 20 

ბენეფიციარს, თითოეულს 250 ლარის ოდენობით. 

- უსინათლოების მატერიალური დახმარება: პროგრამა გულისხმობს უსინათლო 

პენსიონერთათვის ყოველთვიურად 30 ლარიან შეღავათიან პაკეტს კომუნალური 

გადასახადების დასაფინანსებლად. 

- სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (უფასო სასადილო) - 

არამდგრადი შრომის ბაზარი და მისგან გამოწვეული ეკონომიკური და ყოფა-ცხოვრების 

პირობების დინამიური განუვითარებლობა, სოციალურად დაუცველი ოჯახები, საკვებ 

პროდუქტებზე მაღალი ფასები მოითხოვს შეიქმნას ერთჯერადად, უფასო კვების 

სერვისი. აღნიშნულ სერვისში ყოველდღიურად ისადილებს 220 ბენეფიციარი.\ 

- ახალშობილთა ოჯახების დახმარება - პროგრამა უზრუნველყოფს ახალგაზრდა 

ოჯახების წახალისებას, რათა ხელი შეუწყოს დემოგრაფიული ფონის გაუმჯობესებას. 

პროგრამის ფარგლებში ყველა ახალშობილი ოჯახისათვის (მათ შორის, ქალაქ ფოთში 

რეგისტრირებულ დევნილებზე)  გათვალისწინებულია ერთჯერად 100 ლარით 

დახმარება. 

პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციარებისათვის მატერიალური დახმარების 

უზრუნველყოფა შესაძლებელი იქნება ახალშობილის მშობლის მიერ ქალაქ ფოთის 

მუნიციპალიტეტის მერიაში შემოტანილი განცხადებისა და თანდართული 

დოკუმენტაციის (მშობლების პირადობის მოწმობის ასლები, მონაცემები მათი 

რეგისტრაციის ადგილის შესახებ (დევნილის შემთხვევაში დევნილის მოწმობის ასლი), 

ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლი)  საფუძველზე.  

- საქალაქო ავტობუსების სუბსიდირების ხარჯები (შეზღუდული პასუხისმგებლობის 

საზოგადოება  „ფოთი ქალაქტრანსპორტი“) - პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება 

ქალაქის სოციალურად დაუცველი  მოსახლეობისათვის იაფი ტრანსპორტით 

მომსახურება. იგი სხვა სატრანსპორტო საშუალებებთან შედარებით იაფია და ნებისმიერ 

ადამიანს შეეძლება აღნიშნული ავტობუსით მგზავრობა. 

- მრავალშვილიანი ოჯახების ყოველთვიური დახმარება - ქალაქში დემოგრაფიული 

სიტუაციის შემდგომი გაუმჯობესებისათვის ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მკვიდრ, 

ასევე ქალაქ ფოთში რეგისტრირებულ დევნილთა მრავალშვილიან ოჯახებს, რომლებიც 

ზრდიან  3,  4  და  მეტ არასრულწლოვან მოზარდს (უფროსი შვილის 16 წლის 

შესრულებამდე) ბოლო შვილზე მიზანშეწონილია დაენიშნოს ყოველთვიური 

მატერიალური დახმარება: 

- 3 შვილიან ოჯახს - 50 ლარი; 

- 4 შვილიან ოჯახს - 100 ლარი; 

- 5 შვილიან ოჯახს - 190 ლარი; 

- 6 შვილიან ოჯახს - 220 ლარი; 
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- 7 შვილიან ოჯახს - 300 ლარი; 

- 8 და მეტ შვილიან ოჯახს - 450 ლარი. 

ქვეპროგრამის ბენეფიციარია დაახლოებით  271-მდე ოჯახი. მატერიალური დახმარების 

მისაღებად მრავალშვილიანმა ოჯახმა უნდა წარადგინოს ქალაქ ფოთის 

მუნიციპალიტეტის მერიაში განცხადება შესაბამისი დოკუმენტაციით (მშობლების 

პირადობის მოწმობის ასლები, ბავშვების დაბადების მოწმობის ასლები). 

- ხუთი და მეტშვილიანი ოჯახების დახმარება - ქალაქში დემოგრაფიული სიტუაციის 

შემდგომი გაუმჯობესებისათვის ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მკვიდრ, ასევე 

ქალაქ ფოთში რეგისტრირებულ დევნილთა მრავალშვილიან ოჯახებს, რომელთაც 

ჰყავთ ხუთი და მეტი შვილი (უფროსი შვილის 18 წლის შესრულებამდე) 

მიზანშეწონილია წელიწადში ერთხელ გაეწიოს მატერიალური დახმარება 2000 

ლარის ოდენობით. 

მატერიალური დახმარების მისაღებად მრავალშვილიანმა ოჯახმა უნდა წარადგინოს 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაში განცხადება შესაბამისი დოკუმენტაციით 

(მშობლების პირადობის მოწმობის ასლები, ბავშვების დაბადების მოწმობის ასლები). 

- სადღესასწაულო დღეებთან დაკავშირებული დახმარებები - აღნიშნული პროგრამა 

ითვალისწინებს სადღესასწაულო დღეებში  შემდეგი კატეგორიის ბენეფიციარების 

მატერიალურ წახალისებას:  

o დედითა და დედ-მამით ობლები 17 წლამდე ასაკის (სულ 35 ბავშვი, მათ 

შორის: 22 ვაჟი და 13 გოგო) – 100 ლარი წელიწადში ორჯერ.  

o 1989 წლის 9 აპრილის მონაწილეები (1 ქალი) – 500 ლარი ერთჯერადად.  

o ქალაქის წინაშე განსაკუთრებული დამსახურების მქონე პენსიონრები 

(სოციალურად დაუცველი ქალაქის საპატიო მოქალაქეები) (სულ 30 პირი, მათ 

შორის 20 ქალი და 10 მამაკაცი) – 100 ლარი წელიწადში ორჯერ.  

o შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები 17 წლამდე ასაკის მოზარდები 

(სულ 96 ბავშვი, მათ შორის: 60 ვაჟი და 36 გოგო) – 100 ლარი წელიწადში 

ორჯერ. 

o ქალაქში მცხოვრები უხუცესები (სულ 90 პირი, მათ შორის 79 ქალი და 11 

მამაკაცი) – 100 ლარი წელიწადში ერთჯერ. 

o სკოლის წარჩინებული მოსწავლეები – 100 ლარი ერთჯერადად. 

თანხა პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციარებს დაერიცხებათ პირად საბანკო ანგარიშზე. 

თანხები გამოიყოფა შესაბამისი კომისიის დასკვნისა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 

მერის  ბრძანების საფუძველზე. 

- არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი  „ქალაქ ფოთის 

მუნიციპალიტეტის სოციალური კვლევის ცენტრი“: ქვეპროგრამის ფარგლებში 

დაგეგმილია სოციალური დახმარების მწყობრი სისტემის ჩამოყალიბების, 

მოსახლეობის სამართლიანი, მიზნობრივი და ეფექტიანი დახმარებით 

უზრუნველყოფასთან დაკავშირებით წინადადებების და ინფორმაციის მომზადება; 
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სიღარიბის უკიდურესი ფორმების აღმოფხვრასთან, სოციალური რისკების 

განეიტრალებასთან და ხანდაზმული მოქალაქეებისათვის ღირსეული სიბერის 

უზრუნველყოფასთან, ეფექტიანი და ფინანსურად მდგრადი სოციალური 

დახმარებების სისტემის განვითარებით მოწყვლადი ჯგუფების საარსებოდ 

აუცილებელი ფულადი შემოსავლებით და სოციალური სერვისებით 

უზრუნველყოფასთან, შესაბამისი საჭიროების მქონე შეზღუდული შესაძლებლობის 

მქონე პირთა (მათ შორის ბავშვთა) პრევენციული, სარეაბილიტაციო და 

ალტერნატიულ მომსახურებასთან, ხანდაზმულთა და ოჯახურ მზრუნველობას 

მოკლებულ, სოციალურად დაუცველ და მიუსაფარ ბავშვთა ფიზიკური და 

სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებასთან საკითხებისა და ინფორმაციის 

მომზადება; ახდენს მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე სოციალური 

პირობების გავლენის შესწავლას, დემოგრაფიული პროცესების ინფორმაციული 

ბანკის შექმნას, მოსახლეობის ცხოვრების დონისა და ეკონომიკური აქტივობის 

სტატუსის (დასაქმების, უმუშევრობის) საინფორმაციო ბანკის შექმნას, ქალაქ ფოთის 

მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენლების მუშაობის (უბნების მიხედვით) 

ხელშეწყობას მათ უფლებამოსილების ფარგლებში შემავალ საკითხებთან 

დაკავშირებით (წარმომადგენლის მიმართვის საფუძველზე შესაბამისი 

ინფორმაციისა და დასკვნის მიწოდება). 

- არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „ქალაქ ფოთის 

მუნიციპალიტეტის სოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრი“  - 

პროგრამის მიზანია შინმოვლის სერვისის განვითარებისა და დანერგვის გზით 

უნარშეზღუდული/მოწყვლადი მოსახლეობის სიცოცხლის ხარისხის გაუმჯობესება. 

კვალიფიციური სამედიცინო და სოციალური მომსახურების მიწოდება საცხოვრებელ 

ადგილზე იმ პირთათვის, რომლებიც საკუთარ თავს ვერ უვლიან. 

აღსანიშნავია, რომ ქალაქ ფოთში ადგილობრივი სოციალური პროგრამები 

მრავალფეროვანია და ყოველწლიურად მზარდია, რაც მეტწილადად ავსებს 

ცენტრალური ხელისუფლების მიერ განხორციელებული სოციალური პროგრამების 

საჭიროებებს. 

5. განათლება, კულტურა და სპორტი 

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები წარმოადგენს 

პრიორიტეტს საქართველოს სახელმწიფოს არსებობის მრავალსაუკუნოვანი ისტორიის 

მანძილზე, ვინაიდან სახელმწიფოს განვითარება კულტურული, რელიგიური და 

ახალგაზრდული სულისკვეთებისა და სპორტული მიღწევების გარეშე წარმოუდგენელი 

იქნებოდა. გამომდინარე აქედან, აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების 

დაცვასა და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების 

მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების 

ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, ადგილობრივი 



ქ. ფოთის მუნიციპალიტეტის საშუალოვადიანი განვითარების დოკუმუმენტი  

18 
 

თვითმმართველობის ორგანო განაგრძობს სპორტული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, 

წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და მათთვის შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა 

ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების 

გამოვლენა. 

მუნიციპალიტეტში ხელმისაწვდომია მოსახლეობისთვის როგორც უმაღლესი, ასვეე საშუალო 

და სკოლამდელი განათლების დაწესებულებები. განათლების ინფრასტრუქტურა შედარებით 

კარგ მდგომარეობაშია, თუმცა საჭიროა სკოლამდელი საბავშვო ბაღების კეთილმოწყობა და 

დამატება მუნიციპალიტეტში. 

5.1 განათლებაზე ხელმისაწვდომობის მდგომარეობა 

ა(ა)იპ „სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანება“ არის 15 სკოლამდელი სააღმზრდელო 

დაწესებულების ერთობლიობა, სკოლამდელი ასაკის დაახლოებით 2,240 აღსაზრდელით და 351 

მომსახურე პერსონალით. ქალაქში დღეისათვის რეაბილიტირებულია 6 საბავშვო ბაღი, სადაც 

დადის 1,156 აღსაზრდელი, რაც საერთო რაოდენობის დაახლოებით 52%-ს შეადგენს. ამ 

დაწესებულებებში შექმნილია ესთეტიკურად ლამაზი, უსაფრთხო და კომფორტული გარემო 

მომავალი თაობის სრულფასოვანი აღზრდა- განვითარებისათვის.  

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „თვითმმართველი ქალაქის – ფოთის 

მოსწავლე-ახალგაზრდობის შემოქმედების ცენტრი“ ემსახურება მოსწავლეთა ტექნიკური, 

საბუნებისმეტყველო, ეკოლოგიური, მხატვრული და ესთეტიკური კუთხით განვითარებას, 

ეროვნული კულტურული მემკვიდრეობის პოპულარიზაციას და სწავლებას, კულტურული 

დონისა და ეროვნული სულის ამაღლებისთვის ზრუნვას, ნიჭიერ შემოქმედთა, 

შემსრულებელთა გამოვლენასა და მათი შემოქმედებითი ზრდის ხელშეწყობას, მხატვრულ-

შემოქმედებითი კოლექტივების, ანსამბლების, ჯგუფების, სტუდიების, მოყვარულთა 

გაერთიანებების, საერთო შემეცნებითი ჯგუფების ჩამოყალიბებას, საგნობრივი წრეების შექმნას 

მოსწავლეთა ცოდნის დონის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით. 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულება არის 15 (მათ 

შორის, N1 ს/კ დაწესებულება. N3 ს/კ დაწესებულება. N5 ს/კ დაწესებულება. N6 ს/კ 

დაწესებულება. N7 ს/კ დაწესებულება. N8 ს/კ დაწესებულება. N9 ს/კ დაწესებულება. N10 ს/კ 

დაწესებულება. N11 ს/კ დაწესებულება. N12 ს/კ დაწესებულება. N13  ს/კ დაწესებულება. N14 ს/კ 

დაწესებულება. N15 ს/კ დაწესებულება. N16 ს/კ დაწესებულება. N17 ს/კ დაწესებულება). 

ფოთის მუნიციპალიტეტში 14 ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაა/სკოლაა, მათ შორის 3 

კერძოა (იხ. დანართი #3). მოსწავლეთა რაოდენობა 6,007-ია, მათ შორის 407 კერძო სკოლაში. 

მოსწავლეთა რაოდენობა ბოლო 3 წლის განმავლობაში შემცირებულია 23 ერთეულით, მათ 

შორის კერძო სკოლაში - 65 ერთეულით. მასწავლებელთა რაოდენობა შეადგენს 500, მათ შორის 

78 კერძო სკოლაში. მასწავლებელთა რაოდენობა ბოლო 3 წლის განმავლობაში შემცირებულია 

20 ერთეულით, მათ შორის კერძო სკოლაში გაზრდილია ერთი ერთეულით. მოსწავლეთა და 
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მასწავლებელთა თანაფარდობა შეადგენს 12, რაც ბოლო 3 წლის განმავლობაში გაზრდილია 0,4-

ით. დანართ #2 მოცემულია საჯარო სკოლების, კერძო სკოლების, პროფესიული გადამზადების 

და უმაღლესი სასწავლებლების ჩამონათვალი 

ქალაქში არსებული  საგანმანათლებლო დაწესებულებები არ არის მოსახლეობისათვის 

საკმარისი,  ამ მხრივ აუცილებელია მოხდეს პროექტების განხორციელება ახლო მომავალში, 

რათა ამაღლდეს ქალაქში განათლების დონე. 

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა 

მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი 

ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებას განეკუთვნება და შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის 

ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში 

განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, 

მათი რეაბილიტაცია  და ინვენტარით უზრუნველყოფა. მოსწავლე ახალგაზრდობის 

შემოქმედებითი საქმიანობის კუთხით დიდი ყურადღება დაეთმობა ნიჭიერ შემოქმედთა, 

შემსრულებელთა გამოვლენას და მათი შემოქმედებითი უნარის ზრდის ხელშეწყობას. 

 

სწორედ ამ კუთხით ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტიდან 2017 წლის  ბიუჯეტიდან  იგეგმება 

სპორტული, კულტურული და განათლების კუთხით განსახორციელებელი  პროგრამების 

დაფინანსება.  ამ პროგრამებიდან აღსანიშნავია ა(ა)იპ  “თვითმმართველი ქალაქ ფოთის 

სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანება“.  

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ბავშვთა მეთვალყურეობა, მათი 

ჯანმრთელობისა და სიცოცხლის დაცვა, ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით სწავლების დონის, 

შესაბამისი პროგრამების, სასწავლო და მეთოდური მასალების განსაზღვრა. 

ქალაქის ბიუჯეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს. 

ა(ა)იპ „სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანება“ არის 15 სკოლამდელი სააღმზრდელო 

დაწესებულების ერთობლიობა, სკოლამდელი ასაკის დაახლოებით 2,100 აღსაზრდელით და 365 

მომსახურე პერსონალით. 

