
(ლარებში)

გამოყოფილი 
თანხა

ათვისებული 
თანხა

სხვაობა 
+/-

%-ში

1 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

ონკოლოგიური დაავადებით დაავადებული მოქ. ჟ-
-- მ---- გამოკვლევებისათვის თანხის გამოყოფის 

შესახებ

#04/111                            
25.01.2019

750,00 750,00 100,0
გადარიცხულია 

#00029                      
29.01.2019   

2 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
მოქ. ო---- გ-----, შვილის საოპერაციოდ, თანხის 

გამოყოფის შესახებ
#04/209                            
15.02.2019

1000,00 1000,00 100,0
გადარიცხულია 

#00088      
20.02.2019                        

3 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
მოქ. მ---- ბ----, შვილის დასაკრძალად, ფინანსური 

დახმარების გაწევის შესახებ
#04/229                            
20.02.2019

1500,00 1500,00 100,0
გადარიცხულია 

#00119      

21.02.2019                        

4 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

ონკოლოგიური დაავადებით დაავადებული მოქ. ც-
--- ნ------, ქიმიოთერაპიისათვის საჭირო 

მედიკამენტის შესაძენად, თანხის გამოყოფის 
შესახებ

#04/237                            
22.02.2019

1184,70 1184,70 100,0
გადარიცხულია 

#00198      
26.02.2019                        

5 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისათვის 134 
ათასი კილოგრამი სეპარაციის (შეშა) 
დარიგებისათვის ტრანსპორტის ხარჯი

#04/288                            
05.03.2019

2450,75 2450,75 100,0
გადარიცხულია 

#05073      
17.05.2019                        

6 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

2019 წლის 13 თებერვალს ხანძრის შედეგად 
დაზარალებული მოქ. ო---- მ---- თანხის 

გამოყოფის შესახებ

#04/289                            
05.03.2019

1000,00 1000,00 100,0
გადარიცხულია 

#00243      
12.03.2019                        

7 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

2019 წლის 1 მარტს ხანძრის შედეგად 
დაზარალებული მოქ. ზ---- გ---- თანხის 

გამოყოფის შესახებ

#04/329                            
13.03.2019

500,00 500,00 100,0
გადარიცხულია 

#00321      
18.03.2019                        

8 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიიდან 

გადმოსვენებული, 1992-1993 წლების ქართულ-
აფხაზური შეიარაღებული კონფლიქტის დროს 
დაღუპული მშვიდობიანი მოქალაქის მ---- გ---- 
დაკრძალვისათვის, თ---- ფ----- ფინანსური 

დახმარების გაწევის შესახებ

#04/336                            
15.03.2019

1000,00 1000,00 100,0
გადარიცხულია 

#00318      
18.03.2019                        

2019 წლის 11 თვეში ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან
გამოყოფილი და ათვისებული თანხების შესახებ

#
კარების ორგანიზაციებისა და 

დაწესებულებების 
დასახელება

გამოყოფილი თანხების დანიშნულების 
შინაარსი

მერის ბრძანების 
# და თარიღი

faqtiurad

შენიშვნა



9 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

2019 წლის 13 მარტს ხანძრის შედეგად 
დაზარალებული მოქ. ზ----- წ----- თანხის 

გამოყოფის შესახებ

#04/361                            
22.03.2019

1000,00 1000,00 100,0
გადარიცხულია 

#00351      
26.03.2019                        

10 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

2019 წლის 22 მარტს ხანძრის შედეგად 
დაზარალებული მოქ. თ---- გ----- თანხის 

გამოყოფის შესახებ

#04/408                            
29.03.2019

1000,00 1000,00 100,0
გადარიცხულია 

#00417      
04.04.2019                        

გამოყოფილი 
თანხა

ათვისებული 
თანხა

სხვაობა 
+/-

%-ში

11 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
მოქ. თ----- ბ-----, დის დასაკრძალად, ფინანსური 

დახმარების გაწევის შესახებ
#04/410                            
29.03.2019

1000,00 1000,00 100,0
გადარიცხულია 

#00416      
04.04.2019                        

12 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
სოციალურად დაუცველი მოქ. დ----- ჭ----- 
ფინანსური დახმარების გაწევის შესახებ

#04/461                            
11.04.2019

1000,00 1000,00 100,0
გადარიცხულია 

#00466      
19.04.2019                        

13 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
სოციალურად დაუცველი მოქ. ვ----- დ------- 

ფინანსური დახმარების გაწევის შესახებ

#04/633                            

23.05.2019
500,00 500,00 100,0

გადარიცხულია 

#00511      
27.05.2019                        

14 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

მოქ. მ----- თ-----, ტრაგიკულად დაღუპული 
შვილის დასაკრძალად, ფინანსური დახმარების 

გაწევის შესახებ

#04/675                            
30.05.2019

1000,00 1000,00 100,0
გადარიცხულია 

#00560      
06.06.2019                        

15 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
შეჭირვებული მოქ. ი---- დ-----, ფინანსური 

დახმარების გაწევის შესახებ
#04/680                            
31.05.2019

1000,00 1000,00 100,0
გადარიცხულია 

#00596      
06.06.2019                        

16 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

მოქ. ე---- ყ-----, ქიმიოთერაპიის ძვირადღირებული 
მედიკამენტის შესაძენად, ფინანსური დახმარების 

გაწევის შესახებ

#04/728                            
11.06.2019

500,00 500,00 100,0
გადარიცხულია 

#00644      

18.06.2019                        

17 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

შეჭირვებული მოქ. ა--- გ------, დედის დაკრძალვის 
ხარჯებთან დაკავშირებით, ფინანსური 

