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თავი I. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლების შესრულება 

                       
2021 წელს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაზუსტებული საბიუჯეტო შემოსულობების 
გეგმა შესრულებულია 111.7%-ით. გეგმით გათვალისწინებული იყო 28 867.0 ათ. ლარის მობილიზება. 
ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 32 239.2 ათ. ლარი.  

 
 
1. ბიუჯეტის ბალანსი 

                                                                                                                     ათას ლარში 

დასახელება 2021 წლის გეგმა 2021 წლის ფაქტი 

I.  შემოსავლები 27 832,0 29 383,9 

გადასახადები 15 449,1 16 421,4 

გრანტები 6 690,6 6 618,0 

სხვა შემოსავლები 5 692,3 6 344,5 

II. ხარჯები 21 635,3 19 616,7 

შრომის ანაზღაურება 3 180,4 2 948,5 

საქონელი და მომსახურება 6 078,9 5 351,2 

პროცენტი 221,1 220,9 

სუბსიდიები 9 241,5 8 736,3 

გრანტები 90,3 76,7 

სოციალური უზრუნველყოფა 1 554,6 1 493,7 

სხვა ხარჯები 1 268,5 789,4 

 III. საოპერაციო სალდო 6 196,7 9 767,2 

IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება 12 179,1 7 216,3 

ზრდა  13 214,1 10 071,6 

კლება 1 035,0 2 855,3 

V. მთლიანი სალდო -5 982,4 2 550,9 

VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება -6 041,0 2 492,5 

ზრდა 0,0 8 596,6 

ვალუტა და დეპოზიტები 0,0 8 596,6 

კლება 6 041,0 6 104,1 

ვალუტა და დეპოზიტები 6 041,0 6 104,1 

VII. ვალდებულებების ცვლილება -58,6 -58,4 

კლება 58,6 58,4 

საშინაო 58,6 58,4 

VIII. ბალანსი 0,0 0,0 



2.  ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება 
                                                                                                                    ათას ლარში 

დასახელება 2021 წლის გეგმა 2021 წლის ფაქტი 

შემოსულობები 28 867,0 32 239,2 

შემოსავლები 27 832,0 29 383,9 

არაფინანსური აქტივების კლება 1 035,0 2 855,3 

გადასახდელები 34 908,0 29 746,7 

ხარჯები 21 635,3 19 616,7 

არაფინანსური აქტივების ზრდა 13 214,1 10 071,6 

ვალდებულებების კლება 58,6 58,4 

ნაშთის ცვლილება -6 041,0 2 492,5 

 
 
 
 

3. ბიუჯეტის შემოსავლები 
                                                                                                                    ათას ლარში 

დასახელება 2021 წლის გეგმა 2021 წლის ფაქტი შესრულება %-ში 

შემოსავლები 27 832,0 29 383,9 105,6 

გადასახადები 15 449,1 16 421,4 106,3 

გრანტები 6 690,6 6 618,0 98,9 

სხვა შემოსავლები 5 692,3 6 344,5 111,5 

 
 

 
4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები 

                                                                                                                         ათას ლარში 

დასახელება 2021 წლის გეგმა 2021 წლის ფაქტი შესრულება %-ში 

გადასახადები 15 449,1 16 421,4 106,3 

ქონების გადასახადი 10 500,0 11 386,7 108,4 

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)         9 000,0 9 499,5 105,6 

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 20,0 37,0 185,0 

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 40,0 124,5 311,3 

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                20,0 18,3 91,5 

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                            1 420,0 1 707,4 120,2 

დამატებითი ღირებულების გადასახადი 4 949,1 5 034,7 101,7 

 
 

 



5. ბიუჯეტის გრანტები 
                                                                                                                              ათას ლარში 

დასახელება 2021 წლის გეგმა 2021 წლის ფაქტი შესრულება %-ში 

გრანტები 6 690,6 6 618,0 98,9 

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები 7,0 3,6 51,4 

გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან  6 683,6 6 614,4 99,0 

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 260,0 248,4 95,5 

მიზნობრივი ტრანსფერი 260,0 248,4 95,5 

კაპიტალური და სპეციალური ტრანსფერები 6 423,6 6 366,0 99,1 

 
 

 
6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 

                                                                                                                                ათას ლარში 

დასახელება 2021 წლის გეგმა 2021 წლის ფაქტი შესრულება %-ში 

სხვა შემოსავლები 5 692,3 6 344,5 111,5 

შემოსავლები საკუთრებიდან 4 100,0 4 754,0 116,0 

პროცენტები 300,0 614,1 204,7 

რენტა 3 800,0 4 139,9 108,9 

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                      3 750,0 4 061,4 108,3 

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, 
ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 

50,0 78,5 157,0 

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 682,3 575,8 84,4 

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 662,3 558,0 84,3 

სანებართვო მოსაკრებელი 50,0 4,7 9,4 

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 60,0 0,0 0,0 

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის 
დასუფთავებისათვის  

552,3 553,3 100,2 

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 20,0 17,8 89,0 

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 20,0 17,8 89,0 

ჯარიმები, სანქციები და საურავები  850,0 893,2 105,1 

ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული  60,0 121,5 202,5 

 
 

განმარტება: „სანებართვო მოსაკრებლის“ შეუსრულებლობა გამოწვეული იყო ახალი კორონავირუსის  
  (COVID-19) პანდემიის გამო მომართვიანობის მნიშვნელოვანი შემცირებით. 

 „სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის“ შეუსრულებლობა გამოწვეული იყო იმით, რომ ახალი 
კორონავირუსის (COVID-19) პანდემიის პირობებში, რეგულაციების გამო ობიექტები 
დახურული იყო.  
 
 

7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით 
                                                                                                                                   ათას ლარში 

დასახელება 2021 წლის გეგმა 2021 წლის ფაქტი შესრულება %-ში 

ხარჯები 21 635,3 19 616,7 90,7 

შრომის ანაზღაურება 3 180,4 2 948,5 92,7 



დასახელება 2021 წლის გეგმა 2021 წლის ფაქტი შესრულება %-ში 

საქონელი და მომსახურება 6 078,9 5 351,2 88,0 

პროცენტი 221,1 220,9 99,9 

სუბსიდიები 9 241,5 8 736,3 94,5 

გრანტები 90,3 76,7 84,9 

სოციალური უზრუნველყოფა 1 554,6 1 493,7 96,1 

სხვა ხარჯები 1 268,5 789,4 62,2 

 
 
 
 

8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 
ათას ლარში 

პროგრამული 
კოდი 

არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების 
მიხედვით 

2021 წლის გეგმა 2021 წლის ფაქტი შესრულება %-ში 

01 00 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები 1031,8 515,7 50,0 

02 00 ინფრასტრუქტურის განვითარება 10187,5 7958,2 78,1 

02 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება 7396,7 5961,8 80,6 

02 02 გარე განათება 5,9 0,8 13,6 

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

232,2 210,9 90,8 

02 06 კეთილმოწყობის ღონისძიებები 2109,9 1566,1 74,2 

02 07 სერვისების ცენტრის ხელშეწყობა 1,2 0,8 66,7 

02 08 
სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური 
ზედამხედველობის მომსახურება 

314,5 213,9 68,0 

02 10 
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი 
პროექტების თანადაფინანსება 

123,2 
 

0,0 

02 12 მელიორაციის ხელშეწყობა  3,9 3,9 100,0 

03 00 დასუფთავება და გარემოს დაცვა 11,4 11,2 98,2 

04 00 განათლება 1022,8 875,9 85,6 

04 01  სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება 14,8 13,5 91,2 

04 02 სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია 863,1 725,2 84,0 

04 03 
საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო 
სამუშაოები 

144,9 137,2 94,7 

05 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი 951,2 702,0 73,8 

05 01 სპორტის სფეროს განვითარება 854,3 635,7 74,4 

05 02 კულტურის სფეროს განვითარება 96,9 66,3 68,4 

06 00 
 ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური 
უზრუნველყოფა 

9,4 8,6 91,5 

06 01 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება  4,4 4,3 97,7 

06 07  სოციალური მომსახურების ცენტრის ხელშეწყობა 5,0 4,3 86,0 

  სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა 13214,1 10071,6 76,2 

 

 
                                                                                                                      ათას ლარში 

დასახელება 2021 წლის გეგმა 2021 წლის ფაქტი შესრულება % 

არაფინანსური აქტივების კლება 1 035,0 2 855,3 275,9 



დასახელება 2021 წლის გეგმა 2021 წლის ფაქტი შესრულება % 

ძირითადი აქტივები 100,0 254,6 254,6 

არაწარმოებული აქტივები 935,0 2 600,7 278,1 

მიწა 935,0 2 600,7 278,1 

 
 

 

9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია 
ათას ლარში 

ფ
უ

ნქ
ცი

ო
ნა

ლ
უ

რ
ი 

კო
დ

ი 

დასახელება 
2021 წლის 

გეგმა 
2021 წლის 

ფაქტი 
შესრულება 

%-ში 

701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 6 059,8     4 931,6     81,4     

7011 
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის 

უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო 
ურთიერთობები 

5 818,7     4 710,7     81,0     

70111 
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების 

საქმიანობის უზრუნველყოფა 
5 668,7     4 710,7     83,1     

70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 150,0     0,0     0,0     

7016 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები  241,1     220,9     91,6     

702 თავდაცვა 105,0     104,0     99,0     

704 ეკონომიკური საქმიანობა 7 956,9     6 393,7     80,4     

7045 ტრანსპორტი 7 956,9     6 393,7     80,4     

70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 7 956,9     6 393,7     80,4     

705 გარემოს დაცვა 3 196,7     3 110,2     97,3     

7051 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 1 272,3     1 225,4     96,3     

7052 ჩამდინარე წყლების მართვა 1 000,2     970,1     97,0     

7056 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში 924,2     914,7     99,0     

706 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 5 323,0     4 030,4     75,7     

7061 ბინათმშენებლობა 786,9     432,7     55,0     

7062 კომუნალური მეურნეობის განვითარება 2 812,4     2 131,7     75,8     

7064 გარე განათება 855,4     836,1     97,7     

7066 
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ 

მეურნეობაში 
868,3     629,9     72,5     

707 ჯანმრთელობის დაცვა 984,4     910,2     92,5     

7074 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 170,0     169,8     99,9     

7076 
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის 

სფეროში 
814,4     740,4     90,9     

708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 4 682,1     4 173,0     89,1     

7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 2 849,3     2 559,3     89,8     

7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 1 649,8     1 440,3     87,3     

7084 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 183,0     173,4     94,8     
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ი 
დასახელება 

2021 წლის 
გეგმა 

2021 წლის 
ფაქტი 

შესრულება 
%-ში 

709 განათლება 3 894,4     3 666,8     94,2     

7091 სკოლამდელი აღზრდა 3 723,1     3 506,4     94,2     

7098 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში 171,3     160,4     93,6     

710 სოციალური დაცვა 2 647,1     2 368,4     89,5     

7104 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 824,8     877,8     106,4     

7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 1 822,3     1 490,6     81,8     

  სულ 34 849,4     29 688,3     85,2     

 
 
 

 
10. ბიუჯეტის  საოპერაციო და მთლიანი სალდო 
                                                                                                                                                                                      ათას ლარში 

დასახელება 2021 წლის გეგმა 2021 წლის ფაქტი 

  საოპერაციო სალდო 6 196,7 9 767,2 

მთლიანი სალდო -5 982,4 2 550,9 

 
 
 
 
11.  ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 

                                                                                      ათას ლარში 

დასახელება 2021 წლის გეგმა 2021 წლის ფაქტი 

 ფინანსური აქტივების ცვლილება -6 041,0 2 492,5 

ზრდა 0,0 8 596,6 

ვალუტა და დეპოზიტები 0,0 8 596,6 

კლება 6 041,0 6 104,1 

ვალუტა და დეპოზიტები 6 041,0 6 104,1 

 
 
 

 
12. ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 

ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვრა -58.6 ათასი ლარის ოდენობით. აღნიშნული 
წარმოადგენდა მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს მიღებული სესხის ძირითადი 
თანხის დაფარვას, შემდეგ საინვესტიციო პროექტზე: „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის 
პროექტი“ (2 ცალი კომპაქტორიანი ნაგავმზიდი მანქანა და 247 ცალი ნარჩენების კონტეინერი). 

2021 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სასესხო ვალდებულება 
ჯამში შეადგენდა 321.4 ათას ლარს, ხოლო 2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით 3881.6 ათას  
ლარს, 2021 წელს ფოთის მუნიციპალიტეტისათვის („საქართველოს ურბანული ტრანსპორტის 
გაუმჯობესების პროგრამის ფარგლებში“) სამგზავრო (რვა ნახევარი მეტრი სიგრძის) ავტობუსების - 
10 ერთეული და მისი სათადარიგო ნაწილების გადმოცემასთან დაკავშირებით. 

 



თავი II. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტების, პროგრამების, 
ქვეპროგრამების შესრულება 

 
სულ 2021 წელს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის გადასახდელების გეგმა შეადგენდა 34 908.0 ათ. 
ლარს, ფაქტიურმა დაფინანსებამ შეადგინა 29 746.7 ათ. ლარი, ანუ 85.2%. 

აღნიშნული ფინანსური რესურსი ძირითადად მოხმარდა ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის 
განვითარებას, მოსახლეობის სოციალური პირობების გაუმჯობესებას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის 
დანერგვას, კულტურული ტრადიციების დაცვას და სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობას.   

 
 

 
13.  ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი  02 00) 

პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდა საგზაო და კომუნალური ინფრასტრუქტურის 
რეაბილიტაციის სამუშაოები. ასევე, ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის გარდა, დაფინანსდა 
არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობის სამუშაოები, მათ ექსპლოატაციასთან 
დაკავშირებული ხარჯები და სხვა აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებები.  

                                                                                                                                                         ათას ლარში                                                            
პროგრამული  

კოდი 
დასახელება 

2021 წლის 
გეგმა 

2021 წლის 
ფაქტი 

შესრულ
ება %-ში 

02 00 ინფრასტრუქტურის განვითარება 14480.7 11576.7 79.9 

02 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება 7956.9 6393.7 80.4 

02 01 01 გზების კაპიტალური შეკეთება 7350.4 5915.6 80.5 

02 01 02  გზების მიმდინარე შეკეთება 50.0   

02 01 03 საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება 154.4 87.9 56.9 

02 01 04 ქუჩების სარემონტო სამუშაოები 402.1 390.2 97.0 

02 02 გარე განათება 855.4 836.1 97.7 

02 02 01 გარე განათების ელ. ენერგიის ხარჯების ანაზღაურება 645.0 638.1 98.9 

02 02 02 გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობა 204.5 197.2 96.4 

02 02 03 კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში 5.9 0.8 13.6 

02 03 
სანიაღვრე არხებისა და სატუმბო სადგურების მშენებლობა,  

რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 
1000.2 970.1 97.0 

02 03 01 სატუმბო სადგურების ელ. ენერგიის ხარჯების ანაზღაურება 40.0 38.1 95.3 

02 03 03 
სანიაღვრე არხების მოწყობა, სატუმბო სადგურების მშენებლობა-

რეაბილიტაცია 
223.7 202.4 90.5 

02 03 04 სამელიორაციო სამუშაოები 736.5 729.6 99.1 

02 04 ბინათმშენებლობა 800.7 432.7 54.0 

02 04 01 
მრავალსართულიანი ს/სახლების ფასადების, სახურავებისა და 

სადარბაზოების რეაბილიტაცია 
525.6 193.6 36.8 

02 04 02 
მრავალსართულიანი ს/სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია, 

ექსპლოატაცია 
14.0   

02 04 03 საბინაო ფონდის მოვლა-პატრონობა 261.1 239.1 91.6 

02 06 კეთილმოწყობის ღონისძიებები 2913.4 2232.7 76.6 

02 06 01 
საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია, 

ექსპლოატაცია 
2525.9 1912.5 75.7 

02 06 02 ატრაქციონებისა და ტრენაჟორების შეძენა-მონტაჟი 286.5 219.2 76.5 

02 06 03 სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა 101.0 101.0 100.0 

02 07 სერვისების ცენტრის ხელშეწყობა 303.6 296.9 97.8 

02 08 
სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის 

მომსახურება 
340.5 232.0 68.1 



პროგრამული  
კოდი 

დასახელება 
2021 წლის 

გეგმა 
2021 წლის 

ფაქტი 
შესრულ
ება %-ში 

02 10 
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების 

თანადაფინანსება 
123.2   

02 12 მელიორაციის ხელშეწყობა 132.0 127.8 96.8 

02 13 ცენტრალური პარკის ხელშეწყობა 54.8 54.7 99.8 

 
 
 

პროგრამის დასახელება  
კოდი 

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება   

დაფინანსება 
ათას ლარში 

02 01 6393.7 

პროგრამის 
განმახორციელებელი 
სამსახური 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების 
მართვისა და ტრანსპორტის სამსახური; 
ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სერვისების ცენტრი“. 

პროგრამის აღწერა 

ქალაქში საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესების, სატრანსპორტო და 
ქვეითთა ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების მიზნით, განხორციელდა 
ქალაქის ქუჩების რეაბილიტაციის, ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული 
მონაკვეთების ორმული შეკეთების, მოხრეშვა-დაგრეიდერების, სათვალთვალო 
ვიდეო-კამერების მოწყობისა და მოვლა-პატრონობის სამუშაოები. ასევე 
დაფინანსდა ქუჩების რეაბილიტაციის პროექტირების შესყიდვა - ექსპერტიზით. 

მიღწეული შედეგი მგზავრთა კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება. 

 

ქვეპროგრამის 
დასახელება  

კოდი 
გზების კაპიტალური შეკეთება 

დაფინანსება 
ათას ლარში 

02 01 01 5915.6 

ქვეპროგრამის 
განმახორციელებელი 
სამსახური 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების 
მართვისა და ტრანსპორტის სამსახური. 

ქვეპროგრამის აღწერა 

2021 წელს დაფინანსდა: 
 ქალაქ ფოთის ქუჩების - ბესიკის ქუჩის, კოლხეთის ქუჩის მონაკვეთი წმინდა 

გიორგის ქუჩიდან ბესიკის ქუჩამდე, შალვა ამირანაშვილის ქუჩის მონაკვეთი 
წმინდა გიორგის ქუჩიდან ბესიკის ქუჩამდე, შალვა ამირანაშვილის ქუჩის 
მონაკვეთი აკაკის ქუჩიდან წმინდა გიორგის ქუჩამდე, ალექსანდრე 
მოწერელიას ქუჩის მონაკვეთი წმინდა გიორგის ქუჩიდან ბესიკის ქუჩამდე, 
ფაზისის ქუჩის მონაკვეთი აკაკის ქუჩიდან ფაზისის ქუჩის ბოლომდე, მემედ 
აბაშიძის ქუჩა (აღმაშენებლის ქუჩიდან კლდიაშვილის ქუჩამდე), ქორქიას ქუჩა 
(გურიის ქუჩიდან დასავლეთით ბოლომდე), ქორქიას ჩიხი (ქორქიას ქუჩიდან 
მე-7 საჯარო სკოლამდე) რეაბილიტაცია - 2028.8 ათ. ლარით; 

 თავდადებულის ქუჩის რეაბილიტაცია - 1005.8 ათ. ლარით; 
 ბერდიანსკის ქუჩის რეაბილიტაციის სამუშაოები - 376.1 ათ. ლარით; 
 თამარ მეფის ქუჩის რეაბილიტაციის სამუშაოები - 610.1 ათ. ლარით; 
 იერუსალიმის ქუჩის რეაბილიტაციის სამუშაოები - 1209.4 ათ. ლარით; 
 წმ. გიორგის და აკაკი წერეთლის ქუჩებს შორის მოწერელიას  ქუჩის გზის 

რეაბილიტაცია - 62.3 ათ. ლარით; 
 წმ. გიორგის და აკაკი წერეთლის ქუჩებს შორის გოგებაშვილის  ქუჩის გზის 

რეაბილიტაცია - 46.6 ათ. ლარით; 
 წმ. გიორგის და აკაკი წერეთლის ქუჩებს შორის კოლხეთის  ქუჩის გზის 

რეაბილიტაცია - 48.1 ათ. ლარით; 
 წმ. გიორგის და აკაკი წერეთლის ქუჩებს შორის შელიას  ქუჩის გზის 

რეაბილიტაცია - 58.4 ათ. ლარით; 
 კოკაიას ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 36.5 ათ. ლარით; 
 26 მაისის ქუჩის რეაბილიტაცია - 230.0 ათ. ლარით; 
 საავტომობილო გზის სავალ ნაწილზე, ჰორიზონტალური მონიშვნის და 



საგზაო ნიშნების მოწყობის სამუშაოები - 55.1 ათ. ლარით; 
 ქალაქის გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოების პროექტირება-ექსპერტიზა - 

88.9 ათ. ლარით; 
 მალანიას სახელობის სტადიონზე მისასვლელი გზის მოწყობა - 58.5 ათ. 

