
                                                                                                                                                                  

დანართი  

 

 

ა(ა)იპ - ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სამხატვრო სასწავლებელი 

2022 წლის ნაერთი ბიუჯეტი 

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                 ათას ლარებში 

დასახელება  
სულ  

2022 წლის 

გეგმა   

მ.შ. 

საკუთარი 

სახსრები  

მ.შ. 

მუნიციპალური 

ბიუჯეტი  

შემოსულობები  222,0 20,0 202,0 

    შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან     

        გრანტები     

               შემოსულობები არაფინანსური აქტივებიდან     

               შემოსულობები ფინანსური აქტივებიდან     

                ვალდებულებების  ზრდა     

გადასახდელები  222,0 20,0 202,0 

    ხარჯები  222,0 20,0 202,0 

          შრომის ანაზღაურება  190,5  190,5 

          საქონელი და მომსახურება  31,2 19,7 11,5 

          პროცენტი     
          სუბსიდიები     
          გრანტები     
          სოციალური უზრუნველყოფა     
          სხვა ხარჯები  0,3 0,3  

    არაფინანსური აქტივების ზრდა     

    ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)     

ვალდებულებების  კლება     

ნაშთის ცვლილება     

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                  

დანართი  

 

 

ა(ა)იპ - ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საგამოფენო დარბაზი 

2022 წლის ნაერთი ბიუჯეტი 

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                 ათას ლარებში 

დასახელება  
სულ  

2022 წლის 

გეგმა   

მ.შ. 

საკუთარი 

სახსრები  

მ.შ. 

მუნიციპალური 

ბიუჯეტი  

შემოსულობები  71,0  71,0 

    შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან     

        გრანტები     

               შემოსულობები არაფინანსური აქტივებიდან     

               შემოსულობები ფინანსური აქტივებიდან     

                ვალდებულებების  ზრდა     

გადასახდელები  71,0  71,0 

    ხარჯები  71,0  71,0 

          შრომის ანაზღაურება  58,2  58,2 

          საქონელი და მომსახურება  12,8  12,8 

          პროცენტი     
          სუბსიდიები     
          გრანტები     
          სოციალური უზრუნველყოფა     
          სხვა ხარჯები     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა     

    ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)     

ვალდებულებების  კლება     

ნაშთის ცვლილება     

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                  

დანართი  

 

 

ა(ა)იპ - ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ფოლკლორის ცენტრი 

2022 წლის ნაერთი ბიუჯეტი 

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                 ათას ლარებში 

დასახელება  
სულ  

2022 წლის 

გეგმა   

მ.შ. 

საკუთარი 

სახსრები  

მ.შ. 

მუნიციპალური 

ბიუჯეტი  

შემოსულობები  417,7 17,7 400,0 

    შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან     

        გრანტები     

               შემოსულობები არაფინანსური აქტივებიდან     

               შემოსულობები ფინანსური აქტივებიდან     

                ვალდებულებების  ზრდა     

გადასახდელები  417,7 17,7 400,0 

    ხარჯები  417,7 17,7 400,0 

          შრომის ანაზღაურება  307,2 10,6 296,6 

          საქონელი და მომსახურება  110,5 7,1 103,4 

          პროცენტი     
          სუბსიდიები     
          გრანტები     
          სოციალური უზრუნველყოფა     
          სხვა ხარჯები     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა     

    ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)     

ვალდებულებების  კლება     

ნაშთის ცვლილება     

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                  

დანართი  

 

 

ა(ა)იპ - ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მელიორაცია 

2022 წლის ნაერთი ბიუჯეტი 

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                 ათას ლარებში 

დასახელება  
სულ  

2022 წლის 

გეგმა   

მ.შ. 

საკუთარი 

სახსრები  

მ.შ. 