დახმარების გაწევის შესახებ 

#04/761                            
18.06.2019

500,00 500,00 100,0
გადარიცხულია 

#00719      
24.06.2019                        

18 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი საპატიო მოქალაქის, თ---- კ---- პატივგების შესახებ
#04/799                            
26.06.2019

500,00 500,00 100,0
გადარიცხულია 

#00802      
02.07.2019                        

19 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

2019 წლის 29 ივნისს, ხანძრის შედეგად 
დაზარალებული მოქ. მ---- რ----- თანხის 

გამოყოფის შესახებ

#04/882                            
10.07.2019

3000,00 3000,00 100,0
გადარიცხულია 

#00870      
17.07.2019                        

20 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

ლ----- გ-----, ავარიული სახლის გამაგრებითი 
სამუშაოებისათვის, ფინანსური დახმარების 

გაწევის შესახებ

#04/925                            
17.07.2019

500,00 500,00 100,0
გადარიცხულია 

#00937      
22.07.2019                        

21 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

მოქ. ზ----- წ-----, გულის მანკით დაავადებული 
შვილის სამკურნალოდ, თანხის გამოყოფის 

შესახებ

#04/937                            
18.07.2019

500,00 500,00 100,0
გადარიცხულია 

#00945      
23.07.2019                        

#
კარების ორგანიზაციებისა და 

დაწესებულებების 
დასახელება

გამოყოფილი თანხების დანიშნულების 
შინაარსი

მერის ბრძანების 
# და თარიღი

faqtiurad

შენიშვნა



22 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

მძიმედ დაავადებული, საპატიო მოქალაქის, გ----- 
ჯ---- სამკურანოდ ფინანსური დახმარების გაწევის 

შესახებ

#04/1007                            
30.07.2019

2000,00 2000,00 100,0
გადარიცხულია 

#00984      
31.07.2019                        

23 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
მოქ. დ---- თ------, შვილის დასაკრძალად, 
ფინანსური დახმარების გაწევის შესახებ

#04/1088                            
09.08.2019

1000,00 1000,00 100,0
გადარიცხულია 

#1047     
14.08.2019                        

24 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
მძიმედ დაავადებული მოქ. ა---- შ-----, ფინანსური 

დახმარების გაწევის შესახებ
#04/1123                            
19.08.2019

1000,00 1000,00 100,0
გადარიცხულია 

#1081      

23.08.2019                        

გამოყოფილი 
თანხა

ათვისებული 
თანხა

სხვაობა 
+/-

%-ში

25 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
მოქ. მ---- კ-----, შვილის სამკურნალოდ, ფინანსური 

დახმარების გაწევის შესახებ
#04/1165                            
27.08.2019

1000,00 1000,00 100,0
გადარიცხულია 

#1110    
30.08.2019                        

26 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
მოქ. მ---- კ----, შვილის სამკურნალოდ, ფინანსური 

დახმარების გაწევის შესახებ

#04/1253                            

10.09.2019
1000,00 1000,00 100,0

გადარიცხულია 
#1157    

16.09.2019                        

27 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

მოქ. მ----- ჯ-----, შვილის სწავლის საფასურის 
დასაფარად, ფინანსური დახმარების გაწევის 

შესახებ

#04/1282                            
13.09.2019

1000,00 1000,00 100,0
გადარიცხულია 

#1179    
17.09.2019                        

28 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
მოქ. დ---- ს-----, ოპერაციის ჩასატარებლად, 
ფინანსური დახმარების გაწევის შესახებ

#04/1344                            
20.09.2019

500,00 500,00 100,0
გადარიცხულია 

#1209    
25.09.2019                        

29 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
ონკოლოგიური დაავადებით დაავადებული მოქ. ნ-
--- კ----- ფინანსური დახმარების გაწევის შესახებ

#04/1345                            
20.09.2019

500,00 500,00 100,0
გადარიცხულია 

#1206    
25.09.2019                        

30 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

მოქ. თ---- ლ------, შვილის სწავლის საფასურის 
დასაფარად, ფინანსური დახმარების გაწევის 

შესახებ

#04/1348                            
23.09.2019

500,00 500,00 100,0
გადარიცხულია 

#1210    
25.09.2019                        

31 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
ონკოლოგიური დაავადებით დაავადებული მოქ. ნ-
--- ღ---- ფინანსური დახმარების გაწევის შესახებ

#04/1469                           
09.10.2019

500,00 500,00 100,0
გადარიცხულია 

#1272    
22.10.2019                        

32 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
შვილის საოპერაციოდ მოქ. კ---- ჯ----- ფინანსური 

დახმარების გაწევის შესახებ
#04/1670                           
07.11.2019

220,00 220,00 100,0
გადარიცხულია 

#1323    12.11.2019                        

33 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
ოპერაციული მკურნალობისათვის მოქ. ნ--- ჟ----- 

ფინანსური დახმარების გაწევის შესახებ
#04/1671                           
07.11.2019

500,00 500,00 100,0
გადარიცხულია 

#1325    12.11.2019                        

34 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

2019 წლის 3 ნოემბერს ხანძრის შედეგად 
დაზარალებული მოქ. მ---- ჭ---- თანხის გამოყოფის 

შესახებ

#04/1705                           
14.11.2019

500,00 500,00 100,0
გადარიცხულია 

#1368    
20.11.2019                        

#
კარების ორგანიზაციებისა და 

დაწესებულებების 
დასახელება

გამოყოფილი თანხების დანიშნულების 
შინაარსი

მერის ბრძანების 
# და თარიღი

faqtiurad

შენიშვნა



31605,45 31605,45 100,0j a m i

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი                                                                   ვასილ თოდუა