ლარით; 
 ხიდების ტექნიკური მდგომარეობის ექსპერტიზა - 1.0 ათ. ლარით. 

მიღწეული შედეგი 
მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა. მგზავრთა უსაფრთხო 
გადაადგილება.  

 

ქვეპროგრამის 
დასახელება  

კოდი 
საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება 

დაფინანსება 
ათას ლარში 

02 01 03 87.9 

ქვეპროგრამის 
განმახორციელებელი 
სამსახური 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების 
მართვისა და ტრანსპორტის სამსახური. 

ქვეპროგრამის აღწერა 

2021 წელს დაფინანსდა: 
 სათვალთვალო ვიდეო-კამერების მოწყობა - 74.8 ათ. ლარით;                        

აღნიშნული თანხით მოწყობილ იქნა  62 ერთეული სათვალთვალო ვიდეო-
კამერა. 

 ვიდეო სათვალთვალო კამერების მოვლა-პატრონობის სამუშაო თანხით 13.1 
ათ. ლარი. 

მიღწეული შედეგი 
მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა. მგზავრთა უსაფრთხო 
გადაადგილება. დანაშაულის პრევენცია. 

 
 

ქვეპროგრამის 
დასახელება  

კოდი 
ქუჩების სარემონტო სამუშაოები 

დაფინანსება 
ათას ლარში 

02 01 04 390.2 

ქვეპროგრამის 
განმახორციელებელი 
სამსახური 

ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სერვისების ცენტრი“. 

ქვეპროგრამის აღწერა 

ქვეპროგრამის ფარგლებში 2021 წელს განხორციელდა ქუჩების სარემონტო 
სამუშაოები. კერძოდ,  დაგრეიდერდა 410 908მ2 გზის საფარი, ქალაქის ქუჩების 
მოსახრეშად გამოყენებულ იქნა 2 035მ3 მოცულობის ღორღი (ქვიშა), ქუჩების 
დაგრეიდერებისას აყრილი მიწანარევი ხრეშქვიშის მასა საჭიროების მიხედვით 
გატანილ იქნა ქალაქის სხვადასხვა ლოკაციაზე, 300 კგ ბითუმად დამუშავდა და 
დაიგო ასფალტი 1 116 ორმულზე (1 000მ2 ფართი). გარდა ამისა, ჩატარებულ იქნა 
სამუშაოები სხვადასხვა ქუჩების კეთილმოწყობის მიზნით. 

მიღწეული შედეგი 
გზის ორმული დამუშავება, დაგრეიდერება და წლის მანძილზე გზების მუშა 
მდგომარეობაში შენარჩუნება. არსებული გზების ექსპლოატაციის ვადის გაზრდა. 
შექმნილი უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების პირობები.  

 
განმარტება: „გზების მიმდინარე შეკეთება“ (პროგრამული კოდი 02 01 02), რომელიც ითვალისწინებდა სტიქიის  
  სალიკვიდაციოდ გზების რეაბილიტაციას, შეუსრულებელი დარჩა. 

„საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება“ (პროგრამული კოდი 02 01 03) გეგმის შეუსრულებლობა 
განპირობებულია იმით, რომ აღნიშნული პროგრამით გათვალისწინებული ვიდეო 
სათვალთვალო კამერების მოვლა-პატრონობის სამუშაო (მრავალწლიანი შესყიდვა), 
კრედიტორის სახით გადავიდა 2022 წელს. 
 
 
 

 



პროგრამის დასახელება  
კოდი 

გარე განათება  

დაფინანსება 
ათას ლარში 

02 02 836.1 

პროგრამის 
განმახორციელებელი 
სამსახური 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების 
მართვისა და ტრანსპორტის სამსახური;  

ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სერვისების ცენტრი“. 

პროგრამის აღწერა  

ღამის პერიოდში, მუნიციპალიტეტში, უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს 
შექმნისათვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. რისი 
გათვალისწინებითაც, პროგრამის ფარგლებში, დაფინანსდა გარე განათების, 
ს/სახლებისა და ძეგლების  მინათების და სხვა ტიპის განათების ელექტროენერგიის 
ხარჯები. ასევე განხორციელდა გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობის 
სამუშაოები. 

მიღწეული შედეგი 
განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება. მგზავრთა უსაფრთხო 
გადაადგილება. 

 
 

ქვეპროგრამის 
დასახელება  

კოდი 
გარე განათების ელ. ენერგიის ხარჯების ანაზღაურება  

დაფინანსება 
ათას ლარში 

02 02 01 638.1 

ქვეპროგრამის 
განმახორციელებელი 
სამსახური 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების 
მართვისა და ტრანსპორტის სამსახური. 

ქვეპროგრამის აღწერა  
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა გარე განათების, ს/სახლებისა და 
ძეგლების  მინათების და სხვა ტიპის განათების ელექტროენერგიის ხარჯების 
დაფინანსება.  

მიღწეული შედეგი მგზავრთა უსაფრთხო გადაადგილება. 

 
 

ქვეპროგრამის 
დასახელება  

კოდი 
გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობა  

დაფინანსება 
ათას ლარში 

02 02 02 197.2 

ქვეპროგრამის 
განმახორციელებელი 
სამსახური 

ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სერვისების ცენტრი“. 

ქვეპროგრამის აღწერა  

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე 
განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირებისათვის განხორციელდა გარე 
განათების ქსელის მოვლა-პატრონობის სამუშაოები. კერძოდ, გარე განათების 
სანათების, პროჟექტორების, ელექტროკარადების მოვლა-პატრონობის სამუშაოები, 
გარე განათების წერტების მოვლა-ექსპლოატაციის სამუშაოები, გარე განათების 
წერტებზე მომსახურება (სადენების შეერთების შემოწმება, სადენების დამჭერების 
შემოწმება), დაზიანებული კაბელების შეცვლა, საჰაერო ხაზების შემოწმება, 
დაზიანებული ლითონის ბოძების აღდგენა და ახლით შეცვლა, გამანაწილებელ 
ყუთებში კაბელების შეერთებების დათვალიერება-გაწმენდა, აღმოჩენილი 
დაზიანებების აღმოფხვრა, გარე განათების გადამწვარი ნათურების შეცვლა. 
კერძოდ, გამოცვლილ იქნა დროსელი - 29 ც, სოდიუმის ნათურა - 14 ც, ეკო ნათურა 
-194 ც, გოფრირებული მილი - 254 გრძ.მ, ლედის სანათი 92 ც, ელ.კაბელი - 5261 
გრძ.მ, ელ.სადენი - 170 გრძ.მ, ლედის სანათის დრაივერი - 287 ც, ელ. გამთიშველი - 
9 ც, ლედის პროჟექტორი - 36 ც, განათების ბურთი - 32 ც და სხვა. 

მიღწეული შედეგი 
მთელი წლის მანძილზე, ნებისმიერ კლიმატური პირობებში, გარე განათების 
სისტემის გამართული ფუნქციონირება.  

 
 



ქვეპროგრამის 
დასახელება  

კოდი 
კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში  

დაფინანსება 
ათას ლარში 

02 02 03 0.8 

ქვეპროგრამის 
განმახორციელებელი 
სამსახური 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების 
მართვისა და ტრანსპორტის სამსახური. 

ქვეპროგრამის აღწერა  
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა ფაზისის ქუჩის განათების პროექტირება-
ექპერტიზის სამუშაოები. 

მიღწეული შედეგი მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა. მგზავრთა უსაფრთხო გადაადგილება.  

 
განმარტება:   „კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში“ (პროგრამული კოდი 02 02 03) გეგმის  

 შეუსრულებლობა განპირობებულია იმით, რომ ელ.ქვესადგურის რემონტისათვის 
გამოცხადებული ტენდერში მონაწილეობა არავის მიუღია, რის გამოც ტენდერი ჩაიშალა. 

 
 

პროგრამის დასახელება  
კოდი სანიაღვრე არხებისა და სატუმბო სადგურების 

მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 

დაფინანსება 
ათას ლარში 

02 03 970.1 

პროგრამის 
განმახორციელებელი 
სამსახური 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების 
მართვისა და ტრანსპორტის სამსახური;  

ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სერვისების ცენტრი“; 

ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მელიორაცია“. 

პროგრამის აღწერა 

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა სანიაღვრე არხების, პრობლემური 
ხიდბოგირების (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 
დატბორვის თავიდან აცილების და ვითარების შემსუბუქების მიზნით, დაფინანსდა 
სატუმბო სადგურების მოვლა-პატრონობის სამუშაოები.  

პროგრამის ფარგლებში, ასევე, დაფინანსდა სატუმბო სადგურების ელექტრო 
ენერგიის ხარჯები, აბესალომ ვეკუას ქუჩაზე, ახალი სატუმბი სადგურის 
მშენებლობისა და მშენებლობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დუკუმენტაციის 
ექსპერტიზის სამუშაოები.      

მიღწეული შედეგი 
შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება. გამართული კომუნალური 
ინფრასტრუქტურა. 

 
 

ქვეპროგრამის 
დასახელება  

კოდი სატუმბო სადგურების ელ. ენერგიის ხარჯების 
ანაზღაურება 

დაფინანსება 
ათას ლარში 

02 03 01 38.1 
ქვეპროგრამის 
განმახორციელებელი 
სამსახური 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების 
მართვისა და ტრანსპორტის სამსახური. 

ქვეპროგრამის აღწერა  
ქვეპროგრამის ფარგლებში სატუმბი წყალგადამქაჩი სატუმბების გამართული 
ფუნქციონირებისათვის განხორციელდა სატუმბო სადგურების ელექტრო ენერგიის 
ხარჯების დაფინანსება. 

მიღწეული შედეგი გამართული კომუნალური ინფრასტრუქტურა. 

 
 



ქვეპროგრამის 
დასახელება  

კოდი სანიაღვრე არხების მოწყობა, სატუმბო სადგურების 
მშენებლობა-რეაბილიტაცია 

დაფინანსება 
ათას ლარში 

02 03 03 202.4 
ქვეპროგრამის 
განმახორციელებელი 
სამსახური 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების 
მართვისა და ტრანსპორტის სამსახური. 

ქვეპროგრამის აღწერა  

აღნიშნული ქვეპროგრამით დაფინანსდა: 
 აბესალომ ვეკუას ქუჩაზე, ახალი სატუმბი სადგურის მშენებლობის სამუშაოები - 

190.0 ათ. ლარით; 
 აბესალომ ვეკუას ქუჩაზე, ახალი სატუმბი სადგურის მშენებლობის საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დუკუმენტაციის ექსპერტიზის სამუშაოები - 12.4 ათ. 
ლარით. 

მიღწეული შედეგი 
შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება. გამართული კომუნალური 
ინფრასტრუქტურა. 

 
 

ქვეპროგრამის 
დასახელება  

კოდი 
სამელიორაციო სამუშაოები 

დაფინანსება 
ათას ლარში 

02 03 04 729.6 

ქვეპროგრამის 
განმახორციელებელი 
სამსახური 

ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მელიორაცია“. 

ქვეპროგრამის აღწერა  

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა სანიაღვრე არხების, პრობლემური 
ხიდბოგირების (დემონტაჟი-მონტაჟი), არხების ურთიერთშეერთების ადგილების, 
საწვიმური ჭების და პრობლემატური მონაკვეთების სისტემატიური გაწმენდა 
გამტარუნარიანობის შესანარჩუნებლად. სატუმბი წყალგადამქაჩი სატუმბების 
გამართული ფუნქციონირებისათვის დაფინანსდა საჭირო ხარჯები.  
კერძოდ, შავი ზღვის ქუჩა N68-ში მდებარე სატუმბო სადგურში აღდგა წყლის 
ტუმბო, გაიწმინდა სანიაღვრე კანალიზაციის 294 კმ-ზე მეტი არხი, არხებიდან 
ამოღებულ და გატანილ იქნა 4000 მ3 ნატანის მასა, ქუჩების კვეთებში, ასევე 
მოსახლეობაში აღდგა 28 ერთეული ხიდბოგირი. 
მიმდინარე ეტაპზე, სამსახურმა დაასრულა სადრენაჟო სისტემის 
გეოინფორმაციულ მონაცემთა ბაზის შექმნაზე მუშაობა, რაც მოიცავს სანიაღვრე 
არხების პარამეტრებს (კოორდინატი, ნიშნული, სიგრძე, განლაგება), აგრეთვე 
ჰიდროტექნიკური ნაგებობების, სატუმბი სადგურების ფარების, შლუზების 
განლაგების კოორდინატებს და ტექნიკურ მონაცემებს. აღნიშნული ხელს უწყობს 
როგორც მთელი სისტემის, ასევე ცალკეული უბნების სიტუაციური რუკების, 
სქემების შექმნას. ზემოაღნიშნული ბაზა იქნება სისტემური ექსპლუატაციის ერთ-
ერთი ინსტრუმენტი და სასარგებლო მასალა სამომავლოდ საპროექტო სამუშაოების 
ჩატარებისათვის.   

მიღწეული შედეგი 
შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება. გამართული კომუნალური 
ინფრასტრუქტურა. 

 
 

პროგრამის დასახელება  
კოდი 

ბინათმშენებლობა 
დაფინანსება 
ათას ლარში 

02 04 432.7 
 პროგრამის 

განმახორციელებელი 
სამსახური 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების 
მართვისა და ტრანსპორტის სამსახური;  

ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სერვისების ცენტრი“. 

პროგრამის აღწერა  

ქალაქში არსებული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, 
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები ვერ ახორციელებენ საერთო ქონების 
დამოუკიდებელ მოვლა-პატრონობას და განვითარებას. აქედან გამომდინარე, 
განხორციელდა მრავალსართულიანი ს/სახლების სახურავების კაპ. შეკეთების და 



შესასრულებელი სამუშაოების პროექტირება-ექსპერტიზის ხარჯები. 
პროგრამის ფარგლებში ასევე განხორციელდა  მრავალსართულიანი ს/სახლების 
მოვლა-პატრონობის სხვა სამუშაოები. 

მიღწეული შედეგი მოწესრიგებული და გამართული კომუნალური ინფრასტრუქტურა. 

 
 

ქვეპროგრამის 
დასახელება  

კოდი მრავალსართულიანი ს/სახლების ფასადების, 
სახურავებისა და სადარბაზოების რეაბილიტაცია 

დაფინანსება 
ათას ლარში 

02 04 01 193.6 
 ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი 
სამსახური 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების 
მართვისა და ტრანსპორტის სამსახური. 

ქვეპროგრამის აღწერა  

2021 წელს დაფინანსდა: 
 მრავალბინიანი ს/სახლების სახურავების კაპ.შეკეთება - 176.4 ათ. ლარით; 

აღნიშნული თანხით კაპიტალურად შეკეთდა მზარელუას N40, N42, ჯიქიას N9, 
ელადას N8ა, კიკალეიშვილის N2, დანელიას N72, 9 აპრილის ხეივანი N33, 
ერეკლე II-ის N30-ში მდებარე ს/სახლების სახურავები. 

 ჭანტურიას N9-ში მდებარე მრავალბინიანი ს/სახლის სახურავის კაპ. შეკეთების 
შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზა - 1.4 ათ. ლარით; 

 აღმაშენებლის N31-ში მდებარე ს/სახლის რეაბილიტაციასთან დაკავშირებით 
ექსპერტიზის დანიშვნა - 1.0 ათ. ლარით; 

 არზიანის N12-ში მდებარე 5 სართულიანი სახლის საძირკვლის სიმყარისა და 
საცხოვრებლად ვარგისიანობის დადგენის მიზნით ექსპერტიზის დანიშვნა - 1.0 
ათ. ლარით; 

 სტიქიის (ძლიერი ქარი, წვიმა) შედეგად მიყენებული ზიანის ასანაზღაურებლად 
(მოსახლეობის შიფერით უზრუნველყოფა)  სარეზერვო ფონდიდან გამოიყო 13.8 
ათ. ლარი. 

მიღწეული შედეგი მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა. შენობების ექსპლოატაციის ვადის გაზრდა. 

 
განმარტება:   „მრავალსართულიანი ს/სახლების ფასადების, სახურავებისა და სადარბაზოების რეაბილიტაცია“  
  (პროგრამული კოდი 02 04 01) გეგმის შეუსრულებლობა განპირობებულია იმით, რომ: 

 ა) აღმაშენებლის ქუჩის მრავალბინიანი ს/სახლების რეაბილიტაციაზე (ფასადების შეფუთვა და 
მანსარდის მოწყობა) კონტრაქტორის საჩივრის გამო მიმდინარეობს სასამართლო პროცესი. 

 ბ) მრავალსართულიანი ს/სახლების სახურავების კაპ.შეკეთებისას წარმოქმნილი 
გაუთვალისწინებელი სამუშაოებიდან გამომდინარე, დღის წესრიგში დადგა პროექტში 
მნიშვნელოვანი ცვლილებების განხორციელება. შესაბამისად, ობიექტი გადავიდა 2022 წელს. 

 
 

ქვეპროგრამის 
დასახელება  

კოდი 
საბინაო ფონდის მოვლა-პატრონობა 

დაფინანსება 
ათას ლარში 

02 04 03 239.1 
 ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი 
სამსახური 

ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სერვისების ცენტრი“. 

ქვეპროგრამის აღწერა  

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი ს/სახლების 
საერთო სარგებლობის წყლისა და საკანალიზაციო კომუნიკაციების მოვლა-
პატრონობის სამუშაოები, 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. კერძოდ: 
 ს/სახლების ეზოებში გაიწმინდა საკანალიზაციო ქსელი და ჭები; 
 ს/სახლების ეზოებში გაიწმინდა 45 ც საკანალიზაციო ამონიჩბვის ორმო; 



 ს/სახლების ეზოებში გაიწმინდა საერთო სარგებლობის 23 საპირფარეშო; 
 ს/სახლების ეზოებში შეკეთდა და მოპირკეთდა 23 ც საკანალიზაციო ჭა; 
 ს/სახლების ეზოებში დამონტაჟდა 34 ც საკანალიზაციო ჭის რკ/ბეტონის 

სახურავი; 
  ს/სახლების ეზოებში დამონტაჟდა საკანალიზაციო სისტემა 209 გრძ.მ და 

ფასონური ნაწილები 24ც; 
 37 ს/სახლის სარდაფიდან ამოიტუმბა წყალი და ფეკალური მასა -10400 მ3; 
  ს/სახლების სარდაფში დამონტაჟდა საკანალიზაციო სისტემა -544.5 გრძ.მ; 
  ს/სახლების სარდაფში დამონტაჟდა 503 ც ფასონური ნაწილები; 
 ს/სახლების სართულებს შუა დამონტაჟდა საკანალიზაციო სისტემა - 171 გრძ.მ; 
 ს/სახლებში სართულებს შუა დამონტაჟდა ფასონური ნაწილები - 170 ც 

და ა.შ. 

მიღწეული შედეგი მოწესრიგებული და გამართული კომუნალური ინფრასტრუქტურა. 