გაერთიანება უზრუნველყოფს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი ნორმის 

ფარგლებში ბავშვთა სრულფასოვანი სამჯერადი კვების ორგანიზაციასა და ზამთრის პერიოდში 

ბაღების საწვავით მომარაგებას. ბავშვები იმყოფებიან ექთნის მუდმივი მეთვალყურეობის ქვეშ. 

ქალაქში დღეისათვის რეაბილიტირებულია 6 საბავშვო ბაღი, სადაც დადის 1,130 აღსაზრდელი, 

რაც საერთო რაოდენობის დაახლოებით 53%-ს შეადგენს. ამ დაწესებულებებში შექმნილია 

ესთეტიკურად ლამაზი, უსაფრთხო და კომფორტული გარემო მომავალი თაობის 

სრულფასოვანი აღზრდა-განვითარებისათვის.  

5.2 კულტურისა და სპორტის  სერვისები 

ქალაქის ბიუჯეტიდან ხორციელდება შემდეგი პროგრამები: 
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ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა - მოსახლეობის ჯანსაღი ცხოვრების წესის 

დამკვიდრებისათვის საჭიროა პროგრამის ფარგლებში განხორციელდეს სხვადასხვა სპორტული 

ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა 

უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერ 

სპორტსმენთა წახალისება.  

ბ) სპორტული სკოლები - ქალაქში სპორტის შემდგომი განვითარება, ქალაქის ნაკრები 

გუნდების მზადება და მონაწილეობა რესპუბლიკურ და საერთაშორისო სპორტულ 

ღონისძიებებში (მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატები, პირველობები, სააერთაშორისო 

ტურნირები), სპორტული რეზერვისა და მაღალი კლასის სპორტსმენთა მომზადება, სპორტის 

შემდგომი პოპულარიზაცია და სპორტის პროპაგანდისათვის ხელშეწყობა, „სპორტი 

ყველასათვის“ პროექტების რეალიზაცია, ქალაქის ნაკრები გუნდების წევრებისათვის მაღალი 

დონის სასწავლო და საწვრთნელი პირობების შექმნა, თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი 

სამედიცინო მომსახურება და ანტიდოპინგური ღონისძიებების განხორციელება, სპორტული 

ობიექტებით, სპორტული ფორმითა და ინვენტარით უზრუნველყოფა, სპორტსმენთა 

ტრანსპორტით მომსახურება, სპორტის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შემდგომი 

განვითარება, ადგილობრივი ტურნირების და პირველობების ორგანიზება, სპორტის შემდგომი 

პოპულარიზაცია, მაღალი კლასის სპორტული რეზერვების მომზადება და ჯანსაღი მომავალი 

თაობის ჩამოყალიბება. 

გ) ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება - ახალგაზრდული და 

სპორტული ღონისძიებების ჩატარებით დაფასდება ფოთის პერსპექტიული სპორტსმენების და 

სპორტის დამსახურებული მუშაკების მოღვაწეობა, აგრეთვე ეს ტურნირები ხელს შეუწყობს 

სპორტის შემდგომ განვითარებას კრივში, რაგბში, ჭიდაობაში, ფეხბურთში, კალათბურთში, 

საბაიდარო და კანოეთ ნიჩბოსნობაში, აფროსნობაში, წყალსათხილამურო სპორტში, შაშში. 

ტურნირის ჩატარების პერიოდში აუცილებელია გამარჯვებულ სპორტსმენთა დაჯილდოება 

შესაბამისი სახეობების მიხედვით თასებით, მედლებით, დიპლომებით და სხვა ფასიანი 

საჩუქრებით, წლის საუკეთესო სპორტსმენთა და მწვრთნელთა დაჯილდოება ფულადი 

ფორმით, რაც ხელს შეუწყობს სპორტული შეჯიბრებების, თამაშების კულტურის ამაღლებას და 

საერთო ჯამში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას. აღნიშნულ პროგრამაში 

მონაწილეობას მიიღებს დაახლოებით 1,550 სპორტსმენი და 10,000 მაყურებელი.  

დ) შპს „საფეხბურთო კლუბი კოლხეთი 1,913“; 

ე) მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა;  

ვ) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა - მოსახლეობის კულტურული მიმართულებით 

გააქტიურებისათვის საჭიროა კულტურული და პატრიოტული ღონისძიებების დაფინანსება, 

რელიგიური და სხვა სახის საქმიანობის ხელშეწყობა.  
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ზ) სახელოვნებო სკოლები (სასწავლებლები) - ქალაქი აფინანსებს სახელოვნებო სკოლებს, 

რომლის მიზანია პიროვნების ინდივიდუალური შემოქმედებითი მიდრეკილებების 

განვითარება, ხელოვნების სხვადასხვა დარგებისათვის თანაბარი პირობების შექმნა, 

მოსწავლეთა მიერ შესაბამისი სახელოვნებო საგანმანათლებლო პროგრამების ათვისება, 

ესთეტიკური გემოვნების ჩამოყალიბება, ქართული და მსოფლიო ხელოვნების ნიმუშების 

შესწავლა, სამხატვრო და ნატიფი ხელოვნების პროფესიების სწავლება, წვლილის შეტანა 

ქვეყნის ისტორიულ-კულტურული ტრადიციების შენარჩუნებასა და აღორძინებაში, ქართული 

ხალხური ფოლკლორის პროპაგანდა, კონკურსებში, ფესტივალებსა და ღონისძიებებში 

მონაწილეობის უზრუნველყოფის გზით განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოებული 

მოსწავლეების გამოვლენა და წარმოჩენა.  

თ) კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება - სხვადასხვა კულტურულ-საგანმანათლებლო 

ღონისძიებების ჩატარებით მოხდება ნიჭიერ შემოქმედთა, შემსრულებელთა გამოვლენა და 

მათი შემოქმედებითი ზრდის ხელშეწყობა, დაჯილდოება, მხატვრულ-შემოქმედებითი 

კოლექტივების, ანსამბლების, ჯგუფების, სტუდიების, მოყვარულთა გაერთიანებების 

წარმოჩენა და განვითარება, მოსწავლე-ახალგაზრდობის აღზრდა-განათლება, საკუთარი 

ინდივიდუალურობის, ნიჭისა და ხელოვნებითი შემოქმედების გამოვლენა, სკოლისგარეშე 

დროის საინტერესოდ ორგანიზება, თემატური ინფორმაციების მოძიება-დამუშავება, 

სააზროვნო და სოციალური უნარების განვითარება, სკოლისგარეშე შემოქმედებითი 

პოტენციალის რეალიზება, ხელოვნების სხვადასხვა დარგების გაცნობა, შემოქმედ ბავშვთა 

წარმოჩენა.  

ი) საჯარო სამართლის იურიდიული პირი „ქ. ფოთის ვალერიან გუნიას სახელობის 

პროფესიული სახელმწიფო თეატრი“ - თეატრის ძირითად ფუნქციებს, მიზნებსა და 

საქმიანობის საგანს წარმოადგენს მსოფლიო და ეროვნულ თეატრალური ღირებულებათა 

განვითარების მიზნით მაღალხარისხოვანი სპექტაკლების დადგმა, აგრეთვე სხვა ტიპის 

წარმოდგენებისა და შემოქმედებითი პროექტების განხორციელება, თეატრალური ხელოვნების 

პროპაგანდა. მოსახლეობისათვის კლასიკური და თანამედროვე თეატრალური ნამუშევრების 

გაცნობა. ეროვნული და მსოფლიო თეატრალური ხელოვნების პოპულარიზაციის ხელშეწყობა, 

ეროვნული თვითშეგნების განმტკიცება, თეატრალური ტრადიციების აღორძინება და 

განვითარება, ზოგადსაკაცობრიო იდეალების პროპაგანდა. 

კ) არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „თვითმმართველი ქალაქ ფოთის 

საგამოფენო დარბაზი“ - პროგრამა ემსახურება ქართული მრავალსაუკუნოვანი ეროვნული 

კულტურისა და უძველესი ტრადიციების ფართო პროპაგანდას. ხელს უწყობს ქალაქში სახვითი 

და გამოყენებითი ხელოვნების განვითარებას, მოსახლეობის ესთეტიკურ აღზრდას. 

