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განმარტებითი  ბარათი 

საკრებულოს დადგენილების პროექტზე 

„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ 

  

ა) ზოგადი ინფორმაცია დადგენილების შესახებ:  

ა.ა) დადგენილების მიღების მიზეზი: 

 დადგენილება მომზადებულია საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის 

კოდექსის  24-ე და 91 მუხლების შესაბამისად და განსაზღვრავს 2022 წლის განმავლობაში 

მისაღები შემოსულობებისა და გასაწევი გადასახდელების მაჩვენებლებს. 

ა.ა.ა) პრობლემა რომლის გადაჭრასაც მიზნად ისახავს დადგენილება: 

 საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი 

წარმოადგენს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დამტკიცებულ, 

მუნიციპალიტეტის ფუნქციებისა და ვალდებულებების შესრულების მიზნით მისაღები 

შემოსულობების, გასაწევი გადასახდელებისა და ნაშთის ცვლილების ერთობლიობას. 

ა.ა.ბ) არსებული პრობლემის გადასაჭრელად დადგენილების მიღების აუცილებლობა: 

 საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის და საქართველოს 

საბიუჯეტო კოდექსის თანახმად ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დამტკიცების 

შესახებ დადგენილების პროექტის ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანოს 

მიერ მომზადება და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ განხილვა და 

დამტკიცება ხორციელდება ყოველწლიურად. 

ა.ბ) დადგენილების პროექტის მოსალოდნელი შედეგი: 

 „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 77-ე მუხლის შესაბამისად, ქალაქ ფოთის 

მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების, გადასახდელების და ნაშთის 

ცვლილების დამტკიცება. 

 ა.გ) დადგენილების პროექტის ძირითადი არსი: 

 

ძირითადი მაკროეკონომიკური მაჩვენებლები 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები დამოკიდებულია 

საქართველოში არსებულ მაკროეკონომიკურ მაჩვენებლებზე და საქართველოს კანონმდებლობით 

დადგენილ მაკროეკონომიკური პარამეტრების ზღვრების დასაცავად განსახორციელებელ 

ღონისძიებებსა და შეზღუდვებზე.  

 

ბიუჯეტის პარამეტრები 

საგადასახადო შემოსავლები 

საგადასახადო შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებლები საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 

77-ე მუხლის 6-ე და 61-ე პუნქტების გათვალისწინებით საქართველოს ფინანსთა 

სამინისტროდან მიღებული საგადასახადო შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებლებია.  
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2022 წლის პროგნოზით ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საგადასახადო 

შემოსავლები ნომინალურ გამოხატულებაში 17 186,3 ათას ლარს შეადგენს. 2021 წლის გეგმიურ 

მაჩვენებელთან შედარებით 2022 წლის საგადასახადო შემოსავლების პროგნოზი იზრდება 

2 653,6 ათასი ლარით (18,3%-ით). 

 2022 წელს საგადასახადო შემოსავლების პროგნოზი გადასახადების სახეების მიხედვით 

შემდეგია: 

 დამატებული ღირებულების გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 

6 186,3 ათასი ლარით; 

2021 წლის გეგმიურ მაჩვენებელთან შედარებით დღგ გაზრდილია 36,5%-ით (1 653,6 
ათასი ლარით). აღნიშნული მოცულობით ზრდა გამოწვეულია მიმდინარე წელს, 
დაგეგმილზე მაღალი ეკონომიკური ზრდის შედეგად მოსალოდნელი გადაჭარბების და 
მომდევნო წელს ეკონომიკის ნომინალური ზრდის ფისკალური ეფექტებით; 

 ქონების გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი შეადგენს 11 000,0 ათას ლარს; 

2021 წლის გეგმიურ მაჩვენებელთან შედარებით ქონების გადასახადი 10,0%-ით (1 000,0 
ათასი ლარით) იზრდება.  

2022 წელს არასაგადასახადო შემოსავლების პროგნოზი გადასახადების სახეების მიხედვით 

შემდეგია: 

 

 გრანტების სახით დაგეგმილი მაჩვენებლები განისაზღვრება 260,0 ათასი ლარამდე, მათ 

შორის: 

    მიზნობრივი ტრანსფერი 260.0 ათასი ლარი;  

 

 შემოსავლები საკუთრებიდან განსაზღვრულია 4 110,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ 

შორის: 

 პროცენტები 300,0 ათასი ლარი. 

 რენტა 3 810,0 ათასი ლარი; 

                  2021 წლის გეგმიურ მაჩვენებელთან შედარებით რენტა 0,3%-ით (10,0 ათასი  ლარით) 

იზრდება.  

