
2019 წელს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაზუსტებული საბიუჯეტო 

შემოსულობების გეგმა,  შესრულებულია 106.1%-ით. გეგმით გათვალისწინებული იყო 22 

758.0 ათ. ლარის მობილიზება. ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 24 141.5 ათ. ლარი 

შემოსავლების გეგმა შესრულებულია 106.5%-ით. ნაცვლად გეგმით გათვალისწინებული 22 

658.0 ათ. ლარისა, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 24 123.3 ათ. ლარი. 

გადასახადებიდან შემოსავლების გეგმა შესრულდა 110.1%-ით. ფაქტიურმა შემოსავალმა 

შეადგინა 13 978.1 ათ. ლარი. 

 

სხვა შემოსავლების გეგმა გათვალისწინებული იყო 3 794.3 ათ. ლარი, ფაქტიურმა 

შესრულებამ შეადგინა 4 648.1 ათ. ლარი, რაც გეგმის 122.5%-ია. 

აქედან: 

ა) პროცენტებიდან შემოსავალმა 192.4 ათ. ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 274.9%-ია; 

ბ) ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის, მოსაკრებლიდან მიღებულმა შემოსავლებმა 

2 098.9 ათ. ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 110.5%-ია; 

გ) მიწის იჯარიდან და მართვაში გადაცემიდან შემოსავალმა შეადგინა 79.4 ათ. ლარი, ანუ 

264.7%; 

დ) ადმინისტრაციული მოსაკრებლების და გადასახდელებიდან შემოსავალმა შეადგინა 709.0 

ათ. ლარი, ანუ 93.3%. 

 

მათ შორის: 

- სანებართვო მოსაკრებლიდან შემოსავალმა შეადგინა 28.5 ათ. ლარი, რაც გეგმის 57.0%-ია; 

- სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებლიდან შემოსავალმა 0.2 ათ. 

ლარი შეადგინა; 

- სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლიდან შემოსავალმა 120.3 ათ. ლარი შეადგინა, ანუ 75.2%; 

- დასახლებული ტეროტორიის დასუფთავებისათვის ადგილობრივმა მოსაკრებელმა 560.0 

ათ. ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 101.8%-ია; 

ე) არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურებიდან შემოსავალმა შეადგინა 

364.3 ათ. ლარი, ანუ 162.4%; 

ვ) ჯარიმების, სანქციებისა და საურავების გეგმიდან ფაქტიურმა შემოსავალმა 887.0 ათ. ლარი 

შეადგინა, ანუ 118.3%; 



არაფინანსური აქტივების კლებიდან შემოსავალმა შეადგინა 18.2 ათ. ლარი. გეგმა 

ითვალისწინებდა 

100.0 ათ. ლარის მობილიზებას. შესრულებამ 18.2% შეადგინა. 

აქედან: 

ა) ძირითადი აქტივების გეგმა იყო 90.0 ათ. ლარი, შემოსავალმა 18.0 ათ. ლარი შეადგინა; 

ბ) არაწარმოებული აქტივების (მიწა) გეგმა იყო 10.0 ათ. ლარი, შემოსავალმა კი 0.2 ათ. ლარი 

შეადგინა. 

 

სულ 2019 წლის ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის გადასახდელების გეგმა შეადგენდა 26 

935.8 ათ. 

ლარს, ფაქტიურმა დაფინანსებამ შეადგინა 24 070.3 ათ. ლარი, ანუ 89.4%. 

I. საერთოსაერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაზე 2019 წლის 

დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 

II. 4 418.1 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 4 067.4 ათ. ლარი, რაც გეგმის 

92.1%-ია. 

თავდაცვისათვის (ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა 

და 

მობილიზაციის სამსახური) საკასო შესრულებამ შეადგინა 97.6 ათ. ლარი. გეგმით 

გათვალისწინებული იყო 111.4 ათ. ლარის ხარჯი, ანუ დაფინანსებამ 87.6% შეადგინა. 

III. ეკონომიკური 

ეკონომიკური საქმიანობის ღონისძიებები (ტრანსპორტი) დაფინანსდა 89.6%-ით. 

