
ცხრილი #1.3.1

(larebSi)

gamoyofili 
Tanxa

aTvisebuli 
Tanxa

sxvaoba 
+/-

%-Si

1 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

2017 wlis 23 dekembers xanZris Sedegad 
dazaralebuli moq. n--- m----- Tanxis 

gamoyofis Sesaxeb

#44                            
15.01.2018

1000,00 1000,00 100,0
გადარიცხულია 

#00030                  
29.01.2018   

2 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

2018 wlis 5 ianvars xanZris Sedegad 
dazaralebuli moq. T-----S----- Tanxis 

gamoyofis Sesaxeb

#59                            
18.01.2018

1000,00 1000,00 100,0
გადარიცხულია 

#00031              
29.01.2018   

3 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

2018 wlis 1 ianvars xanZris Sedegad 
dazaralebuli moq. g----- e---- Tanxis 

gamoyofis Sesaxeb

#73                            
24.01.2018

1000,00 1000,00 100,0
გადარიცხულია 

#00085              
02.02.2018   

4 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

2018 wlis 7 Tebervals xanZris Sedegad 
dazaralebuli moq. v----- m------ Tanxis 

gamoyofis Sesaxeb

#190                            
21.02.2018

1000,00 1000,00 100,0
გადარიცხულია 

#00177              
05.03.2018   

5 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

2018 wlis 25 Tebervals xanZris Sedegad 
dazaralebuli moq. Z------ g---------- Tanxis 

gamoyofis Sesaxeb

#238                          
05.03.2018

500,00 500,00 100,0
გადარიცხულია 

#00243              
14.03.2018   

6 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

2018 wlis 23 Tebervals xanZris Sedegad 
dazaralebuli moq. n-----  f---- Tanxis 

gamoyofis Sesaxeb

#350                          
30.03.2018

1000,00 1000,00 100,0
გადარიცხულია 

#00300              
03.04.2018   

7 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
SeWirvebuli moqalaqis l----- g------- Tanxis 

gamoyofis Sesaxeb
#414                         

13.04.2018
500,00 500,00 100,0

გადარიცხულია 
#00354              
24.04.2018   

8 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
SeWirvebuli moqalaqis T----- m----- Tanxis 

gamoyofis Sesaxeb
#415                         

13.04.2018
500,00 500,00 100,0

გადარიცხულია 
#00353              
24.04.2018   

9 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

2018 wlis 12 ივნისს xanZris Sedegad 

dazaralebuli moq. რ------ ხ------ Tanxis 
gamoyofis Sesaxeb

#721                         

22.06.2018
1000,00 1000,00 100,0

გადარიცხულია 

#00455              
27.06.2018   

10 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

2018 wlis 15 ივნისს xanZris Sedegad 
dazaralebuli moq. n------ c------ Tanxis 

gamoyofis Sesaxeb

#862                         
26.07.2018

1000,00 1000,00 100,0
გადარიცხულია 

#00534    
30.07.2018  

gamoyofili 
Tanxa

aTvisebuli 
Tanxa

sxvaoba 
+/-

%-Si
#

karebis organizaciebisa 
da dawesebulebebis 

dasaxeleba

gamoyofili Tanxebis daniSnulebis 
Sinaarsi

meris brZanebis 
# da TariRi

faqtiurad

SeniSvna

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური 

2018 wels adgilobrivi biujetis sarezervo fondidan

gamoyofili da aTvisebuli Tanxebis Sesaxeb

#
karebis organizaciebisa 

da dawesebulebebis 
dasaxeleba

gamoyofili Tanxebis daniSnulebis 
Sinaarsi

meris brZanebis 
# da TariRi

faqtiurad

SeniSvna



11 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

2018 wlis 15 ivliss ganviTarebuli stiqiis 
(qarborbala) Sedegad dazaralebuli moq. g----

- C----- Tanxis gamoyofis Sesaxeb

#873                         
26.07.2018

1296,00 1296,00 100,0
გადარიცხულია 

#00533      
30.07.2018  

12 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

2018 wlis 15 ivliss ganviTarebuli stiqiis 
(qarborbala) Sedegad dazaralebuli moq. S---- 

W----- Tanxis gamoyofis Sesaxeb

#874                         
26.07.2018

313,33 313,33 100,0
გადარიცხულია 

#00751      
07.08.2018  

13 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

2018 wlis 15 ivliss ganviTarebuli stiqiis 
(qarborbala) Sedegad dazaralebuli moq. T----