 შემოსავლები საქონელისა და მომსახურების რეალიზაციიდან განსაზღვრულია 683,7 

ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის: 

 სანებართვო მოსაკრებლები 50,0 ათასი ლარი; 

 სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 60,0 ათასი ლარი; 

 მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 553,7 ათასი 

ლარი; 

 შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, 

ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 20,0 ათასი ლარი; 

 შემოსავლები სანქციები, ჯარიმები და საურავებიდან განსაზღვრულია 900,0 ათასი 

ლარის ოდენობით. 
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 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული განსაზღვრულია 60,0 

ათასი ლარის ოდენობით. 

 

 არაფინანსური აქტივების კლების (პრივატიზაცია) სახით მისაღები თანხების გეგმა 

შეადგენს 300.0 ათ. ლარს; 

მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები  

 
 ქალაქ ფოთის მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელების მოცულობა შეადგენს 23 500,0 

ათას ლარს (2021 წლის დამტკიცებულ გეგმასთან შედარებით იზრდება 2 708,0 ათასი ლარით). 

 აღნიშნული ზრდა გამოწვეულია 2 ძირითადი ფაქტორით, ქონების გადასახადის და დღგ-ს 

ზრდით. 

პრიორიტეტების მიხედვით გათვალისწინებულია: 

 ინფრასტრუქტურის განვითარება;  

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა; 

 განათლება; 

 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი; 

  ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა; 

 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ხელისუფლება; 
 

 ინფრასტრუქტურის განვითარება - 5 233,7,0 ათასი ლარი; მათ შორის: 

 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება - 1 260,0 ათასი ლარი; 

ქალაქში საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესების, სატრანსპორტო და ქვეითთა 

ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების მიზნით, განხორციელდება ქუჩების 

რეაბილიტაციის, მდინარე კაპარჭაზე ხიდების რეაბილიტაციის, საავტომობილო 

გზის სავალ ნაწილზე ჰორიზონტალური მონიშვნისა და საგზაო ნიშნების მოწყობის 

სამუშაოები, ქუჩების მოხრეშვა-დაგრეიდერების სამუშაოები და სხვა. 

  

 გარე განათება - 690,0 ათასი ლარი; 

ღამის პერიოდში, მუნიციპალიტეტში, უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს 

შექმნისათვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. რისი 

გათვალისწინებითაც პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების, 

ს/სახლებისა და ძეგლების  მინათების და სხვა ტიპის განათების ელექტროენერგიის 

ხარჯების დაფინანსება. ასევე განხორციელდება გარე განათების ქსელის მოვლა-

პატრონობის სამუშაოები. 

 სანიაღვრე არხებისა და სატუმბო სადგურების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და 

ექსპლოატაცია  - 790,0 ათასი ლარი;  

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სანიაღვრე არხების, პრობლემური 

ხიდბოგირების (საჭიროების შემთხვევაში მისი დემონტაჟი-მონტაჟი), არხების 

ურთიერთშეერთების ადგილების, საწვიმური ჭების და პრობლემატური 

მონაკვეთების ლოკალური და სისტემატიური გაწმენდა გამტარუნარიანობის 

შესანარჩუნებლად. 

ქალაქის სამელიორაციო ქსელის გამტარიანობის გაზრდის, ნიაღვრული წყლების 

წყალმიმღებებში დროულად ჩაშვებისა და ექსტრემალურ პირობებში ქალაქის 
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დატბორვის თავიდან აცილების ან ვითარების შემსუბუქების მიზნით, აუცილებელია 

წყალშემკრები მაგისტრალური  არხების ბოლოში, წყალმიმღებებთან, სათანადო 

სიმძლავრის სატუმბი წყალგადამქაჩი სატუმბების გამართული ფუნქციონირება.  

პროგრამის ფარგლებში, ასევე, დაფინანსდება სატუმბო სადგურების ელექტრო 

ენერგიის ხარჯები.   

 ბინათმშენებლობა - 250,0 ათასი ლარი; 

ქალაქში არსებული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, 

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები ვერ ახორციელებენ საერთო ქონების 

დამოუკიდებელ მოვლა-პატრონობას და განვითარებას. აქედან გამომდინარე, 

განხორციელდება მრავალსართულიანი ს/სახლების სახურავების რეაბილიტაციის 

სამუშაოები.  

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  მრავალსართულიანი ს/სახლების საერთო 

სარგებლობის წყლისა და საკანალიზაციო კომუნიკაციების მოვლა-პატრონობის 

სამუშაოები. საჭიროების შემთხვევაში  მოხდება სართულებს შუა საერთო 

სარგებლობის სასმელი წყლისა და საკანალიზაციო სისტემების აღდგენა, ეზოებში 

საკანალიზაციო ჭების შეკეთება, ახალი ჭების აშენება- მოწყობა, თავსახურების 

მონტაჟი, ორმოების სიტემატიური გაწმენდა, საერთო სარგებლობის საპირფარეშოების 

გაწმენდა, სარდაფებიდან წყლისა და ფეკალური მასის ამოტუმბვა და სხვა. 