დაზუსტებული 

გეგმა შეადგენდა 1 595.4 ათ. ლარს, დაფინანსებამ შეადგინა 1 430.2 ათ. ლარი. აღნიშნული 

თანხა 

დაიხარჯა: 

 ქუჩების ორმული შეკეთებაზე - 2.5 ათ. ლარი. 
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აღნიშნული თანხა მოხმარდა 2018 წლის კრედიტორული დავალიანების დაფარვას. 

 საგზაო ნიშნების შეძენა-მონტაჟზე და ჰორიზონტალურ საგზაო მონიშვნაზე - 29.8 ათ. 

ლარი. 



აღნიშნული თანხით შეძენილ და დამონტაჟებულ იქნა 102 ცალი საგზაო ნიშანი. 

ჰორიზონტალური საგზაო მონიშვნის სამუშაოები განხორციელდა 9 აპრილის ხეივანზე, 

ნიკოლაძის სანაპიროზე, იმერეთის, აკაკის, წმინდა გიორგის, აღმაშენებლის ქუჩებზე, 

რუსთაველის რკალზე. ბარათაშვილის ქუჩიდან ყოფილი ციტრუსების მეურნეობის 

ტერიტორიაზე მოეწყო პლასტმასის მიმმართველი სასიგნალო ბოძკინტები. 

 ქუჩებში სათვალთვალო ვიდეოკამარების მოწყობაზე - 11.3 ათ. ლარი. 

2017 წლიდან ქალაქში სულ დაინსტალირებულ იქნა 83 ერთეული ვიდეოკამერა. 

 საავტომობილო გზების სამშენებლო, სარეაბილიტაციო, ნაპირდაცვის, სახიდე 

გადასასვლელების სამშენებლო, სარეაბილიტაციო ობიექტებისა და სტიქიის შედეგად 

დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღდგენისათვის საჭირო საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენაზე - 144.0 ათ. ლარი. 

 ქალაქ ფოთში ცენტრალური ქუჩების ტროტუარების (კოსტავას ქუჩის ნაწილის) 

კეთილმოწყობაზე - 329.1 ათ. ლარი. 

 ბარათაშვილის ქუჩიდან ყოფილი ციტრუსების მეურნეობის ტერიტორიაზე გამავალი 

დამალთაყვის სანაპირო ზოლის (ბულვარის) შემაერთებელი გზის მოწყობაზე - 857.1 ათ. 

ლარი. 

 თამარ მეფის, ბერდიანსკის და დ. თავდადებულის ქუჩების სარეაბილიტაციო 

სამუშაოების პროექტირებაზე - 56.4 ათ. ლარი. 

IV. გარემოს დაცვის ღონისძიებები დაფინანსდა 58.8%-ით. დაზუსტებული გეგმა 

შეადგენდა 1 564.2 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 919.5 ათ. ლარი. 

V. საბინაო კომუნალური მეურნეობა საბინაო კომუნალური მეურნეობა - 

შესრულებამ 91.5% შეადგინა, ანუ ნაცვლად გეგმით გათვალისწინებული 9 707.9 

ათ. ლარისა, დაფინანსდა 8 882.4 ათ. ლარით. 

ა) ბინათმშენებლობისთვის დაიხარჯა 1 728.5 ათ. ლარი, რაც გეგმის 89.2%-ია. 

აღნიშნული თანხა 

დაიხარჯა: 

 მრავალბინიანი ს/სახლების სახურავების კაპ. რემონტზე - 725.5 ათ. ლარი. 

მრავალბინიანი ს/სახლების სახურავების რეაბილიტაციაზე - 635.4 ათ. ლარი. 

მრავალსართულიანი ს/ სახლების სახურავების კაპ. შეკეთების პროექტირებაზე - 

28.2 ათ. ლარი. 

სახურავების კაპ. შეკეთების პროექტირების სამუშაოები ჩაუტარდა 27 

საცხოვრებელ სახლს. 

დავით აღმაშენებლის ქ. N14; N16; N21 ს/სახლების პროექტირება-ექსპერტიზაზე - 

2.5 ათ. ლარი. 



მრავალსართულიანი ს/სახლების ლიფტების მოვლა-პატრონობაზე - 25.7 ათ. 