 
 

პროგრამის დასახელება  
კოდი 

კეთილმოწყობის ღონისძიებები 
დაფინანსება 
ათას ლარში 

02 06 2232.7 
 

პროგრამის 
განმახორციელებელი 
სამსახური 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების 
მართვისა და ტრანსპორტის სამსახური;  

ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის 
ცენტრი“. 

პროგრამის აღწერა  

მოსახლეობისათვის დასასვენებელი პირობების გაუმჯობესების მიზნით, 
დაფინანსდა სხვადასხვა კეთილმოწყობის სამუშაოები.  

პროგრამის ფარგლებში ასევე განხორციელდა ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული 5 
სასაფლაოს მოვლა-პატრონობა. 

მიღწეული შედეგი 
ქალაქის იერსახის, მოსახლეობისათვის დასასვენებელი პირობებისა და 
სარიტუალო მომსახურების გაუმჯობესება.   

 
 

ქვეპროგრამის 
დასახელება  

კოდი საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია, 
ექსპლოატაცია 

დაფინანსება 
ათას ლარში 

02 06 01 1912.5 
 ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი 
სამსახური 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების 
მართვისა და ტრანსპორტის სამსახური. 

ქვეპროგრამის აღწერა  

 ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა: 
 მრავალბინიანი ს/სახლების ეზოების კეთილმოწყობა - 469.6  ათ. ლარით; 

2021 წელს კეთილმოეწყო შავი ზღვის ქუჩა N2; კოსტავას ქუჩა N5, ლოლუას 
ქუჩა N2, გურიის ქუჩა N230,NN230ა,NN230ბ; დადიანის ქუჩა N40,NN42; გეგიძის 
ქუჩა N5, N15; 9 აპრილის ხეივანი N30,NN31; თამარ მეფის ქუჩა N2; ჯიქიას 
ქუჩა N1,NN4,NN5; არზიანის ქუჩა N9, N12; გურიის ქუჩა N177, N179,NN181, 
N187,NN189-ში მდებარე ს/სახლების ეზოები.  

 მალთაყვის სასაფლაოს ძველი ღობის ერთი მონაკვეთის დემონტაჟი და ახალი 
ღობის მოწყობა, ასევე ბარათაშვილის ქუჩის მხრიდან სასაფლაოსათვის 
გამოყოფილი მიწის ნაკვეთის შემოღობვა - 67.2 ათ. ლარით; 

 ცენტრალური კულტურისა და დასვენების პარკის მოწყობა - 970.2 ათ. ლარით; 
აღნიშნული თანხა მოხმარდა პარკში გზებისა და ბილიკების საფარის მოწყობას, 
გასართობი და საგამოფენო ზონის კეთილმოწყობას, პარკის წყალმომარაგება-
კანალიზაციის სისტემის მოწყობას, გარე განათების ელ.სამონტაჟო სამუშაოებს, 
არკების მოწყობას, ხიდის მოწყობას, ატრაქციონების, სკამების და ურნების 
შეძენა-მონტაჟის სამუშაოებს, საჩრდილობელი ჯიხურის მოწყობას, 
ველოსიპედის სადგომის მოწყობას, საპირფარეშოს მოწყობას, საპირფარეშოს 
ირგვლივ ღობის მოწყობას, დენდროლოგიურ სამუშაოებს, ავტოდრომის და 



შადრევნის მოწყობის სამუშაოებს. 
 ცენტრალური კულტურისა და დასვენების პარკში შადრევნისა და ავტოდრომის 

მოწყობის პროექტირება-ექსპერტიზა - 8.7 ათ. ლარით; 
 კუნძულის სანაპირო ზოლისა და მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია - 156.7 

ათ. ლარით; 
 კუნძულის სანაპირო ზოლისა და მისასვლელი გზების რეაბილიტაციის 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტის ექსპერტიზა - 12.5 ათ. ლარით; 
 ავტობუსების ავტოპარკის მშენებლობა - 48.5 ათ. ლარით;  
 სახელმწიფო დროშების შეძენა - 4.7 ათ. ლარით; 

შეძენილ იქნა 8 ერთეული სახელმწიფო დროშა. 

 საახალწლო ქალაქგაფორმება -  174.4 ათ. ლარით. 

მიღწეული შედეგი 
ქალაქის იერსახისა და მოსახლეობისათვის დასასვენებელი პირობების 
გაუმჯობესება.   

 
 

ქვეპროგრამის 
დასახელება  

კოდი 
ატრაქციონებისა და ტრენაჟორების შეძენა-მონტაჟი 

დაფინანსება 
ათას ლარში 

02 06 02 219.2 
 ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი 
სამსახური 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების 
მართვისა და ტრანსპორტის სამსახური. 

ქვეპროგრამის აღწერა  

მოსახლეობის ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებისათვის, ბავშვებისათვის 
გასართობი გარემოს შექმნისათვის დაფინანსდა ატრაქციონებისა და ტრენაჟორების 
შეძენა-მონტაჟის სამუშაოები. 
აღნიშნული თანხით სულ შეძენილ და დამონტაჟებულ იქნა 4  კომპლექტი 
ატრაქციონი და 7 კომპლექტი ტრენაჟორი. 
ატრაქციონები განთავსდა შემდეგ ქუჩებსა და მრავალსართულიანი ს/სახლების 
ეზოებში: ჭავჭავაძის NN138-140, გურიის N177, გორგასლის N10, ელადას N8  და 
N8ა. 
ტრენაჟორები განთავსდა შემდეგ ქუჩებსა და მრავალსართულიანი ს/სახლების 
ეზოებში: გურიის N2 და N191, აკაკის N110, ბერდიანსკის N30, დანელიას N72, 
პუშკინის N69, ჭანტურიას N7, სამეგრელოს 155 და მალთაყვის სანაპირო ზოლზე. 

მიღწეული შედეგი მოსახლეობისათვის დასასვენებელი პირობების გაუმჯობესება.   

 

ქვეპროგრამის 
დასახელება  

კოდი 
სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა  

დაფინანსება 
ათას ლარში 

02 06 03 101.0 
 ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი 
სამსახური 

ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის 
ცენტრი“. 

ქვეპროგრამის აღწერა  

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ქ. ფოთის  ტერიტორიაზე არსებული 5 
სასაფლაოს მოვლა-პატრონობა. კერძოდ: ნინოშვილის, მალთაყვის, კუნძულის, 
ნაბადის და ე.წ. ებრაელების სასაფლაოს. ამ სასაფლაოების მთლიანი ფართობი 
შეადგენს 231 598 მ2-ს. 

ქვეპროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ  "ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სასაფლაოების 
მოვლა-პატრონობის ცენტრმა" უზრუნველყო: 
 სასაფლაოების ღობის დაზიანებული მონაკვეთების შეკეთება და შეღებვა; 

შეკეთებულ იქნა 150 მ2 ღობე. 
 სასაფლაოების დაცვა მოთარეშე პირუტყვისაგან; 
 სასაფლაოების ტერიტორიაზე ბალახის მოთიბვისა და ეკალ-ბარდებისგან 

გაწმენდის სამუშაოები; გაცელილი ფართობი შეადგენს 147 000 მ2-ს. 



 სასაფლაოებთან მისასვლელი გზების მოწესრიგება; 
 საფლავებზე ნუმერაციის და შესაბამისი ფირნიშების გაკეთება; 
 მრავალწლოვანი გადაბერებული და ფაუტი ხეების მოჭრა. 

ყველა არსებულ სასაფლაოებზე ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 
სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის ცენტრმა“ უზრუნველყო გამოჩენილი და 
დამსახურებული ფოთელების საფლავების მოვლა-პატრონობის სამუშაოები. 

მიღწეული შედეგი გაუმჯობესებული სარიტუალო მომსახურება და სანიტარული პირობები. 

 

პროგრამის დასახელება  
კოდი 

სერვისების ცენტრის ხელშეწყობა  
დაფინანსება 
ათას ლარში 

02 07 296.9 
 პროგრამის 

განმახორციელებელი 
სამსახური 

ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სერვისების ცენტრი“. 

პროგრამის აღწერა  

ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სერვისების ცენტრმა“ განახორციელა გარე 
განათების, საბინაო ფონდის მოვლა-პატრონობის, ქალაქის ქუჩების დაგვა- 
დასუფთავების და ნარჩენების გატანის, დასუფთავების მოსაკრებლის 
ადმინისტრირების, გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობის, 
უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების კონტროლის და ქუჩების 
კეთილმოწყობის სამუშაოები. 

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა 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. 

ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სერვისების ცენტრის“ 
ადმინისტრაციული ხარჯები დაფინანსდა 296.9 ათ. ლარის ოდენობით. 

მიღწეული შედეგი 
საწარმოს  ეფექტიანი და ხარისხიანი მუშაობის უზრუნველყოფა, სწორი დაგეგმვა 
და კონტროლი მის შესრულებაზე. 

 

პროგრამის დასახელება  
კოდი სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის 

მომსახურება  

დაფინანსება 
ათას ლარში 

02 08 232.0 
 პროგრამის 

განმახორციელებელი 
სამსახური 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების 
მართვისა და ტრანსპორტის სამსახური. 

პროგრამის აღწერა 
პროგრამის ფარგლებში მოხდა ტენდერში გამარჯვებული  კომპანიის მიერ, 
შესრულებული სამუშოების (ფორმა №2) ინსპექტირება. 

მიღწეული შედეგი  სამუშაო პროცესის მაღალ დონეზე წარმართვა, გაწეული ხარჯების ოპტიმიზაცია. 

 

პროგრამის დასახელება  
კოდი ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობის 

პროექტირება 

დაფინანსება 
ათას ლარში 

02 09  
 პროგრამის 

განმახორციელებელი 
სამსახური 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების 
მართვისა და ტრანსპორტის სამსახური. 



პროგრამის აღწერა  

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა მუნიციპალიტეტში მიმდინარე 
ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შესყიდვა 500.0 ათ. ლარის ოდენობით, რომელიც გადატანილ იქნა 
შესაბამის პროექტებში.  
პროგრამის თანხების განკარგვა განხორციელდა რეგიონალურ დონეზე 
ჩატარებული კონსოლიდირებული ტენდერების საშუალებით. 

მიღწეული შედეგი 
ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის დროული და კვალიფიციური მომზადება. 

 
 

პროგრამის დასახელება  
კოდი საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი 

პროექტების თანადაფინანსება 

დაფინანსება 
ათას ლარში 

02 10  
 პროგრამის 

განმახორციელებელი 
სამსახური 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების 
მართვისა და ტრანსპორტის სამსახური. 

პროგრამის აღწერა  
პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულ იქნა საქართველოს რეგიონებში 
განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება 576.8 ათ. ლარის ოდენობით, 
რომელიც გადატანილ იქნა შესაბამის პროექტებში. 

მიღწეული შედეგი მუნიციპალიტეტისათვის მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურის მოწყობა. 

 
 

პროგრამის დასახელება  
კოდი 

მელიორაციის ხელშეწყობა 
დაფინანსება 
ათას ლარში 

02 12 127.8 
 პროგრამის 

განმახორციელებელი 
სამსახური 

ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მელიორაცია“. 

პროგრამის აღწერა  

ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მელიორაციამ“ განახორციელა სანიაღვრე 
კანალიზაციის და სამელიორაციო სისტემებზე ერთიანი ტექნიკური პოლიტიკა, 
ნორმების, წესების დაცვა და ზედამხედველობა, სატუმბი სადგურების, 
ჰიდროტექნიკური ნაგებობების, ტექნიკური ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, 
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული დაჭაობებული ფართობების 
აღრიცხვა, მათი მელიორაციის მიზნით ღონისძიებების დასახვა და 
განხორციელება, ხელოვნური წყალსადინარების, კალაპოტების რეგულირება და 
ნაპირფორმირება, მათი საპროექტო პარამეტრების კონტროლი, ტექნიკური 
ზედამხედველობა და ეფექტური ფუნქციონირების უზრუნველყოფა. 

 ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მელიორაციის“ ადმინისტრაციული 
ხარჯები დაფინანსდა 127.8 ათ. ლარის ოდენობით. 

მიღწეული შედეგი 
შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება. გამართული კომუნალური 
ინფრასტრუქტურა. 

 
 

პროგრამის დასახელება  
კოდი 

ცენტრალური პარკის ხელშეწყობა 

დაფინანსება 
ათას ლარში 

02 13 54.7 
 პროგრამის 

განმახორციელებელი 
სამსახური 

ა(ა)იპ „ქალაქის-ფოთის ცენტრალური პარკი“. 

პროგრამის აღწერა  

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა 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 უზრუნველყოფა, 



რამაც უზრუნველყო შესაბამისი გარემოს შექმნა ნორმალური დასვენებისათვის. 

2021 წელს დაირგო 120 ძირი სხვადასხვა სახის ნარგავები, შეისხეპა და გადაიბელა 
500 ძირი ხე და ფორმირებულ იქნა ბუჩქები, გაითიბა 3000 მ2 მწვანე საფარი. 

მიღწეული შედეგი 

მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა, გამწვანებული და ეკოლოგიურად სუფთა 
გარემო. 

მასობრივი ღონისძიებების ორგანიზება.  ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების 
პოპულარიზაცია და  მოსახლეობის კულტურულ და საგანმანათლებლო 
ცხოვრებაში ჩართულობის ზრდა. 

 

 

14. დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული კოდი  03 00) 

ქალაქის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს საიმედო სანიტარული მდგომარეობის 
უზრუნველყოფა. ამ მიზნით განხორციელდა შესაბამისი ღონისძიებები. კერძოდ, ქალაქის ქუჩების 
ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, გარე ქსელის ბუნკერების 
საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისაგან გათავისუფლება, დასუფთავების მოსაკრებლის ადმინისტრირების 
და ნარჩენების მართვის სხვა ღონისძიებები. 

პროგრამის ფარგლებში  განხორციელდა მრავალწლიანი მარადმწვანე მცენარეების, ბუჩქების და სხვა 
ნარგავების დარგვა, მათი მოვლა, ახალი გამწვანების ზონების შექმნა, სკვერებისა და ქალაქის ქუჩების 
მწვანე საფარის გათიბვის სამუშაოები. 

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უმეთვალყურეოდ 
დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია. 

ათას ლარში 

პროგრამული  
კოდი 

დასახელება 
2021 წლის 

გეგმა 
2021 წლის 

ფაქტი 
შესრულე
ბა %-ში 

03 00 დასუფთავება და გარემოს დაცვა 2009.7 1957.6 97.4 

03 01 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა 1139.0 1097.9 96.4 

03 02 დასუფთავების მოსაკრებლის ადმინისტრირება 133.3 127.5 95.6 

03 03  გამწვანების სამუშაოები 178.0 177.9 99.9 

03 04 გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა 460.5 455.5 98.9 

03 05 უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია 98.9 98.8 99.9 

 
 

პროგრამის დასახელება  
კოდი 

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა 
დაფინანსება 
ათას ლარში 

03 01 1097.9       
 პროგრამის 

განმახორციელებელი 
სამსახური 

ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სერვისების ცენტრი“. 

პროგრამის აღწერა  

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული ქუჩების 
(372 621 მ2 ფართი) გრაფიკის მიხედვით დაგვა დილა-საღამოს, ხოლო ცენტრალური 
ქუჩების დღეში 3-ჯერ, სანაპირო ზოლის დასუფთავება, ტერიტორიის გაწმენდა ხის 
ტოტებისგან და სხვა ნარჩენებისგან, ნაგავის შეგროვება და გატანა დამტკიცებული 
გრაფიკის შესაბამისად. აღნიშნული სამუშაოების შესრულებას მოემსახურა ქალაქის 
სხვადასხვა ლოკაციაზე განთავსებული 710 სანაგვე კონტეინერი და სხვადასხვა 
მოცულობის და მარკის 7 სატრანსპორტო საშუალება. გარკვეული უბნებიდან, 
რამოდენიმე ქუჩაზე  (სადაც არაა განთავსებული სანაგვე კონტეინერები), ნაგვის 
გატანა მოხდა კარდაკარ შემოვლის პრინციპით (თითოეული ქუჩიდან 2 დღეში 
ერთხელ). განხორციელდა როგორც საყოფაცხოვრებო, ასევე მყარი ნარჩენების  
(სამშენებლო ნანგრევები და სხვა) გატანა. სერვისების ცენტრმა  განახორციელა 
დაზიანებული სანაგვე კონტეინერების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები. 



პერიოდულად მოხდა სანაგვე კონტეინერების საქმიან ეზოში გადატანა, გარეცხვა 
და კვლავ ლოკაციის ადგილებზე დაბრუნება. 

მიღწეული შედეგი 
მთელი წლის განმავლობაში ქუჩების დაგვა-დასუფთავებისა და ნარჩენების გატანის 
მუნიციპალური სერვისის ხარისხიანი ფუნქციონირება. 

 
 

პროგრამის დასახელება  
კოდი 

დასუფთავების მოსაკრებლის ადმინისტრირება 
დაფინანსება 
ათას ლარში 

03 02 127.5       
 პროგრამის 

განმახორციელებელი 
სამსახური 

ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სერვისების ცენტრი“. 

პროგრამის აღწერა  

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა 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. 

2021  წლის ბოლოსათვის, ორგანიზაციებთან გაფორმებული მოქმედი 
ხელშეკრულებების რაოდენობა შეადგენდა 737-ს, მოქმედი აბონენტების 
რაოდენობა - 11 519-ს, ამოღებული თანხების რაოდენობა - 553 319 ლარს, აქედან 
ფიზიკური პირებიდან - 19 472 ლარს, იურიდიული პირებიდან 533 847 ლარს. 

მიღწეული შედეგი 

სამსახურის კომპეტენციის ფარგლებში, მთელი წლის განმავლობაში  ფიზიკურ და 
იურიდიულ პირებთან, დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 
მოსაკრებლის გადახდის აუცილებლობაზე ცნობადობის ამაღლების მიზნით 
ჩატარებული ღონისძიებების შედეგად, ყოველთვიურად ამოღებული თანხების 
მოცულობის ზრდა. 

 
 

პროგრამის დასახელება  
კოდი 

გამწვანების სამუშაოები 
დაფინანსება 
ათას ლარში 

03 03 177.9       
 პროგრამის 

განმახორციელებელი 
სამსახური 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების 
მართვისა და ტრანსპორტის სამსახური. 

პროგრამის აღწერა  
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა მრავალწლიანი მცენარეების შესყიდვის და 
დარგვის სამუშაოები. კერძოდ, შესყიდულ და დარგულ იქნა 918 ძირი სხვადასხვა 
სახეობის ხის ნერგი. 

მიღწეული შედეგი ქალაქის გამწვანება, გამწვანებული და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. 

 
 

პროგრამის დასახელება  
კოდი 

გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა 
დაფინანსება 
ათას ლარში 

03 04 455.5       
 პროგრამის 

განმახორციელებელი 
სამსახური 

ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სერვისების ცენტრი“. 

პროგრამის აღწერა  

პროგრამის შესაბამისად განხორციელდა 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 გათიბვის სამუშაოები. 
გაითიბა 2471867 კვ.მ მწვანე საფარი, მოიჭრა 146 ძირი ხე, გადაიბელა - 15, შეისხეპა 



-81, დამუშავდა 49 ძირი წაქცეული და დაზიანებული ხე, ფორმირებულ იქნა 3429 
ძირი ხე-მცენარე (ბუჩქი, ხე, პალმა) და 594 გრძ.მ ბუჩქი, შეთეთრებულ იქნა 6023 
ძირი ხე, დაირგო 12 866 ძირი სხვადასხვა დასახელების ერთწლიანი ყვავილები, 152 
ძირი ირმისრქა და 3 ძირი მაგნოლია. ყოველდღიურად წარმოებდა სკვერებისა და 
პარკების დაგვა-დასუფთავება, საჭიროებისამებრ ნარგავების ირგვლივ ნიადაგის 
შემობარვა და სკვერებში სავალი გზების ფილების ნიჩბებით გაფხეკა-გაწმენდა. 
ქალაქის მასშტაბით მწვანე საფარის გათიბვის სამუშაოები განხორციელდა 
რამდენჯერმე. სანერგე-საჩითილე მეურნეობაში გამოყვანილი დეკორაციული 
ხეები და ყვავილოვანი თესლნერგები განაწილდა ქალაქის სხვადასხვა 
ტერიტორიების გასამწვანებლად. 