 კეთილმოწყობის ღონისძიებები - 823,7 ათასი ლარი; 

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალბინიანი ს/სახლების ეზოების 

კეთილმოწყობის სამუშაოები. გაგრძელდება კუნძულის სანაპირო ზოლის 

რეაბილიტაციის სამუშაოები. 

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქის იერსახის გაუმჯობესებისათვის 

საჭირო სამუშაოები, სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება,  ქალაქის 

საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების რეაბილიტაცია, საზოგადოებრივი 

სივრცეების მოწყობა, რეაბილიტაცია/ექსპლოატაცია და სხვა ღონისძიებები. 

პროგრამის ფარგლებში, შეძენილ იქნება ინვენტარი და საახალწლოდ გაფორმდება 

ქალაქი, შეძენილ იქნება სახელმწიფო დროშები. ასევე განხორციელდება ქალაქის 

ტერიტორიაზე არსებული 5 სასაფლაოს მოვლა-პატრონობა. 

 სერვისების ცენტრის ხელშეწყობა - 300,0 ათასი ლარი; 

ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სერვისების ცენტრი“ ახორციელებს შემდეგ 

პროგრამებს: გარე განათების მოვლა-პატრონობას, საბინაო ფონდის მოვლა-

პატრონობას, ქალაქის ქუჩების დაგვა-დასუფთავებას და ნარჩენების გატანას, 

დასუფთავების მოსაკრებლის ადმინისტრირებას, მწვანე ნარგავების მოვლა-

პატრონობას და განვითარებას, უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების 

კონტროლს, ქუჩების სარემონტო სამუშაოებს.   

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საწარმოს მართვის სწორი მენეჯმენტი, 

შესასრულებელი სამუშაოების ანალიზი და შესაბამისი გაანგარიშებების გაკეთება 

ბიუჯეტის სწორად დაგეგმვის მიზნით, საშტატო განრიგის დამუშავება, 

განყოფილებების და მომუშავე პერსონალის ფუნქცია-მოვალეობების და საწარმოს 

ორგანიზაციული სტრუქტურის  დამუშავება, ბიუჯეტის თანხის  მუხლობრივი 

გადანაწილება,  საჭირო შესყიდვების  წარმოება, კონტროლი დაგეგმილის მიხედვით 

მუშაობის წარმართვაზე,  განყოფილებების მიხედვით ყოველთვიური შესრულებების 

წარმოება,  ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოება და სხვა. 

  სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება - 250,0 ათასი 

ლარი; 
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პროგრამის ფარგლებში მოხდება ტენდერში გამარჯვებული  კომპანიის მიერ, 

შესრულებული სამუშოების (ფორმა №2) ინსპექტირება. 

 ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობის პროექტირება - 250,0 ათასი ლარი;  

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი 

ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 

შესყიდვა.  

პროგრამის თანხების განკარგვა ხორციელდება რეგიონალურ დონეზე ჩატარებული 

კონსოლიდირებული ტენდერების საშუალებით. 

 საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება - 350,0 

ათასი ლარი;  

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საქართველოს რეგიონებში 

განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება. 

 მელიორაციის ხელშეწყობა - 120,0 ათასი ლარი; 

ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მელიორაცია“ ახორციელებს სანიაღვრე 

კანალიზაციის და სამელიორაციო სისტემებზე ერთიან ტექნიკურ პოლიტიკას, 

ნორმების, წესების დაცვასა და ზედამხედველობას, სატუმბი სადგურების, 

ჰიდროტექნიკური ნაგებობების, ტექნიკური ფუნქციონირების უზრუნველყოფას, 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული დაჭაობებული ფართობების აღრიცხვას, 

სამელიორაციო ღონისძიებების დასახვას და განხორციელებას, ხელოვნური 

წყალსადინარების, კალაპოტების რეგულირებას და ნაპირფორმირებას, მათი 

საპროექტო პარამეტრების კონტროლს, ტექნიკურ ზედამხედველობას და ეფექტური 

ფუნქციონირების უზრუნველყოფას. 

 ცენტრალური პარკის ხელშეწყობა - 150,0 ათასი ლარი; 

პროგრამა ითვალისწინებს ცენტრალური პარკის ტერიტორიაზე მდებარე 

ინფრასტრუქტურის, არსებული მწვანე საფარის, მწვანე ნარგავების, ყვავილების და ა.შ. 

