
(ლარებში)

გამოყოფილი 
თანხა

ათვისებული 
თანხა

სხვაობა 
+/-

%-ში

1 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

2019 წლის 12-13 დეკემბერს ძლიერი ქარის 
(სტიქია) შედეგად დაზიანებული სხვადასხვა 
შენობა-ნაგებობების აღდგენისათვის თანხის 

გამოყოფის შესახებ

#04/24                            
08.01.2020

12000,00 11821,24 -178,76 98,5
გადარიცხულია 

#35                      
10.02.2020   

2 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

2020 წლის 4 იანვარს ხანძრის შედეგად 
დაზარალებული მოქ. რ----- ხ----- (მცხ. ბ------ ქუჩა 

#---), თანხის გამოყოფის შესახებ

#04/42                            
15.01.2020

1000,00 1000,00 100,0
გადარიცხულია 

#8                      
22.01.2020   

3 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

ფ---- მ----- ქუჩა #------ში მცხოვრები მოქ. ა---- ა------
, სამკურნალოდ, ფინანსური დახმარების გაწევის 

შესახებ

#04/33                            
10.01.2020

1000,00 1000,00 100,0
გადარიცხულია 

#9                      
22.01.2020   

4 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

პენსიონერ ბ---- შ----- (მცხ. --- ა---- ხ---- #---), 
სამედიცინო კვლევებისათვის, ფინანსური 

დახმარების გაწევის შესახებ

#04/74                            
21.01.2020

390,00 390,00 100,0
გადარიცხულია 

#78                      
28.01.2020   

5 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

მძიმე მატერიალურ მდგომარეობაში მყოფ, 
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის 

წარმოებული საბრძოლო მოქმედებების 
მონაწილის, მოქ. გ----- მ-------(მცხ. ფ---- მ---- ქუჩა 
#----), მედიკამენტოზური მკურნალობისათვის, 

ფინანსური დახმარების გაწევის შესახებ

#04/75                            
21.01.2020

365,00 365,00 100,0
გადარიცხულია 

#56                      
24.01.2020   

6 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფ, მოქ. ზ----- 
ა----- (მცხ. ბ---- ქუჩა #----), შვილის 

მკურნალობისათვის, ფინანსური დახმარების 

გაწევის შესახებ

#04/81                            
22.01.2020

1000,00 1000,00 100,0
გადარიცხულია 

#99                      
28.01.2020   

7 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში მყოფ მოქ.  გ---- 
ლ-----, მამის გ---- ლ---- დაკრძალვის ხარჯებთან 
დაკავშირებით, ფინანსური დახამარებეის გაწევის 

შესახებ

#04/83                            
23.01.2020

1000,00 1000,00 100,0
გადარიცხულია 

#57                      
24.01.2020   

2020 წელს ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან

გამოყოფილი და ათვისებული თანხების შესახებ

#
კარების ორგანიზაციებისა და 

დაწესებულებების 
დასახელება

გამოყოფილი თანხების დანიშნულების 
შინაარსი

მერის ბრძანების 
# და თარიღი

faqtiurad

შენიშვნა



გამოყოფილი 
თანხა

ათვისებული 
თანხა

სხვაობა 
+/-

%-ში

8 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

ს---- ქუჩა #---ში მცხოვრები მოქ. დ----------  ა------, 
სამკურნალოდ, ფინანსური დახმარების გაწევის 

შესახებ

#04/119                            
30.01.2020

1000,00 1000,00 100,0
გადარიცხულია 

#116                      
31.01.2020   

9 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

დ---- ქუჩა #-----ში მცხოვრები მოქ. მ---      თ------

, ტრაგიკულად დაღუპული შვილის 
დასაკრძალად, ფინანსური დახმარების გაწევის 

შესახებ

#04/113                            
30.01.2020

500,00 500,00 100,0
გადარიცხულია 

#117                      
31.01.2020   

10 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

გ---- ქუჩა N-----ში მცხოვრები მოქ. თ----         ქ----, 

დის სამკურნალოდ, ფინანსური დახმარების გაწევის 

შესახებ

#04/202                            
11.02.2020

1000,00 1000,00 100,0
გადარიცხულია 

#145                      
12.02.2020   

11 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

გ---- ქუჩა N-----ში მცხოვრები მოქ. გ-----          ა----, 

ძმის სამკურნალოდ, ფინანსური დახმარების გაწევის 

შესახებ

#04/231                         
14.02.2020

1000,00 1000,00 100,0
გადარიცხულია 

#176                      
17.02.2020   

12 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

ნ-----  ქუჩა N-----ში მცხოვრები მოქ. ვ-----       ჭ-----, 

მამის სამკურნალოდ, ფინანსური დახმარების 

გაწევის შესახებ

#04/241                         
17.02.2020

2000,00 2000,00 100,0
გადარიცხულია 

#209                      
18.02.2020   

13 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

ი----- ქუჩა N-----ში მცხოვრები მოქ. ბ-----       მ----, 

შვილის სამკურნალოდ, ფინანსური დახმარების 

გაწევის შესახებ

#04/253                         
18.02.2020

1000,00 1000,00 100,0
გადარიცხულია 

#237                      
19.02.2020   

14 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

ლ---- ქუჩა N-----ში მცხოვრები მოქ. ნ----         წ-----, 

სამკურნალოდ, ფინანსური დახმარების გაწევის 

შესახებ

#04/254                         
18.02.2020

300,00 300,00 100,0
გადარიცხულია 

#348                      
27.02.2020   

15 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

რეაბილიტაციისა და განვითარების 
საქველმოქმედო ცენტრის "თ------" 