მუნიციპალური 

ბიუჯეტი  

შემოსულობები  120,0  120,0 

    შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან     

        გრანტები     

               შემოსულობები არაფინანსური აქტივებიდან     

               შემოსულობები ფინანსური აქტივებიდან     

                ვალდებულებების  ზრდა     

გადასახდელები  120,0  120,0 

    ხარჯები  120,0  120,0 

          შრომის ანაზღაურება  106,8  106,8 

          საქონელი და მომსახურება  13,2  13,2 

          პროცენტი     
          სუბსიდიები     
          გრანტები     
          სოციალური უზრუნველყოფა     
          სხვა ხარჯები     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა     

    ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)     

ვალდებულებების  კლება     

ნაშთის ცვლილება     

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                  

დანართი  

 

 

ა(ა)იპ - ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სერვისების ცენტრი 

2022 წლის ნაერთი ბიუჯეტი 

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                 ათას ლარებში 

დასახელება  
სულ  

2022 წლის 

გეგმა   

მ.შ. 

საკუთარი 

სახსრები  

მ.შ. 

მუნიციპალური 

ბიუჯეტი  

შემოსულობები  385,0 85,0 300,0 

    შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან     

        გრანტები     

               შემოსულობები არაფინანსური აქტივებიდან     

               შემოსულობები ფინანსური აქტივებიდან     

                ვალდებულებების  ზრდა     

გადასახდელები  385,0 85,0 300,0 

    ხარჯები  385,0 85,0 300,0 

          შრომის ანაზღაურება  314,2 40,0 274,2 

          საქონელი და მომსახურება  70,8 45,0 25,8 

          პროცენტი     
          სუბსიდიები     
          გრანტები     
          სოციალური უზრუნველყოფა     
          სხვა ხარჯები     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა     

    ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)     

ვალდებულებების  კლება     

ნაშთის ცვლილება     

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                  

დანართი  

 

 

ა(ა)იპ - თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ხელბურთის კლუბი „ოქროს ვერძი“ 

2022 წლის ნაერთი ბიუჯეტი 

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                 ათას ლარებში 

დასახელება  
სულ  

2022 წლის 

გეგმა   

მ.შ. 

საკუთარი 

სახსრები  

მ.შ. 

მუნიციპალური 

ბიუჯეტი  

შემოსულობები  82,0  82,0 

    შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან     

        გრანტები     

               შემოსულობები არაფინანსური აქტივებიდან     

               შემოსულობები ფინანსური აქტივებიდან     

                ვალდებულებების  ზრდა     

გადასახდელები  82,0  82,0 

    ხარჯები  82,0  82,0 

          შრომის ანაზღაურება  55,8  55,8 

          საქონელი და მომსახურება  26,2  26,2 

          პროცენტი     
          სუბსიდიები     
          გრანტები     
          სოციალური უზრუნველყოფა     
          სხვა ხარჯები     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა     

    ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)     

ვალდებულებების  კლება     

ნაშთის ცვლილება     

 

 

 

 

 

 



დანართი  

 

 

ა(ა)იპ - სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება -  

რაგბის სასპორტო სკოლა 

2022 წლის ნაერთი ბიუჯეტი 

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                 ათას ლარებში 

დასახელება  
სულ  

2022 წლის 

გეგმა   

მ.შ. 

საკუთარი 

სახსრები  

მ.შ. 

მუნიციპალური 

ბიუჯეტი  

შემოსულობები  200,0 20,0 180,0 

    შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან     

        გრანტები     

               შემოსულობები არაფინანსური აქტივებიდან     

               შემოსულობები ფინანსური აქტივებიდან     

                ვალდებულებების  ზრდა     

გადასახდელები  200,0  180,0 

    ხარჯები  200,0  180,0 

          შრომის ანაზღაურება  110,0  110,0 

          საქონელი და მომსახურება  90,0 20,0 70,0 

          პროცენტი     
          სუბსიდიები     
          გრანტები     
          სოციალური უზრუნველყოფა     
          სხვა ხარჯები     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა     

    ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)     

ვალდებულებების  კლება     

ნაშთის ცვლილება     

 

 

 

 

 

 



დანართი  

 

 

ა(ა)იპ - ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სოციალური მომსახურების ცენტრი 

2022 წლის ნაერთი ბიუჯეტი 

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                 ათას ლარებში 

დასახელება  
სულ  

2022 წლის 

გეგმა   

მ.შ. 