ლარი. მოვლა-პატრონობის სამუშაოები ჩაუტარდა 65 ერთეულ ლიფტს. 

მრავალბიანიანი ს/ სახლების ლიფტების რეაბილიტაციაზე - 302.7 ათ. ლარი. 

მრავალბიანიანი ს/ სახლების ლიფტების რეაბილიტაციის პროექტირებაზე - 8.5 

ათ. ლარი. 

ბ) კომუნალური მეურნეობის განვითარებისათვის დაიხარჯა 2 547.2 ათ. ლარი. გეგმა 

ითვალისწინებდა 3 104.2 ათ. ლარის ხარჯს, ანუ შესრულებამ 82.1% შეადგინა. აღნიშნული თანხა 

მოხმარდა: 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის პანდუსების მოწყობას - 40.9 ათ. 

ლარი. 

უპოვართა სასადილოს დამხმარე სათავსოს კაპ. შეკეთებას - 17.8 ათ. ლარი. 

 უპოვართა სასადილოს დარბაზის კაპ. შეკეთებას - 1.0 ათ. ლარი. 

 ცენტრალური კულტურისა და დასვენების პარკის მოწყობის პროექტირებას - 

29.5 ათ. ლარი. 

 მრავალბინიანი ს/სახლების ეზოების კეთილმოწყობას - 795.5 ათ. ლარი. 

 დიდების მემორიალის კაპ. შეკეთებას - 64.4 ათ. ლარი. 

 მალთაყვის სანაპირო ზოლის (მათ შორის მისასვლელი გზის) რეაბილიტაციას - 

105.4 ათ. ლარი. 

 კუნძულის სანაპირო ზოლის რეაბილიტაციის პროექტირებას - 165.6 ათ. ლარი. 

 კუნძულის უბნის სანაპირო ზოლისა და მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო 

სამუშაოებს - 

1055.0 ათ. ლარი. 

 წმ. გიორგის N24-ში მდებარე, ყოფილი ჰიდრო-მელიორაციული ტექნიკუმის 

შენობის 

რეაბილიტაციის (შემდგომში უმაღლესი სასწავლებელი) პროექტირებას - 147.5 ათ. 

ლარი. 

 ავტობუსების ავტოპარკის მშენებლობის პროექტირება-ექსპერტიზას - 15.5 ათ. 

ლარი. 

 გეგიძის ქუჩაზე მდებარე ყოფილი პოლიციის შენობის მიმდინარე რემონტის 

პროექტირება- 

ექსპერტიზას - 5.2 ათ. ლარი. 

 სახელმწიფო დროშების შეძენას - 4.9 ათ. ლარი. 

 საბავშვო მოედნის მოწყობას და ატრაქციონების შეძენა-მონტაჟს - 99.0 ათ. ლარი. 

ატრაქციონებითა და ტრენაჟორებით მოეწყო ჯავახიშვილის N30 და N32, მემედ 

აბაშიძის N14, 

ჭავჭავაძის N148, ნინოშვილის N39 და N41, აღმაშენებლის N2, 9 აპრილის N21-ში 

მდებარე 

საბავშვო მოედნები. 

 

 



განათლების სფერო დაფინანსდა 94.2%-ით, ანუ 3 502.9 ათ. ლარით. 

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

დაფინანსდა 2 548.0 ათ. ლარით, ანუ 99.9%-ით; 

2. 2. საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია (გათბობის სისტემის მოწყობა) დაფინანსდა 211.5 

ათ. ლარით, რაც გეგმის 100.0%-ია. აღნიშნული თანხით გათბობის სისტემა მოეწყო 

N9, N11, N12, N14 და N15 საბავშვო ბაღებში. 

3. N15 და N17 სკოლამდელ სააღმზრდელო დაწესებულებებში გათბობის სისტემების 

მოწყობის პროექტირება დაფინანსდა 100.0%-ით, ანუ 3.3 ათ. ლარით. 

4. N11; N12; N13; N14; N15; N17 სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების კაპ. 

შეკეთება დაფინანსდა 57.8 ათ. ლარით, რაც გეგმის 45.5%-ია. აღნიშნული სამუშაოები 

გაგრძელდება 2020 წელს. 

5. სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების სახურავების კაპ. შეკეთება 

დაფინანსდა 188.3 ათ. ლარით, რაც გეგმის 88.0%-ია. აღნიშნული თანხით 

კაპიტალურად შეკეთდა N5, N10, N11, N14 და N17 საბავშვო ბაღების სახურავი. 

6. ჭავჭავაძის ქუჩის N154-ში მდებარე N14 სკოლამდელი სააღმზრდელო 

დაწესებულების ეზოს კეთილმოწყობის პროექტირება-ექსპერტიზა - გეგმა 

ითვალისწინებდა 3.5 ათ. ლარის ხარჯს, რაც არ დაფინანსებულა. ხელშეკრულებით, 

აღნიშნული სამუშაო გარდამავალია და შესაბამისად, დასრულდება 2020 წელს. 

 

 

 

 

დასვენება, კულტურა და რელიგია დაფინანსდა 84.6%-ით, ანუ 3 870.4 ათ. ლარის 

ნაცვლად დაფინანსებამ 3 274.8 ათ. ლარი შეადგინა. 

მათ შორის: 

 

სპორტის სფერო დაფინანსდა 1 603.0 ათ. ლარით, რაც გეგმის 86.9%-ია. ქალაქ ფოთის 

კულტურის, განათლების, ძეგლთა დაცვის, სპორტისა და ძეგლთა დაცვის სამსახურის 

მიერ ორგანიზებული იქნა ქალაქში 20ზე მეტი ტურნირი, პირველობა და ფესტივალი. 

სპორტული გუნდები მონაწილეობდნენ ქვეყნის და რეგიონალურ პირველობასა და 

საერთაშორისო ტურნირებში. 

2019 წელს წარმატებულ სპორტსმენთა და მწვრთნელთა პრემიალური ხარჯების 

მუხლიდან დაჯილდოვდა 9 სპორტსმენი,  9 მწვრთნელი და საფეხბურთო კლუბი 

,,ოქროს ვერძი“. 

წარმატებულ სპორტსმენთა მხარდაჭერის პროგრამის დადგენილებაში შევიდა 

ცვლილება და 2019 წელს პირველად გამოვლინდა წლის საუკეთესო სპორტსმენები 

ახალგაზრდობის გართობის, განათლების, საზოგადოებრივი თვითშეგნების 

ამაღლებისა და სამოქალაქო აქტივობის გაზრდის  კუთხით ჩატარდა 24 ღონისძიება, 

მათ შორის ევროპის დღეები, ნატოს დღეები, ახალგაზრდობის დღეები და ა.შ. 



 

 

კულტურის სფერო დაფინანსდა 1 493.2 ათ. ლარით, რაც გეგმის 81.9%-ია. 

კულტურისა და განათლების კუთხით ჩატარდა 35 ღონისძიება. მათ შორის აღინიშნა  

სანავსადგურო ქალაქად გამოცხადების 161 წელი, საგანმანათლებლო პროექტი 

,,ოკუპაციის კვირეული“, 26 მაისის, ბავშთა დაცვის დღე,  წლის საუკეთესო 

პედაგოგის დაჯილდოება და ა.შ  

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში მოღვაწე  კულტურის, ხელოვნების, განათლების 

მუშაკების, დამსახურებული საზოგადო მოღვაწეების, სხვადასხვა ღონისძიებებში 

გამარჯვებული ახალგაზრდებისა და სკოლის წარჩინებულ მოსწავლეთა 

მატერიალური წახალისების (ჯილდო) მუხლიდან დაჯილდოვდა 16  წარმატებული 

პედაგოგი და 17 წარჩინებული მოსწავლე. 

 

 

უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს ბრწყინვალე აღდგომის სახელობის ფოთის 

საკათედრო ტაძარიდაფინანსდა 73.0%-ით, ანუ 65.7 ათ. ლარით. 

 

 

ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 615.0 ათ. 

ლარს, დაფინანსებამ 581.3 ათ. ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 94.5%-ია. მათ შორის: 

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

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“) დაფინანსდა 164.3 ათ. ლარით, რაც გეგმის 

99.6%-ია. 

2. სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში 

დაფინანსდა 417.0 ათ. ლარით. გეგმა ითვალისწინებდა 450.0 ათ. ლარის ხარჯს. 