ფუნქციონირებისათვის დახმარების გაწევის 
შესახებ

#04/281                         
20.02.2020

2000,00 2000,00 100,0
გადარიცხულია 

#2017                      
24.02.2020   

16 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

თ---- ქუჩა N-----ში მცხოვრები მოქ. ა---- ლ-----, 

შვილის სამკურნალოდ, ფინანსური დახმარების 

გაწევის შესახებ

#04/303                         
24.02.2020

1000,00 1000,00 100,0
გადარიცხულია 

#365                      
27.02.2020   

17 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

ტ---- ქუჩა N-----ში მცხოვრები მოქ. ი----          კ-----, 

სამკურნალოდ, ფინანსური დახმარების გაწევის 

შესახებ

#04/308                         

25.02.2020
395,00 395,00 100,0

გადარიცხულია 
#364                      

27.02.2020   

18 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

მ----- ქუჩა N------ში მცხოვრები მოქ. ა--- პ----, 

სამკურნალოდ, ფინანსური დახმარების გაწევის 

შესახებ

#04/309                         
25.02.2020

750,00 750,00 100,0
გადარიცხულია 

#431                      
04.03.2020   

#
კარების ორგანიზაციებისა და 

დაწესებულებების 
დასახელება

გამოყოფილი თანხების დანიშნულების 
შინაარსი

მერის ბრძანების 
# და თარიღი

faqtiurad

შენიშვნა

#
კარების ორგანიზაციებისა და 

დაწესებულებების 
დასახელება

გამოყოფილი თანხების დანიშნულების 
შინაარსი

მერის ბრძანების 
# და თარიღი

faqtiurad

შენიშვნა



გამოყოფილი 
თანხა

ათვისებული 
თანხა

სხვაობა 
+/-

%-ში

19 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

მ----- ქუჩა N-----ში მცხოვრები მოქ. ა----- მ-----, 

კომუნალური გადასახადების დასაფინანსებლად, 

ფინანსური დახმარების გაწევის შესახებ

#04/310                         
25.02.2020

200,00 200,00 100,0
გადარიცხულია 

#357                      
27.02.2020   

20 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

ტ------ ქუჩა N----ში მცხოვრები მოქ. ლ---- ი----, 

სამკურნალოდ, ფინანსური დახმარების გაწევის 

შესახებ

#04/312                         

25.02.2020
395,00 395,00 100,0

გადარიცხულია 

#362                      
27.02.2020   

21 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

მ---- ქუჩა N------ში მცხოვრები მოქ. ხ---- კ-----, 

კომუნალური გადასახადების დასაფინანსებლად, 

ფინანსური დახმარების გაწევის შესახებ

#04/318                         
26.02.2020

150,00 150,00 100,0
გადარიცხულია 

#398                      
28.02.2020   

22 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

მ----- ქუჩა N-----ში მცხოვრები მოქ. ნ---- ს-----,  

სამკურნალოდ, ფინანსური დახმარების გაწევის 

შესახებ

#04/327                         
27.02.2020

290,00 290,00 100,0
გადარიცხულია 

#399                      
28.02.2020   

23 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

2020 წლის 16 თებერვალს, ხანძრის შედეგად 
დაზარალებული მოქ. დ---- შ---- (მცხ. შ---- ქუჩა #-

---), თანხის გამოყოფის შესახებ

#04/364                         
04.03.2020

500,00 500,00 100,0
გადარიცხულია 

#563                      
10.03.2020   

24 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

დ---- ქუჩა N----ში მცხოვრები მოქ. ლ---- შ-----, 

სამკურნალოდ, ფინანსური დახმარების გაწევის 

შესახებ

#04/367                         
05.03.2020

500,00 500,00 100,0
გადარიცხულია 

#562                      
10.03.2020   

25 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

რ----- რკ. N-----ში მცხოვრები მოქ. თ---- კ-----, 

სამკურნალოდ, ფინანსური დახმარების გაწევის 

შესახებ

#04/369                         
05.03.2020

200,00 200,00 100,0
გადარიცხულია 

#702                      

19.03.2020   

26 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

ბ---- ქუჩა N-----ში მცხოვრები მოქ. თ---- ს----, 

კომუნალური გადასახადების დასაფინანსებლად, 

ფინანსური დახმარების გაწევის შესახებ

#04/370                         
05.03.2020

100,00 100,00 100,0
გადარიცხულია 

#614                      
12.03.2020   

27 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

დ---- ქუჩა #-----ში, მძიმე სოციალურ პირობებში 
მცხოვრები მოქ. ლ----- ჩ-----, შვილის დაკრძალვის 

ხარჯებთან დაკავშირებით, ფინანსური 
დახამარებეის გაწევის შესახებ

#04/375                         
05.03.2020

1000,00 1000,00 100,0
გადარიცხულია 

#561                      
10.03.2020   

28 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

კ---- ქუჩა #-----ში, მძიმე სოციალურ პირობებში 
მცხოვრები მოქ. ზ----- ს-----, მამის დაკრძალვის 

ხარჯებთან დაკავშირებით, ფინანსური 
დახამარებეის გაწევის შესახებ

#04/378                         
06.03.2020

300,00 300,00 100,0
გადარიცხულია 

#560                      
10.03.2020   

#

კარების ორგანიზაციებისა და 
დაწესებულებების 

დასახელება

გამოყოფილი თანხების დანიშნულების 
შინაარსი

მერის ბრძანების 
# და თარიღი

შენიშვნა

#
კარების ორგანიზაციებისა და 

დაწესებულებების 
დასახელება

გამოყოფილი თანხების დანიშნულების 
შინაარსი

მერის ბრძანების 
# და თარიღი

faqtiurad

შენიშვნა



გამოყოფილი 
თანხა

ათვისებული 
თანხა

სხვაობა 
+/-

%-ში

29 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

2019 წლის 22 დეკემბერს ხანძრის შედეგად 
დაზარალებული მოქ. ნ---- ჯ---- (მცხ.--- მ---- ქუჩა 

#----), თანხის გამოყოფის შესახებ

#04/380                         
06.03.2020

500,00 500,00 100,0
გადარიცხულია 

#598                      
11.03.2020   

30
ააიპ "თვითმმართველი ქალაქ 
ფოთის საზოგადოებრივი 

ჯანდაცვის ცენტრი"

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრისათვის, 

კორონავირუსთან საბრძოლველად (სადეზინფექციო 

სამუშაოების ჩატარება), თანხის გამოყოფის შესახებ

#04/409                         
12.03.2020

4230,00 4230,00 100,0

გადარიცხულია    

#291-296 
18.03.2020;    

#375 06.04.2020;   
#430; 444-451 
07.04.2020;    

#481 13.04.2020;    
#537-544 
21.04.2020;                   
#575-580 
06.05.2020

31 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

ჩ---- ქუჩა #----ში, მძიმე სოციალურ პირობებში 
მცხოვრები მოქ. ბ---- ლ----, დედის დაკრძალვის 