მიღწეული შედეგი ქალაქის გამწვანება, გამწვანებული და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. 

 
 

პროგრამის დასახელება  
კოდი 

უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია 

დაფინანსება 
ათას ლარში 

03 05 98.8 
 პროგრამის 

განმახორციელებელი 
სამსახური 

ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სერვისების ცენტრი“. 

პროგრამის აღწერა  

ქალაქის ტერიტორიაზე მაწანწალა ძაღლების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული 
დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს. 
მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვის მიზნით, განხორციელდა უმეთვალყურეოდ 
დარჩენილი 378 ერთეული ძაღლის დროებითი იზოლაცია, ინდ.მეწარმე ლერი 
ჩხარტიშვილის მიერ. ჩატარდა ძაღლების იდენტიფიკაცია საჭდით, 
დეჰელმენტიზაცია, ვაქცინაცია, სტერილიზაცია/კასტრაცია და დაბრუნება კვლავ 
პირვანდელ ლოკაციაზე.  

ასევე მოხდა ქალაქის ცენტრალურ ადგილებში მოხეტიალე პირუტყვის დაჭერა, 
შესაბამის სამსახურთან დამღის ნომრის მიხედვით იდენტიფიცირებულ 
მეპატრონეზე ჯარიმის ოქმის გაფორმება და სახლში გაგზავნა ფოსტის 
საშუალებით. 2021 წლის განმავლობაში გამოვლინდა 15 ფაქტი და შედგენილ იქნა 
სამართალდარღვევის 15 ოქმი (43 სულ პირუტყვზე). ჯარიმის ჯამურმა თანხამ 860 
ლარი შეადგინა. ცხოველთა სპეციალური სადგომის არქონის გამო, განყოფილება 
ძირითადად მუშაობდა აკრძალული ტერიტორიებიდან პირუტყვის განდევნაზე. 

მიღწეული შედეგი 
მაწანწალა ძაღლების მხრიდან შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება. ქალაქის 
ქუჩებში  უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების ხეტიალის შემთხვევების 
აღმოფხვრა. 

 
 

 

15. განათლება (პროგრამული კოდი  04 00) 

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით, დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა, 
მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რაც მუნიციპალიტეტის საკუთარ 
უფლებამოსილებას განეკუთვნება და შესაბამისად, ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის 
ფარგლებში განხორციელდა საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების 
დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია  და ინვენტარით უზრუნველყოფა. 

2021 წელს ასევე განხორციელდა საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები და საჯარო 
სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                     ათას ლარში 

პროგრამული 
კოდი 

დასახელება 
2021 წლის 

გეგმა 
2021 წლის 

ფაქტი 
შესრულე
ბა %-ში 

04 00 განათლება 3894.4 3666.8 94.2 

04 01 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება 2860.0 2781.2 97.2 



პროგრამული 
კოდი 

დასახელება 
2021 წლის 

გეგმა 
2021 წლის 

ფაქტი 
შესრულე
ბა %-ში 

04 02 სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია 863.1 725.2 84.0 

04 03 საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები 144.9 137.2 94.7 

04 04 საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა 26.4 23.2 87.9 

 
 

პროგრამის დასახელება  
კოდი 

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება 
დაფინანსება 
ათას ლარში 

04 01 2781.2 
 პროგრამის 

განმახორციელებელი 
სამსახური 

ა(ა)იპ "თვითმმართველ ქალაქ ფოთის სკოლამდელ სააღმზრდელო გაერთიანება". 

პროგრამის აღწერა  

სკოლამდელი აღზრდის ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის 
საკუთარ უფლებამოსილებას წარმოადგენს. აკრძალულია მუნიციპალიტეტის 
მართვაში არსებულ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში სასწავლო-
აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, 
ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი 
ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების 
შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა 
სხვა ღონისძიების გატარება.  

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  ფუნქციონირებს 15 
სკოლამდელი  აღზრდის დაწესებულება, სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 
1585-ზე მეტი ბავშვი. ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 380 თანამშრომელი, მათ 
შორის 159 აღმზრდელი.  

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. 

ა(ა)იპ "თვითმმართველ ქალაქ ფოთის სკოლამდელ სააღმზრდელო გაერთიანებაში", 
ბავშვთა კვებისათვის, 2021 წელს დადგენილი იყო ერთ ბავშვზე 2.5 ლარი დღეში, 
რომელიც განისაზღვრება არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის 
„თვითმმართველი ქალაქ ფოთის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანების“ 
დირექტორის მიერ დამტკიცებული მენიუთი.  

2021 წელს გაიხარჯა კვების პროდუქტები, თანხით 189 398 ლარი. მათ შორის 
დარიგდა საახალწლო ტკბილეული 1585 აღსაზრდელზე, თანხით 22 629 ლარი. 

მიღწეული შედეგი 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები 
უზრუნველყოფილი იქნა შესაბამისი  პირობებით. დაცული  იქნა  სანიტარული  და  
ჰიგიენური,  კვების  ორგანიზებისა და კვების რაციონის   ნორმები;   
მუნიციპალიტეტში  არსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების 
მომსახურებით წლის  გამავლობაში  ისარგებლებლა  მუნიციპალიტეტში 
მცხოვრებმა 1585-ზე მეტმა შესაბამისი  ასაკის  ბავშვმა.  

 
 

პროგრამის დასახელება  
კოდი 

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია 
დაფინანსება 
ათას ლარში 

04 02 725.2 
 პროგრამის 

განმახორციელებელი 
სამსახური 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების 
მართვისა და ტრანსპორტის სამსახური. 



პროგრამის აღწერა  

2021 წელს აღნიშნული პროგრამით დაფინანსდა: 

 N1; N2; N3; N6; N7; N9; N10; N11; N12; N13; N14; N15; N16; N17 სკოლამდელი 
სააღმზრდელო დაწესებულებების სველი წერტილებისა და მიმდინარე 
სარემონტო სამუშაოები, მათ შორის გათბობის სამუშაოები - 30.9 ათ. ლარით; 

 სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების სახურავების კაპ.რემონტი - 98.2 
ათ. ლარით;  
აღნიშნული სამუშაოები განხორციელდა N6 და N12 სკოლამდელ სააღმზრდელო 
დაწესებულებაში. 

 N15; N17; N10; N11 სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულების სარემონტო 
სამუშაოები - 48.0 ათ. ლარით;  

 სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების ელ. სამონტაჟი სამუშაოები - 
92.4 ათ. ლარით; 
აღნიშნული სამუშაოები განხორციელდა N1, N2, N3, N5, N6, N7, N9, N10, N11, N12, 
N13, N14, N15, N16, N17 სკოლამდელ სააღმზრდელო დაწესებულებებში. 

 სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების რეაბილიტაცია - 455.7 ათ. 
ლარით. 
აღნიშნული თანხით განხორციელდა: 

 N12 სკოლამდელ სააღმზრდელო დაწესებულებაში I და II სართულის 
შიდა მოსაპირკეთებელი, სანტექნიკური და ელ.სამონტაჟო სამუშაოები; 

 N14 სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულების სახურავის 
რეაბილიტაცია; 

 N17 სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულების გარე ფასადის, კიბის 
რეკონსტრუქციის, შიდა სარემონტო და ელ. სამონტაჟო სამუშაოები.  

მიღწეული შედეგი 
აღსაზრდელთა შესაბამისი პირობებით უზრუნველყოფა; 
საბავშვო ბაგა-ბაღებში გაუმჯობესებული სააღმზრდელო პროცესი. 

 
 

პროგრამის დასახელება  
კოდი 

საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები  
დაფინანსება 
ათას ლარში 

04 03 137.2 
 პროგრამის 

განმახორციელებელი 
სამსახური 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების 
მართვისა და ტრანსპორტის სამსახური. 

პროგრამის აღწერა  

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა საჯარო სკოლებში მიმდინარე სარემონტო 
სამუშაოები. კერძოდ: 

 N11 საჯარო სკოლაში მოეწყო ელ.გაყვანილობა; 

 N4 საჯარო სკოლაში განხორციელდა სპორტდარბაზის, სახურავის, დერეფნის 
და საკლასო ოთახების სარემონტო სამუშაოები. 

 N8 საჯარო სკოლაში განხორციელდა სპორტდარბაზისა და გასახდელების 
სარემონტო სამუშაოები. 

მიღწეული შედეგი მოსწავლე-ახალგაზრდობის სასწავლო პირობების გაუმჯობესება. 

 
 

პროგრამის დასახელება  
კოდი საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით 

უზრუნველყოფა 

დაფინანსება 
ათას ლარში 

04 04 23.2 
 პროგრამის 

განმახორციელებელი 
სამსახური 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების 
მართვისა და ტრანსპორტის სამსახური. 

პროგრამის აღწერა  
საჯარო სკოლების მოსწავლეთა მომსახურება სატრანსპორტო საშუალებებით 
უზრუნველყოფს მოსწავლეთა დროულ გადაადგილებას საცხოვრებელი 
ადგილიდან სკოლამდე. აღნიშნული მომსახურება ხელს უწყობს მოსწავლეთა 



ოჯახების სოციალური პირობების გაუმჯობესებას.  

2021 წელს მომსახურება გაეწია სსიპ N4 და აფხაზეთის N21 საჯარო სკოლის 
მოსწავლეებს. 

მიღწეული შედეგი 
მოსწავლეთა შესაბამისი პირობებით უზრუნველყოფა;  
გაუმჯობესებული სასწავლო პროცესი. 

 

 

16. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი  05 00) 

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად, ერთ-
ერთი პრიორიტეტი იყო კულტურული ტრადიციების დაცვა და ამ ტრადიციების ღირსეული 
გაგრძელება, ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) 
განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.  

2021 წელს ასევე, დაგეგმილი იყო მინი სპორტული მოედნების კაპ. შეკეთებისა და მინი სპორტული 
მოედნების მშენებლობის სამუშაოების განხორციელება. 
                                                                                                                                                                                                             ათას ლარში 

პროგრამული 
კოდი 

დასახელება 
2021 წლის 

გეგმა 
2021 წლის 

ფაქტი 
შესრულება 

%-ში 

05 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი 4682.1 4173.0 89.1 

05 01 სპორტის სფეროს განვითარება 2849.3 2559.3 89.8 

05 01 01 სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა 257.0 250.8 97.6 

05 01 01 01 რაგბის სასპორტო სკოლის ხელშეწყობა 175.0 168.8 96.5 

05 01 01 02 ხელბურთის კლუბის "ოქროს ვერძი“ ხელშეწყობა 82.0 82.0 100.0 

05 01 02 ახალგაზრდული და სპორტული  ღონისძიებები 102.0 38.0 37.3 

05 01 03 სპორტისა და ტურიზმის ცენტრის ხელშეწყობა 1730.0 1663.3 96.1 

05 01 05 კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში 760.3 607.2 79.9 

05 02 კულტურის სფეროს განვითარება 1649.8 1440.3 87.3 

05 02 01 კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა 1427.5 1422.2 99.6 

05 02 01 01 სახელოვნებო სამხატვრო სასწავლებლის ხელშეწყობა 243.0 242.7 99.9 

05 02 01 02 
არჩილ ხორავას სახელობის სკოლისგარეშე სახელოვნებო 

სასწავლებლის ხელშეწყობა 
238.0 237.9 99.9 

05 02 01 03 
მოსწავლე-ახალგაზრდობის შემოქმედების ცენტრის 

ხელშეწყობა 
214.5 214.5 100.0 

05 02 01 04 ფოლკლორის ცენტრის ხელშეწყობა 404.7 402.6 99.5 

05 02 01 05 საგამოფენო დარბაზის ხელშეწყობა 70.0 68.8 98.3 

05 02 01 06 საბიბლიოთეკო გაერთიანების ხელშეწყობა 202.3 200.7 99.2 

05 02 01 07 
რეგიონალური თეატრების  საერთაშორისო ფესტივალის 

მხარდაჭერა 
55.0 55.0 100.0 

05 02 02 კულტურული ღონისძიებები 192.2 18.1 9.4 

05 02 03 კაპიტალური დაბანდებები კულტურის სფეროში 30.1   

05 03 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა                                      183.0 173.4 94.8 

 
 

პროგრამის დასახელება  
კოდი 

სპორტის სფეროს განვითარება 

დაფინანსება 
ათას ლარში 

05 01 2559.3 

 



პროგრამის 
განმახორციელებელი 
სამსახური 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, ძეგლთა 
დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური; ა(ა)იპ "სკოლისგარეშე 
სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება - რაგბის სასპორტო სკოლა"; ა(ა)იპ 
"თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ხელბურთის კლუბი ოქროს ვერძი";  ა(ა)იპ 
"ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სპორტისა და ტურიზმის ცენტრი"; ქალაქ ფოთის 
მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და 
ტრანსპორტის სამსახური. 

პროგრამის აღწერა  

მოსახლეობის ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებისათვის, პროგრამის 
ფარგლებში განხორციელდა სპორტული დაწესებულებების ფინანსური 
მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონოდათ შესაძლებლობა სპორტსმენებისათვის 
სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნისა და ნიჭიერ სპორტსმენთა 
წახალისებისათვის.  
2021 წელს განხორციელდა მინი სპორტული მოედნების კაპ. შეკეთების და მინი 
სპორტული მოედნების მშენებლობის სამუშაოები. 

მიღწეული შედეგი 
მეტი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა სხვადასხვა სპორტის სახეობების 
მიმართულებით. მოწესრიგებული სპორტული ინფრასტრუქტურა. 

 
 

ქვეპროგრამის 
დასახელება  

კოდი 
რაგბის სასპორტო სკოლის ხელშეწყობა 

დაფინანსება 
ათას ლარში 

05 01 01 
01 

168.8 

 ქვეპროგრამის 
განმახორციელებელი 
სამსახური 

ა(ა)იპ "სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება - რაგბის 
სასპორტო სკოლა". 

ქვეპროგრამის აღწერა  

ქვეპროგრამის მიზანია რაგბით დაინტერესებული მოსახლეობის 
ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, რაგბის განვითარება, მომავალი თაობის ჩაბმა 
რაგბის სექციაში, მოზარდთა ფიზიკური და გონებრივი განვითარება და ჯანსაღი 
ცხოვრების წესის უნარ-ჩვევების გამომუშავება. 

რაგბის სკოლის 7 მწვრთნელი მოემსახურა მე-2 ლიგის ,,ბ" ლიგის და 2006-2007, 
2008-2009, 2010-2011, 2012-2013, 2014  წლებში დაბადებულთა საფესტივალო ასაკის 
215 სპორტსმენს, რომლებიც მონაწილეობას ღებულობენ საქართველოს 
ჩემპიონატის კალენდარულ მატჩებში და რაგბის ფესტივალზე.  

„ბ“ ლიგის გუნდებს შორის ჩატარდა საქართველოს ჩემპიონატი. სამწუხაროდ, „ბ“ 
ლიგის გუნდი ოქროს ჯგუფიდან ვარცხლის ჯგუფში გადავიდა. 

 საფესტივალო ასაკის გუნდებს შორის რამდენიმე თამაში პანდემიის გამო გაუქმდა. 

მიღწეული შედეგი 
მოსახლეობის დაინტერესება და ჩართულობა სპორტის ამ სახეობაში,  ჯანსაღი 
თაობის აღზრდა, წარმატებული სპორტსმენების ნაკრებისათვის შერჩევა. 

 
 

ქვეპროგრამის 
დასახელება  

კოდი 
ხელბურთის კლუბის „ოქროს ვერძი“ ხელშეწყობა  

დაფინანსება 
ათას ლარში 

05 01 01 
02 

82.0 

 ქვეპროგრამის 
განმახორციელებელი 
სამსახური 

ა(ა)იპ "თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ხელბურთის კლუბი ოქროს ვერძი". 

ქვეპროგრამის აღწერა  

ხელბურთის სექცია უზრუნველყოფს სწავლებას ხელბურთის  მიმართულებით, 
სპორტულ ობიექტზე 6 მწვრთნელის მეშვეობით, რომლებიც ემსახურებიან  
სხვადასხვა ასაკობრივ კატეგორიებს, სულ 93  სპორტსმენს. კლუბის სპორტსმენები 
მონაწილეობას იღებენ თითქმის ყველა ასაკობრივ კატეგორიაში საქართველოს  
ჩემპიონატში.  

საქართველოს ეროვნულ ჩემპიონატებში, სხავადასხვა ასაკობრივ კატეგორიაში, 
მონაწილეობა მიიღო 5-მა გუნდმა. ევროპის პირველობებზე,  სხვადასხვა ასაკობრივ 
კატეგორიაში 7  სპორტსმენი მონაწილეობდა. 



მიღწეული შედეგი 
მოსახლეობის დაინტერესება და ჩართულობა სპორტის ამ სახეობაში,  ჯანსაღი 
თაობის აღზრდა, ფოთელი სპორტსმენების მიღწევების კიდევ უფრო 
გაუმჯობესება, წარმატებული სპორტსმენების ნაკრებისათვის შერჩევა.  

 
 

ქვეპროგრამის 
დასახელება  

კოდი 
ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 

დაფინანსება 
ათას ლარში 

05 01 02 38.0 
 ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი 
სამსახური 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, ძეგლთა 
დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური. 

ქვეპროგრამის აღწერა  

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი რიგი ახალგაზრდული და სპორტული 
ღონისძიებების ჩატარება, პანდემიის გამო ვერ განხორციელდა. 2021 წელს 
დაფინსდა მხოლოდ შემდეგი ღონისძიებები: 
 ზურაბ სარსანიას სახელობის საერთაშორისო ტურნირი კრივში - 8.5 ათ. ლარი; 
 ვიქტორ კრატასიუკის სახ. რეგატა კანოეთ და ბაიდარებით ნიჩბოსნობაში და 

ქალაქ ფოთის ღია პირველობა ომარ ბერაიას სახ. თასზე აკადემიურ 
ნიჩბოსნობაში - 5.0 ათ. ლარი; 

 ქალაქ ფოთის ღია პირველობა შშ პირთა შორის მაგიდის ჩოგბურთში, 
მკლავჭიდში, შაშში, ნარდსა და ჭადრაკში - 2.5 ათ. ლარი; 

 სხვადასხვა სპორტულ და ახალგაზრდულ ღონისძიებებში მონაწილეთა 
ტრანსპორტირება - 4.0 ათ. ლარი; 

 ვაინარ სუხიშვილი სახელობის ტურნირი კალათბურთში - 3.3 ათ. ლარი; 
 ქ. ფოთის ღია პირველობა თენგიზ ბარამიძის თასზე საჯარო სკოლების 

მოსწავლეთა და ვეტერან მოშაშეთა შორის 64 უჯრიან შაშში - 2.5 ათ. ლარი; 

 წლის განმავლობაში წარმატებული სპორტსმენებისა და მათი 
მწვრთნელებისათვის გასაცემი ფულადი ჯილდო - 12.2 ათ. ლარი. 

პროგრამის ფარგლებში ჩატარდება 16 სხვადასხვა სპორტული და ახალგაზრდული 
ღონისძიება. აღნიშნულ ღონისძიებებში მონაწილეობა მიიღო 1160 სპორტსმენმა და 
ახალგაზრდამ. ჩატარდა ონლაინ სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა, რომელშიც 
მონაწილეობა მიიღო 163 მოსწავლემ. ქვეპროგრამის ფარგლებში ფულადი 
ჯილდოთი დაჯილდოვდა 17 სპორტსმენი და 7 მწვრთნელი. 

მიღწეული შედეგი 
ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება, ახალგაზრდების მხრიდან თავისუფალი 
დროის შინაარსიანად და ეფექტურად გატარება, სპორტის სფეროში მოღვაწე 
წარმატებული ადამიანების წარმოჩენა. 