უზრუნველყოფს ნიჭიერ შემოქმედთათვის სათანადო პირობების შექმნას და მათ მაქსიმალურ 

გამოვლენას, გამოფენების, გამოფენა-გაყიდვების, აუქციონების, კონკურსების, პერსონალური 

გამოფენების და შემოქმედებითი შეხვედრების ორგანიზებას და მოწყობას. 
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ლ) არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „თვითმმართველი ქალაქ ფოთის 

საბიბლიოთეკო გაერთიანება“ - პროგრამის ძირითადი არსია მკითხველთა დაკმაყოფილება 

მათთვის საჭირო ინფორმაციითა და საბიბლიოთეკო დოკუმენტებით (ბეჭდური, ხელნაწერი და 

ინფორმაციის შემცველი სხვა მასალები), ხელსაყრელი პირობების შექმნა პიროვნების 

შემოქმედებითი განვითარებისათვის, შესაბამისი პროფილის საბიბლიოთეკო დოკუმენტების  

შეგროვება, დაცვა და ამ დოკუმენტებით მოსახლეობის მომსახურება, როგორც ადგილზე 

გაცემით, ისე ასლების გაგზავნით ბიბლიოთეკაშორისო აბონემენტით და საერთაშორისო 

წიგნთაცვლის საშუალებით, მოსახლეობის ყველა ფენის მომსახურება საბავშვო ან მასობრივ 

ბიბლიოთეკებში ფონდების შექმნის მიზნით, კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებების 

მოწყობა. დანართ #4-ში მოცემულია სპორტული სკოლების ინფრასტრუქტურის შესახებ 

ინფორმაცია 2016 წლის 1 ნოემბრის მდგომარეობით.  

6. გარემოს დაცვა 

ქალაქ ფოთში ზედაპირული წყლის და მიწისქვეშა წყლების რესურსი უხვია. ფოთის 

ტერიტორიაზე მიედინება მდ. რიონი, რომელიც დასავლეთ საქართველოში ყველაზე დიდი 

მდინარეა. რადგანაც ფოთი რიონის დელტაშია გაშენებული, მიწისქვეშა წყლის დონე საკმაოდ 

მაღალია და ქალაქის ტერიტორია მთლიანად ჭარბტენიანი ტერიტორიებითაა წარმოდგენილი. 

ზღვასთან სიახლოვის გამო მიწისქვეშა წყლების მინერალიზაცია მაღალია. ქალაქის 

მიმდებარედ არსებობს მოქმედი ჰიდროლოგიური სადგური, რომელიც აწარმოებს მდ. რიონის 

ჩამონადენის მონიტორინგს. ფოთის სამხრეთით, კოლხეთის ეროვნული პარკის ფარგლებში 

მოქცეულია ბუნებრივი ტბა პალიასტომი. მისი ფართობი 18 კმ2-ს აღწევს. 

ფოთი ჩრდილოეთიდან და სამხრეთიდან შემოსაზღვრულია კოლხეთის ეროვნული პარკით, 

რომელიც წარმოდგენილია კოლხური ტიპის ტყეებით. ამ ტყეებს გარკვეული წვლილი შეაქვს 

მიკროკლიმატის ჩამოყალიბებაში, ასევე მათი როლი მნიშვნელოვანია სანაპირო ზოლის 

სტაბილურობის შესანარჩუნებლად. 

ქალაქი ფოთის ტერიტორია საკმაოდ მოწყვლადია ბუნებრივი საფრთხეების მიმართ. კერძოდ, 

მისთვის სახასიათოა შტორმები, სანაპიროს წარეცხვა და წყალდიდობა. ფოთის სანაპირო ზოლი 

თანდათან უფრო მოწყვლადი ხდება შტორმების და ზღვის შემოჭრის მიმართ. ეს საფრთხეს 

უქმნის ადგილობრივ ინფრასტრუქტურას და მოსახლეობას. ამასთან, ზღვის შემოჭრა გრუნტის 

წყლებს გამარილიანებით ემუქრება, რაც სამომავლოდ წყლის რესურსების 

ხელმისაწვდომობაზე შეიძლება აისახოს. 

ასევე დიდი რისკის მატარებელია ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტისათვის ზუგდიდის 

მუნიციპალიტეტში სოფელ ანაკლიაში მშენებარე პორტი. ის გამოიწვევს ზღვის დონის აწევას, 

შესაბამისად საჭიროა ჩატარდეს ქალაქ ფოთში ზღვის ნაპირებთან ნაპირსამაგრი სამუშაოები.  
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საკანალიზაციო სისტემა მოწყობილია მთელს ქალაქში. თუმცა, საკანალიზაციო ქსელი 

საჭიროებს სარეაბილიტაციო სამუშაოებს. ამას გარდა, ქალაქს არ გააჩნია გამწმენდი ნაგებობა. 

ნარჩენების შეგროვებასა და გატანას ახორციელებს შპს „ინფრასტრუქტურა 2008“. 

მუნიციპალიტეტში არსებობს დროებითი ლიცენზირებული ნაგავსაყრელი რომელიც 

განთავსებულია ქ. ფოთში, ჭავჭავაძის ქუჩის ბოლოში, მდ. რიონის ნაპირთან. არსებობს მცირე 

მოცულობის თვითნებურად შექმნილი ნაგავსაყრელებიც.  

დასუფთავების სამსახური ემსახურებს მთლიან ქალაქს. ერთ სულ მოსახლეზე წარმოქმნილი 

ნარჩენების რაოდენობა წელიწადში შეადგენს 0.91 მ3. ხოლო წელიწადში ნაგავსაყრელზე 

განთავსდება 48,600 მ3 ნარჩენი.  

ქ. ფოთი გადასულია 100% კონტეინრეულ სისტემაზე. კონტეინერების საერთო რაოდენობა 

შეადგენს 600 ერთეულს. ყველა ლითონის მასალისაა. დამატებით საჭიროებას წარმოადგენს 100 

ლითონის კონტეინერის დამატება. ნაგავმზიდი მანქანების საერთო რაოდენობა შეადგენს 10 

ერთეულს, აქედან 7 კომპაქტორი და 3 თვითმცლელი. ასევე აქვთ სპეც-ავტომეუნრეობის 

სამრეცხაო.  

ნარჩენების მართვაზე ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხა შეადგენს მთლიანი ბიუჯეტის 2.08%, 

რაც 520,305 ლარია. 

7. ხელისუფლება  

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში ხელმისაწვდომია იუსტიციის სახლის მომსახურება. 

მუნიციპალიტეტს ჰყავს პირდაპირი წესით არჩეული აღმასრულებელი ორგანოს 

ხელმძღვანელი - ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერი და 15 წევრისაგან შემდგარი 

წარმომადგენლობითი ორგანო - საკრებულო, რომლის 5 წევრი არჩეულია მაჯორიტარული, 

ხოლო 10 წევრი  - პროპორციული სისტემით.  

მერიის სამსახურებია:  

 შესყიდვებისა და საბუღალტრო სამსახური; 

 ჯანმრთელობის,  სოციალური უზრუნველყოფის, ვეტერანთა, დევნილთა, გენდერული 

თანასწორობისა და დასაქმების სამსახური; 

 საფინანსო-საბიუჯეტო, ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების სამსახური 

 მშენებლობის, ინფრასტრუქტურისა და  ტრანსპორტის სამსახური; 

 არქიტექტურისა და ადმინისტრაციული ზედამხედველობის  სამსახური; 

 კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სკოლამდელი და სკოლის გარეშე აღზრდის 

დაწესებულებების კოორდინაციის სამსახური; 

 სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა  სამსახური; 

 შიდა აუდიტის სამსახური; 
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 სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური 

მერის წარმომადგენლები ადმინისტრაციულ ერთეულებში: 

 წარმომადგენელი მალთაყვის უბანში; 

 წარმომადგენელი ცენტრის უბანში; 

 წარმომადგენელი კუნძულის უბანში; 

 წარმომადგენელი ნაბადის უბანში. 

კომისიები: 

 სოციალურ საკითხთა კომისია; 

 საფინანსო-საბიუჯეტო კომისია; 

 სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისია; 

 ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისია; 

 იურიდიულ, სამანდატო საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისია. 

ფრაქციები: 

 ფრაქცია „ქართული ოცნება“; 

 ფრაქცია „პატრიოტი“; 

 ფრაქცია „ფოთელები“. 