მოვლა-პატრონობის, განახლებისა და აღდგენის, პარკის ტერიტორიაზე სანიტარული 

ნორმების დაცვის  სამუშაოების უზრუნველყოფას, კულტურულ, შემეცნებით-

გასართობითი დანიშნულების მქონე ახალი ობიექტების შექმნას, რათა შექმნილი იქნას 

შესაბამისი გარემო ნორმალური დასვენებისათვის. 

 

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა განისაზღვრა - 1750,0 ათასი ლარი; მათ შორის: 

 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა - 1075,0 ათასი ლარი; 

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული ქუჩების 

დაგვა (ამჟამად იგვება 372 621 კვ.მ ფართი), სანაპირო ზოლის დასუფთავება, ნაგავის 

შეგროვება და გატანა დამტკიცებული გრაფიკის შესაბამისად. აღნიშნული სამუშაოების 

შესრულებას მოემსახურება 756 სანაგვე კონტეინერი (რომლებიც განთავსებულია 

ქალაქის სხვადასხვა ლოკაციაზე) და სხვადასხვა მოცულობის და მარკის  7 

სატრანსპორტო საშუალება. გარკვეული უბნებიდან, რამოდენიმე ქუჩაზე  (სადაც არაა 

განთავსებული სანაგვე კონტეინერები), ნაგვის გატანა მოხდება კარდაკარ შემოვლის 

პრინციპით (ყოველ მეორე დღეს).  განხორციელდება როგორც საყოფაცხოვრებო, ასევე 

მყარი ნარჩენების (სამშენებლო ნანგრევები და სხვა) გატანა. სერვისების ცენტრი 

განახორციელებს დაზიანებული სანაგვე კონტეინერების მიმდინარე შეკეთების 

სამუშაოებს, პერიოდულად მოხდება სანაგვე კონტეინერების საქმიან ეზოში გადატანა, 

გარეცხვა და კვლავ ლოკაციის ადგილებზე დაბრუნება.  

 დასუფთავების მოსაკრებლის ადმინისტრირება - 125,0 ათასი ლარი; 
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პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქის ტერიტორიაზე ნარჩენების 

წარმომქმნელი პირებისაგან (ფიზიკური პირი, ინდივიდუალური მეწარმე, 

დაწესებულება, ორგანიზაცია, იურიდიული პირი) დასახლებული ტერიტორიის 

დასუფთავების მოსაკრებლის ამოღება, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილებებით განსაზღვრული ნორმა-ლიმიტების შესაბამისად. ორგანიზაციებთან 

გაფორმებული მოქმედი ხელშეკრულებების რაოდენობა შეადგენს 776-ს, მოქმედი 

აბონენტების - 11 519-ს. 

 გამწვანებული ტეროტორიების მოვლა-პატრონობა - 450,0 ათასი ლარი; 

პროგრამის ფარგლებში  განხორციელდება ახალი მარადმწვანე მცენარეების, ბუჩქების, 

ერთწლიანი ყვავილების და სხვა ნარგავების დარგვა, ახალი გამწვანების ზონების 

შექმნა. მავნებლების მოსპობის მიზნით, შხამქიმიკატებით შეწამვლა, სისტემატიური 

მორწყვა და ვეგეტაციამდე სასუქის შეტანა. დაბალი ნარგავების და ბუჩქების გაკრეჭვა-

ფორმირება, ზრდასრული ხეების შესხეპვა-გადაბელვა, გადაბერებული ზეხმელი 

ხეების მოჭრა, სკვერებისა და ქალაქის ქუჩების მწვანე საფარის მრავალჯერადი 

გათიბვის სამუშაოები, ხეების შეთეთრება, საჭიროებისამებრ ნარგავების ირგვლივ 

ნიადაგის შემობარვა და სკვერებში სავალი გზების ფილების ნიჩბებით გაფხეკა-

გაწმენდა. 

 უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია - 100,0 ათასი ლარი; 

ქალაქის ტერიტორიაზე მაწანწალა ძაღლების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული 

დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს. 

მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვის მიზნით, განხორციელდება უმეთვალყურეოდ 

დარჩენილი ძაღლების დროებითი იზოლაცია, ძაღლების იდენტიფიკაცია საჭდით, 

დეჰელმენტიზაცია, ვაქცინაცია, სტერილიზაცია/კასტრაცია და დაბრუნება კვლავ 

პირვანდელ ლოკაციაზე.   

 პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქის ცენტრალურ ადგილებში 

უმეთვალყურეოდ დარჩენილი მოხეტიალე პირუტყვის დაჭერა, მისი ფოტოგრაფირება 

ადგილსამყოფელის და დამღის ნომრის გამოხატული ჩვენებით, ჯარიმის ოქმის 

ადგილზე გაფორმება და შესაბამის სამსახურთან დამღის ნომრის მიხედვით 

იდენტიფიცირებულ  მეპატრონეზე სახლში გაგზავნა ფოსტის საშუალებით. 