 
 

ქვეპროგრამის 
დასახელება  

კოდი 
სპორტისა და ტურიზმის ცენტრის ხელშეწყობა   

დაფინანსება 
ათას ლარში 

05 01 03  1663.3       
 ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი 
სამსახური 

ა(ა)იპ „ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სპორტისა და ტურიზმის ცენტრი“.   

ქვეპროგრამის აღწერა  

 ქვეპროგრამის ძირითადი არსია ქალაქში სპორტის შემდგომი განვითარება, 
ქალაქის ნაკრები გუნდების მზადება და მონაწილეობა რესპუბლიკურ და 
საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატები, 
პირველობები, საერთაშორისო ტურნირები), სპორტული რეზერვისა და მაღალი 
კლასის სპორტსმენთა მომზადება, სპორტის შემდგომი პოპულარიზაცია და 
სპორტის პროპაგანდისათვის ხელშეწყობა, „სპორტი ყველასათვის“ პროექტების 
რეალიზაცია, ქალაქის  ნაკრები გუნდების წევრებისათვის მაღალი დონის 
სასწავლო და საწვრთნელი პირობების შექმნა, თანამედროვე მოთხოვნების 
შესაბამისი სამედიცინო მომსახურება და ანტიდოპინგური ღონისძიებების 
განხორციელება, სპორტული ობიექტებით, სპორტული ფორმითა და ინვენტარით 
უზრუნველყოფა, სპორტსმენთა ტრანსპორტით მომსახურება, სპორტის 
მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შემდგომი განვითარება, ადგილობრივი 



ტურნირების და პირველობების ორგანიზება  და ჯანსაღი მომავალი თაობის 
ჩამოყალიბება. 

ქვეპროგრამის ფარგლებში სპორტისა და ტურიზმის ცენტრი ქმნის ქალაქის 
ტურისტული შესაძლებლობების საინფორმაციო ბანკს, მუდმივად ახდენს 
სრულყოფასა და განახლებას. თანამშრომლობს სხვადასხვა ტურისტულ 
ცენტრებთან, რათა ერთობლივი პროექტების განხორციელების გზით მოხდეს 
საქართველოში ტურიზმის განვითარება და ქვეყნის ტურისტული პოტენციალის 
წარმოჩენა საერთაშორისო დონეზე.   

მიღწეული შედეგი 
სპორტის სფეროში მოღვაწე წარმატებული ადამიანების წარმოჩენა. 
სპორტის სხვადასხვა სახეობებში ჩატარებულ ჩემპიონატებში მონაწილე 
სპორტსმენთა მიღწევების კიდევ უფრო გაუმჯობესება. 

 
 

ქვეპროგრამის 
დასახელება  

კოდი 
კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში 

დაფინანსება 
ათას ლარში 

05 01 05 607.2 

 ქვეპროგრამის 
განმახორციელებელი 
სამსახური 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების 
მართვისა და ტრანსპორტის სამსახური. 

ქვეპროგრამის აღწერა  

ქალაქში არსებობს რამოდენიმე მინი სპორტული მოედანი, რომელსაც საკმაოდ 
აქტიურად იყენებენ ახალგაზრდები თავისუფალი დროის ნაყოფიერად 
გასატარებლად. შესაბამისად, ქვეპროგრამის ფარგლებში 2021 წელს დაფინანსდა: 

 მინი სპორტული მოედნების კაპ. შეკეთება - 405.8 ათ. ლარით; 
აღნიშნული თანხით კაპიტალურად შეკეთდა ქორქიას ქუჩა N34,  გურიის ქუჩა 
N59,  9 აპრილის ქუჩა N25, აკაკის ქუჩა N108, N110, N110ა, მემედ აბაშიძის ქუჩა 
N14, არზიანის ქუჩაზე, კოსტავას ქუჩა N10, კრატასიუკის და არაგვისპირელის 
ქუჩაზე მდებარე მინი სპორტული მოედნები. 

 მინი სპორტული მოედნების მშენებლობა - 187.0 ათ. ლარით; 
აღნიშნული თანხით მინი სპორტული მოედნები მოეწყო ტაბიძის ქუჩა N32-ში 
და ნინოშვილის ქუჩა N37-ში მდებარე ტერიტორიებზე. 

 მინი სპორტული მოედნების მოწყობისა და რეაბილიტაციის პროექტირება-
ექსპერტიზა - 6.7 ათ. ლარით; 

 ცენტრალურ სტადიონზე არსებული საფეხბურთო ბაზის რეაბილიტაციის 
პროექტირება-ექსპერტიზა - 7.7 ათ. ლარით. 

მიღწეული შედეგი 
ახალგაზრდებისთვის შექმნილი კომფორტული და ჯანსაღი გარემო. სპორტით 
დაინტერესებული მომავალი თაობის რაოდენობის ზრდა.  

 
 

პროგრამის დასახელება  
კოდი 

კულტურის სფეროს განვითარება 
დაფინანსება 
ათას ლარში 

05 02 1440.3 
 

პროგრამის 
განმახორციელებელი 
სამსახური 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, ძეგლთა 
დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური; ა(ა)იპ "ქალაქ ფოთის 
მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სამხატვრო სასწავლებელი“; ა(ა)იპ "არჩილ 
ხორავას სახ. სკოლისგარეშე სახელოვნებო სასწავლებელი"; ა(ა)იპ "ქალაქ ფოთის 
მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის შემოქმედების ცენტრი“; ა(ა)იპ 
"ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ფოლკლორის ცენტრი“;  ა(ა)იპ "ქალაქ ფოთის 
მუნიციპალიტეტის საგამოფენო დარბაზი“; (ა)იპ "თვითმმართველი ქალაქ ფოთის 
საბიბლიოთეკო გაერთიანება";  სსიპ "ქ. ფოთის ვალერიან გუნიას სახელობის 
პროფესიული სახელმწიფო თეატრი"; ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი. 

პროგრამის აღწერა  
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა სხვადასხვა სახელოვნებო და 
საგანმანათლებლო ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერა.  



მიღწეული შედეგი 
კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება, პატივისცემა და განვითარება; 
კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების  შემოქმედების წარმოჩენა, 
შემოქმედებით სფეროში  მოღვაწე ადამიანების  მოტივაციის ზრდა. 

 
 

ქვეპროგრამის 
დასახელება  

კოდი 
სახელოვნებო სამხატვრო სასწავლებლის ხელშეწყობა 

დაფინანსება 
ათას ლარში 

05 02 01 
01 

242.7 

 ქვეპროგრამის 
განმახორციელებელი 
სამსახური 

ა(ა)იპ "ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სამხატვრო სასწავლებელი“. 

ქვეპროგრამის აღწერა  

ქვეპროგრამის ფარგლებში, სახელოვნებო სამხატვრო სასწავლებელი 
უზრუნველყოფს სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების, მინანქრის, ხალხური 
რეწვის დარგების (კერამიკა, ხის მხატვრული დამუშავება, მხატვრული ქსოვა 
(ხალიჩა, ფარდაგი, გობელინი) აღდგენა-შენარჩუნებას, ტანსაცმლის მხატვრულ 
დამუშავებას (მოდელირება), ანიმაციის განვითარებას, სამხატვრო განათლების 
განვითარებასთან დაკავშირებით წინადადებების მომზადებას, მოსწავლეთათვის 
შესაბამისი სახელოვნებო-საგანმანათლებლო პროგრამების მიწოდებას, სამხატვრო 
და ნატიფი ხელოვნების პროფესიების სწავლებას და წვლილის შეტანას ქვეყნის 
ისტორიულ-კულტურული ტრადიციების შენარჩუნებასა და აღორძინებაში, 
მოსწავლეთა კონკურსებში, ფესტივალებსა და ღონისძიებებში მონაწილეობის 
უზრუნველყოფის გზით განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოვებული 
მოსწავლეების გამოვლენასა და წარმოჩენას. 

აღნიშნული ქვეპროგრამის წარმატებით განსახორციელებლად, სასწავლებელი 
აღიჭურვა მაღალტექნოლოგიური დანადგარებით და ხელსაწყოებით, ისეთებით, 
როგორიცაა ხის დამამუშავებელი უნივერსალური დანადგარი, თიხის გამოსაწვავი 
მრავალფუნქციური ღუმელი, თიხის გამაბრტყელებელი დანადგარი და სხვა.  

ქვეპროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ "ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო 
სამხატვრო სასწავლებელმა“ ჩაატარა 20 ღონისძიება. სხვადასხვა სასწავლო 
პროგრამაში ჩართული იყო 108 მოსწავლე.   

მიღწეული შედეგი 
კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება, პატივისცემა და განვითარება;  
ხელოვნების სასურველი მიმართულებებით სწავლება, განსაკუთრებული ნიჭით 
დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა და ხელშეწყობა. 

   
 

ქვეპროგრამის 
დასახელება  

კოდი 
არჩილ ხორავას სახელობის სკოლისგარეშე 
სახელოვნებო სასწავლებლის ხელშეწყობა 

დაფინანსება 
ათას ლარში 

05 02 01 
02 

237.9 

 ქვეპროგრამის 
განმახორციელებელი 
სამსახური 

ა(ა)იპ   "არჩილ ხორავას სახელობის სკოლისგარეშე სახელოვნებო სასწავლებელი". 

ქვეპროგრამის აღწერა  

სასწავლებელში ფუნქციონირებს საფორტეპიანო, ვოკალური, ვიოლინოს, 
საესტრადო, საგუნდო-სადირიჟორო, ხალხური საკრავების, კლასიკური ბალეტის 
განყოფილებები, ქართული ხალხური და თანამედროვე ცეკვების შემსწავლელი 
წრეები. 

ქვეპროგრამის ფარგლებში  სასწავლებლის მიზანია აზიაროს მოსწავლეები 
ხელოვნების საფუძვლებს, გააცნოს და შეაყვაროს მათ ეროვნული კულტურული 
მემკვიდრეობა, ქართული  და მსოფლიოს ხელოვნების ნიმუშები.  მოსწავლეთა 
კონკურსებში, ფესტივალებსა და ღონისძიებებში მონაწილეობის უზრუნველყოფის 
გზით, გამოავლინოს და წარმოაჩინოს განსაკუთრებული ნიჭით  დაჯილდოებული 
მოსწავლეები; იზრუნოს მოსწავლეთა ესთეტიკური გემოვნების ჩამოყალიბებაზე, 
გამოუმუშაოს მოსწავლეებს სამყაროს მხატვრული აღქმის საკუთარი 
ინტერპრეტაციის უნარ-ჩვევები, პრაქტიკული მხატვრული აქტივობის  



განვითარებით. 

2021 წელს სასწავლებელში ირიცხებოდა საშუალოდ 315 მოზარდი.  

მოსალოდნელი შედეგი 
განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა და 
ხელშეწყობა. 

 
 

ქვეპროგრამის 
დასახელება  

კოდი 
მოსწავლე-ახალგაზრდობის შემოქმედების ცენტრის 

ხელშეწყობა 

დაფინანსება 
ათას ლარში 

05 02 01 
03 

214.5 

 ქვეპროგრამის 
განმახორციელებელი 
სამსახური 

 ა(ა)იპ "ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის 
შემოქმედების ცენტრი". 

ქვეპროგრამის აღწერა  

აღნიშნული ქვეპროგრამა ემსახურება ქალაქში სახვითი და გამოყენებითი 
ხელოვნების განვითარებას, მოსწავლეთა ტექნიკური, საბუნებისმეტყველო, 
ეკოლოგიური, მხატვრული და ესთეტიკური კუთხით განვითარებას, ეროვნული 
კულტურული მემკვიდრეობის პოპულარიზაციას და სწავლებას, ნიჭიერ 
შემოქმედთა, შემსრულებელთა გამოვლენასა და მათი შემოქმედებითი ზრდის 
ხელშეწყობას, მხატვრულ-შემოქმედებითი კოლექტივების, ანსამბლების, 
ჯგუფების, სტუდიების, მოყვარულთა თეატრების, საერთო-შემეცნებითი 
ჯგუფების ჩამოყალიბებას, მოსწავლეთა ცოდნის დონის ამაღლების ხელშეწყობის 
მიზნით, საგნობრივი წრეების შექმნას,  სხვადასხვა კულტურულ-
საგანმანათლებლო ღონისძიებების ჩატარებას.  

ქვეპროგრამა 2021 წელს მოემსახურა 527 მოსწავლეს. 

მიღწეული შედეგი 

კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება, პატივისცემა და განვითარება;  
ხელოვნების სასურველი მიმართულებებით სწავლება, განსაკუთრებული ნიჭით 
დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა და ხელშეწყობა. მოსწავლე-
ახალგაზრდობის ჩართვა საგანმანათლებლო და კულტურულ ღონისძიებებში. 

 
 

ქვეპროგრამის 
დასახელება  

კოდი 
ფოლკლორის ცენტრის ხელშეწყობა 

დაფინანსება 
ათას ლარში 

05 02 01 
04 

402.6 

 ქვეპროგრამის 
განმახორციელებელი 
სამსახური 

ა(ა)იპ "ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ფოლკლორის ცენტრი“. 

ქვეპროგრამის აღწერა  

ქვეპროგრამის მიზანია ხალხური შემოქმედების სხვადასხვა ჟანრის (სიმღერის, 
ცეკვის, ზეპირსიტყვიერების, სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების, 
მოყვარულთა თეატრების) ნიმუშების მოძიება, გამოვლენა, თავმოყრა, 
შენარჩუნება-განვითარება და მათი შემოქმედებითი საქმიანობის ხელშეწყობა, 
ქართული ხალხური სიმღერის შემსრულებლებსა და ლოტბარებთან, 
მოცეკვავეებსა და ქორეოგრაფებთან, ხალხურ მთქმელებთან, ხალხური რეწვის 
ოსტატებთან, თეატრალებთან მჭიდრო კონტაქტი, კონსულტაციები და მათი 
რეპერტუარის დახვეწა-გამდიდრება, ყოფიდან გამქრალი ხალხური სიმღერების, 
სიმღერის ტექსტების, ცეკვების, ზეპირსიტყვიერების ჟანრების, ხალხური რეწვის 
დარგების აღდგენა-გამომზეურება, ცენტრის არქივის შევსება და გამდიდრება (მის 
ბაზაზე  ფოლკლორის მუზეუმის გახსნა), ა(ა)იპ "ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 
ფოლკლორის ცენტრში“ არსებული კოლექტივების ხელშეწყობა, შიდასაქალაქო, 
რესპუბლიკური და საერთაშორისო მასშტაბის ღონისძიებებში მონაწილეობის 
მიღება. 

ქვეპროგრამა ემსახურება 100 მოსწავლეს. 

2021 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში ცენტრმა ჩაატარა 8 ღონისძიება. 



მიღწეული შედეგი 
ქართული ფოლკლორის პოპულარიზაცია, მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება 
და დაინტერესების ზრდა.  განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოვებული 
მოსწავლეების გამოვლენა და ხელშეწყობა.  

 
 

ქვეპროგრამის 
დასახელება  

კოდი 
საგამოფენო დარბაზის ხელშეწყობა 

დაფინანსება 
ათას ლარში 

05 02 01 
05 

68.8 

 ქვეპროგრამის 
განმახორციელებელი 
სამსახური 

ა(ა)იპ "ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საგამოფენო დარბაზი“. 

ქვეპროგრამის აღწერა  

ქვეპროგრამა ხელს უწყობს ქალაქში სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების 
განვითარებას, მოსახლეობის ესთეტიკურ აღზრდას. უზრუნველყოფს ადამიანის 
მრავალფეროვანი სულიერი მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებისათვის 
ხელშეწყობას, გამოფენების, გამოფენა-გაყიდვების, აუქციონების, კონკურსების, 
პერსონალური გამოფენების და შემოქმედებითი შეხვედრების  ორგანიზებას და 
მოწყობას. 

ქვეპროგრამის ფარგლებში, ა(ა)იპ "ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საგამოფენო 
დარბაზმა“  2021 წელს ჩაატარა 5 ღონისძიება. 

მიღწეული შედეგი ნიჭიერი შემოქმედი ადამიანების გამოვლენა, წარმოჩენა.  

 
 

ქვეპროგრამის 
დასახელება  

კოდი 
საბიბლიოთეკო გაერთიანების ხელშეწყობა 

დაფინანსება 
ათას ლარში 

05 02 01 
06 

200.7 

 ქვეპროგრამის 
განმახორციელებელი 
სამსახური 

ა(ა)იპ "თვითმმართველი ქალაქ ფოთის საბიბლიოთეკო გაერთიანება". 

ქვეპროგრამის აღწერა  

ქვეპროგრამის ფარგლებში საბიბლიოთეკო გაერთიანება უზრუნველყოფს 
ბიბლიოთეკო ფონდის ორგანიზებას და ინფორმაციის  ხელმისაწვდომობას, 
საკლუბო და სალონური მუშაობის გაზრდას, მონაცემთა ბაზის შექმნას; 
საბიბლიოთეკო პროცესებში  ელექტრონული საცნობარო აპარატის, მონაცემთა 
ბაზის კომპიუტერული ქსელისა და ქსელური აპარატის ფუნქციონირების 
უზრუნველყოფას, მოქალაქეთა მომსახურებას საბიბლიოთეკო ფონდებით. 
ახალგაზრდებისათვის თავისუფალი სივრცეების შექმნას. 

2021 წელს ბიბლიოთეკების მომსახურებით ისარგებლა 750 ბენეფიციარმა.  

მიღწეული შედეგი 
ბიბლიოთეკების შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა. გაზრდილი 
ბეჭვდითი და  ელექტრონული ფონდი.  

 
 

ქვეპროგრამის 
დასახელება  

კოდი 
რეგიონალური თეატრების  საერთაშორისო 

ფესტივალის მხარდაჭერა 

დაფინანსება 
ათას ლარში 

05 02 01 
07 

55.0 

 
ქვეპროგრამის 
განმახორციელებელი 
სამსახური 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი;   

სსიპ „ქალაქ ფოთის ვალერიან გუნიას სახელობის  პროფესიული სახელმწიფო 
თეატრი“. 



ქვეპროგრამის აღწერა  

ტრადიციად ჩამოყალიბდა ქალაქ ფოთში რეგიონალური თეატრების ფოთის 
საერთაშორისო ფესტივალის ჩატარება. ზემოაღნიშნული ფესტივალის ჩატარება 
მნიშვნელოვანია ქალაქ ფოთის კულტურული და ტურიზმის განვითარების 
კუთხით, რადგან ფესტივალში მონაწილეობენ როგორც ადგილობრივი, ასევე 
უცხოეთიდან მოწვეული თეატრალური კოლექტივები.  

მიღწეული შედეგი 
მოსახლეობის აქტიური ჩართვა კულტურულ ღონისძიებებში, სხვადასხვა 
ქვეყნების კულტურის გაცნობა, მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის 
ზრდა.  

 
 

ქვეპროგრამის 
დასახელება  

კოდი 
კულტურული ღონისძიებები 

დაფინანსება 
ათას ლარში 

05 02 02 18.1 
 ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი 
სამსახური 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, ძეგლთა 
დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური. 

ქვეპროგრამის აღწერა  

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი რიგი კულტურული ღონისძიებები 
პანდემიის გამო ვერ ჩატარდა. 2021 წელს დაფინსდა მხოლოდ შემდეგი 
ღონისძიებები: 
 საპატიო მოქალაქეთა დაჯილდოება (ფასიანი საჩუქრები) - 5.0 ათ. ლარი; 
 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში მოღვაწე კულტურის, ხელოვნების, 

განათლების მუშაკების, დამსახურებული საზოგადო მოღვაწეების, სხვადასხვა 
ღონისძიებებში გამარჯვებული ახალგაზრდების და სკოლის წარჩინებულ 
მოსწავლეთა მატერიალური წახალისება (ჯილდო) - 13.1 ათ. ლარი. აქედან 1.5 
ათ. ლარი წარმოადგენს გასული, 2020 წლის კრედიტორულ დავალიანებას. 