2015-2016 წლების ბიუჯეტის მიმოხილვა 

2015 წელს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში მობილიზებულმა სახსრებმა შეადგინა 

20519.3 ათ. ლარი, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეულმა გადასახდელებმა 21205.9 ათ. ლარი. 2015 

წლის ბოლოს დაგროვილმა ნაშთმა შეადგინა 1213.7 ათ. ლარი, საიდანაც 1085.8 ათ. ლარი არის 

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერის ნაშთი, ხოლო 127.9 ათ. ლარი 

წარმოადგენს თავისუფალ ნაშთს. 

მობილიზებული სახსრებიდან საკუთარი შემოსავლები შეადგენს 14924.4 ათ. ლარს, 

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერები შეადგენს 5594.9 ათ. ლარს. 

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერიდან 5594.9 ათ. ლარიდან დაფინანსდა 

სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია, მრავალბიანიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების 

რეაბილიტაცია, არჩილ ხორავას სახელობის სახელოვნებო სასწავლებლის რეაბილიტაცია 

(ერთი კორპუსი), მალთაყვის უბანში სანაპირო ზოლის (მათ შორის მისასვლელი გზა) 

რეაბილიტაცია,  სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულების რეაბილიტაცია (ზამბახიძის 

ქუჩა N12-ში მდებარე N7 სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულება), რუსთაველის რკალის 

ტროტუარის კეთილმოწყობა, მრავალბიანიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების 

კეთილმოწყობა, სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღინისძიებები. 

2016 წელს დაგეგმილია შემოსულობები 21806.9 ათ. ლარის ოდენობით. საკუთარი 

შემოსულობები შეადგენს 16440.0 ათ. ლარს. ინფრასტრქუტურის განვითარებისათვის 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილია ტრანსფერები 4866.9 ათ. ლარის 
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ოდენობით. აღნიშნული თანხით დასრულდა ბინების შიდა საკანალიზაციო სისტემების 

რეაბილიტაცია, მრავალბიანიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა, 

რუსთაველის რკალის ტროტუარის კეთილმოწყობა, სანიაღვრე სისტემებისა და სატუმბო 

სადგურების რეაბილიტაცია. დასრულდება მალთაყვის უბანში სანაპირო ზოლის 

კეთილმოწყობა (მათ შორის მისასვლელი გზა). იხილეთ 2013-2015 წლის ბიუჯეტის 

მაჩვენებლები დანართ #5-ში.  
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8. SWOT ანალიზი 

1. ინფრასტრუქტურა 

ძლიერი მხარეები 
სუსტი მხარეები 

 

 ელექტროენერგიის უწყვეტი მიწოდება; 

 ქალაქი სრულად გაზიფიცირებულია; 

 მოწესრიგებული წყლის მიწოდების 

ცენტრალური სისტემა; 

 მიმდინარე მსხვილი 

ინფრასტრუქტურული პროექტები.  

 

 ქალაქებში დარჩენილი 

სარეაბილიტაციო გზები; 

 ხიდების რეაბილიტაციის საჭიროება; 

 ცენტრალური პარკის 

არადამაკმაყოფილებელი 

მდგომარეობა და მოწყობის 

საჭიროება; 

 ქალაქის საკანალიზაციო სისტემის 

მშენებლობა/რეაბილიტაციის 

საჭიროება. 

შესაძლებლობები საფრთხეები 

 

 მოსახლეობისათვის დასასვენებელი 

პირობების გაუმჯობესება 

 შიდა გზების მთლიანად მოწესრიგება; 

 ინფრასტრუქტურის მდგომარეობის 

გაუმჯობესება 

 მგზავრთა კომფორტული და უსაფრთხო 

გადაადგილების უზრუნველყოფა; 

 ეკონომიკური და ტურისტული 

ინტენსივობის ზრდა. 

 ცენტრალური პარკის მოწყობა; 

 საკანალიზაციო სისტემის გამართვა 

მთელს მუნიციპალიტეტში; 

 ქალაქის იერსახის გაუმჯობესება; 

 მოვლილი, გამწვანებული სკვერები, 

პარკები და გაზონები.  

 

 ფინანსური და ეკონომიკური 

კრიზისი; 

 ბუნებივი და სტიქიური მოვლენების  

გამო არსებული ინფრასტრუქტურის 

დაზიანება.  
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2. ეკონომიკა 

ძლიერი მხარეები სუსტი მხარეები 

 

 მუნიციპალიტეტის ხელსაყრელი 

გეოფიზიკური მდებარეობა, 

სტრატეგიული სატრანსპორტო 

ფუნქცია, მუნიციპალიტეტებს შორის 

დამაკავშირებელი კვანძი; 

 შავი ზღვის ზოლში გაშენებული ქალაქი 

და თავისუფალი ინდუსტრიული 

ზონის არსებობა; 

 მცირე და საშუალო საწარმოებისათვის 

გარკვეული მატერიალური ბაზის 

არსებობა; 

 საშუალო და უმაღლესი განათლების 

სპეციალისტების არსებობა; 

 ბიზნესისა და ინვესტიციებისათვის 

მიმზიდველი საშუალებების არსებობა; 

 მალთაყვის რეკრეაციული ზონა და 

ეროვნული პარკი; 

 უხვი ტურისტული რესურსი. 

 

 

 არსებული ბუნებრივი რესურსების 

ათვისების დაბალი დონე; 

 კვალიფიციური კადრების გადინება; 

 ტურისტული ინფრასტრუქტურის 

არარსებობა და ამ სფეროში 

საქმიანობის არასაკმარისი 

გამოცდილება; 

 ტურისტების მოზიდვისადმი 

არასისტემური გამოცდილება; 

 ტურისტული პოტენციალის 

არასაკმარისი ცნობადობა და 

პოპულარიზაცია; 

 მოძველებული საწარმოო-ტექნიკური 

ბაზა და ახალი ტექნოლოგიების 

გამოყენებაზე მცირე ინვესტიციები; 

 აუთვისებელი ტურისტული 

რესურსი. 

შესაძლებლობები საფრთხეები 

 მუნიციპალიტეტის საინვესტიციო 

მიმზიდველობის გაზრდა; 

 ინვესტორების მზარდი დაინტერესება 

ტურისტული ბაზის განვითარების, 

წყლის და წიაღისეულის მიმართ; 

 ტურისტული რესურსების გამოყენება 

და პოპულარიზაცია; 

 გადამამუშავებელი საწარმოების 

რაოდენობის ზრდა; 

 მალთაყვის რეკრეაციული ზონის 

მოწყობა; 

 ახალი ტექნიკისა და ტექნოლიგიების 

დანერგვის მხარდაჭერა. 

 საფინანსო-ეკონომიკური კრიზისი; 

 სტიქიური მოვლენები. 
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3. ჯანმრთელობა და სოციალური დაცვა; 

ძლიერი მხარეები 
სუსტი მხარეები 

 მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით 

გათვალისწინებული მიზნობრივი 

სოციალური პროგრამების არსებობა 

 მუნიციპალიტეტში  

 ჩატარებული პრევენციული 

ღონისძიებების რაოდენობა; 

 პროგრამაში მონაწილე 

ბენეფიციართა რაოდენობა. 

 მუნიციპალიტეტში თანამედროვე 

სტანდარტების საავადმყოფოს 

არსებობა და ასევე 

ადმინისტრაციულ ერთეულებში 

ამბულატორიების არსებობა. 

 მუნიციპალიტეტის სასწრაფო 

სამედიცინო დახმარების 

დროულად მიწოდება. 

 მოსახლეობის ბუნებრივი მატების 

კლებადი დინამიკა 

 მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 

იძულებით გადაადგილებულ პირთა 

რაოდენობასთან დაკავშირებული 

სოციალური პრობლემები 

 უმუშევრობის მაღალი მაჩვენებლები’ 

 სოციალური დაწესებულების 

არარსებობა; 

 შშმ პირებისათვის ადაპტირებული 

ინფრასტრუქტურის ნაკლებობა; 

 სიღარიბის მაღალი მაჩვენებლები; 

 მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 

დიდი ნაწილისათვის მედიკამენტებზე 

შეზღუდული ფინანსური 

ხელმისაწვდომობა. 