ხარჯებთან დაკავშირებით, ფინანსური 
დახამარებეის გაწევის შესახებ

#04/416                         
13.03.2020

300,00 300,00 100,0
გადარიცხულია 

#667                      
18.03.2020   

32 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

ნ---- ჟ----- ქუჩა N----ში მცხოვრები მოქ. მ---- გ-----, 

სამკურნალოდ, ფინანსური დახმარების გაწევის 

შესახებ

#04/432                         
13.03.2020

300,00 300,00 100,0
გადარიცხულია 

#782                      
25.03.2020   

33
ა(ა)იპ "ქალაქ ფოთის 

მუნიციპალიტეტის სოციალური 
მომსახურების ცენტრი"

სოციალური მომსახურების ცენტრისათვის, 

კორონავირუსთან საბრძოლველად (საკვების 

კონტეინერების შესყიდვა), თანხის გამოყოფაზე

#04/444                         
17.03.2020

2355,00 2355,00 100,0

გადარიცხულია 

#624 20.03.2020;    
#621 19.03.2020   

34 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

ს----- ქუჩა N-----ში, მძიმე სოციალურ პირობებში 

მცხოვრები მოქ. მ---- გ------,  ფინანსური 

დახმარების გაწევის შესახებ

#04/450                         
18.03.2020

1000,00 1000,00 100,0
გადარიცხულია 

#814                      
25.03.2020   

35 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

გ----- ქუჩა N------ში მცხოვრები, მოქ. ი---- შ----, 

სამკურნალოდ, ფინანსური დახმარების გაწევის 

შესახებ

#04/469                         
20.03.2020

300,00 300,00 100,0
გადარიცხულია 

#909                      
26.03.2020   

36 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

გ----- ქუჩა N-----ში მცხოვრები, მოქ. მ----- ბ---, 

სამკურნალოდ, ფინანსური დახმარების გაწევის 

შესახებ

#04/470                         
20.03.2020

300,00 300,00 100,0
გადარიცხულია 

#908                      
26.03.2020   

#
კარების ორგანიზაციებისა და 

დაწესებულებების 
დასახელება

გამოყოფილი თანხების დანიშნულების 
შინაარსი

მერის ბრძანების 
# და თარიღი

შენიშვნა



37
ა(ა)იპ "ქალაქ ფოთის 

მუნიციპალიტეტის სოციალური 
მომსახურების ცენტრი"

სოციალური მომსახურების ცენტრისათვის, 

კორონავირუსთან საბრძოლველად (საკვების 

კონტეინერების, პოლიეთილენის პარკებისა და 

სადეზინფექციო საშუალებების შეძენა), თანხის 

გამოყოფის შესახებ

#04/475                         
24.03.2020

1800,00 1799,60 -0,40 100,0
გადარიცხულია 
#784 30.03.2020;     
#768 26.03.2020  

გამოყოფილი 
თანხა

ათვისებული 
თანხა

სხვაობა 
+/-

%-ში

38 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიისათვის, 

კორონავირუსთან საბრძოლველად (სადეზინფექციო 

სითხის, ერთჯერადი ხელთათმანების, ერთჯერადი 

და მრავალჯერადი პირბადეების შეძენა), თანხის 

გამოყოფაზე

#04/482                         
24.03.2020

13000,00 8650,00 -4350,00 66,5

გადარიცხულია 
#3695 02.04.2020;     
#3777-3778; #3788 

07.04.2020;    
#4021 15.04.2020  

39 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

ე---- ქუჩა N---ში, მძიმე სოციალურ პირობებში 

მცხოვრები მოქ. ლ---- ვ-----, ფინანსური დახმარების 

გაწევის შესახებ

#04/497                         

26.03.2020
200,00 200,00 100,0

გადარიცხულია 

#928                      
30.03.2020   

40
ააიპ "თვითმმართველი ქალაქ 
ფოთის საზოგადოებრივი 

ჯანდაცვის ცენტრი"

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრისათვის, 

კორონავირუსთან საბრძოლველად 

(ინდივიდუალური დაცვის და სადეზინფექციო 

საშუალებების შეძენა), თანხის გამოყოფის შესახებ

#04/499                         
26.03.2020

3965,00 3964,37 -0,63 100,0

გადარიცხულია 
#432 06.04.2020;     
#508 15.04.2020;  
#664 21.05.2020;   
#795 11.06.2020; 
#761 04.06.2020; 

#746, #748, #749 
02.06.2020; #991 

28.07.2020; #1176-
1177 28.09.2020      

41 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

ა----- ქუჩა N-----ში მცხოვრები, მოქ. გ----ნ----, 

სამკურნალოდ, ფინანსური დახმარების გაწევის 

შესახებ

#04/540                         
03.04.2020

200,00 200,00 100,0
გადარიცხულია 
#1031 23.04.2020  

42 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

კარანტინში მოსათავსებელი მოქალაქეების და იქ 

მოთავსებული გამოჯანმრთელებული მოქალაქეების 

საცხოვრებელ სახლამდე ტრანსპორტით 

უზრუნველყოფა

#04/543                         
06.04.2020

5000,00 3590,00 -1410,00 71,8

გადარიცხულია 
#4202-4203 
16.04.2020;   

#4767 28.04.2020;     
#5289 11.05.2020; 

#5627 19.05.2020;  
#5990 22.05.2020;  
#5991 22.05.2020;   
#6244 02.06.2020        

43 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

თ---- მ----  ქუჩა N----ში მცხოვრები, მოქ. ნ---    ც------

, სამკურნალოდ, ფინანსური დახმარების გაწევის 

შესახებ

#04/559                         
13.04.2020

1000,00 1000,00 100,0
გადარიცხულია 
#965 14.04.2020  

#
კარების ორგანიზაციებისა და 

დაწესებულებების 
დასახელება

გამოყოფილი თანხების დანიშნულების 
შინაარსი

მერის ბრძანების 
# და თარიღი

faqtiurad

შენიშვნა



44 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

ა---- ქუჩა N----ში მძიმე სოციალურ პირობებში 

მცხოვრები, მოქ. ი---- ჩ--------, ფინანსური 

დახმარების გაწევის შესახებ

#04/560                         
13.04.2020

100,00 100,00 100,0
გადარიცხულია 
#1298 15.05.2020  

45 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

ა----- ქუჩა N----ში მცხოვრები, მოქ. ს---- ფ----, 

სამკურნალოდ, ფინანსური დახმარების გაწევის 

შესახებ

#04/583                         
16.04.2020

200,00 200,00 100,0
გადარიცხულია 
#1030 23.04.2020  

46 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

ჯ----- ქუჩა N-----ში მცხოვრები, მოქ. თ--- ჟ----, 

სამკურნალოდ, ფინანსური დახმარების გაწევის 

შესახებ

#04/584                         

16.04.2020
100,00 100,00 100,0

გადარიცხულია 

#1024 23.04.2020  

გამოყოფილი 
თანხა

ათვისებული 
თანხა

სხვაობა 
+/-

%-ში

47 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

2020 წლის 5 აპრილს, ხანძრის შედეგად 
დაზარალებული მოქ. მ---- კ----- (მცხ. ბ------ ქუჩა 