 

 

 განათლება - 3 000,0 ათასი ლარი, მათ შორის: 

 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება - 3 000,0 ათასი ლარი; 

ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და 

მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) 

უფლებამოსილებას წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს 

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის 

საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება.  

დღეის მდგომარეობით, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  

ფუნქციონირებს 15 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება, სადაც სააღმზრდელო 

პროცესს გადის 1700 ბავშვი. ბაგა-ბაღებში დასაქმებულია 157 აღმზრდელი, 

ადმინისტრაციული და ტექნიკური პერსონალი.  

სკოლამდელი დაწესებულებების  ფუნქციონირების პროგრამის მიზანია: ბაგა-ბაღებში 

სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სანიტარული და ჰიგიენური 

ნორმების დაცვა, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება. კვების 

ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, ძირითადი აქტივების მიმდინარე 

შეკეთება და მოვლა-შენახვა, დასაქმებული  პერსონალის შრომითი პირობების 

გაუმჯობესება. 
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 ა(ა)იპ "თვითმმართველ ქალაქ ფოთის სკოლამდელ სააღმზრდელო გაერთიანებაში"    

ბავშვთა კვებისათვის დადგენილია ერთ ბავშვზე 2,5 ლარი დღეში. 

 

 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი - 3 465,0 ათასი ლარი მათ შორის: 

 სპორტის სფეროს განვითარება - 1862,0 ათასი ლარი; 

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სპორტული სკოლების ფუნქციონირების 

ხელშეწყობა ჯანსაღი მომავალი თაობის აღზრდის მიზნით. ასევე, სპორტის სხვადასხვა 

სახეობაში გაიმართება ტურნირები მოყვარულ და პროფესიონალ სპორტსმენებს შორის, 

მოხდება სპორტული სკოლების უზრუნველყოფა საჭირო ინვენტარით. პროგრამა 

ითვალისწინებს ქალაქ ფოთში მცხოვრებ წარმატებულ სპორტსმენთა და მწვრთნელთა 

დაჯილდოების ხარჯებს. ასევე განხორციელდება მინი სპორტული მოედნების 

კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები. 

 

 კულტურის სფეროს განვითარება -  1543,0 ათასი ლარი; 

პროგრამის ფარგლებში ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი განახორციელებს სახელოვნებო 

სკოლების, ბიბლიოთეკების, მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცენტრის, საგამოფენო 

დარბაზის ფუნქციონირებისთვის საჭირო მატერიალური და ფინანსური ბაზის შექმნას. 

კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება 

სხვადასხვა კულტურული და დასვენების ობიექტის ფინანსური მხარდაჭერა, 

განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიება, მათ შორის სადღესასწაულო 

დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიება და სხვა. ასევე მოხდება 

მუნიციპალიტეტში მიმდინარე მოვლენების გაშუქება და პოპულარიზაცია მასობრივი 

ინფორმაციის საშუალებებით. 

 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა - 60,0 ათასი ლარი;  

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს ბრწყინვალე 

აღდგომის სახელობის ფოთის საკათედრო ტაძრის მინათების, გარე განათების, სხვა 

კომუნალური გადასახადისა და საჭიროებისამებრ, გარკვეული სამუშაოების 

დაფინანსება. 

 

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა  - 3694,3 ათასი ლარი, მათ შორის:  

 

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება - 170,0 ათასი ლარი; 

პროგრამა   ითვალისწინებს   სახელმწიფო   ბიუჯეტიდან   გამოყოფილი   მიზნობრივი   

ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს 

კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:· არსებობის შემთხვევაში 

ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო 

შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება; დაავადებათა გავრცელების 

ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების 

დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ 

ღონისძიებათა გატარება; მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ 

დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე 

მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა; 

 ჯანდაცვის სხვა პროგრამები - 767,0 ათასი ლარი; 

ჯანდაცვის სხვა პროგრამები მოიცავს მოსახლეობის სტაციონარული მკურნალობის, 

მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფის, სასმელი, სარეკრიაციო და 

ჩამდინარე წყლების სანიტარულ-ბაქტერიოლოგიური და სანიტარულ-ქიმიური 
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გამოკვლევის, შშმ ბავშვთა რეაბილიტაციის დაფინანსების, ფენილკეტონურიით და 

ცელიაკიით დაავადებულთა (21 წლამდე ასაკის) კვებითი დანამატებით 

უზრუნველყოფის, კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე ბენეფიციართა დახმარების, 

დაწყებითი კლასის მოსწავლეთა პროფილაქტიკური გამოკვლევისა და საქმიანობათა 

ცენტრის ფოთში უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის ხელშეწყობისთვის  პროგრამებს. 