საკუთარი 

სახსრები  

მ.შ. 

მუნიციპალური 

ბიუჯეტი  

შემოსულობები  1000,0  1000,0 

    შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან     

        გრანტები     

               შემოსულობები არაფინანსური აქტივებიდან     

               შემოსულობები ფინანსური აქტივებიდან     

                ვალდებულებების  ზრდა     

გადასახდელები  1000,0  1000,0 

    ხარჯები  1000,0  1000,0 

          შრომის ანაზღაურება  578,4  578,4 

          საქონელი და მომსახურება  421,6  421,6 

          პროცენტი     
          სუბსიდიები     
          გრანტები     
          სოციალური უზრუნველყოფა     
          სხვა ხარჯები     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა     

    ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)     

ვალდებულებების  კლება     

ნაშთის ცვლილება     

 

 

 

 

 

 

 

 



დანართი  

 

 

ა(ა)იპ - ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სპორტისა და ტურიზმის ცენტრი 

2022 წლის ნაერთი ბიუჯეტი 

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                 ათას ლარებში 

დასახელება  
სულ  

2022 წლის 

გეგმა   

მ.შ. 

საკუთარი 

სახსრები  

მ.შ. 

მუნიციპალური 

ბიუჯეტი  

შემოსულობები  1320,0 20,0 1300,0 

    შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან     

        გრანტები     

               შემოსულობები არაფინანსური აქტივებიდან     

               შემოსულობები ფინანსური აქტივებიდან     

                ვალდებულებების  ზრდა     

გადასახდელები  1320,0 20,0 1300,0 

    ხარჯები  1320,0 20,0 1300,0 

          შრომის ანაზღაურება  1044,0  1044,0 

          საქონელი და მომსახურება  215,0 20,0 195,0 

          პროცენტი     
          სუბსიდიები     
          გრანტები     
          სოციალური უზრუნველყოფა     
          სხვა ხარჯები  61,0  61,0 

    არაფინანსური აქტივების ზრდა     

    ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)     

ვალდებულებების  კლება     

ნაშთის ცვლილება     

 

 

 

 

 

 

 

 



დანართი  

 

 

ა(ა)იპ - თვითმმართველი ქალაქ ფოთის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი 

2022 წლის ნაერთი ბიუჯეტი 

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                 ათას ლარებში 

დასახელება  
სულ  

2022 წლის 

გეგმა   

მ.შ. 

საკუთარი 

სახსრები  

მ.შ. 

მუნიციპალური 

ბიუჯეტი  

შემოსულობები  345,9 175,9 170,0 

    შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან     

        გრანტები     

               შემოსულობები არაფინანსური აქტივებიდან     

               შემოსულობები ფინანსური აქტივებიდან     

                ვალდებულებების  ზრდა     

გადასახდელები  345,9 175,9 170,0 

    ხარჯები  345,9 175,9 170,0 

          შრომის ანაზღაურება  238,7 123,7 115,0 

          საქონელი და მომსახურება  107,2 52,2 55,0 

          პროცენტი     

          სუბსიდიები     

          გრანტები     

          სოციალური უზრუნველყოფა     

          სხვა ხარჯები     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა     

    ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)     

ვალდებულებების  კლება     

ნაშთის ცვლილება     

 

 

 

 

 

 

 

 



დანართი  

 

 

ა(ა)იპ - ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის 

ცენტრი 

2022 წლის ნაერთი ბიუჯეტი 

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                 ათას ლარებში 

დასახელება  
სულ  

2022 წლის 

გეგმა   

მ.შ. 

საკუთარი 

სახსრები  

მ.შ. 