#----), თანხის გამოყოფის შესახებ

#04/597                         
24.04.2020

1000,00 1000,00 100,0
გადარიცხულია 
#1182 01.05.2020  

48 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

ჭ---- ქუჩა N-----ში მცხოვრები, მოქ. მ---- მ----, 

სამკურნალოდ, ფინანსური დახმარების გაწევის 

შესახებ

#04/603                         
27.04.2020

200,00 200,00 100,0
გადარიცხულია 
#1099 29.04.2020  

49 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

სპორტკომპლექსში შესახლებული სოციალურად 

დაუცველი 31 ოჯახისათვის კომუნალური 

გადასახადების დასაფინანსებლად, ფინანსური 

დახმარების გაწევის შესახებ

#04/606                         
27.04.2020

639,00 639,00 100,0
გადარიცხულია 
#1113 29.04.2020  

50 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

მე---- კმ-ის დასახლებაში მცხოვრები მოქ. თ--- ს------

-, კომუნალური გადასახადების დასაფინანსებლად, 

ფინანსური დახმარების გაწევის შესახებ

#04/608                         
27.04.2020

100,00 100,00 100,0
გადარიცხულია 
#1114 29.04.2020  

51 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

 მ---- ქუჩა N--- მცხოვრები, მოქ. მ---- ა---- 

კომუნალური გადასახადების დასაფინანსებლად, 

ფინანსური დახმარების გაწევის შესახებ

#04/617                         
29.04.2020

253,00 253,00 100,0
გადარიცხულია 
#1206 05.05.2020  

52 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

2020 წლის 15 აპრილს, ხანძრის შედეგად 
დაზარალებული მოქ. ი---- გ----- (მცხ. კ----- ქუჩა 

#----), თანხის გამოყოფის შესახებ

#04/632                         
04.05.2020

1000,00 1000,00 100,0
გადარიცხულია 
#1259 07.05.2020  

53 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

რ----- რკ. N-----ში მცხოვრები, მოქ. მ---- ბ----, 

სამკურნალოდ, ფინანსური დახმარების გაწევის 

შესახებ

#04/634                         
04.05.2020

400,00 400,00 100,0
გადარიცხულია 
#1260 07.05.2020  

54 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი საპატიო მოქალაქის ე--- დ---- პატივგების შესახებ
#04/635                         
04.05.2020

500,00 500,00 100,0
გადარიცხულია 
#1261 07.05.2020  

#
კარების ორგანიზაციებისა და 

დაწესებულებების 
დასახელება

გამოყოფილი თანხების დანიშნულების 
შინაარსი

მერის ბრძანების 
# და თარიღი

faqtiurad

შენიშვნა



55 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი საპატიო მოქალაქის ბ---- ნ---- პატივგების შესახებ
#04/648                         
08.05.2020

500,00 500,00 100,0
გადარიცხულია 
#1306 18.05.2020  

56 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

მ----- ქუჩა N-----ში მცხოვრები მოქ. მ---- გ-----, 

კომუნალური გადასახადების დასაფინანსებლად, 

ფინანსური დახმარების გაწევის შესახებ

#04/678                         
21.05.2020

200,00 200,00 100,0
გადარიცხულია 
#1406 29.05.2020  

57 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

სპორტკომპლექსში შესახლებული, მოქ. გ---- რ-----, 

შვილის სამკურნალოდ, ფინანსური დახმარების 

გაწევის შესახებ

#04/684                         
25.05.2020

200,00 200,00 100,0
გადარიცხულია 
#1407 29.05.2020  

გამოყოფილი 
თანხა

ათვისებული 
თანხა

სხვაობა 
+/-

%-ში

58 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

გ--- ქუჩა #-----ში მძიმე სოციალურ პირობებში 
მცხოვრები მოქ. ლ----- ს-----  ფულადი 

დახმარების გაწევის შესახებ

#04/685                         
25.05.2020

200,00 200,00 100,0
გადარიცხულია 
#1445 29.05.2020  

59 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

ბ---- ქუჩა N -ში მცხოვრები, მოქ. ნ---- ბ----, შვილისა 

და დედამთილის სამკურნალოდ, ფინანსური 

დახმარების გაწევის შესახებ

#04/689                         
25.05.2020

200,00 200,00 100,0
გადარიცხულია 
#1497 02.06.2020  

60 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
მოქ. ვ---- მ-----, სამკურნალოდ, ფინანსური 

დახმარების გაწევის შესახებ

#04/690                         
25.05.2020

150,00 150,00 100,0
გადარიცხულია 
#1446 29.05.2020  

61 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
მოქ. ნ----- ჩ-----, სამკურნალოდ, ფინანსური 

დახმარების გაწევის შესახებ

#04/691                         
25.05.2020

150,00 150,00 100,0
გადარიცხულია 
#1455 29.05.2020  

62 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
მოქ. რ---- კ------, სამკურნალოდ, ფინანსური 

დახმარების გაწევის შესახებ

#04/692                         
27.05.2020

150,00 150,00 100,0
გადარიცხულია 
#1496 02.06.2020  

63 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
მოქ. ნ---- თ-----, სამკურნალოდ, ფინანსური 

დახმარების გაწევის შესახებ

#04/693                         
27.05.2020

150,00 150,00 100,0
გადარიცხულია 
#1441 29.05.2020  

64 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

ა---- ქუჩა N------ში მცხოვრები მოქ. მ----- ს-----, 

სამკურნალოდ, ფინანსური დახმარების გაწევის 

შესახებ

#04/715                         
01.06.2020

500,00 500,00 100,0
გადარიცხულია 
#1531 04.06.2020  

65 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
მოქ. რ---- გ-----, სამკურნალოდ, ფინანსური 