 

 სოციალური დაცვა - 977,3 ათასი ლარი;  

გათვალისწინებულია შემდეგი პროგრამები:  

 სარიტუალო მომსახურება - 51,0 ათ. ლარით; 

 მარტოხელა მშობელთა დახმარება - 68,0 ათ. ლარით;  

 ბავშვთა ცენტრის ხელშეწყობა - 120.0 ათ. ლარით;  

 განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ავადმყოფთა და დიალიზის პროგრამაში 

მონაწილეთა ტრანსპორტირება - 56,0 ათ. ლარით;  

 2008 წლის აგვისტოს მოვლენების დროს რუსეთის აგრესიის შედეგად 

დაღუპულთა ოჯახებისა და დაჭრილ მოქალაქეთა დახმარება - 16,0 ათ. ლარით;  

 მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა, ამავე ომის შშმ პირთა  და სხვა 

სახელმწიფოთა ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილეთა 

დახმარება - 6,6 ათ. ლარით;  

 უსინათლოებისა და სმენადაქვეითებულთა მატერიალური დახმარება 

კომუნალური გადასახადების დასაფინანსებლად - 44,0 ათ. ლარით; 

 უსინათლოებისათვის წნევის გამზომი ხმოვანი აპარატების შეძენა - 2,5 ათ. 

ლარით; 

 შშმ ბავშვთა დღის ცენტრის დახმარება კომუნალური გადასახადების 

დასაფინანსებლად - 6,5 ათ. ლარით; 

 ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის ღონისძიებები - 3,6 ათ. ლარით;  

 ახალშობილთა ოჯახების დახმარება - 32,0 ათ. ლარით; 

 მრავალშვილიანი ოჯახების ყოველთვიური დახმარება - 250,0 ათ. ლარით;  

 ხუთი და მეტშვილიანი ოჯახების დახმარება - 40,0 ათ. ლარით;  

 სადღესასწაულო დღეებთან დაკავშირებული დახმარებები - 55,6 ათ. ლარით; 

 განსაკუთრებით მძიმე  საცხოვრებელ პირობებში, უბედური შემთხვევისა და 

სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის 

ერთჯერადი დახმარება - 60,0 ათ. ლარით; 

 მძიმე  სოციალურ-ეკონომიკურ პირობებში მარტოდ მცხოვრები (მარტოხელა), 

სოციალურად დაუცველი, პენსიონერი მოქალაქეებისათვის გაზიფიცირების 

ხელშეწყობის პროგრამა - 10,0 ათ. ლარით; 

 გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობის პროგრამა - 7,0 ათ. ლარით; 

 თავშესაფრის გარეშე დარჩენილი ოჯახების დროებითი საცხოვრებელი ბინის 

ქირით უზრუნველყოფის პროგრამა - 43,5 ათ. ლარით; 

 შეჭირვებული ოჯახების შეშით უზრუნველყოფის პროგრამა - 45,0 ათ. ლარით;  
 ახალი კორონავირუსის (COVIDD-19) პანდემიით გამოწვეული მძიმე სოციალურ-

ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე მოსახლეობის საკვები პროდუქტებით 

უზრუნველყოფის პროგრამა - 35,0 ათ. ლარით;  
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 ახალი კორონავირუსით (COVID-19) ინფიცირებულ, ჟანგბადდამოკიდებული 

ბენეფიციარების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, ჟანგბადით უზრუნველყოფის 

მიზნით - 35,0 ათ. ლარით;  

 საჭიროების მქონე ბავშვიანი ოჯახების ფინანასური დახმარება - 10,0 ათ. ლარით; 

 სოციალური მომსახურების ცენტრის ხელშეწყობა - 1 000,0 ათ. ლარით; 

 ფოთის სატრანსპორტო კომპანიის სუბსიდირება - 780,0 ათ. ლარით. 

 

 
 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები - 6 357,0 ათასი ლარი, მათ შორის:  

 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო - 1 815,0 ათასი ლარი; 

 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია - 4 160,6 ათასი ლარი; 

 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო 

აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური   - 130,0 ათასი ლარი; 

 სარეზერვო ფონდი - 150,0 ათასი ლარი; 

 წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს 

გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა - 20,0 ათასი ლარი; 

 მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა - 81,4 ათ. ლარი, მათ 

შორის ძირი 58,6 ათ. ლარი და პროცენტი - 22,8 ათ. ლარი. აღნიშნულით დაიფარება 

მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს მიღებული სესხის ძირითადი 

თანხა, შემდეგ საინვესტიციო პროექტზე : „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის 

პროექტი“ (2 ცალი კომპაქტორიანი ნაგავმზიდი მანქანა და 247 ცალი ნარჩენების 

კონტეინერი).  