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფასიანი საჩუქრით დაჯილდოვდა 32 დამსახურებული 
მოღვაწე, ახალგაზრდა და სკოლის საუკეთესო კურსდამთავრებული. ჩატარდა 17 
ონლაინ საგანმანათლებლო პროექტი, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო 559 
მოსწავლემ და ზრდასრულმა. 

მიღწეული შედეგი 
დამსახურებული საზოგადო მოღვაწეების, საუკეთესო კურსდამთავრებულების, 
კულტურისა და განათლების სფეროში მოღვაწე ადამიანების  შემოქმედების 
წარმოჩენა და მათი ღვაწლის დაფასება. 

 
 

პროგრამის დასახელება  
კოდი 

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა 
დაფინანსება 
ათას ლარში 

05 03 173.4 
 პროგრამის 

განმახორციელებელი 
სამსახური 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი;  

ფოთისა და ხობის ეპარქია. 

პროგრამის აღწერა  

პროგრამის   ფარგლებში დაფინანსდა: 
 უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს ბრწყინვალე აღდგომის სახელობის ფოთის 

საკათედრო ტაძრის მინათების და განათების ხარჯები - 2.9 ათ. ლარით; 
 უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს ბრწყინვალე აღდგომის სახელობის ფოთის 

საკათედრო ტაძრის ღობის სამღებრო სამუშაოები - 3.0 ათ. ლარით; აღნიშნული 
წარმოადგენს გასული, 2020 წლის კრედიტორულ დავალიანებას. 

 უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს ბრწყინვალე აღდგომის სახელობის ფოთის 
საკათედრო ტაძრის და ფოთისა და ხობის ეპარქიის კომუნალური ხარჯები - 47.5 
ათ. ლარით; 

 ქრისტეშობის სახელობის მშენებარე ტაძრის ღობის დამზადების, ტაძრის 
მოჩუქურთმებული ტრაპეზის და სამკვეთლოს დამზადებისა და მონტაჟის 
ხარჯები - 20.0 ათ. ლარით; 

 გრიგოლ ღვთისმეტყველის ტაძრის ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოების 
ხარჯები - 80.0 ათ. ლარით; 

 წმინდა დიდმოწამე პანტელეიმონ მკურნალის სახელობის სამრევლო ეკლესიის 



საძირკვლის მოპირკეთება რიყის ქვით და ფასადის კედლის ამოშენების 
ხარჯები - 20.0 ათ. ლარით. 

მიღწეული შედეგი 
ქალაქის იერსახის გაუმჯობესება, კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება, 
მოსახლეობის სულიერების ამაღლება, მუნიციპალიტეტის ტურისტული 
პოტენციალის ზრდა.  

 

 

17. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი  06 00) 

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის  
ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. შესაბამისად, 2021 წელს განხორციელდა შეჭირვებული 
მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფა. ასევე, ჯანმრთელობის 
დაცვის მიზნით გატარდა სხვადასხვა ღონისძიებები. 
                                                                                                                                                                                                            ათას ლარში 

პროგრამუ
ლი კოდი 

დასახელება 
2021 წლის 

გეგმა 
2021 წლის 

ფაქტი 
შესრულება 

%-ში 

06 00 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 3712.2 3278.6 88.3 

06 01 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება                                                   170.0 169.8 99.9 

06 02 ჯანდაცვის სხვა პროგრამები 814.4 740.4 90.9 

06 02 01 მოსახლეობის სტაციონარული მკურნალობა 421.1 397.9 94.5 

06 02 02 მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა 175.0 149.7 85.5 

06 02 04  
სასმელი, სარეკრიაციო და ჩამდინარე წყლების სანიტარულ-
ბაქტერიოლოგიური და სანიტარულ-ქიმიური გამოკვლევა  

33.9 33.9 100.0 

06 02 05 შშმ ბავშვთა რეაბილიტაციის დაფინანსება  102.9 82.3 80.0 

06 02 06 
ფენილკეტონურიით და ცელიაკიით დაავადებულთა (18 წლამდე 

ასაკის) კვებითი დანამატებით უზრუნველყოფა  
5.0 3.0 60.0 

06 02 07 
კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე ბენეფიციართა 

დახმარება 
1.9 0.7 36.8 

06 02 08 დაწყებითი კლასის მოსწავლეთა პროფილაქტიკური გამოკვლევა 5.4 3.8 70.4 

06 02 09 
მოსახლეობაში ბავშვთა კომპლექსური სამედიცინო გასინჯვები 

და ლაბორატორიული გამოკვლევები 
39.2 39.1 99.7 

06 02 10 
საქმიანობათა ცენტრი ფოთში უსაფრთხო გარემოსა და 

სიცოცხლის ხელშეწყობისათვის 
30.0 30.0 100.0 

06 04  სოციალური დაცვა 955.5 909.2 95.2 

06 04 01 სარიტუალო მომსახურება 50.0 31.4 62.8 

06 04 02 მარტოხელა  მშობელთა დახმარება 61.0 59.8 98.0 

06 04 03 ბავშვთა ცენტრის ხელშეწყობა  116.5 115.9 99.5 

06 04 04 
განსაკუთრებული  საჭიროების მქონე ავადმყოფთა და 

დიალიზის პროგრამაში მონაწილეთა ტრანსპორტირება 
46.7 45.4 97.2 

06 04 05 
2008 წლის აგვისტოს მოვლენების დროს რუსეთის აგრესიის 
შედეგად დაღუპულთა ოჯახებისა და დაჭრილ მოქალაქეთა 

დახმარება 
16.0 15.7 98.1 

06 04 06 
მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა, ამავე ომის შშმ პირთა და 

სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიული მთლიანობისათვის 
ბრძოლის მონაწილეთა დახმარება 

6.6 6.6 100.0 

06 04 07 სარეზერვო ფონდიდან გაწეული დახმარება 80.7 79.7 98.8 

06 04 08 
უსინათლოებისა და ყრუ-მუნჯთა მატერიალური დახმარება 

კომუნალური გადასახადების დასაფინანსებლად 
37.2 36.0 96.8 

06 04 09 უსინთლოებისათვის წნევის გამზომი ხმოვანი აპარატების შეძენა 1.0   

06 04 10 
შშმ ბავშვთა დღის ცენტრის დახმარება კომუნალური 

გადასახადების დასაფინანსებლად 
6.1 1.8 29.5 

06 04 11 სტუდენტთა ფინანსური მხარდაჭერა 0.5 0.5 100.0 

06 04 12 ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის ღონისძიებები 1.0   



პროგრამუ
ლი კოდი 

დასახელება 
2021 წლის 

გეგმა 
2021 წლის 

ფაქტი 
შესრულება 

%-ში 

06 04 14 ახალშობილთა ოჯახების დახმარება 17.0 16.0 94.1 

06 04 16 მრავალშვილიანი ოჯახების ყოველთვიური დახმარება 226.0 225.5 99.8 

06 04 17 ხუთი და მეტშვილიანი ოჯახების დახმარება 42.0 42.0 100.0 

06 04 18 სადღესასწაულო დღეებთან დაკავშირებული დახმარებები 45.1 41.1 91.1 

06 04 19 
განსაკუთრებით მძიმე  საცხოვრებელ პირობებში, ასევე 

უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად 
დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარება 

53.0 52.0 98.1 

06 04 20 
მძიმე  სოციალურ-ეკონომიკურ პირობებში მარტოდ მცხოვრები 

(მარტოხელა), სოციალურად დაუცველი, პენსიონერი 
მოქალაქეებისათვის გაზიფიცირების ხელშეწყობის პროგრამა 

9.0 3.0 33.3 

06 04 21 გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობის პროგრამა 2.0   

06 04 22 
თავშესაფრის გარეშე დარჩენილი ოჯახების დროებითი 

საცხოვრებელი ბინის ქირით უზრუნველყოფის პროგრამა 
6.2 5.0 80.6 

06 04 23 შეჭირვებული ოჯახების შეშით უზრუნველყოფის პროგრამა 40.0 40.0 100.0 

06 04 24 

ახალი კორონავირუსის (COVID-19) პანდემიით გამოწვეული 
სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე 
მოსახლეობის საკვები პროდუქტებით უზრუნველყოფის 

პროგრამა 

91.9 91.8 99.9 

06 07 სოციალური მომსახურების ცენტრის ხელშეწყობა  992.3 990.6 99.8 

06 08 ფოთის სატრანსპორტო კომპანიის სუბსიდირება  780.0 468.6 60.1 

 
 

პროგრამის დასახელება  
კოდი 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 
დაფინანსება 
ათას ლარში 

 06 01 169.8  
 პროგრამის 

განმახორციელებელი 
სამსახური 

ა(ა)იპ "თვითმმართველი ქალაქ ფოთის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი". 

პროგრამის აღწერა  

თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი 
ჯანმრთელობის სფეროში არის:  
ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო 
დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის 
ზედამხედველობა;  
ბ)  საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო 
დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა;  
გ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი 
მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის 
ზედამხედველობა. მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში 
ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ 
დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და სანიტარიული ნორმების დაცვის 
კონტროლი;  
დ) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული 
იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და 
სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, 
შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების 
მიმწოდებლებისათვის;   
ე) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება 
ეპიდსაშიშროებისას;  
ვ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა;  
ზ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის 
განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება. 

პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპროგრამებისაგან: 
1. ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა) 



(მალარიისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი), სისხლის გზით 
გადამდები დაავადებების პრევენციის ზედამხედველობა. 
2. იმუნიზაცია. 
3. ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა. 
4. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი 
მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარული ნორმების დაცვის 
ზედამხედველობა. 

2021 წელს, ა(ა)იპ "თვითმმართველი ქალაქ ფოთის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის 
ცენტრი" დაფინანსდა 169.8 ათ. ლარით და აღნიშნული თანხით განახორციელა 
შემდეგი ღონისძიებები: 
 მალარიის დიაგნოსტიკა - 30 ერთეული; 
 მალარიის სადეზინფექციო ღონისძიებები - 1 000 000 მ2; 
 იმუნიზაციის ღონისძიებები (ბავშვთა გეგმიური აცრები) - 4763 ერთეული; 
 იმუნიზაციის ღონისძიებები (გრიპის ვაქცინები) - 1450 ერთეული; 
 იმუნიზაციის ღონისძიებები (ანტირაბიული) - 832 ერთეული; 
 ცხოვრების ჯანსაღი წესის და უნარ-ჩვევების დამკვიდრება (ლექცია-საუბარი) - 

872; 
 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ობიექტებში სანიტარული ნორმების 

ზედამხედველობა - 160 ერთეული. 

მიღწეული შედეგი 
მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების 
ლოკალიზება. 

 
 

პროგრამის დასახელება  
კოდი 

ჯანდაცვის სხვა პროგრამები 

დაფინანსება 
ათას ლარში 

06 02 740.4 

 
პროგრამის 
განმახორციელებელი 
სამსახური 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 
სამსახური; 
ა(ა)იპ „საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება“. 

პროგრამის აღწერა  

აღნიშნული პროგრამით დაფინანსდა ჯანდაცვის შემდეგი პროგრამები: 
 მოსახლეობის სტაციონარული მკურნალობის პროგრამა; 
 მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა;  
 სასმელი, სარეკრიაციო და ჩამდინარე წყლების სანიტარულ-

ბაქტერიოლოგიური და სანიტარულ-ქიმიური გამოკვლევის პროგრამა; 
 შშმ ბავშვთა რეაბილიტაციის დაფინანსების პროგრამა; 
 ფენილკეტონურიით და ცელიაკიით დაავადებულთა (18 წლამდე ასაკის) 

კვებითი დანამატებით უზრუნველყოფის პროგრამა; 
 კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე ბენეფიციართა დახმარების პროგრამა; 
 დაწყებითი კლასის მოსწავლეთა პროფილაქტიკური გამოკვლევის პროგრამა; 
 მოსახლეობაში ბავშვთა კომპლექსური სამედიცინო გასინჯვების და 

ლაბორატორიული გამოკვლევების პროგრამა; 
 საქმიანობათა ცენტრი ფოთში უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის 

ხელშეწყობისათვის. 

მიღწეული შედეგი 
ჯანდაცვის სერვისებზე და სამკურნალო საშუალებებზე ხელმისაწვდომობა,  
მოსახლეობის  ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება, სიცოცხლის 
ხანგრძლივობის გაზრდა. 

 
 

ქვეპროგრამის 
დასახელება  

კოდი 
მოსახლეობის სტაციონარული მკურნალობა 

დაფინანსება 
ათას ლარში 

06 02 01 397.9 
 ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი 
სამსახური 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური 
დაცვის სამსახური. 



ქვეპროგრამის აღწერა  

ქვეპროგრამა ითვალისწინებდა ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  
რეგისტრირებული პირების, მათ შორის სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის 
ჯანმრთელობის დაცვის სერვისების ხელმისაწვდომობას, სხვადასხვა 
დაავადებების მკურნალობის ხარჯების, ძვირადღირებული ოპერაციების და  
ძვირადღირებული გამოკვლევების იმ კომპონენტის თანადაფინანსებას, რომელიც 
არ არის გათვალისწინებული საყოველთაო ან კერძო დაზღვევით.  

დაფინანსების ოდენობა განისაზღვრა: 
1. მოქალაქეებს, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატებოდა 70 000-ს (მათ 

შორის, თუ პროგრამით მოსარგებლე პირი ბოლო ერთი წლის განმავლობაში 
დარეგისტრირებული იყო სოციალური მომსახურეობის სააგენტოში და 
სარეიტინგო ქულა არ აღემატებოდა 70 000-ს და გადამოწმების მიზნით 

შეჩერებულ იქნა დახმარება), ასევე შეზღუდული შესაძლებლობის (მკვეთრად 

გამოხატული) სტატუსის მქონე მოქალაქეებს, მკურნალობის ღირებულება 
დაუფინანსდათ გასაწევი სამედიცინო მომსახურების ხარჯის დამადასტურებელი 
დოკუმენტაციით (წინასწარი კალკულაცია) წარმოდგენილი თანხის 100%-მდე, 
არაუმეტეს 1000 ლარისა. 
2. მოქალაქეებს, რომელთაც გააჩნდათ 70 000-ზე მეტი სარეიტინგო ქულა, ან 
არ იყვნენ დარეგისტრირებულნი სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან 
მონაცემთა ბაზაში, მკურნალობის ღირებულება დაუფინანსდათ გასაწევი 
სამედიცინო მომსახურების ხარჯის დამადასტურებელი დოკუმენტაციით 
(წინასწარი კალკულაცია) წარმოდგენილი თანხის 50%-მდე,არაუმეტეს 1000  
ლარისა. 
იმ შემთხვევაში თუ გასაწევი სამედიცინო მომსახურების ხარჯი  არ აღემატებოდა 
200 ლარს, დაფინანსება განხორციელდა 100%-ით.  
მოსახლეობის სტაციონარული მკურნალობის პროგრამით 2021 წელს ისარგებლა 
863  ბენეფიციარმა.  

მიღწეული შედეგი 
ჯანდაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობა,  მოსახლეობის  ჯანმრთელობის 
მდგომარეობის გაუმჯობესება. 

 

ქვეპროგრამის 
დასახელება  

კოდი 
 მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა 

დაფინანსება 
ათას ლარში 

06 02 02 149.7 
 ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი 
სამსახური 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური 
დაცვის სამსახური. 

ქვეპროგრამის აღწერა  

მოსახლეობის ეკონომიური მდგომარეობის სიდუხჭირის და მსოფლიო ბაზარზე 
მედიკამენტებზე გაზრდილი ფასების გამო, სამკურნალო საშუალებებზე 
ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით,  ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიამ  
მატერიალური დახმარება გაუწია სხვადასხვა მწვავე თუ ქრონიკული 
დაავადებების მქონე ადგილობრივ მოსახლეობას, იმ სახის მედიკამენტების 
შესაძენად, რომელიც არ არის გათვალისწინებული ჯანდაცვის სახელმწიფო 
პროგრამით. 
ქვეპროგრამა ითვალისწინებდა ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  
რეგისტრირებული პირების, მათ შორის სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის 
მედიკამენტებით უზრუნველყოფას. 

ბენეფიციარებს, მედიკამენტის სახით, დახმარება გაეწიათ: 
ა) 70 ლარის ფარგლებში წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე, 
წელიწადში ერთჯერ; 
ბ) ავთვისებიანი სიმსივნითა და ლეიკოზით  დაავადებულ  პირებს 1000 ლარამდე 
წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე, წელიწადში ორჯერ. 
გ) განსაკუთრებული საჭიროების მქონე სოციალურად დაუცველ (100 000-მდე 
სარეიტინგო ქულა) ავადმყოფებს 150 ლარამდე წარმოდგენილი დოკუმენტაციის 
საფუძველზე, წელიწადში ერთჯერ; 
დ) ეპილეფსიით დაავადებულ პირებს 150 ლარამდე წარმოდგენილი 



დოკუმენტაციის საფუძველზე, წელიწადში ერთჯერ. 

აღნიშნული ქვეპროგრამით 2021 წელს ისარგებლა 1710-მა მოქალაქემ. 

მიღწეული შედეგი ბენეფიციართათვის მედიკამენტებზე  ხელმისაწვდომობა. 

 
 

ქვეპროგრამის 
დასახელება  

კოდი სასმელი, სარეკრიაციო და ჩამდინარე წყლების 
სანიტარულ-ბაქტერიოლოგიური და სანიტარულ-

ქიმიური გამოკვლევა  

დაფინანსება 
ათას ლარში 

06 02 04 33.9 
 ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი 
სამსახური 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური 
დაცვის სამსახური. 

ქვეპროგრამის აღწერა  

მოსახლეობის ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო გარემოს შექმნის 
უზრუნველყოფისათვის, ინფექციური დაავადებებისა და ეპიდაფეთქებების 
თავიდან აცილების მიზნით, ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა სასმელი, 
სარეკრიაციო და ზღვის წყლის ხარისხის სისტემატიური ლაბორატორიული 
კვლევა.  

მიღწეული შედეგი ინფექციური დაავადებების  და ეპიდაფეთქებების პრევენცია. 

 
 

ქვეპროგრამის 
დასახელება  

კოდი 
შშმ ბავშვთა რეაბილიტაციის დაფინანსება  

დაფინანსება 
ათას ლარში 

06 02 05 82.3 
 ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი 
სამსახური 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური 
დაცვის სამსახური. 

ქვეპროგრამის აღწერა  

აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებდა ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 
ტერიტორიაზე  რეგისტრირებული, 18 წლამდე ასაკის შეზღუდული 
შესაძლებლობების მქონე, მათ შორის აუტიზმის, გონებრივი განვითარების 
შეფერხების ან დაყოვნების მქონე პირთა ფსიქოსომატური რეაბილიტაციის 
დაფინანსებას.  

აღნიშნული ქვეპროგრამით დაფინასდნენ: 
ა) აუტიზმის მქონე ბავშვები  (ICD-10 განსაზღვრული კლასიფიკატორები F84.0, 
F84.1, F84.5, F84.9)  წელიწადში ერთჯერ - არაუმეტეს 2000 ლარით. 
ბ) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები  წელიწადში ერთჯერ, 
არაუმეტეს 700 ლარით.   

აღნიშნული ქვეპროგრამით ისარგებლა 77 ბენეფიციარმა. 

მიღწეული შედეგი შშმ ბავშვთა ინტეგრაცია საზოგადოებაში. 

 
 

ქვეპროგრამის 
დასახელება  

კოდი ფენილკეტონურიით და ცელიაკიით დაავადებულთა 
(18 წლამდე ასაკის) კვებითი დანამატებით 

უზრუნველყოფა  

დაფინანსება 
ათას ლარში 

06 02 06 3.0 
 ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი 
სამსახური 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური 
დაცვის სამსახური. 