 გადაუდებელი საჭირო დახმარებისას 

რეანომობილის არ ყოლა 

შესაძლებლობები საფრთხეები 

 საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის 

ეფექტურობა 

 მოსახლეობის ჯანმრთელობის 

მდგომარეობის გაუმჯობესება. 

 მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის 

სოციალურ-ეკონომიკური 

მდგომარეობის გაუმჯობესება; 

 მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული 

მდგომარეობის გაუმჯობესება. 

 მოსახლეობის დაცვა სხვადასხვა 

ინფექციურ დაავადებათა 

გავრცელებისგან. 

 ინფლაციის რისკი 

 ეკონომიკური ზრდის დაბალი 

მაჩვენებლები 
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4. განათლება, კულტურა და სპორტი; 

ძლიერი მხარეები სუსტი მხარეები 

 საშუალო-ზოგადი განათლების 

დაწესებულებების მოწესრიგებული 

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა; 

 სკოლამდელ დაწესებულებებში 

გაუმჯობესებული საღმზრდელო-

საგანმანათლებლო პროცესი, 

გაუმჯობესებული კვების მენიუ, 

მონიტორინგი სანიტარულ-ჰიგიენურ 

მდგომარეობაზე; 

 ადგილობრივი თვითმართველოების 

თანადგომა; 

 მუნიციპალიტეტის მიერ 

დაფინანსებული სპორტული და 

ახალგაზრდული ღონისძიებები მაღალ 

დონეზე ჩატარება; 

 მოტივირებული ახალგაზრდები და 

მათი ჩართულობა ახალგაზრდულ და 

სპორტულ აქტივობებში; 

 რეგიონალურ, რესპუბლიკურ და 

მსოფლიო დონეზე წარმატებული 

სპორტსმენები; 

 მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობის 

აქტიური თანამშრომლობა კულტურის 

სფეროში საჯარო და კერძო 

სტრუქურებთან; 

 ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 

კულტურისა და ხელოვნების სფეროს 

დაწესებულებების სუბსიდირება; 

 კულტურული მემკვიდრეობისა და 

ისტორიული ძეგლების შესახებ 

საინფორმაციო ბაზის შექმნა; 

 მრავალდარგოვანი საშუალო-

პროფესიული განათლების 

დაწესებულების არსებობა კარგად 

მოწესრიგებული მატერიალურ-

ტექნიკური ბაზით; 

 მოუწესრიგებელი ინფრასტრუქტურა, 

ინვენტარის სრულყოფილად არქონა; 

 დაბალი შრომის ანაზღაურება; 

 მეთოდური ლიტერატურის სიმცირე; 

 კვალიფიციური პედაგოგების სიმცირე; 

 პედაგოგთა კვალიფიკაციის ამაღლების 

საჭიროება; 

 საბავშვო ბაღებში მოუწესრიგებელი 

ინფრასტრუქტურა; 

 კადრების გადამზადების პროგრამის არ 

არსებობა; 

 ახალგზრდული პროექტების სიმცირე; 

 ძეგლების დასუფთავების და მოვლა-

პატრონობის სისტემის არქონა; 

 ისტორიული ძეგლების სარესტავრაციო 

სამუშაოების ნაკლებობა; 

 მუნიციპალიტეტში არსებული 

ისტორიული და კულტურული 

ძეგლების არასახარბიელო 

მდგომარეობა; 

 კულტურის სახლებსა და  

ბიბლიოთეკებში თანამედროვე 

ინტეგრირებული ინფრასტრუქტურის  

თუ გამართული აპარატურის არ ქონა; 
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შესაძლებლობები საფრთხეები 

 ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 

დაფინანსების გაზრდა; 

 დონორი ორგანიზაციების მოზიდვა 

და  თანამშრომლობის გაღრმავება; 

 სპორტული სექციების თანამედროვე 

აღჭურვილობით უზრუნველყოფა; 

 კულტურული მემკვიდრეობის 

ძეგლების რესტავრაცია; 

 კულტურის სახლების რეაბილიტაცია 

და თანამედროვე აპარატურით 

უზრუნველყოფა; 

 თანამედროვე სტანდარტებით 

უზრუნველყოფილი სპორტის 

სასახლის აშენება; 

 კულტურული ტურიზმის შექმნა და 

განვითარება; 

 მუნიციპალიტეტში არსებული 

ანსამბლების უფრო მეტი ჩართულობა 

რესპუბლიკურ და საერთაშორისო 

ღონისძიებებში; 

 მედიის ჩართულობა კულტურის 

სფეროსა და განვითარებაში. 

 აღსაზრდელთა შესაბამისი პირობებით 

უზრუნველყოფა; 

 საბავშვო ბაგა-ბაღებში 

გაუმჯობესებული სააღმზრდელო 

პროცესი. 

 სათანადოდ აღჭურვილი საბავშვო 

ბაღების რაოდენობა; 

 აღსაზრდელთა რაოდენობა. 

 სპორტის ხელშეწყობა და ჯანსაღი 

ცხოვრების წესის დამკვიდრება. 

 ახალგაზრდების მხრიდან 

თავისუფალი დროის შინაარსიანად და 

ეფექტურად გამოყენება; 

 ახალგაზრდების საზოგადოებრივ 

საქმიანობაში ჩართვა. 

 ეპიდემია და ვირუსული ინფექციები; 

 ბუნებრივი სტიქიური მოვლენები; 

 დემოგრაფიული ფონის ცვლილება. 
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 მოსახლეობაში ქართული კულტურისა 

და ტრადიციების დაცვა და 

შენარჩუნება; 

 მოსახლეობის აქტიური ჩართვა 

კულტურულ ღონისძიებებში; 

 კულტურული ობიექტების 

მდგომარეობის გაუმჯობესება და 

დაცვა; 

 ტურიზმის პოპულარიზაცია. 

 

5. გარემოს დაცვა 

ძლიერი მხარეები სუსტი მხარეები 

 

 ნარჩენების გატანის 

ორგანიზებულობა; 

 სპეც-ავტო სამრეცხაო; 

 მოქმდეი ჰიდროლოგიური სადგური; 

 ეროვნული პარკი 

 

 

 მოუწესრიგებელი საკანალიზაციო 

სისტემა და გამწმენდი ნაგებობის 

არარსებობა; 

 არასაკმარისი ნაპირსამაგრი 

სამუშაოები; 

 

შესაძლებლობები საფრთხეები 

 

 ნარჩენების გატანის ორგანიზება 

მუნიციპალიტეტიდან შესაბამისი 

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის 

გაუმჯობესება; 

 ცნობიერების ამაღლების 

ხელმისაწვდომობა გარემოსდაცვით 

საკითხებში და საზოგადოების 

ჩართულობა გადაწყვეტილების 

მიღების პროცესში; 

 გარემოსდაცვითი ორგანიზაციების 

დაინტერესება შესაბამისი პროექტების 

განხორცილებით. 

 

 ბუნებრივი კატაკლიზმები. 
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9. მუნიციპალიტეტის ხედვა და  მისია  

ა) ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის განვითარების გრძელვადიანი ხედვა 

ხედვა: ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში განვითარებულია მრეწველობა და გადამამუშავებელი 

მეურნეობა, ასევე ნაწილობრივ გადამამუშავებელი მრეწველობაც, გამართულია მეტ-ნაკლებად 

ტურისტული და საკურორტო-დასასვენებელი ინფრასტრუქტურა, მოწესრიგებულია 

საკომუნიკაციო საშუალებები, ფუნქციონირებს მაღალი დონის კულტურული, სახელოვნებო 

დაწესებულებების და სპორტული სკოლები, ათვისებულია და მაღალეფექტურად გამოიყენება 

ბუნებრივი რესურსები, მოგვარებულია ეკოლოგიური და ბუნებისდაცვითი პრობლემები.  