მათ შორის: 

 მოსახლეობის სტაციონარული მკურნალობის პროგრამა დაფინანსდა 254.9 ათ. 

ლარით, რაც გეგმის 88.8%-ია. აღნიშნული პროგრამით დახმარება გაეწია 659 

მოქალაქეს. 

 მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა დაფინანსდა 79.7 ათ. 

ლარით, რაც გეგმის 98.9%-ია. აღნიშნული პროგრამით დახმარება გაეწია 892 

მოქალაქეს. 

 გინეკოლოგიურ დაავადებათა გამოკვლევისა და პროფილაქტიკის პროგრამისათვის 

ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 8.5 ათ. ლარი, რაც გეგმის 100.0%-ია. აღნიშნული 

პროგრამით ისარგებლა 269 მოქალაქემ. 

 სასმელი, სარეკრეაციო და ჩამდინარე წყლების სანიტარულ-ბაქტერიოლოგიური და 

სანიტარულ-ქიმიური გამოკვლევის პროგრამის გეგმა განსაზღვრული იყო 33.9 ათ. 

ლარით, რაც 100%-ით დაფინანსდა. 
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 შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის დაფინანსების 

პროგრამის ხარჯმა 37.0 ათ. ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 100%-ია. აღნიშნული 

პროგრამით ისარგებლა 58 ბავშვმა. 

 ფენილკეტონურიით დაავადებულთა (18 წლამდე ასაკის) კვებითი დანამატებით 

უზრუნველყოფის პროგრამა დაფინანსდა 3.0 ათ. ლარით, რაც გეგმის 100%-ია. 

აღნიშნული პროგრამით ისარგებლა 3 ბენეფიციარმა. 

 

სოციალური დაცვა 

სოციალური დაცვის ღონისძიებების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 1 336.7 ათ. 

ლარს, 

დაფინანსებამ შეადგინა 1 314.2 ათ. ლარი, ანუ 98.3%. 

მათ შორის: 

1. ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის პროგრამა დაფინანსდა 510.9 ათ. 

ლარით. გეგმა ითვალისწინებდა 513.4 ათ. ლარის ხარჯს. 

აქედან: 

 მარტოხელა მშობელთა დახმარების პროგრამა დაფინანსდა 63.1 ათ. ლარით, რაც 

გეგმის 99.7%-ს შეადგენს. აღნიშნული პროგრამით ყოველთვიური დახმარება გაეწია 

დაახლოებით 113 მოქალაქეს. 

 ა(ა)იპ „თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბავშვთა ცენტრის“ პროგრამა დაფინანსდა 

89.2 ათ.ლარით, რაც გეგმის 99.1%-ია. აღნიშნული პროგრამით საშუალოდ 

სარგებლობს 10 ბავშვი. 

 2008 წლის აგვისტოს მოვლენების დროს რუსეთის აგრესიის შედეგად დაღუპულთა 

ოჯახების და დაჭრილ მოქალაქეთა დახმარების პროგრამა დაფინანსდა 5.9 ათ. 

ლარით, რაც გეგმის 100.0%-ია. აღნიშნული პროგრამით დახმარება გაეწია 11 ოჯახს. 

 2008 წლის 8 აგვისტოს რუსეთის აგრესიის შედეგად სამსახურეობრივი მოვალეობის 

შესრულებისას დაღუპულთა ოჯახების ყოველთვიური მატერიალური დახმარების 

პროგრამა დაფინანსდა 9.6 ათ. ლარით, რაც გეგმის 100.0%-ია. აღნიშნული პროგრამით 

ყოველთვიურად დახმარება გაეწია 4 ოჯახს. 

 მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა, ამავე ომის მონაწილეებთან გათანაბრებულ 

პირთა და  სახელმწიფოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილეთა 

დახმარების პროგრამა დაფინანსდა 7.2 ათ. ლარით, რაც გეგმის 98.6%-ია. აღნიშნული 

პროგრამით დახმარება გაეწია 29 მოქალაქეს. 