დახმარების გაწევის შესახებ

#04/716                         
01.06.2020

150,00 150,00 100,0
გადარიცხულია 
#1532 05.06.2020  

66 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

ა----- ქუჩა N------ში მცხოვრები მოქ. ლ----      ლ-----, 

საარსებო წყაროს არარსებობის გამო, ფინანსური 

დახმარების გაწევის შესახებ

#04/718                         
03.06.2020

500,00 500,00 100,0
გადარიცხულია 
#1530 04.06.2020  

67 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
მ-----  ქუჩა N-----ში მცხოვრები მოქ. მ---- მ-----, 

ფინანსური დახმარების გაწევის შესახებ

#04/720                         
03.06.2020

1000,00 1000,00 100,0
გადარიცხულია 
#1529 04.06.2020  

#
კარების ორგანიზაციებისა და 

დაწესებულებების 
დასახელება

გამოყოფილი თანხების დანიშნულების 
შინაარსი

მერის ბრძანების 
# და თარიღი

faqtiurad

შენიშვნა



68 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

გ---- ქუჩა N----ში მცხოვრები მოქ. ზ----- ხ-----, 

სამკურნალოდ, ფინანსური დახმარების გაწევის 

შესახებ

#04/735                         
08.06.2020

700,00 700,00 100,0
გადარიცხულია 
#1575 10.06.2020  

69 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

ფ-----ს ქუჩა N-----ში მცხოვრები მოქ. ტ---- ლ-----, 

სამკურნალოდ, ფინანსური დახმარების გაწევის 

შესახებ

#04/748                         
10.06.2020

500,00 500,00 100,0
გადარიცხულია 
#1615 16.06.2020  

70 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

ბ----- ქუჩა N-----ში მცხოვრები მოქ. ზ---- ბ-----, 

სამკურნალოდ, ფინანსური დახმარების გაწევის 

შესახებ

#04/758                         
15.06.2020

200,00 200,00 100,0
გადარიცხულია 
#1653 17.06.2020  

გამოყოფილი 
თანხა

ათვისებული 
თანხა

სხვაობა 
+/-

%-ში

71 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

ჭ---- ქუჩა N-----ში მცხოვრები მოქ. ლ----- წ----, 

სამკურნალოდ, ფინანსური დახმარების გაწევის 

შესახებ

#04/763                         
15.06.2020

500,00 500,00 100,0
გადარიცხულია 
#1654 17.06.2020  

72 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

2020 წლის 17 აპრილს, ხანძრის შედეგად 
დაზარალებული მოქ. გ----- ქ----- (მცხ. ს---- ქუჩა #-

---), თანხის გამოყოფის შესახებ

#04/774                         
18.06.2020

200,00 200,00 100,0
გადარიცხულია 
#1785 30.06.2020  

73 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

 მ----- ქუჩა N---ში მცხოვრები მოქ. ნ----- ჭ --- 

კომუნალური გადასახადების დასაფინანსებლად, 

ფინანსური დახმარების გაწევის შესახებ

#04/788                         
22.06.2020

40,00 40,00 100,0
გადარიცხულია 
#1725 24.06.2020  

74 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

ჭ----- ქუჩა N----ში მცხოვრები მოქ. დ---- დ-----, 

სამკურნალოდ, ფინანსური დახმარების გაწევის 

შესახებ

#04/798                         

23.06.2020
300,00 300,00 100,0

გადარიცხულია 

#1768 30.06.2020  

75 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

თ----- ქუჩა N-----ში მცხოვრები მოქ. თ---- პ-----, 

საარსებო წყაროს არარსებობის გამო, ფინანსური 

დახმარების გაწევის შესახებ

#04/809                         
25.06.2020

500,00 500,00 100,0
გადარიცხულია 
#1767 30.06.2020  

76 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
ჯ----- ქუჩა N----ში მცხოვრები მოქ. ა--- ნ-----, 

ფინანსური დახმარების გაწევის შესახებ

#04/838                         
02.07.2020

500,00 500,00 100,0
გადარიცხულია 
#1830 03.07.2020  

77 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
გ---- ქუჩა N-----ში მცხოვრები მოქ. მ----კ-----, 

ფინანსური დახმარების გაწევის შესახებ

#04/840                         
03.07.2020

500,00 500,00 100,0
გადარიცხულია 
#1829 03.07.2020  

78 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

ნ----- ქუჩა N------ში მცხოვრები მოქ. ტ---- ხ-----, 

სამკურნალოდ, ფინანსური დახმარების გაწევის 

შესახებ

#04/846                         
06.07.2020

200,00 200,00 100,0
გადარიცხულია 
#1866 08.07.2020  

#
კარების ორგანიზაციებისა და 

დაწესებულებების 
დასახელება

გამოყოფილი თანხების დანიშნულების 
შინაარსი

მერის ბრძანების 
# და თარიღი

faqtiurad

შენიშვნა



79 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

ჩ---- ქუჩა N-----ში მცხოვრები მოქ. ო---- ც----, 

მეუღლის სამკურნალოდ, ფინანსური დახმარების 

გაწევის შესახებ

#04/866                         
10.07.2020

300,00 300,00 100,0
გადარიცხულია 
#1896 10.07.2020  

80 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
გ---- ქუჩა N-----ში მცხოვრები მოქ. მ---- ს----, 

ფინანსური დახმარების გაწევის შესახებ

#04/876                         
10.07.2020

200,00 200,00 100,0
გადარიცხულია 
#1916 13.07.2020  

81 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
მოქ. ც--- კ-----, სამკურნალოდ, ფინანსური 

დახმარების გაწევის შესახებ

#04/877                         
10.07.2020

1000,00 1000,00 100,0
გადარიცხულია 
#1915 13.07.2020  

გამოყოფილი 
თანხა

ათვისებული 
თანხა

სხვაობა 
+/-

%-ში

82 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
მოქ. თ---- ჩ-----, სამკურნალოდ, ფინანსური 

დახმარების გაწევის შესახებ

#04/883                         
13.07.2020

150,00 150,00 100,0
გადარიცხულია 
#1952 15.07.2020  

83 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
მოქ. შ---- მ-----, ოპერაციული მკურნალობისათვის 

ფინანსური დახმარების გაწევის შესახებ

#04/892                         
14.07.2020

285,00 285,00 100,0
გადარიცხულია 
#1953 15.07.2020  

84 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
მოქ. ნ----- ღ----, ფინანსური დახმარების გაწევის 

შესახებ

#04/939                         
23.07.2020

200,00 200,00 100,0
გადარიცხულია 
#1990 28.07.2020  

85 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
მოქ. თ---- გ-----, ფინანსური დახმარების გაწევის 