ფოთის ნავსადგური ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი სატრანსპორტო კვანძია, რომელზეც გადის 

ქვეყნის ტვირთნაკადების დიდი ნაწილი. ქალაქის ბიზნეს-საქმიანობის დიდი ნაწილიც სწორედ 

ნავსადგურთან და ტვირთების გადაზიდვასთანაა დაკავშირებული. ქალაქის მოსახლეობის 

დიდი ნაწილიც სწორედ პორტში და მასთან დაკავშირებულ კომპანიებშია დასაქმებული, 

რომლებიც ადგილობრივი საბიუჯეტო შემოსავლების მნიშვნელოვანი წყაროა. ნავსადგურისა 

და წარმოების განვითარების ხელშეწყობის მიზნით პორტის მიმდებარედ შექმნილია 

თავისუფალი ინდუსტრიული ზონა. ასევე იგეგმება მსხვილი ინვესტიციების განხორციელება 

მიმდინარე და მომავალ წლებში. 

ბ) ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საშუალოვადიანი მისია 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მისიაა ხელი შეუწყოს მუნიციპალიტეტის მდგრად 

სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებას, გადამამუშავებელი მრეწველობის განვითარებას, 

საკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებას, მოსახლეობის დასაქმებას, 

მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალისა და ბუნებრივი რესურსების რულად 

გამოყენებას, მოსახლეობის უზრუნველყოფას ეფექტური სოციალური მომსახურებით, 

მომავალი თაობებისათვის კულტურული მემკვიდრეობის დაცავსა და შენარჩუნებას. 

წინამდებარე მისიის განსახორციელებლად მუნიციპალიტეტის, პირველ რიგში, 

უზრუნველყოფს ადგილობრივ მოსახლეობასთან მჭიდრო კომუნიკაციის დამყარებას და მათ 

ჩართვას გადაწყვეტილებების მიღებაში, ასევე თანამშრომლობს სახელმწიფო ხელისუფლების 

ორგანოებთან, სხვა თვითმმართველ ერთეულებთან, დონორებთან, არასამთავრობო და სათემო 

ორგანიზაციებთან, მედიასთან, ბიზნესსექტორსა და დაინტერესებულ მხარეთა სხვადასხვა 

სპექტრთან, რათა შეიმუშავოს და მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას შესთავაზოს მათ 

საჭიროებებზე მორგებული მომსახურებები. 
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10. მუნიციპალიტეტის  საშუალოვადიანი  პრიორიტეტები 

პრიორიტეტი 1. ეკონომიკა 

პრიორიტეტი 1.  მუნიციპალიტეტში ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა 

ღონისძიებები: 

 მუნიციპალიტეტში  არსებული საინვესტიციო პოტენციალის შესახებ 

ინფორმირებულობის გაზრდა; 

 მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის პოპულარიზაცია; 

 მალთაყვის რეკრეაციული ზონისა და ეროვნული პარკის, როგორც მნიშვნელოვანი 

ტურისტული რესურსის გამოყენების ხელშეწყობა; 

 ტურისტებისთვის მიმზიდველი დასასვენებელი გარემოს შექმნა; 

 გადამამუშავებელი საწარმოების ხელშეწყობა ბიზნესის განვითარებისთვის 

ხელსაყრელი გარემოს შექმნის გზით.  

შედეგები: 

 მუნიციპალიტეტში იზრდება ინვესტიციების მოცულობა; 

 მუნიციპალიტეტში არსებული ბუნებრივი და ტურისტული რესურსების მაქსიმალურად 

ათვისება ხდება; 

 იზრდება გადამამუშავებელი საწარმოების რაოდენობა და დასაქმებული ადამიანების 

რიცხვი; 

 უმჯობესდება მოსახლეობის სოციო-ეკონომიკური მდგომარეობა.  

პრიორიტეტი 2. ინფრასტრუქტურა 

პრიორიტეტი 2: ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 

ღონისძიებები:  

 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა; 

 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია; 

 ბინათმშენებლობა; 

 გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია; 

 სანიაღვრე არხების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია;; 

 კეთილმოწყობის ღონისძიებები; 

 ქალაქის გამწვანება: 

 ა(ა)იპ  „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის ცენტრი“. 

შედეგები:  
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 მუნიციპალიტეტში მოსახლეობა უზრუნველყოფილია უსაფრთხო და კომფორტული 

გადაადგილებით; 

 გამართულია კომუნალური ინფრასტრუქტურა; 

 გაზრდილია ეკონომიკური და ტურისტული აქტივობა; 

 გაუმჯობესებულია სხვა ქალაქებთან კომუნიკაციის შესაძლებლობა; 

 გაუმჯობესებულია ქალაქის იერსახე, მოწესრიგებულია ინფრასტრუქტურა, რაც ხელს 

უწყობს ტურისტების მოზიდვასა და მუნიციპალიტეტით დაინტერესებას. 

დაფინანსება: პრიორიტეტის დაფინანსებაზე ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი 

ბიუჯეტიდან დაგეგმილია 2017-2019 წლებში 17 564,50  ათასი ლარის გამოყოფა. 

პრიორიტეტი 3. ჯანდაცვა და სოციალური მდგომარება 

პრიორიტეტი 3: კულტურა, რელიგია,  ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 

ღონისძიებები:  

 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა; 

 სპორტული სკოლები; 

 ახალგაზრდული და სპორტული  ღონისძიებების დაფინანსება; 

 ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა; 

 სპორტული ობიექტების რეაბილიტაცია-მშენებლობა; 

 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა; 

 სახელოვნებო სკოლები; 

 სხვა  გაუთვალისწინებელი კულტურული  ღონისძიებები; 

  სსიპ   „ქ.  ფოთის ვალერიან გუნიას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი“ ; 

 ა(ა)იპ „თვითმმართველი ქალაქ ფოთის საგამოფენო დარბაზი“ ; 

 ა(ა)იპ   „თვითმმართველი ქალაქ ფოთის საბიბლიოთეკო გაერთიანება“    

 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს ბრწყინვალე  

აღდგომის სახელობის ფოთის საკათედრო ტაძარი); 

შედეგები:  

 სპორტის ხელშეწყობა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება. 

 ახალგაზრდების მხრიდან თავისუფალი დროის შინაარსიანად და ეფექტურად 

გამოყენება; 

 ახალგაზრდების საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართვა. 

 მოსახლეობაში ქართული კულტურისა და ტრადიციების დაცვა და შენარჩუნება; 

 მოსახლეობის აქტიური ჩართვა კულტურულ ღონისძიებებში; 

 კულტურული ობიექტების მდგომარეობის გაუმჯობესება და დაცვა; 

 ტურიზმის პოპულარიზაცია. 
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დაფინანსება: პრიორიტეტის დაფინანსებაზე ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი 

ბიუჯეტიდან დაგეგმილია 2017-19 წლებში 12 803,0 ათ. ლარის გამოყოფა. 

პრიორიტეტი 4. განათლება, კულტურა და სპორტი 

პრიორიტეტი 4: განათლება 

ღონისძიებები: 

 არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი  “თვითმმართველი ქალაქ ფოთის 

სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანება“ 

 არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „თვითმმართველი ქალაქის-

ფოთის მოსწავლე-ახალგაზრდობის შემოქმედების ცენტრი“ 

შედეგი: 

 აღსაზრდელთა შესაბამისი პირობებით უზრუნველყოფა; 

 საბავშვო ბაგა-ბაღებში გაუმჯობესებული სააღმზრდელო პროცესი. 

 მოსწავლე-ახალგაზრდობის აქტიური ჩართვა საგანმანათლებლო და 

კულტურულ ღონისძიებებში. 

დაფინანსება:  პრიორიტეტის დაფინანსებაზე ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი 

ბიუჯეტიდან დაგეგმილია 2017-19 წლებში 7 498,0  ათ. ლარის გამოყოფა. 