 ახალშობილთა ოჯახების დახმარების პროგრამა დაფინანსდა 20.0 ათ. ლარით, რაც 

გეგმის 95.2%-ია. აღნიშნული პროგრამით ისარგებლა 200 ოჯახმა. 

 მრავალშვილიანი ოჯახების ყოველთვიური დახმარების პროგრამა დაფინანსდა 

193.4 ათ. ლარით, რაც გეგმის 99.9%-ია. აღნიშნული პროგრამით ისარგებლა 251 

ოჯახმა. 

 5 და მეტშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა დაფინანსდა 40.0 ათ. ლარით, 

რაც გეგმის 100.0%-ია. აღნიშნული პროგრამით ისარგებლა 20 ოჯახმა. 

 უსინათლოების მატერიალური დახმარების პროგრამა კომუნალური გადასახადების 



დასაფინანსებლად დაფინანსდა 28.2 ათ. ლარით, რაც გეგმის 99.6%-ია. აღნიშნული 

პროგრამით ისარგებლა 62 მოქალაქემ. 

 უსინათლოებისათვის წნევის გამზომი ხმოვანი აპარატების შეძენის პროგრამა 

დაფინანსდა 0.9 ათ. ლარით, რაც გეგმის 90.0%-ია. აღნიშნული პროგრამით ისარგებლა 

6 მოქალაქემ. 
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 შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვთა დღის ცენტრის დახმარების 

პროგრამა კომუნალური გადასახადების დასაფინანსებლად დაფინანსდა 4.6 ათ. 

ლარით, რაც გეგმის 100.0%-ია. 

 განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ავადმყოფთა და დიალიზის პროგრამაში 

მონაწილეთა დახმარების პროგრამის ხარჯმა შეადგინა 48.8 ათ. ლარი, რაც გეგმის 

100.0%-ია. აღნიშნული პროგრამით დახმარება გაეწია 28 მოქალაქეს. 

2. სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში დაფინანსდა 

769.2 ათ. ლარით, რაც გეგმის 97.5%-ია. 

მათ შორის: 

 კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების პროგრამის 

გეგმა 

განსაზღვრული იყო 35.0 ათ. ლარი, დაფინანსებამ შეადგინა 24.8 ათ. ლარი, რაც 

გეგმის 70.9%-ია. აღნიშნული თანხიდან, ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 300 

ლარის ოდენობით გაეწია 11 ოჯახს, ხოლო ჩასასვენებელი ჭურჭელი შესყიდულ იქნა 

110 განსვენებულზე. 

 საქალაქო ავტობუსების სუბსიდირების ხარჯები დაფინანსდა 80.0 ათ. ლარით, რაც 

გეგმის 100.0%-ია; 

 სადღესასწაულო დღეებთან დაკავშირებული დახმარების პროგრამა დაფინანსდა 

47.8 ათ. ლარით, რაც გეგმის 99.6%-ია. აღნიშნული პროგრამით დახმარება გაეწია სულ 

442 მოქალაქეს: 

- 17 წლამდე ასაკის დედითა და დედ-მამით ობლებს; 

- 1989 წლის 9 აპრილის მონაწილეს; 

- ქალაქის წინაშე განსაკუთრებული დამსახურების მქონე პენსიონრებს; 

- შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე 17 წლამდე ასაკის მოზარდებს; 

- ქალაქში მცხოვრებ უხუცესებს. 

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

დაფინანსდა 257.8 ათ. ლარით, რაც გემის 100.0%-ია; 

 ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სოციალური და სამედიცინო 

რეაბილიტაციის ცენტრი“ დაფინანსდა 226.3 ათ. ლარით, რაც გეგმის 99.9%-ია. 

აღნიშნული პროგრამით მომსახურება გაეწია 28 ბენეფიციარს. 

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

დაფინანსდა 132.5 

ათ. ლარით, რაც გეგმის 93.3%-ია. 

3. სარეზერვო ფონდიდან მოქალაქეებისათვის სხვადასხვა დახმარების გაწევისათვის 

დაიხარჯა 34.1 ათ. ლარი. აღნიშნული თანხით დახმარება გაეწია 39 მოქალაქეს. 