მუნიციპალური 

ბიუჯეტი  

შემოსულობები  200,0 95,0 105,0 

    შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან     

        გრანტები     

               შემოსულობები არაფინანსური აქტივებიდან     

               შემოსულობები ფინანსური აქტივებიდან     

                ვალდებულებების  ზრდა     

გადასახდელები  200,0 95,0 105,0 

    ხარჯები  192,0 87,0 105,0 

          შრომის ანაზღაურება  171,0 66,0 105,0 

          საქონელი და მომსახურება  18,0 18,0  

          პროცენტი     

          სუბსიდიები     

          გრანტები     

          სოციალური უზრუნველყოფა     

          სხვა ხარჯები  3,0 3,0  

    არაფინანსური აქტივების ზრდა  8,0 8,0  

    ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)     

ვალდებულებების  კლება     

ნაშთის ცვლილება     

 

 

 

 

 

 

 



დანართი  

 

 

ა(ა)იპ - არჩილ ხორავას სახელობის სკოლისგარეშე სახელოვნებო სასწავლებელი 

2022 წლის ნაერთი ბიუჯეტი 

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                 ათას ლარებში 

დასახელება  
სულ  

2022 წლის 

გეგმა   

მ.შ. 

საკუთარი 

სახსრები  

მ.შ. 

მუნიციპალური 

ბიუჯეტი  

შემოსულობები  273,6 43,6 230,0 

    შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან     

        გრანტები     

               შემოსულობები არაფინანსური აქტივებიდან     

               შემოსულობები ფინანსური აქტივებიდან     

                ვალდებულებების  ზრდა     

გადასახდელები  273,6 43,6 230,0 

    ხარჯები  272,1 42,1 230,0 

          შრომის ანაზღაურება  242,7 20,2 222,5 

          საქონელი და მომსახურება  28,6 21,1 7,5 

          პროცენტი     

          სუბსიდიები     

          გრანტები     

          სოციალური უზრუნველყოფა     

          სხვა ხარჯები  0,8 0,8  

    არაფინანსური აქტივების ზრდა  1,5 1,5  

    ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)     

ვალდებულებების  კლება     

ნაშთის ცვლილება     

 

 

 

 

 

 

 

 



დანართი  

 

 

ა(ა)იპ - ქალაქის-ფოთის ცენტრალური პარკი 

2022 წლის ნაერთი ბიუჯეტი 

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                 ათას ლარებში 

დასახელება  
სულ  

2022 წლის 

გეგმა   

მ.შ. 

საკუთარი 

სახსრები  

მ.შ. 

მუნიციპალური 

ბიუჯეტი  

შემოსულობები  150,0  150,0 

    შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან     

        გრანტები     

               შემოსულობები არაფინანსური აქტივებიდან     

               შემოსულობები ფინანსური აქტივებიდან     

                ვალდებულებების  ზრდა     

გადასახდელები  150,0  150,0 

    ხარჯები  150,0  150,0 

          შრომის ანაზღაურება  106,8  106,8 

          საქონელი და მომსახურება  43,2  43,2 

          პროცენტი     

          სუბსიდიები     

          გრანტები     

          სოციალური უზრუნველყოფა     

          სხვა ხარჯები     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა     

    ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)     

ვალდებულებების  კლება     

ნაშთის ცვლილება     

 

 

 

 

 

 

 

 



დანართი  

 

 

ა(ა)იპ - თვითმმართველი ქალაქ ფოთის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანება 

2022 წლის ნაერთი ბიუჯეტი 

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                 ათას ლარებში 

დასახელება  
სულ  

2022 წლის 

გეგმა   

მ.შ. 

საკუთარი 

სახსრები  

მ.შ. 