პრიორიტეტი 5. გარემოს დაცვა 

პრიორიტეტი 5: მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა  

ღონისძიებები:  

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება  ა(ა)იპ „თვითმმართველი ქალაქ  

ფოთის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“; 

 ჯანდაცვის სხვა პროგრამები; 

 მოსახლეობის სტაციონარული მკურნალობა; 

 მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;  

 განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ავადმყოფთა და დიალიზის პროგრამაში  

მონაწილეთა  ტრანსპორტირება; 

  გინეკოლოგიურ დაავადებათა გამოკვლევა და პროფილაქტიკა; 

 სასმელი, სარეკრეაციო და ჩამდინარე წყლების სანიტარულ-ბაქტერიოლოგიური და 

 სანიტარულ-ქიმიური გამოკვლევა; 

 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა;  

 სარიტუალო მომსახურება;  

 მარტოხელა დედათა დახმარება;  

 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა;  
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 ა(ა)იპ - „თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბავშვთა ცენტრი“;  

 2008 წლის აგვისტოს მოვლენების დროს რუსეთის აგრესიის შედეგად  

დაღუპულთა ოჯახების დახმარებ;ა  

 მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა, ამავე ომის შეზღუდული შესაძლებლობის  

მქონე პირთა და სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიული მთლიანობისათვის  

ბრძოლის მონაწილეთა დახმარება;  

 უსინათლოების მატერიალური დახმარება; 

 სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა;  

 ახალშობილთა ოჯახების დახმარება ; 

 საქალაქო ავტობუსების სუბსიდირების ხარჯები  

 მრავალშვილიანი ოჯახების ყოველთვიური დახმარება;  

 ხუთი და მეტშვილიანი ოჯახების დახმარება;  

 სადღესასწაულო დღეებთან დაკავშირებული დახმარებები; 

 ა(ა)იპ  „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სოციალური კვლევის ცენტრი“ 

  ა(ა)იპ  „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის ცენტრი“. 

შედეგები:  

 მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება; 

 მოსახლეობის დაცვა სხვადასხვა ინფექციურ დაავადებათა გავრცელებისგან; 

 მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება; 

 მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება. 

 სარიტუალო მომსახურეობის გაუმჯობესება; 

 გაუმჯობესებული სანიტარული პირობები. 

დაფინანსება: პრიორიტეტის დაფინანსებაზე ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი 

ბიუჯეტიდან დაგეგმილია 2017-19 წლებში 5 444,3   ათ. ლარის გამოყოფა. 

 

პრიორიტეტი 6: გარემოს დაცვა 

ღონისძიებები: 

 საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია და გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა; 

 ნაპირსამაგრი სამუშაოების ჩატარება 

შედეგები:  

 მდინარეების დაბინძურების რისკის შემცირება 

 ბუნებრივი კატასტროფების შემცირება, მოსახლეობის დაცულობის ზრდა. 

დაფინანსება: პრიორიტეტის დაფინანსებაზე ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი 

ბიუჯეტიდან 
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დანართი 
დანართი 1. მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა ასაკობრივ ჭრილში (2014 წლის აღწერის მონაცემებით). 

ასაკობრივი ჯგუფები ორივე სქესი მამაკაცი ქალი 

ქ.ფოთი 41,465 19,549 21,916 

0-4 2,730 1,347 1,383 

5-9 2,599 1,340 1,259 

10-14 2,367 1,266 1,101 

15-19 2,208 1,167 1,041 

20-24 2,365 1,243 1,122 

25-29 3,088 1,541 1,547 

30-34 3,152 1,520 1,632 

35-39 3,215 1,606 1,609 

40-44 2,906 1,422 1,484 

45-49 2,767 1,245 1,522 

50-54 3,122 1,445 1,677 

55-59 2,975 1,326 1,649 

60-64 2,681 1,166 1,515 

65-69 1,771 761 1,010 

70-74 1,311 501 810 

75-79 1,249 415 834 

80-84 616 171 445 

85+ 343 67 276 

დანართი #2 

მერიის ჯანმრთელობის დაცვის სტატისტიკა 

N დასახელება 2012 წ. 2013 წ. 2014 წ. 2015 წ. 

1 
საავადმყოფოსა და სამედიცინო ცენტრების 

რაოდენობა 
2 2 2 2 
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2 

ამბულატორიული ცენტრებისა და პოლიკლინიკური 

დაწესებულებების რაოდენობა გარდა 

სტომატოლოგიურ) 

7 7 7 7 

3 დამოუკიდებელი დისპანსერების რაოდენობა 2 2 2 2 

4 ამბულატო-რიის რაოდენობა 0 0 0 0 

5 სოფლის ექიმი - მეწარმეების რაოდენობა 0 0 0 0 

6 
სასწრაფო დახმარების სადგურების (განყოფილება) 

რაოდენობა 
1 1 1 1 

7 
სისხლის გადასხმის სადგურების (განყოფილება) 

რაოდენობა 
0 0 0 0 

8 ფაქტობრივად გაშლილ საწოლთა რაოდენობა 80 80 80 81 

9 საწოლების უზრუნველყობა 100000 მოსახლეზე 167.4 167.7 191.8 195.2 

10 ექიმთა რაოდენობა 172 178 215 182 

11 საექთნო პერსონალის რაოდენობა 103 95 99 88 

12 გეგმიური ქირურგიული ოპერაციები 146 182 139 149 

13 გადაუდებელი ქირურგიული ოპერაციები 100 162 167 176 

14 მშობიარობა, მათ შორის ბინაზე 323 324 290 265 

15 აბორტების რაოდენობა 297 334 188 180 

16 
ამბულატორიულ– პოლიკლინიკურ სამსახურში 

მიმართვიანობა 
72458 81918 91978 78676 

17 სასწრაფო დახმარების გამოძახება 15132 15579 12115 18512 

18 
შაქრიანი დიაბეტი (წლის ბოლოს იმყოფებიან 

დაკვირვებაზე) 
475 587 751 743 

19 
გულის იშემიური ავადმყოფობა (წლის ბოლოს 

იმყოფებიან დაკვირვებაზე) 
172 193 239 243 

20 
ჰიპერტენზიული ავადმყოფობა (წლის ბოლოს 

იმყოფებიან დაკვირვებაზე) 
333 553 265 310 

21 

სიცოცხლეში პირველად დადგენილი დიაგნოზით 

რეგისტრირე-ბული ავადმყოფები გულის მწვავე 

ინფარქტით 

4 13 18 29 

22 
ცერებროვასკულური ავადმყოფობები (წლის ბოლოს 

იმყოფებიან დაკვირვებაზე) 
12 14 23 22 

23 
ბრონქული ასთმა და ასთმური სტატუსი (წლის 

ბოლოს იმყოფებიან დაკვირვებაზე) 
63 61 57 64 

24 

სიცოცხლეში პირველად დადგენილი დიაგნოზით 

რეგისტრირე–ბული ავადმყოფები ავთვისებიანი 

სიმსივნეებით 

61 44 74 125 

25 
ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობები (წლის ბოლოს 

იმყოფებიან დაკვირვებაზე) 
0 0 0 123 
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დანართი #3 

საჯარო სკოლები - სულ 11 

1.სსიპ თეოფანე დავითაიას სახელობის ქალაქ ფოთის N1 საჯარო სკოლა 

2. სსიპ ნიკო ნიკოლაძის სახელობის ქალაქ ფოთის N2 საჯარო სკოლა 

3.სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ქალაქ ფოთის N3 საჯარო სკოლა 

4. სსიპ ქალაქ ფოთის N4 საჯარო სკოლა 

5. სსიპ ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქალაქ ფოთის N5 საჯარო სკოლა 

6. სსიპ ქალაქ ფოთის N 6 საჯარო სკოლა 

7. სსიპ გიორგი ჭყონდიდელის სახელობის ქალაქ ფოთის N 7 საჯარო სკოლა 

8. სსიპ ქალაქ ფოთის N 8 საჯარო სკოლა 

9.  სსიპ ქალაქ ფოთის N 11 საჯარო სკოლა 

10. სსიპ ქალაქ ფოთის N 12 საჯარო სკოლა 

11. სსიპ ქალაქ ფოთის N 15 საჯარო სკოლა 

კერძო სკოლები -სულ 3 

შპს „ფოთის წმინდა ნიკოლოზის ზოგადსაგანმანათლებლო საშუალო სკოლა“. 

შპს „თამარ ფაჩულიას საავტორო სკოლა- გიმნაზია“ 

შპს „ გიმნაზია“ 

პროფესიული გადამზადების ცენტრები (კოლეჯები) ---სულ 3 

1.კოლეჯი „ფაზისი“ 

2.კოლეჯი „ლაზიკა“ 

3.კოლეჯი „საერთაშორისო- საზოგადეობრივი“ 

 უმაღლესი სასწავლებლები 

ახალი საქართველოს უნივერსიტეტი 

აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საზღვაო- სატრანსპორტო 

ფაკულტეტი ქალაქ ფოთში. 