ადმინისტრაციული სამსახურის საქმისწარმოების განყოფილება 2018 წლის 

სექტემბრიდან ჩართულია საქმისწარმოების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში და 

მუშაობს „ელექტრონული საქმისწარმოების წესი“-ით გათვალიწინებული 

მოთხოვნების შესაბამისად. 

2019   წელს  რეგისტრირებულია   9949          შემოსული დოკუმენტი  (მოქალაქეთა 

განცხდება, კორესპოდენცია, მოხსენებითი  ბარათი, სამსახურებრივი  ბარათი)    2075               

ბრძანება, დარეგისტრირდა და გაიგზავნა     5363              წერილი. ადგილობრივ 

არქივს დასამუშავებლად და შესანახად გადაეცა   62  საქმე. 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაში საშტატო ერთეული რაოდენობა არის 115,  

აქედან ორი 2 საშტატო ერთეული ვაკანტურია);ხელშეკრულების  რაოდენობა - 13; 

ადამიანური მართვის განყოფილების მიერ  გამოცხადა 13 ვაკანტურ თანამდებობაზე 

კონკურსები; მომზადდა საჯარო მოხელეთა დანიშვნის ბრძანების პროექტი - 23; 

შემოწმების შედეგად ინსპექტირების განყოფილების დასკვნის საფუძველზე 

მუნიციპალიტეტის 4 თანამშრომელს მიეცა გაფრთხილება, ასევე 4 თანამშრომელს 

საყვედური. 10 შემთხვევაში არ დადასტურდა დისციპლინური გადაცდომის 

არსებობა. 

 ინსპექტირების განყოფილების მიერ გაცემულ იქნა 4 რეკომენდაცია. 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებულ ა(ა)იპებსა და შპს-ში 

ჩატარებული შემოწმების შედეგად ინსპექტირების განყოფილების დასკვნის 

საფუძველზე 15 თანამშრომელს მიეცა გაფრთხილება ხოლო 5 თანამშრომელს 

საყვედური. 

იურიდიული განყოფილების მიერ  მომზადდა და ვიზირებულ იქნა საკრებულოს 

დადგენილებებისა და განკარგულებების 83 პროექტი, მომზადებულ იქნა 

სასამართლოში წარსადგენი სარჩელები (სამი სარჩელი)  და შესაგებლები (18 

შესაგებელი). ასევე, კონკრეტულ გადაწყვეტილებებზე - სააპელაციო საჩივრები. 2 

სამოქალაქო საქმეზე აღსარულებლად იქნა წარდგენილი სასამართლო 

გადაწყვეტილებები და სააღსრულებო ფურცლები.  

განყოფილებამ მონაწილეობა მიიღო სასამართლოში 15 სამოქალაქო და 

ადმინისტრაციულ საქმის განხილვაში. 25 სამოქალაქო და ადმინისტრაციული საქმე 

განხილვის სტადიაშია. გაიცა 22 საკუთრების უფლების მოწმობა საცხოვრებელ 

ფართებზე. მომზადდა ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის 203 ბრძანების 

პროექტი, ვიზირებული და შესწავლილი იქნა 1415 ბრძანების პროექტი, მომზადდა 

195 კორესპონდენცია (სამართლებრივი აქტის პროექტი), ვიზირებული და 

შესწავლილი იქნა 1632 სამართლებრივი აქტის პროექტი. იურიდიული გაყოფილების 

მიერ ადმინისტრაციული წარმოების ფარგლებში განსახილველად მომზადებული 

იქნა ხუთი ადმინისტრაციული საჩივარი, მოზადებული იქნა 49 შიდა 

კორესპონდენცია. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვის გაწვევისა და 

მობილიზაიის სამსახურის მიერ,  „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო 

სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე -20 მუხლის  პირველი  პუნქტის, 22 -ე 

მუხლის საფუძველზე სამხედრო სავალდებულო სამსახურში მოქალაქეთა 

საგაზაფხულო    გაწვევა განხორციელდა  2019 წლის  28 იანვრიდან 29  ივნისამდე  და 

გაწვეულია 33 ადამიანი. საშემოდგომო   გაწვევა  განხორციელდა 2019 წლის 05  

აგვისტოდან  28 დეკემბრის ჩათვლით,  გაწვეულია  28 წვეავამდელი. 