 

მხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები 

შემდეგნაირად განისაზღვრება:  

/ათასი ლარი/ 

პრ
ო

გ
რ

ამ
უ

ლ
ი
 

კო
დ

ი
 

დასახელება 
2022 წლის 

პროექტი 

  სულ ჯამი 23,500.0 

01 00 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები 6,357.0 

01 01 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 1,815.0 

01 02 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია 4,160.6 

01 03 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის  სამსახური 130.0 

01 04 სარეზერვო ფონდი 150.0 

01 05 
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების 

აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა 
20.0 
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პრ
ო

გ
რ

ამ
უ

ლ
ი
 

კო
დ

ი
 

დასახელება 
2022 წლის 

პროექტი 

01 06 მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა 81.4 

02 00 ინფრასტრუქტურის განვითარება 5,233.7 

02 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება 1,260.0 

02 01 

01 
გზების კაპიტალური შეკეთება 1,000.0 

02 01 

04 
ქუჩების სარემონტო სამუშაოები 260.0 

02 02 გარე განათება 690.0 

02 02 

01 
გარე განათების ელ. ენერგიის ხარჯების ანაზღაურება 500.0 

02 02 

02 
გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობა 190.0 

02 03 სანიაღვრე არხებისა და სატუმბო სადგურების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 790.0 

02 03 

01 
 სატუმბო სადგურების ელ. ენერგიის ხარჯების ანაზღაურება 40.0 

02 03 

04 
სამელიორაციო სამუშაოები 750.0 

02 04 ბინათმშენებლობა 250.0 

02 04 

03 
საბინაო ფონდის მოვლა-პატრონობა 250.0 

02 06 კეთილმოწყობის ღონისძიებები 823.7 

02 06 

01 
საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია 718.7 

02 06 

03 
სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა 105.0 

02 07 სერვისების ცენტრის ხელშეწყობა 300.0 

02 08  სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება 250.0 

02 09 ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობის პროექტირება 250.0 

02 10 საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება 350.0 

02 12 მელიორაციის ხელშეწყობა  120.0 

02 13 ცენტრალური პარკის ხელშეწყობა  150.0 
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პრ
ო

გ
რ

ამ
უ

ლ
ი
 

კო
დ

ი
 

დასახელება 
2022 წლის 

პროექტი 

03 00 დასუფთავება და გარემოს დაცვა 1,750.0 

03 01 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა 1,075.0 

03 02 დასუფთავების მოსაკრებლის ადმინისტრირება 125.0 

03 04 გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა  450.0 

03 05 უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია 100.0 

04 00 განათლება 3,000.0 

04 01  სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება 3,000.0 

05 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი 3,465.0 

05 01 სპორტის სფეროს განვითარება 1,862.0 

05 01 

01 
 სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა 262.0 

05 01 

01 01 
 რაგბის სასპორტო სკოლის ხელშეწყობა 180.0 

05 01 

01 02 
 ხელბურთის კლუბის "ოქროს ვერძი" ხელშეწყობა 82.0 

05 01 

02 
ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 150.0 

05 01 

03 
სპორტისა და ტურიზმის ცენტრის ხელშეწყობა 1,300.0 

05 01 

05 
კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში 150.0 

05 02 კულტურის სფეროს განვითარება 1,543.0 

05 02 

01 
კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა 1,303.0 

05 02 

01 01 
სახელოვნებო სამხატვრო სასწავლებლის ხელშეწყობა  202.0 

05 02 

01 02 
არჩილ ხორავას სახელობის სკოლისგარეშე სახელოვნებო სასწავლებლის ხელშეწყობა 230.0 

05 02 

01 03 
მოსწავლე-ახალგაზრდობის შემოქმედების ცენტრის ხელშეწყობა 190.0 

05 02 

01 04 
ფოლკლორის ცენტრის ხელშეწყობა 400.0 

05 02 

01 05 
საგამოფენო დარბაზის ხელშეწყობა 71.0 

05 02 

01 06 
საბიბლიოთეკო გაერთიანების ხელშეწყობა 185.0 
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პრ
ო

გ
რ

ამ
უ

ლ
ი
 

კო
დ

ი
 

დასახელება 
2022 წლის 

პროექტი 

05 02 

01 07 
რეგიონალური თეატრების საერთაშორისო ფესტივალის მხარდაჭერა 25.0 

05 02 

02 
კულტურული ღონისძიებები 240.0 

05 03 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა         60.0 

06 00  ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 3,694.3 

06 01 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება  170.0 

06 02 ჯანდაცვის სხვა პროგრამები 767.0 

06 02 

01 
მოსახლეობის სტაციონარული მკურნალობა 350.0 

06 02 

02  
მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა 200.0 

06 02 

04 

სასმელი, სარეკრეაციო და ჩამდინარე წყლების სანიტარულ-ბაქტერიოლოგიური და სანიტარულ-ქიმიური 