ქვეპროგრამის აღწერა  

ქვეპროგრამა ითვალისწინებდა ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  
რეგისტრირებული, 18 წლამდე ასაკის ფენილკეტონურიით და/ან ცელიაკიით  
დაავადებულ პირთა დაფინანსებას ისეთი სახის კვებითი დანამატების შესაძენად, 
რომელიც არ არის გათვალისწინებული ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამით. 
ბენეფიციარებს დახმარება გაეწიათ ერთჯერ 1000 ლარის ოდენობით. 

აღნიშნული ქვეპროგრამით ისარგებლა 3-მა ბენეფიციარმა. 



მიღწეული შედეგი 
ფენილკეტონურიით და ცელიაკიით დაავადებულ პირთა  გაუმჯობესებული 
ჯანმრთელობის მდგომარეობა, მათი ოჯახების მატერიალური და მორალური 
თანადგომა. 

 
 

ქვეპროგრამის 
დასახელება  

კოდი კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე 
ბენეფიციართა დახმარება 

დაფინანსება 
ათას ლარში 

06 02 07 0.7 
 ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი 
სამსახური 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური 
დაცვის სამსახური. 

ქვეპროგრამის აღწერა  

ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამა ითვალისწინებს 
ძვირადღირებული კოხლეარული იმპლანტაციის დაფინანსებას სმენაჩლუნგობის 
(სმენის დაქვეითების მძიმე ფორმა) დაძლევის  მიზნით. თუმცა, იმპლანტი 
მუდმივად საჭიროებს ნორმალური ფუნქციონირების შენარჩუნებას, რაც 
დაკავშირებულია მატერიალურ ხარჯებთან და მძიმე ეკონომიურ ტვირთს 
წარმოადგენს ოჯახებისთვის. აღნიშნულიდან გამომდინარე, ქვეეპროგრამა 
ითვალიწინებდა ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  
რეგისტრირებული, კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე 0-21 წლის ჩათვლით 
პირთა დახმარებას, აპარატის შეუფერხებელი ფუნქციონირების მიზნით. კერძოდ: 

ა) კვების წყაროსთვის საჭირო ელემენტის შეძენას;  
ბ) პროცესორის და მიკროფონის შემაერთებელი სადენის შეძენას.  

კვების წყაროსთვის საჭირო ელემენტის შესაძენი თანხის წლიური ლიმიტი  
განსაზღვრული იყო 700 ლარით;  
პროცესორის და მიკროფონის შემაერთებელი სადენის შესაძენი თანხის წლიური 
ლიმიტი  განსაზღვრული იყო 300 ლარით.  

აღნიშნული ქვეპროგრამით ისარგებლა 1-მა ბენეფიციარმა. 

მიღწეული შედეგი 
სმენადაქვეითებულ ბავშვთა საზოგადოებაში ინტეგრირება სხვების თანასწორად 
და ოჯახების მატერიალური და მორალური თანადგომა.  

 
 

ქვეპროგრამის 
დასახელება  

კოდი დაწყებითი კლასის მოსწავლეთა პროფილაქტიკური 
გამოკვლევა 

დაფინანსება 
ათას ლარში 

06 02 08 3.8 
 ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი 
სამსახური 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური 
დაცვის სამსახური. 

ქვეპროგრამის აღწერა  

ქვეპროგრამა ითვალისწინებდა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში 
დაწყებითი კლასის მოსწავლეების პროფილაქტიკურ გამოკვლევას, აღნიშნულ 
ასაკობრივ ჯგუფში გავრცელებული პათოლოგიების, კერძოდ თვალისა და 
ხერხემლის (სქოლიოზის) პათოლოგიების პრევენციის მიზნით. პროგრამის 
სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენდა ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ყველა საჯარო 
და კერძო სკოლის პირველი  კლასის მოსწავლეები. 

ქვეპროგრამით გათვალისწინებული იყო: 
ა) თვალის პათოლოგიების გამოვლენა და პრევენცია; 
ბ) სქოლიოზის გამოვლენისა და პრევენციის მიზნით ორთოპედის კონსულტაცია 
და ხერხემლის რენტგენოლოგიური კვლევა. 

აღნიშნული ქვეპროგრამით ისარგებლა 519-მა მოზარდმა. 

მიღწეული შედეგი ჯანსაღი მომავალი თაობა. 

 
 



ქვეპროგრამის 
დასახელება  

კოდი მოსახლეობაში ბავშვთა კომპლექსური სამედიცინო 
გასინჯვები და ლაბორატორიული გამოკვლევები 

დაფინანსება 
ათას ლარში 

06 02 09 39.1 
 ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი 
სამსახური 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური 
დაცვის სამსახური. 

ქვეპროგრამის აღწერა  

ქვეპროგრამა ითვალისწინებდა ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  
(ჯავახიშვილის ქუჩა და სხვა უბნები) მცხოვრები ბავშვების ჯანმრთელობის  
მდგომარეობის შესწავლას, კვლევაში ჩართული ბავშვების სამედიცინო და  
ლაბორატორიულ გამოკვლევას, ბავშვების ორგანიზმში მძიმე მეტალების  
არსებობაზე. 
აღნიშნული ქვეპროგრამით ისარგებლა 104-მა ბავშვმა. 

მიღწეული შედეგი ჯანსაღი მომავალი თაობა. 

 
 

ქვეპროგრამის 
დასახელება  

კოდი საქმიანობათა ცენტრი ფოთში უსაფრთხო გარემოსა და 
სიცოცხლის ხელშეწყობისათვის 

დაფინანსება 
ათას ლარში 

06 02 10 30.0 
 ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი 
სამსახური 

ა(ა)იპ „საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება“. 

ქვეპროგრამის აღწერა  

ქვეპროგრამის მიზანი იყო ზრუნვა მოსახლეობის დაუცველი ფენის 
ჯანმრთელობაზე და სოციალურ კეთილდღეობაზე, ცხოვრების ჯანსაღი წესის 
პროპაგანდა; კატასტროფებისა და საგანგებო სიტუაციებისათვის მზადყოფნისა 
და რეაგირების ეფექტური მეთოდების შემუშავება. 
პროგრამის პრიორიტეტებს წარმოადგენდა: 
კატასტროფის მართვა (რისკის შემცირება, მზადება, რეაგირება), ჯანდაცვაზე 
ხელმისაწვდომობის გაზრდა, სოციალური მხარდაჭერა, ახალგაზრდული და 
მოხალისეობრივი მოძრაობის განვითარება. 

ძირითად (პირდაპირ) სამიზნე ჯგუფებს წარმოადგენდნენ: 
1. ახალგაზრდები, სასკოლო და სკოლამდელი ასაკის მქონე პირები; 
2. 60-65 წელს ზემოთ, ოჯახურ მხარდაჭერას მოკლებული ხანდაზმულები, 
რომლებიც იღებენ სახელმწიფო პენსიასა და შემწეობას; 
3. განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ჯგუფები; 
4. შერჩეული თემის ლიდერები და წევრები. 

მიღწეული შედეგი 
უსაფრთხო თემების ჩამოყალიბება/განვითარება კატასტროფებისათვის 
მზადებით, ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა და სოციალური 
მხარდაჭერა, ახალგაზრდული და მოხალისეობრივი მოძრაობის განვითარება. 

 
 

პროგრამის 
დასახელება  

კოდი 
სოციალური დაცვა 

დაფინანსება 
ათას ლარში 

06 04 909.2 

 
პროგრამის 
განმახორციელებელი 
სამსახური 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 
სამსახური; 

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

ა(ა)იპ „კოალიცია სოციალური რეფორმებისათვის“. 

პროგრამის აღწერა  

პროგრამა ითვალისწინებდა ქალაქ ფოთის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის 
სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური 
დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი 
მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული 
სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, 



განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ავადმყოფთა და დიალიზის პროგრამაში 
მონაწილეთა ტრანსპორტირებას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების 
მიზნით ახალშობილთა ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, 
რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ ქალაქის მოსახლეობის სოციალური 
მდგომარეობის გაუმჯობესებას. 

მიღწეული შედეგი 
მუნიციპალურ და კომუნალურ სერვისებზე ხელმისაწვდომობა და საზოგადოების 
ცალკეული კატეგორიებისათვის სოციალური პირობების გაუმჯობესება. 

 
 

ქვეპროგრამის 
დასახელება  

კოდი 
სარიტუალო მომსახურება 

დაფინანსება 
ათას ლარში 

06 04 01 31.4 

ქვეპროგრამის 
განმახორციელებელი 
სამსახური 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 
სამსახური. 

ქვეპროგრამის აღწერა  

აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელდა სოციალურად დაუცველი (100000-მდე 
ქულის მქონე), შეჭირვებული, მარტოხელა, უპატრონო და დიდი სამამულო ომის 
მონაწილეებისა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში 
მონაწილეთა გარდაცვალებისას მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების 
(ჩასასვენებელის) დაფინანსება. აგრეთვე დიდი სამამულო ომის მონაწილეებისა და 
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში მონაწილეთა 
გარდაცვალებისას მათი ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების 
გაწევა 300 ლარი ოდენობით. 

აღნიშნული ქვეპროგრამით 300 ლარიანი მატერიალური დახმარება გაეწია 17 ოჯახს 
და დაფინანსდა 110 შემთხვევა (ჩასასვენებელი). 

მიღწეული შედეგი 
უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება, დიდი სამამულო ომის 
მონაწილეებისა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის 
მონაწილეთა გარდაცვლილთა ოჯახებისათვის ფინანსური მხარდაჭერა. 

 
 

ქვეპროგრამის 
დასახელება  

კოდი 
მარტოხელა  მშობელთა დახმარება 

დაფინანსება 
ათას ლარში 

06 04 02 59.8 

ქვეპროგრამის 
განმახორციელებელი 
სამსახური 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 
სამსახური. 

ქვეპროგრამის აღწერა  

სამუშაო ადგილების დეფიციტის გამო მარტოხელა მშობელთა უმრავლესობა 
უმუშევარია, მათ მძიმე ტვირთად აწევთ მცირეწლოვანი შვილების მოვლა-
პატრონობა. იზრდება მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა რაოდენობა, ამიტომ 
ყოველთვიური მატერიალური დახმარება გაეწია მარტოხელა მშობლებს 50 ლარის 
ოდენობით, მოზარდის 17 წლის ასაკის შესრულებამდე.  

აღნიშნული ქვეპროგრამით ისარგებლა 109 მარტოხელა დედამ. 

მიღწეული შედეგი მარტოხელა მშობელთა გაუმჯობესებული ცხოვრების დონე. 

 
 

ქვეპროგრამის 
დასახელება  

კოდი 
ბავშვთა ცენტრის ხელშეწყობა 

დაფინანსება 
ათას ლარში 

06 04 03  115.9 

ქვეპროგრამის 
განმახორციელებელი 
სამსახური 

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



ქვეპროგრამის აღწერა  

ქვეპროგრამა მოიცავდა  ეკონომიურად უკიდურესად შეჭირვებულ, 
უმეთვალყურეოდ დარჩენილ ბავშვთა 24 საათიან მზრუნველობას, ბავშვზე ზრუნვის 
სტანდარტებისა და სალიცენზიო პირობების შესაბამისად. 

ქვეპროგრამის დაფინანსება მოიცავდა  თანამშრომელთა ხელფასებს, ბავშვთა 
ოთხჯერადი კვების ხარჯებს, კომუნალურ ხარჯებს, ბაშვებისთვის საჭირო 
ტანსაცმლის, პირადი ჰიგიენისა და  სასკოლო ნივთების შეძენის ხარჯებს, აგრეთვე 
საჭირო მედიკამენტების და კოვიდ პანდემიის რეგულაციებთან დაკავშირებულ 
ხარჯებს.   

ქვეპროგრამა, სალიცენზიო პირობების შესაბამისად, გათვლილი იყო 10 ბავშვზე. 

მიღწეული შედეგი 

მზრუნველობამოკლებულ, უმეთვალყურეოდ  დარჩენილი  ბავშვების სოციალური 
რეაბილიტაცია, მათი გონებრივი და ფიზიკური შესაძლებლობების განვითარება, 
ბავშვებისათვის ოჯახური გარემოს შექმნა, მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის 
დამკვიდრება. 

 
 

ქვეპროგრამის 
დასახელება  

კოდი განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ავადმყოფთა და 
დიალიზის პროგრამაში მონაწილეთა ტრანსპორტირება 

დაფინანსება 
ათას ლარში 

06 04 04  45.4 
ქვეპროგრამის 
განმახორციელებელი 
სამსახური 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 
სამსახური. 

ქვეპროგრამის აღწერა  

ქვეპროგრამა ითვალისწინებდა განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ავადმყოფთა 
და დიალიზით დაავადებულთა ქალაქგარეთ ტრანსპორტირებას, მძიმე 
მდგომარეობაში მყოფ ავადმყოფთა ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფას, უფასო, 
სრულყოფილი და ოპერატიული სასწრაფო სამედიცინო მომსახურებით. 

დიალიზზე მყოფ ავადმყოფთა სხვადასხვა ქალაქებში ტრანსპორტირების ხარჯები 
ანაზღაურდა თვეში 150 ლარის ოდენობით; ხოლო განსაკუთრებული საჭიროების 
მქონე ავადმყოფთა ქალაქგარეთ ტრანსპორტირების შემთხვევაში ერთჯერ: 
ა) ფოთი - თბილისი - 250 ლარი; 
ბ) ფოთი - ქუთაისი - 150 ლარი; 
გ) ფოთი - ბათუმი - 150 ლარი; 
დ) ფოთი - ზუგდიდი - 150 ლარი. 

აღნიშნული ქვეპროგრამით ისარგებლა 28 ბენეფიციარმა. 

მიღწეული შედეგი 
ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის გაუმჯობესება, 
ფინანსური მხარდაჭერა. 

 
 

ქვეპროგრამის 
დასახელება  

კოდი 2008 წლის აგვისტოს მოვლენების დროს რუსეთის 
აგრესიის შედეგად დაღუპულთა ოჯახებისა და დაჭრილ 

მოქალაქეთა დახმარება 

დაფინანსება 
ათას ლარში 

06 04 05 15.7 

ქვეპროგრამის 
განმახორციელებელი 
სამსახური 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 
სამსახური. 

ქვეპროგრამის აღწერა  

ქვეპროგრამა მიზნად ისახავდა 2008 წლის აგვისტოს თვეში რუსეთის მიერ 
განხორციელებული აგრესიის შედეგად გარდაცვლილი მოქალაქეების 
ოჯახებისათვის მატერიალური დახმარების გაწევას, მათი ხსოვნისადმი პატივის 
მიგებას, კერძოდ: 
ა) რუსეთის მიერ განხორციელებული აგრესიის შედეგად გარდაცვლილი 11 
მოქალაქის ოჯახისათვის - 500 ლარის ოდენობით წელიწადში  ერთჯერ; 
ბ) რუსეთის მიერ განხორციელებული აგრესიის შედეგად გარდაცვლილი 4 
მშვიდობიანი მოქალაქის ოჯახისთვის, რომლებიც სამსახურებრივი მოვალეობის 
შესრულების დროს დაიღუპნენ - 200 ლარის ოდენობით ყოველთვიურად; 
გ) რუსეთის მიერ განხორციელებული აგრესიის შედეგად დაჭრილ სამოქალაქო 



პირებზე - 300 ლარის ოდენობით წელიწადში ერთჯერ. 

აღნიშნული ქვეპროგრამით ისარგებლა 17-მა ბენეფიციარმა. 

მიღწეული შედეგი 
ქვეპროგრამაში მონაწილე ოჯახებისათვის მატერიალური და მორალური 
დახმარება. 

 
 

ქვეპროგრამის 
დასახელება  

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

მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილეთა დახმარება 

დაფინანსება 
ათას ლარში 

06 04 06 6.6 
ქვეპროგრამის 
განმახორციელებელი 
სამსახური 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 
სამსახური. 

ქვეპროგრამის აღწერა  

ქვეპროგრამა მიზნად ისახავდა: 
1. დიდი სამამულო ომის მონაწილეებისა და ამავე ომის შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირთა და სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიული 
მთლიანობისათვის ბრძოლაში მონაწილეთა ერთჯერადი მატერიალური 
დახმარების გაწევას. კერძოდ: 
ა) მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე ბენეფიციარებს, თითოეულს 400 ლარის 
ოდენობით; 
ბ) სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში მონაწილე 
ბენეფიციარებს, თითოეულს 300 ლარის ოდენობით; 
გ) მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებთან გათანაბრებულ ბენეფიციარებს, 
თითოეულს 300 ლარის ოდენობით. 
აღნიშნული ქვეპროგრამით ისარგებლა 22-მა ბენეფიციარმა. 

2. საქართველოს ვეტერანთა ცენტრალური კავშირის ფოთის საქალაქო კავშირის 
განვითარებისთვის ფინანსურ მხარდაჭერას,  ვეტერანთა გაერთიანებისა და მათი 
სოციალურ - ეკონომიური სიტუაციის გაუმჯობესებისათვის, კავშირის 
ორგანიზაციულ - სტრუქტურული საკითხების გადაწყვეტის სრულყოფისათვის, 
სხვადასხვა პროფესიული ღონისძიებების ჩატარებისათვის და სხვა მიმდინარე 
პროექტების განხორციელების მიზნით.   

მიღწეული შედეგი 
ქვეპროგრამაში მონაწილე ბენეფიციარების ფინანსური მხარდაჭერა. მეორე 
მსოფლიო ომისა და სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიული მთლიანობისათვის 
ბრძოლის მონაწილეთა ღვაწლის დაფასება. 

 
 

ქვეპროგრამის 
დასახელება  

კოდი სარეზერვო ფონდიდან გაწეული დახმარება 
 

დაფინანსება 
ათას ლარში 

06 04 07 79.7 

ქვეპროგრამის 
განმახორციელებელი 
სამსახური 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 
სამსახური. 

ქვეპროგრამის აღწერა  
ქვეპროგრამა მიზნად ისახავდა ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 
სარეზერვო ფონდიდან სხვადასხვა სახის დახმარებების გაწევას.  

სულ სარეზერვო ფონდიდან დახმარება გაეწია 189 მოქალაქეს. 

მიღწეული შედეგი 
მოქალაქეთა ფინანსური მხარდაჭერა. ჯანმრთელობის მდგომარეობისა და 
საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება. 

 
 

ქვეპროგრამის 
დასახელება  

კოდი უსინათლოებისა და ყრუ-მუნჯთა მატერიალური 
დახმარება კომუნალური გადასახადების 

დასაფინანსებლად 

დაფინანსება 
ათას ლარში 

06 04 08 36.0 



ქვეპროგრამის 
განმახორციელებელი 
სამსახური 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 
სამსახური. 

ქვეპროგრამის აღწერა  

ქვეპროგრამა მიზნად ისახავდა უსინათლო და ყრუ-მუნჯ პენსიონერთათვის 
შეღავათიან პაკეტს, კომუნალური გადასახადების დასაფინანსებლად. 

მატერიალური დახმარება შეადგენდა: 
ა) პროგრამაში მონაწილე უსინათლო პენსიონერთათვის, კომუნალურ 
გადასახადებზე შეღავათს 50 ლარის ოდენობით, ყოველთვიურად; 
ბ) პროგრამაში მონაწილე ყრუ-მუნჯების მატერიალურ დახმარებას კომუნალური 
გადასახადების დასაფინანსებლად 35 ლარის ოდენობით,  წელიწადში ოთხჯერ. 

აღნიშნული ქვეპროგრამით ისარგებლა 67-მა ბენეფიციარმა. 

მიღწეული შედეგი 
ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების  ფინანსური მხარდაჭერა 
კომუნალური გადასახადების დასაფინანსებლად. 

 
 

ქვეპროგრამის 
დასახელება  

კოდი შშმ ბავშვთა დღის ცენტრის დახმარება კომუნალური 
გადასახადების დასაფინანსებლად 

დაფინანსება 
ათას ლარში 

06 04 10 1.8 
ქვეპროგრამის 
განმახორციელებელი 
სამსახური 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 
სამსახური;   

ა(ა)იპ „კოალიცია სოციალური რეფორმებისათვის“. 