შესახებ

#04/971                         
29.07.2020

500,00 500,00 100,0
გადარიცხულია 
#2016 30.07.2020  

86 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
მოქ. მ---- ჯ-----, ფინანსური დახმარების გაწევის 

შესახებ

#04/972                         
29.07.2020

500,00 500,00 100,0
გადარიცხულია 
#2015 30.07.2020  

87 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
მოქ. რ---- ფ----, ფინანსური დახმარების გაწევის 

შესახებ

#04/981                         
30.07.2020

100,00 100,00 100,0
გადარიცხულია 
#2036 31.07.2020  

88 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

მოქ. ვ---- ლ----, მეუღლის - რ---- მ---- 

სამკურნალოდ, ფინანსური დახმარების გაწევის 

შესახებ

#04/1001                       
03.08.2020

1000,00 1000,00 100,0
გადარიცხულია 
#2066 04.08.2020  

89 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
მოქ. ს---- კ-----, ოპერაციის დარჩენილი თანხის 

დასაფარად, ფინანსური დახმარების გაწევის შესახებ

#04/1023                       
05.08.2020

1000,00 1000,00 100,0
გადარიცხულია 
#2103 10.08.2020  

90 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
მოქ. ი-- ფ----- (მცხ. გ---- N---), შვილისთვის ეტლის 

შესაძენად, ფინანსური დახმარების გაწევის შესახებ

#04/1039                      
07.08.2020

1200,00 1200,00 100,0
გადარიცხულია 
#2119 11.08.2020  

91 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
მოქ. ვ---- ბ------- (მცხ. თ---- N----) ფინანსური 

დახმარების გაწევის შესახებ

#04/1062                       
12.08.2020

300,00 300,00 100,0
გადარიცხულია 
#2166 13.08.2020  

92 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
მოქ. ც---- დ----- (მცხ. ბ---- N----) ფინანსური 

დახმარების გაწევის შესახებ

#04/1063                       
12.08.2020

300,00 300,00 100,0
გადარიცხულია 
#2164 13.08.2020  

#
კარების ორგანიზაციებისა და 

დაწესებულებების 
დასახელება

გამოყოფილი თანხების დანიშნულების 
შინაარსი

მერის ბრძანების 
# და თარიღი

faqtiurad

შენიშვნა



93 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
მოქ. რ---- ნ----, სამკურნალოდ, ფინანსური 

დახმარების გაწევის შესახებ

#04/1117                      
17.08.2020

400,00 400,00 100,0
გადარიცხულია 
#2205 20.08.2020  

94 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
მოქ. ს---- ქ------, მეუღლის სამკურნალოდ, 

ფინანსური დახმარების გაწევის შესახებ

#04/1120                      
18.08.2020

500,00 500,00 100,0
გადარიცხულია 
#2207 20.08.2020  

95 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
მოქ. თ---- მ----, ფინანსური დახმარების გაწევის 

შესახებ

#04/1146                      
24.08.2020

100,00 100,00 100,0
გადარიცხულია 
#2310 01.09.2020  

96 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
მოქ. ლ---- შ----, სამკურნალოდ, ფინანსური 

დახმარების გაწევის შესახებ

#04/1147                      
24.08.2020

300,00 300,00 100,0
გადარიცხულია 
#2316 01.09.2020  

გამოყოფილი 
თანხა

ათვისებული 
თანხა

სხვაობა 
+/-

%-ში

97 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
მოქ. მ---- ბ----, ფინანსური დახმარების გაწევის 

შესახებ

#04/1148                      
24.08.2020

150,00 150,00 100,0
გადარიცხულია 
#2264 31.08.2020  

98 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
მოქ. ს---- კ---- (მცხ. ჭ---- N----), სამკურნალოდ, 

ფინანსური დახმარების გაწევის შესახებ

#04/1163                      

25.08.2020
100,00 100,00 100,0

გადარიცხულია 

#2371 01.09.2020  

99 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
მოქ. გ----- ღ-----, სამკურნალოდ, ფინანსური 

დახმარების გაწევის შესახებ

#04/1165                      
25.08.2020

300,00 300,00 100,0
გადარიცხულია 
#2435 04.09.2020  

100 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
მოქ. ნ--- ტ----, სამკურნალოდ, ფინანსური 

დახმარების გაწევის შესახებ

#04/1166                      
25.08.2020

250,00 250,00 100,0
გადარიცხულია 
#2379 01.09.2020  

101 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
მოქ. მ---- ჯ----, სამკურნალოდ, ფინანსური 

დახმარების გაწევის შესახებ

#04/1168                      
25.08.2020

400,00 400,00 100,0
გადარიცხულია 
#2387 01.09.2020  

102 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

მოქ. რ---- ჩ---- (მცხ. ფ---- მეფის N----), 

სამკურნალოდ, ფინანსური დახმარების გაწევის 

შესახებ

#04/1205                     
02.09.2020

100,00 100,00 100,0
გადარიცხულია 
#2517 08.09.2020  

103 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
მოქ. ა--- ჯ----, სწავლის დასაფინანსებლად, 

ფინანსური დახმარების გაწევის შესახებ

#04/1208                     
02.09.2020

500,00 500,00 100,0
გადარიცხულია 
#2484 04.09.2020  

104 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
მოქ. ნ---- ბ-----, შვილის სამკურნალოდ, ფინანსური 

დახმარების გაწევის შესახებ

#04/1236                     
08.09.2020

300,00 300,00 100,0
გადარიცხულია 
#2555 11.09.2020  

105 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

მოქ. მ---- ა--- (მცხ. ჭ--- N---), დროებითი 

საცხოვრებლის დასაქირავებლად, ფინანსური 

დახმარების გაწევის შესახებ

#04/1267                     
11.09.2020

1000,00 1000,00 100,0
გადარიცხულია 
#2642 15.09.2020  

106 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
მოქ. ა--- ქ----, სამკურნალოდ, ფინანსური 

დახმარების გაწევის შესახებ

#04/1300                     
16.09.2020

500,00 500,00 100,0
გადარიცხულია 
#2742 29.09.2020  

107 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

მოქ. მ---- შ---- (მცხ.   ---- N), საავადმყოფოს 

ხარჯების დასაფარად, ფინანსური დახმარების 

გაწევის შესახებ

#04/1303                     
17.09.2020

300,00 300,00 100,0
გადარიცხულია 
#2690 18.09.2020  

#
კარების ორგანიზაციებისა და 

დაწესებულებების 
დასახელება

გამოყოფილი თანხების დანიშნულების 
შინაარსი

მერის ბრძანების 
# და თარიღი

faqtiurad

შენიშვნა



108 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
მოქ. ნ--- შ----, მეუღლის სამკურნალოდ, ფინანსური 