მუნიციპალური 

ბიუჯეტი  

შემოსულობები  3 000,0  3 000,0 

    შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან     

        გრანტები     

               შემოსულობები არაფინანსური აქტივებიდან     

               შემოსულობები ფინანსური აქტივებიდან     

                ვალდებულებების  ზრდა     

გადასახდელები  3 000,0  3 000,0 

    ხარჯები  3 000,0  3 000,0 

          შრომის ანაზღაურება  2 243,0  2 243,0 

          საქონელი და მომსახურება  735,7  735,7 

          პროცენტი     

          სუბსიდიები     

          გრანტები     

          სოციალური უზრუნველყოფა  20,0  20,0 

          სხვა ხარჯები  1,3  1,3 

    არაფინანსური აქტივების ზრდა     

    ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)     

ვალდებულებების  კლება     

ნაშთის ცვლილება     

 

 

 

 

 

 

 

 



დანართი  

 

 

ა(ა)იპ - ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის შემოქმედების 

ცენტრი 

2022 წლის ნაერთი ბიუჯეტი 

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                 ათას ლარებში 

დასახელება  
სულ  

2022 წლის 

გეგმა   

მ.შ. 

საკუთარი 

სახსრები  

მ.შ. 

მუნიციპალური 

ბიუჯეტი  

შემოსულობები  235,0 45,0 190,0 

    შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან     

        გრანტები     

               შემოსულობები არაფინანსური აქტივებიდან     

               შემოსულობები ფინანსური აქტივებიდან     

                ვალდებულებების  ზრდა     

გადასახდელები  235,0 45,0 190,0 

    ხარჯები  235,0 45,0 190,0 

          შრომის ანაზღაურება  168,5  168,5 

          საქონელი და მომსახურება  66,5 45,0 21,5 

          პროცენტი     

          სუბსიდიები     

          გრანტები     

          სოციალური უზრუნველყოფა     

          სხვა ხარჯები     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა     

    ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)     

ვალდებულებების  კლება     

ნაშთის ცვლილება     

 

 

 

 

 

 

 



დანართი  

 

 

ა(ა)იპ - თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბავშვთა ცენტრი 

2022 წლის ნაერთი ბიუჯეტი 

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                 ათას ლარებში 

დასახელება  
სულ  

2022 წლის 

გეგმა   

მ.შ. 

საკუთარი 

სახსრები  

მ.შ. 

მუნიციპალური 

ბიუჯეტი  

შემოსულობები  120,0  120,0 

    შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან     

        გრანტები     

               შემოსულობები არაფინანსური აქტივებიდან     

               შემოსულობები ფინანსური აქტივებიდან     

                ვალდებულებების  ზრდა     

გადასახდელები  120,0  120,0 

    ხარჯები  120,0  120,0 

          შრომის ანაზღაურება  83,8  83,8 

          საქონელი და მომსახურება  36,2  36,2 

          პროცენტი     

          სუბსიდიები     

          გრანტები     

          სოციალური უზრუნველყოფა     

          სხვა ხარჯები     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა     

    ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)     

ვალდებულებების  კლება     

ნაშთის ცვლილება     

 

 

 

 

 

 

 

 



დანართი  

 

 

ა(ა)იპ - თვითმმართველი ქალაქ ფოთის საბიბლიოთეკო გაერთიანება 

2022 წლის ნაერთი ბიუჯეტი 

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                 ათას ლარებში 

დასახელება  
სულ  

2022 წლის 

გეგმა   

მ.შ. 

საკუთარი 

სახსრები  

მ.შ. 

მუნიციპალური 

ბიუჯეტი  

შემოსულობები  186,5 1,5 185,0 

    შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან     

        გრანტები     

               შემოსულობები არაფინანსური აქტივებიდან     

               შემოსულობები ფინანსური აქტივებიდან     

                ვალდებულებების  ზრდა     

გადასახდელები  186,5 1,5 185,0 

    ხარჯები  166,5  165,0 

          შრომის ანაზღაურება  132,9  132,9 

          საქონელი და მომსახურება  33,6 1,5 32,1 

          პროცენტი     

          სუბსიდიები     

          გრანტები     

          სოციალური უზრუნველყოფა     

          სხვა ხარჯები     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა  20,0  20,0 

    ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)     

ვალდებულებების  კლება     

ნაშთის ცვლილება     

 