გამოკვლევა 
40.0 

06 02 

05 
შშმ ბავშვთა რეაბილიტაციის დაფინანსება 100.0 

06 02 

06 

ფენილკეტონურიით და ცელიაკიით დაავადებულ (21 წლამდე ასაკის) პირთა  კვებითი დანამატებით 

უზრუნველყოფა 
6.0 

06 02 

07 
კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე ბენეფიციართა დახმარება 4.0 

06 02 

08 
დაწყებითი კლასის მოსწავლეთა პროფილაქტიკური გამოკვლევა 7.0 

06 02 

10 
საქმიანობათა ცენტრი ფოთში უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის ხელშეწყობისათვის 60.0 

06 04 სოციალური დაცვა 977.3 

06 04 

01 
სარიტუალო მომსახურება 51.0 

06 04 

02 
მარტოხელა მშობელთა დახმარება 68.0 

06 04 

03 
 ბავშვთა ცენტრის ხელშეწყობა 120.0 

06 04 

04 

განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ავადმყოფთა და დიალიზის პროგრამაში მონაწილეთა 

ტრანსპორტირება 
56.0 

06 04 

05 

2008 წლის აგვისტოს მოვლენების დროს რუსეთის აგრესიის შედეგად დაღუპულთა ოჯახებისა და 

დაჭრილ მოქალაქეთა დახმარება 
16.0 

06 04 

06 

მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა, ამავე ომის შშმ პირთა  და სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიული 

მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილეთა დახმარება 
6.6 
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პრ
ო

გ
რ

ამ
უ

ლ
ი
 

კო
დ

ი
 

დასახელება 
2022 წლის 

პროექტი 

06 04 

08 

უსინათლოებისა და სმენადაქვეითებულთა მატერიალური დახმარება კომუნალური გადასახადების 

დასაფინანსებლად 
44.0 

06 04 

09 
უსინათლოებისათვის წნევის გამზომი ხმოვანი აპარატების შეძენა 2.5 

06 04 

10 
შშმ ბავშვთა დღის ცენტრის დახმარება კომუნალური გადასახადების დასაფინანსებლად 6.5 

06 04 

12 
 ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის ღონისძიებები 3.6 

06 04 

14 
ახალშობილთა ოჯახების დახმარება 32.0 

06 04 

16 
მრავალშვილიანი ოჯახების ყოველთვიური დახმარება 250.0 

06 04 

17 
ხუთი და მეტშვილიანი ოჯახების დახმარება 40.0 

06 04 

18 
სადღესასწაულო დღეებთან დაკავშირებული დახმარებები 55.6 

06 04 

19 

განსაკუთრებით მძიმე  საცხოვრებელ პირობებში,  უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების 

შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარება 
60.0 

06 04 

20 

მძიმე  სოციალურ-ეკონომიკურ პირობებში მარტოდ მცხოვრები (მარტოხელა), სოციალურად დაუცველი, 

პენსიონერი მოქალაქეებისათვის გაზიფიცირების ხელშეწყობის პროგრამა  
10.0 

06 04 

21 
გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობის პროგრამა 7.0 

06 04 

22 

თავშესაფრის გარეშე დარჩენილი ოჯახების დროებითი საცხოვრებელი ბინის ქირით უზრუნველყოფის 

პროგრამა 
43.5 

06 04 

23 
შეჭირვებული ოჯახების შეშით უზრუნველყოფის პროგრამა  45.0 

06 04 

24 

ახალი კორონავირუსის (COVIDD-19) პანდემიით გამოწვეული მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური 

მდგომარეობიდან გამომდინარე მოსახლეობის საკვები პროდუქტებით უზრუნველყოფის პროგრამა 
35.0 

06 04 

26 

ახალი კორონავირუსით (COVID-19) ინფიცირებულ, ჟანგბადდამოკიდებული ბენეფიციარების 

ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, ჟანგბადით უზრუნველყოფის მიზნით 
15.0 

06 04 

27 
საჭიროების მქონე ბავშვიანი ოჯახების ფინანასური დახმარება 10.0 

06 07  სოციალური მომსახურების ცენტრის ხელშეწყობა 1,000.0 

06 08 ფოთის სატრანსპორტო კომპანიის სუბსიდირება 780.0 

 
 

 

ქალაქ ფოთის მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა 

ფუნქციონალურ ჭრილში 

 

 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება - 6 168,4 ათასი ლარი; 