დახმარების გაწევის შესახებ

#04/1371                     
29.09.2020

1000,00 1000,00 100,0
გადარიცხულია 
#2797 05.10.2020  

109 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
ეკონომიურად შეჭირვებული მოქ. ჟ---- ნ---- (მცხ. რ--

-- N---), ფინანსური დახმარების გაწევის შესახებ

#04/1428                     
08.10.2020

100,00 100,00 100,0
გადარიცხულია 
#3212 15.10.2020  

110 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
ეკონომიურად შეჭირვებული მოქ. ა--- მ---- 

ფინანსური დახმარების გაწევის შესახებ

#04/1438                     

08.10.2020
100,00 100,00 100,0

გადარიცხულია 

#3211 15.10.2020  

გამოყოფილი 
თანხა

ათვისებული 
თანხა

სხვაობა 
+/-

%-ში

111 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
ეკონომიურად შეჭირვებული მოქ. მ--- ე---- 

ფინანსური დახმარების გაწევის შესახებ

#04/1440                     
08.10.2020

100,00 100,00 100,0
გადარიცხულია 
#3395 27.10.2020  

112 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
ეკონომიურად შეჭირვებული მოქ. ნ---- ფ--- 

ფინანსური დახმარების გაწევის შესახებ

#04/1450                     

08.10.2020
100,00 100,00 100,0

გადარიცხულია 

#3379 27.10.2020  

113 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

მოქ. გ---- ა----, დედის ოპერაციული 

მკურნალობისათვის, ფინანსური დახმარების 

გაწევის შესახებ

#ბ42.42203001                     
26.10.2020

900,00 900,00 100,0
გადარიცხულია 
#3474 27.10.2020  

114 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

2020 წლის 9-10 ივლისს უხვი ნალექის (სტიქია) 

შედეგად მიყენებული ზიანის ასანაზღაურებლად 98 

დაზარალებული მოქალაქისათვის 200 ლარით 

დახმარების შესახებ

#04/1401                     
02.10.2020

19600,00 19600,00 100,0
გადარიცხულია  

98 
მოქალაქისათვის

115 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
მოქ. მ--- ს---, ოპერაციული მკურნალობისათვის, 

ფინანსური დახმარების გაწევის შესახებ

#ბ42.42202898                    
15.10.2020

200,00 200,00 100,0
გადარიცხულია 
#3572 29.10.2020  

116 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
ეკონომიურად შეჭირვებული მოქ. ო--- გ---- 

ფინანსური დახმარების გაწევის შესახებ

#ბ42.42203021                     
28.10.2020

100,00 100,00 100,0
გადარიცხულია 
#3571 29.10.2020  

117 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
ეკონომიურად შეჭირვებული მოქ. ჟ---- ს----- 

ფინანსური დახმარების გაწევის შესახებ

#ბ42.422030112                     
27.10.2020

100,00 100,00 100,0
გადარიცხულია 
#3570 29.10.2020  

118 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
ეკონომიურად შეჭირვებული მოქ. მ---- მ----- (მცხ. ა--

-- N-----) ფინანსური დახმარების გაწევის შესახებ

#ბ42.422030114                     
27.10.2020

100,00 100,00 100,0
გადარიცხულია 
#3568 29.10.2020  

119 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

კოვიდ ინფექციით გარდაცვლილი ლ--- ა---- 

გორიდან გადმოსვენებისათვის(მცხ. ფ--- მ---- N----) 

თანხის გამოყოფის შესახებ

#ბ42.42203081                     
03.11.2020

345,00 345,00 100,0
გადარიცხულია 
#896 25.11.2020  

#
კარების ორგანიზაციებისა და 

დაწესებულებების 
დასახელება

გამოყოფილი თანხების დანიშნულების 
შინაარსი

მერის ბრძანების 
# და თარიღი

faqtiurad

შენიშვნა



120 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

მოქ. ე---- ა-----, შვილის ოპერაციული 

მკურნალობისათვის, ფინანსური დახმარების 

გაწევის შესახებ

#ბ42.42203144                     
10.11.2020

1000,00 1000,00 100,0
გადარიცხულია 
#3684 17.11.2020  

121 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

ეკონომიურად შეჭირვებული მოქ. ჟ---- ბ----, 

სამკურნალოდ ფინანსური დახმარების გაწევის 

შესახებ

#ბ42.42203152                     
10.11.2020

300,00 300,00 100,0
გადარიცხულია 
#3950 04.12.2020  

122 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

ეკონომიურად შეჭირვებული მოქ. ლ---- რ-----, 

სამკურნალოდ ფინანსური დახმარების გაწევის 

შესახებ

#ბ42.42203169                     

11.11.2020
100,00 100,00 100,0

გადარიცხულია 

#3685 17.11.2020  

გამოყოფილი 
თანხა

ათვისებული 
თანხა

სხვაობა 
+/-

%-ში

123 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

ეკონომიურად შეჭირვებული მოქ. მ---- კ----, 

სამკურნალოდ ფინანსური დახმარების გაწევის 

შესახებ

#ბ42.42203228                     
17.11.2020

100,00 100,00 100,0
გადარიცხულია 
#3814 30.11.2020  

124 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

სოციალურად დაუცველი მოქ. მ---- ფ-----, 

სამკურნალოდ ფინანსური დახმარების გაწევის 

შესახებ

#ბ42.42203297                     
25.11.2020

100,00 100,00 100,0
გადარიცხულია 
#3942 04.12.2020  

125 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

სოციალურად დაუცველი მოქ. რ---- ბ----, 

სამკურნალოდ ფინანსური დახმარების გაწევის 

შესახებ

#ბ42.42203313                     
26.11.2020

100,00 100,00 100,0
გადარიცხულია 
#3948 04.12.2020  

126 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
ე---- ქ---- (მცხ. ჭ---- N----) ბინის საქირავებლად 

მატერიალური დახმარების გაწევის შესახებ

#ბ42.42203351                     
30.11.2020

1000,00 1000,00 100,0
გადარიცხულია 
#3940 04.12.2020  

127 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
მ---- ა---- (მცხ. ჭ---- N----) ბინის საქირავებლად 