-- k----- Tanxis gamoyofis Sesaxeb

#875                         
26.07.2018

399,60 399,60 100,0
გადარიცხულია 

#00609     
02.08.2018  

14 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისათვის 100 
ათასი კილოგრამი სეპარაციის (შეშა) 
დარიგებისათვის ტრანსპორტის ხარჯი

#903                         
01.08.2018

1632,00 1632,00 100,0
გადარიცხულია 

#9780     
05.09.2018  

15 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

2018 wlis 11 ივლისს xanZris Sedegad 
dazaralebuli moq. ლ----- ჭ----- Tanxis 

gamoyofis Sesaxeb

#913                         
02.08.2018

1000,00 1000,00 100,0
გადარიცხულია 

#00713   

03.08.2018  

16 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
 ქალაქ ფოთის საპატიო მოქალაქის 

აწგანსვენებული ა------ ლ------ პატივგების შესახებ
#04/29                         

26.09.2018
500,00 500,00 100,0

გადარიცხულია 
#00811   

28.09.2018  

17 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

2018 wlis 2 agvistos mosuli uxvi naleqis 
Sedegad miyenebuli zianis anazRaurebis 

Sesaxeb

#04/88                         
09.10.2018

24400,00 24400,00 100,0

გადარიცხულია 
vald. #194   
10.10.2018; 
12.10.2018; 
22.10.2018 

18 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
ქალაქ ფოთის საპატიო მოქალაქის 

აწგანსვენებული z----- c----- pativgebis Sesaxeb
#04/134                         
17.10.2018

500,00 500,00 100,0

გადარიცხულია 

#1090      
17.10.2018 

19 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
ქალაქ ფოთის საპატიო მოქალაქის 

აწგანსვენებული ნ----- რ----- pativgebis Sesaxeb
#04/254                         
02.11.2018

500,00 500,00 100,0
გადარიცხულია 

#01157     
05.11.2018 

20 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

30 ნოემბერს ძლიერი ქარის შედეგად კერძო 
სექტორში მცხოვრებიმოსახლეობის დაზიანებული 
საცხოვრებელი სახლის სახურავის შესაკეთებლად 

შიფერის შესყიდვა

#04/448                         
17.12.2018

31900,00 31900,00 100,0
გადარიცხულია 

#00927        
26.12.2018

gamoyofili 
Tanxa

aTvisebuli 
Tanxa

sxvaoba 
+/-

%-Si
#

karebis organizaciebisa 
da dawesebulebebis 

dasaxeleba

gamoyofili Tanxebis daniSnulebis 
Sinaarsi

meris brZanebis 
# da TariRi

faqtiurad

SeniSvna



21 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

მოქ. თ---- კ---- სტაციონარული 
მკურნალობისათვის (კოხლეარული 

ინპლანტაციისათვის პროცესორის შესყიდვა) 
თანხის გამოყოფის შესახებ

#04/461                         
19.12.2018

1000,00 1000,00 100,0
გადარიცხულია 

#01209     
24.12.2018 

22 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

2018 wlis 12 dekembers xanZris Sedegad 
dazaralebuli moq. v----- c----- Tanxis 

gamoyofis Sesaxeb

#04/511                         
25.12.2018

1000,00 1000,00 100,0
გადარიცხულია 

#01282        

27.12.2018

23 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

2018 wlis 30 noembers ganviTarebuli stiqiis 
Sedegad dazaralebuli moq. l---- m----- Tanxis 

gamoyofis Sesaxeb

#04/517                         
26.12.2018

700,00 700,00 100,0
გადარიცხულია 

#01336       
27.12.2018

24 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

2018 wlis 30 noembers ganviTarebuli stiqiis 
Sedegad dazaralebuli moq. l---- da i------ k----

- Tanxis gamoyofis Sesaxeb

#04/518                         
26.12.2018

700,00 700,00 100,0
გადარიცხულია 

#01301       
27.12.2018

25 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

2018 wlis 30 noembers ganviTarebuli stiqiis 
Sedegad dazaralebuli moq. g---- da z----- g----- 

Tanxis gamoyofis Sesaxeb

#04/519                         
26.12.2018

3000,00 3000,00 100,0
გადარიცხულია 

#01337         
27.12.2018

77340,93 77340,93 100,0

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურიs ufrosi                                                 nana Wanturia

j a m i