მატერიალური დახმარების გაწევის შესახებ

#ბ42.42203352                     
30.11.2020

1000,00 1000,00 100,0
გადარიცხულია 
#3951 04.12.2020  

128 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
შ---- ჭ----- (მცხ. ჭ---- N---) ბინის საქირავებლად 

მატერიალური დახმარების გაწევის შესახებ

#ბ42.42203353                     
30.11.2020

1000,00 1000,00 100,0
გადარიცხულია 
#3986 07.12.2020  

129 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
მ---- გ---- (მცხ. ჭ---- N----) ბინის საქირავებლად 

მატერიალური დახმარების გაწევის შესახებ

#ბ42.42203354                     
30.11.2020

1000,00 1000,00 100,0
გადარიცხულია 
#3947 04.12.2020  

130 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
ლ---- ლ----- (მცხ. ჭ----- N----) ბინის საქირავებლად 

მატერიალური დახმარების გაწევის შესახებ

#ბ42.42203355                     
30.11.2020

1000,00 1000,00 100,0
გადარიცხულია 
#3939 04.12.2020  

131 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

მოქ. მ---- ტ-----, შვილიშვილის 

მკურნალობისათვის, ფინანსური დახმარების 

გაწევის შესახებ

#ბ42.42203361                    
01.12.2020

1000,00 1000,00 100,0
გადარიცხულია 
#3964 04.12.2020  

#
კარების ორგანიზაციებისა და 

დაწესებულებების 
დასახელება

გამოყოფილი თანხების დანიშნულების 
შინაარსი

მერის ბრძანების 
# და თარიღი

faqtiurad

შენიშვნა



132 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მცხოვრები მოქ. ა----- 

ბ-----, ოთახის შესაკეთებლად ფინანსური 

დახმარების გაწევის შესახებ

#ბ42.42203371                    
02.12.2020

100,00 100,00 100,0
გადარიცხულია 
#4135 10.12.2020  

133 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

სოციალურად დაუცველი მოქ. ლ----- ო-----, 

ოპერაციული მკურნალობისათვის, ფინანსური 

დახმარების გაწევის შესახებ

#ბ42.42203381                    
03.12.2020

100,00 -100,00

134 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
მოქ. ნ---- დ-----, ოპერაციული მკურნალობისათვის, 

ფინანსური დახმარების გაწევის შესახებ

#ბ42.42203394                    
04.12.2020

200,00 200,00 100,0
გადარიცხულია 
#4115 09.12.2020  

გამოყოფილი 
თანხა

ათვისებული 
თანხა

სხვაობა 
+/-

%-ში

135 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

სოციალურად დაუცველი მოქ. პ--- კ----, 

საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებისათვის, 

ფინანსური დახმარების გაწევის შესახებ

#ბ42.42203427                    
07.12.2020

100,00 100,00 100,0
გადარიცხულია 
#4120 09.12.2020  

136 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
სოციალურად დაუცველი მოქ. ი---- წ----, 

ფინანსური დახმარების გაწევის შესახებ

#ბ42.42203491                    
14.12.2020

200,00 200,00 100,0
გადარიცხულია 
#4265 21.12.2020  

137 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
სოციალურად დაუცველი მოქ. ე---- ს---- (მცხ. გ----- 

N----), ფინანსური დახმარების გაწევის შესახებ

#ბ42.42203492                    
14.12.2020

500,00 500,00 100,0
გადარიცხულია 
#4266 21.12.2020  

138 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

მოქ. ვ---- ლ---- (მცხ. პეტრე იბერიძე N55), მეულღის 

ოპერაციული მკურნალობისათვის, ფინანსური 

დახმარების გაწევის შესახებ

#ბ42.42203511                    

16.12.2020
1000,00 1000,00 100,0

გადარიცხულია 

#4215 17.12.2020  

139 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
მოქ. ზ---- მ----,  სამკურნალოდ ფინანსური 

დახმარების გაწევის შესახებ

#ბ42.42203561                    
21.12.2020

200,00 200,00 100,0
გადარიცხულია 
#4325 24.12.2020  

140 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
სს "ე---- კ----" ფოთის პ----- კოვიდინფიცირებული 

პაციენტების ტრანსპორტირების უზრუნველყოფისათვის 

თანხის გამოყოფაზე

#ბ42.42203568                    
21.12.2020

200,00 200,00 100,0
გადარიცხულია 
#869 30.12.2020  

141 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

მოქ. მ--- ა---- (მცხ. გ---- N---), მამისათვის ჟანგბადის 

აპარატის საქირავებლად, ფინანსური დახმარების 

გაწევის შესახებ

#ბ42.42203574                    
22.12.2020

300,00 300,00 100,0
გადარიცხულია 
#4326 24.12.2020  

142 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
ფოთის საპატიო მოქალაქის ფ---- ქ----- პატივგების 

შესახებ

#ბ42.42203578                    
22.12.2020

500,00 500,00 100,0
გადარიცხულია 
#4320 24.12.2020  

#
კარების ორგანიზაციებისა და 

დაწესებულებების 
დასახელება

გამოყოფილი თანხების დანიშნულების 
შინაარსი

მერის ბრძანების 
# და თარიღი

faqtiurad

შენიშვნა



143 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
მოქ. ზ---- ჭ-----,  ოპერაციული მკურნალობისათვის, 

ფინანსური დახმარების გაწევის შესახებ

#ბ42.42203581                    
23.12.2020

150,00 -150,00

144 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
უმუშევარი, მარჩენალდაკარგული მოქ. ი---- მ-----,  

ფინანსური დახმარების გაწევის შესახებ

#ბ42.42203603                    
25.12.2020

150,00 150,00 100,0
გადარიცხულია 
#4426 28.12.2020  

145 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

მოქ. ო---- გ-----,  კოვიდინფიცირებული მამის 

მკურნალობისათვის, ფინანსური დახმარების 

გაწევის შესახებ

#ბ42.422036310                    
29.12.2020

300,00 300,00 100,0
გადარიცხულია 
#4458 30.12.2020  

146 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

მოქ. ნ---- ფ---- (მცხ. კ---- N---),  ოპერაციული 

მკურნალობისათვის, ფინანსური დახმარების 

გაწევის შესახებ

#ბ42.42203565                    
21.12.2020

300,00 300,00 100,0
გადარიცხულია 
#4375 25.12.2020  

125447,00 119257,21 -6189,79 95,1j a m i

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი                                         ვასილ თოდუა