ქვეპროგრამის აღწერა  
ქვეპროგრამა ითვალისწინებდა შშმ ბავშვთა დღის ცენტრის დახმარებას 
კომუნალური ხარჯების დასაფინანსებლად. 

მიღწეული შედეგი  შშმ ბავშვთა დღის ცენტრის ფუნქციონირების ხელშეწყობა. 

 
 

ქვეპროგრამის 
დასახელება  

კოდი 
სტუდენტთა ფინანსური მხარდაჭერა 

დაფინანსება 
ათას ლარში 

06 04 11 0.5 
ქვეპროგრამის 
განმახორციელებელი 
სამსახური 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 
სამსახური. 

ქვეპროგრამის აღწერა  

ქვეპროგრამა ითვალისწინებდა ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგად 
აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხული, ქალაქ 
ფოთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები და რეგისტრირებული სოციალურად 
დაუცველი, მკვეთრად, მნიშვნელოვნად, ზომიერად გამოხატული შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე სტუდენტებისათვის მატერიალურ წახალისებას 500 ლარის 
ოდენობით წელიწადში ერთჯერ. 

ქვეპროგრამის მოსარგებლე პირს წარმოადგენდა ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში 
მცხოვრები სტუდენტი, რომელიც ქალაქ ფოთში რეგისტრირებული იყო 
განცხადებით მომართვამდე არანაკლებ 2 წლის განმავლობაში უწყვეტად, ჰქონდა 
მაღალი აკადემიური მოსწრება და აკმაყოფილებდა ერთ-ერთ კრიტერიუმს: 
ა) რეგისტრირებული იყო სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან 
ბაზაში, რომლის ოჯახის სარეიტინგო ქულა არ აღემატებოდა 70 000-ს; 
ბ) იყო მრავალშვილიანი ოჯახის (ოთხი და მეტი შვილი) წევრი, რომლის ოჯახის 
სარეიტინგო ქულა  სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში 
არ აღემატებოდა 100 000-ს; 
გ) იყო მკვეთრად/მნიშვნელოვნად/ზომიერად გამოხატული შეზღუდული 
შესაძლებლობების მქონე პირი; 
დ) იყო საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით 
გადაადგილებული პირი (დევნილი), რომლის ოჯახის სარეიტინგო ქულა 
სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში არ აღემატებოდა         
100 000-ს. 

აღნიშნული ქვეპროგრამით ისარგებლა 1-მა ბენეფიციარმა. 



მიღწეული შედეგი სტუდენტთა სოციალური პირობების გაუმჯობესება. 

 
 

ქვეპროგრამის 
დასახელება  

კოდი 
ახალშობილთა ოჯახების   დახმარება 

დაფინანსება 
ათას ლარში 

06 04 14 16.0 
ქვეპროგრამის 
განმახორციელებელი 
სამსახური 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური 
დაცვის სამსახური. 

ქვეპროგრამის აღწერა  
ქვეპროგრამა ითვალისწინებდა ახალშობილთა ოჯახების წახალისებას 
ერთჯერადად 100 ლარის ოდენობით.  

აღნიშნული ქვეპროგრამით ისარგებლა 160-მა ოჯახმა. 

მიღწეული შედეგი 
პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების თანადგომა და წახალისება. 
მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება.  

 
 

ქვეპროგრამის 
დასახელება  

კოდი 
მრავალშვილიანი ოჯახების ყოველთვიური დახმარება 

დაფინანსება 
ათას ლარში 

06 04 16 225.5 
ქვეპროგრამის 
განმახორციელებელი 
სამსახური 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 
სამსახური. 

ქვეპროგრამის აღწერა  

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის მკვიდრ და საქართველოს 
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა ოჯახებს, 
იმის გათვალისწინებით, რომ მშობლები (განქორწინების შემთხვევაში მშობელი) 
იყვნენ რეგისტრირებულნი ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, 
რომლებიც ზრდიდნენ 3 და მეტ არასრულწლოვან მოზარდს (უფროსი შვილის 17 
წლის ასაკის შესრულებამდე), უმცროს შვილზე დაენიშნათ ყოველთვიური 
მატერიალური დახმარება: 
3-შვილიან ოჯახს – 50 ლარი; 
4-შვილიან ოჯახს – 100 ლარი; 
5-შვილიან ოჯახს – 190 ლარი; 
6-შვილიან ოჯახს – 220 ლარი; 
7-შვილიან ოჯახს – 300 ლარი; 
8 და მეტ-შვილიან ოჯახს – 450 ლარი. 
აღნიშნული ქვეპროგრამით ისარგებლა 306-მა ოჯახმა. 

მიღწეული შედეგი 
ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების თანადგომა და წახალისება. 
მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება. 

 
 

ქვეპროგრამის 
დასახელება  

კოდი 
ხუთი და მეტშვილიანი ოჯახების დახმარება  

დაფინანსება 
ათას ლარში 

06 04 17 42.0 

ქვეპროგრამის 
განმახორციელებელი 
სამსახური 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 
სამსახური. 

ქვეპროგრამის აღწერა  

ქალაქში დემოგრაფიული სიტუაციის შემდგომი გაუმჯობესებისათვის ქალაქ 
ფოთის მუნიციპალიტეტის მკვიდრ და საქართველოს ოკუპირებული 
ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა ოჯახებს, იმის 
გათვალისწინებით, რომ მშობლები იყვნენ რეგისტრირებულნი ქალაქ ფოთში, 
რომელთაც ჰყავდათ ხუთი  და მეტი შვილი (უფროსი შვილის 17 წლის ასაკის 
შესრულებამდე), წელიწადში ერთჯერ გაეწიათ მატერიალური დახმარება 2000 
ლარის ოდენობით. 

აღნიშნული ქვეპროგრამით ისარგებლა 21-მა ოჯახმა. 



მიღწეული შედეგი 
მრავალშვილიან ოჯახთა ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება, დემოგრაფიული 
მაჩვენებლის ზრდა.  

 
 

ქვეპროგრამის 
დასახელება  

კოდი სადღესასწაულო დღეებთან დაკავშირებული 
დახმარებები 

დაფინანსება 
ათას ლარში 

06 04 18 41.1 

ქვეპროგრამის 
განმახორციელებელი 
სამსახური 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 
სამსახური. 

ქვეპროგრამის აღწერა  

ქვეპროგრამა ითვალისწინებდა სადღესასწაულო დღეებში შემდეგი კატეგორიის 
ბენეფიციარების მატერიალურ წახალისებას: 

- დედით, მამითა და დედ-მამით ობლები 17 წლამდე ასაკის – 100 ლარი 
წელიწადში ერთჯერ. 
- 1989 წლის 9 აპრილის მონაწილე – 500 ლარი ერთჯერადად. 
- ჩერნობილის ატომური ელექტრო სადგურის ლიკვიდაციაში მონაწილეთათვის 
(26 აპრილს) – 100 ლარი ერთჯერადად. 
- ქალაქის წინაშე განსაკუთრებული დამსახურების მქონე პენსიონრები – 100 ლარი 
ერთჯერადად. 
- შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები 17 წლამდე ასაკის მოზარდები – 
100 ლარი წელიწადში ორჯერ. 
- დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვთა, თანდაყოლილი გულის მანკით 
დაავადებულთა 18 წლამდე ასაკის - 500 ლარი ერთჯერადად. 
- ქალაქში მცხოვრები უხუცესები: 
ა) 90-100 წლამდე უხუცესები – 100 ლარი ერთჯერადად; 
ბ) 100 წლის და 100 წელს გადაცილებული უხუცესები - 500 ლარი ერთჯერადად. 

აღნიშნული ქვეპროგრამით ისარგებლა 358-მა ბენეფიციარმა. 

მიღწეული შედეგი 

ობლების, ქალაქის წინაშე განსაკუთრებული დამსახურების მქონე პენსიონრების, 
დიდი სამამულო ომის ვეტერანების, 1989 წლის 9 აპრილის მონაწილის, 
ჩერნობილის ატომური ელექტრო სადგურის ლიკვიდაციის მონაწილეთათვის, 
ქალაქში მცხოვრები უხუცესების და შშმ მოზარდების ფინანსური  წახალისება. 

 
 

ქვეპროგრამის 
დასახელება  

კოდი 
განსაკუთრებით მძიმე საცხოვრებელ პირობებში, ასევე 

უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების 
შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი 

დახმარება 

დაფინანსება 
ათას ლარში 

06 04 19 52.0 

ქვეპროგრამის 
განმახორციელებელი 
სამსახური 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 
სამსახური. 

ქვეპროგრამის აღწერა  

ქვეპროგრამა მიზნად ისახავდა შეჭირვებული, განსაკუთრებით მძიმე პირობებში 
მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებას. კერძოდ:   
1. მძიმე პირობებში მცხოვრებ ოჯახებზე  საკუთრებაში/ფაქტობრივ 
მფლობელობაში არსებული   ავარიული  საცხოვრებელი  სახლის  სარემონტო 
სამუშაოებისათვის  სამშენებლო  მასალების გადაცემას (შიფერი, ხის მასალა).  
2. ხანძრის შედეგად დაზარალებული მოქალაქეების დახმარებას, კერძოდ: სრული 
ზარალის შემთხვევაში ერთ ოჯახზე 3000-მდე ლარის ოდენობით;  ნაწილობრივი 
ზარალის შემთხვევაში 1000-მდე ლარით. 

აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში სარემონტო სამშენებლო მასალებით 
დახმარება გაეწია 63 ოჯახს, ხოლო ფულადი დახმარებით - 5 ოჯახს. 

მიღწეული შედეგი 
სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის საცხოვრებელი პირობების 
გაუმჯობესება. 

 



 

ქვეპროგრამის 
დასახელება  

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

პენსიონერი მოქალაქეებისათვის გაზიფიცირების 
ხელშეწყობის პროგრამა 

დაფინანსება 
ათას ლარში 

06 04 20 3.0 

ქვეპროგრამის 
განმახორციელებელი 
სამსახური 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 
სამსახური. 

ქვეპროგრამის აღწერა  

ქვეპროგრამა მიზნად ისახავდა ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში 
რეგისტრირებული მძიმე სოციალურ-ეკონომიკურ პირობებში მარტოდმცხოვრები 
(მარტოხელა) პენსიონერი, სოციალურად დაუცველი (არაუმეტეს 70 000 ქულის 
მქონე) მოქალაქეებისთვის ყოფითი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობას, 
კერძოდ ბუნებრივი აირის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის 
მიერთების ღირებულების 100%-ით დაფინანსებას, ერთი წერტილის 
გათვალისწინებით. 

აღნიშნული ქვეპროგრამით ისარგებლა 5-მა ოჯახმა. 

მიღწეული შედეგი 
სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის საცხოვრებელი პირობების 
გაუმჯობესება. 

 
 

ქვეპროგრამის 
დასახელება  

კოდი თავშესაფრის გარეშე  დარჩენილი ოჯახების დროებითი 
საცხოვრებელი ბინის ქირით უზრუნველყოფის 

პროგრამა 

დაფინანსება 
ათას ლარში 

06 04 22 5.0 

ქვეპროგრამის 
განმახორციელებელი 
სამსახური 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 
სამსახური. 

ქვეპროგრამის აღწერა  

ქვეპროგრამა მიზნად ისახავდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 
რეგისტრირებული თავშესაფრის გარეშე დარჩენილი იმ ოჯახების ან პირების 
დახმარებას,  რომელთა საცხოვრებელი  სახლი სტიქიური უბედურების, უბედური 
შემთხვევების და სხვა გარემოებების გამო დაინგრა, დაიწვა ან საცხოვრებლად 
უვარგისი,  ავარიული ან სიცოცხლისათვის საშიში გახდა.  ასევე, იმ პირების 
დახმარებას, რომლებიც გახდნენ ძალადობის მსხვერპლნი. 

თავშესაფრის გარეშე დარჩენილი მოქალაქის დახმარება გაიცა ყოველთვიურად, 6 
თვის ვადით – არაუმეტეს 150 (ასორმოცდაათი) ლარისა. 

აღნიშნული ქვეპროგრამით ისარგებლა 10-მა ბენეფიციარმა. 

მიღწეული შედეგი 
თავშესაფრის გარეშე  დარჩენილი ოჯახებისათვის საცხოვრებელი პირობების 
გაუმჯობესება. 

 
 

ქვეპროგრამის 
დასახელება  

კოდი შეჭირვებული ოჯახების შეშით უზრუნველყოფის 
პროგრამა 

დაფინანსება 
ათას ლარში 

06 04 23 40.0 

ქვეპროგრამის 
განმახორციელებელი 
სამსახური 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 
სამსახური. 

ქვეპროგრამის აღწერა  

ქვეპროგრამა მიზანად ისახავდა  ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 
მცხოვრები, მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური პირობების მქონე შეჭირვებული  
ოჯახისათვის  დახმარებას შეშის  შესაძენად. დახმარება შეადგენდა 200 ლარს 
თითოეულ ოჯახზე. 

აღნიშნული ქვეპროგრამით ისარგებლა 200-მა ბენეფიციარმა. 

მიღწეული შედეგი შეჭირვებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება. 



 
 

ქვეპროგრამის 
დასახელება  

კოდი ახალი კორონავირუსის (COVID-19) პანდემიით 
გამოწვეული სოციალურ-ეკონომიკური 

მდგომარეობიდან გამომდინარე მოსახლეობის საკვები 
პროდუქტებით უზრუნველყოფის პროგრამა 

დაფინანსება 
ათას ლარში 

06 04 24 91.8 

ქვეპროგრამის 
განმახორციელებელი 
სამსახური 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 
სამსახური. 

ქვეპროგრამის აღწერა  

ქვეპროგრამა  ითვალისწინებდა ახალი კორონავირუსის (COVID-19) პანდემიით 
გამოწვეული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ასევე 
ახალი კორონავირუსის (COVID-19) გავრცელების პრევენციის მიზნით, ქალაქ 
ფოთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი, შეჭირვებული, 
სხვადასხვა საჭიროების მქონე ოჯახებისათვის საკვები პროდუქტებით 
უზრუნველყოფას. 

დახმარების მიმღებ ბენეფიციარებს წარმოადგენდა: ქალაქ ფოთის 
მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი, შეჭირვებული ოჯახები, 
ასევე მრავალშვილიანი, მარტოხელა მშობლები, შეზღუდული შესაძლებლობების 
მქონე ბავშვები, დედით, მამითა და დედ-მამით 18 წლამდე ასაკის ობლები, ყრუ-
მუნჯები, უსინათლო პირები. 

აღნიშნული ქვეპროგრამით ისარგებლა 1600  ბენეფიციარმა. 

მიღწეული შედეგი ცალკეული კატეგორიების მოქალაქეთა სოციალური პირობების გაუმჯობესება. 

 
 

პროგრამის დასახელება  
კოდი 

სოციალური მომსახურების ცენტრის ხელშეწყობა 
დაფინანსება 
ათას ლარში 

06 07 990.6 
პროგრამის 
განმახორციელებელი 
სამსახური 

ა(ა)იპ "ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სოციალური მომსახურების ცენტრი". 

პროგრამის აღწერა და 
მიზანი 

ა) შინმოვლის სერვისი 
პროგრამა ითვალისწინებდა შინმოვლის სერვისის განვითარებისა და 
დანერგვის გზით უნარშეზღუდული/მოწყვლადი ადამიანებისათვის 
ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებას, კვალიფიციური სამედიცინო 

და სოციალური მომსახურების მიწოდებას საცხოვრებელ ადგილზე იმ 
პირთათვის, რომელთაც დამოუკიდებლად არ შეუძლიათ საკუთარი თავის 
მოვლა.   

სოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაცია მოიცავდა მომსახურებას სხვადასხვა 
მიმართულებით, კერძოდ: საკვებისა და მედიკამენტების მიღებას, წნევის 
კონტროლს, პირად ჰიგიენას, ყოველდღიურ ინსტრუმენტალურ აქტივობებს და 
სხვას.  

აღნიშნული პროგრამით ისარგებლა 28 ბენეფიციარმა. 

b) უფასო კვებით უზრუნველყოფა  
პროგრამა ითვალისწინებდა ყოველდღიურად უმწეო მოქალაქეთა 
უზრუნველყოფას ცხელი სადილით, დღეში ერთხელ. იმ მოქალაქეებს, რომელთაც 
უჭირდათ გადაადგილება, იყვნენ ლოგინს მიჯაჭულები, გაეწიათ მომსახურება 
ბინაზე მიტანით. 

სასადილოს ბენეფიციარები იყვნენ სოციალურად დაუცველი ოჯახების 
მონაცემთა ერთიან ბაზაში დარეგისტრირებული პირები, მარტოხელა, 
არამომუშავე პენსიონერები, შშმ პირები და სხვა.  

აღნიშნული პროგრამით ისარგებლა 350 ბენეფიციარმა.  

მოსალოდნელი შედეგი 
გაუმჯობესდა მოსახლეობის მომსახურების სერვისი და ცალკეული კატეგორიების 
მოქალაქეთა სოციალური პირობები. 



          
 

პროგრამის დასახელება  
კოდი 

ფოთის სატრანსპორტო კომპანიის სუბსიდირება 
დაფინანსება 
ათას ლარში 

06 08 468.6 

პროგრამის 
განმახორციელებელი 
სამსახური 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური 
დაცვის სამსახური;  

შპს „ფოთის სატრანსპორტო კომპანია“. 

პროგრამის აღწერა და 
მიზანი 

პროგრამის ფარგლებში: 
1)  M3 კატეგორიის იმ ავტობუსებით, სადაც მგზავრობის ფასის გადახდა 
ხორციელდებოდა ელექტრონული აღმრიცხველი საშუალებების გამოყენებით, 
50% შეღავათიანი მგზავრობით ისარგებლეს ქალაქ ფოთში  რეგისტრირებულმა 
(მცხოვრები) შემდეგი კატეგორიის მოქალაქეებმა: 
ა) მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებმა და მათთან გათანაბრებულმა პირებმა; 
ბ) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და 
დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედებების ვეტერანებმა და მათთან 
გათანაბრებულმა პირებმა; 
გ) სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიებზე საბრძოლო მოქმედებების ვეტერანებმა და 
მათთან გათანაბრებულმა პირებმა; 
დ) სამხედრო ძალების ვეტერანებმა; 
ე) მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებმა. 

მგზავრობის გადასახადისაგან სრულად გათავისუფლდნენ ქალაქ ფოთში 
რეგისტრირებული (მცხოვრები) შემდეგი კატეგორიის მოქალაქეები: 
ა) 0 – 6 წლამდე ბავშვები; 
ბ) სკოლის მოსწავლეები (24 საათში 2-ჯერ); 
გ) ა(ა)იპ ,,ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სოციალური მომსახურების ცენტრის“ 
ბენეფიციარები, მედდები და ექიმები. 

ტრანსპორტით მომსახურების ღირებულება განსაზღვრული იყო 50 თეთრის 
ოდენობით. 

2)  M2 კატეგორიის ტრანსპორტით მგზავრობის გადასახადისაგან 
გათავისუფლდნენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა დღის ცენტრის 
ბენეფიციარები, ასევე ა(ა)იპ ,,ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სოციალური 
მომსახურების ცენტრის“ მედდები და ექიმები.  

მოსალოდნელი შედეგი 
მოსახლეობის სოციალური მხარდაჭერა მუნიციპალური ტრანსპორტით 
მგზავრობისას. 

 
განმარტება: „ფოთის სატრანსპორტო კომპანიის სუბსიდირება“ (პროგრამული კოდი 06 07) გეგმის  

 შეუსრულებლობა გამოწვეული იყო იმით, რომ ახალი კორონავირუსის (COVID-19) პანდემიის 
პირობებში, რეგულაციების გამო მოქმედებდა შეზღუდვები ტრანსპორტზე. 

 
 
 

18. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (პროგრამული კოდი 01 00) 

პრიორიტეტის ფარგლებში განხორცილდა წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების 
დაფინანსება,  მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა. პრიორიტეტი ასევე 
ითვალისწინებდა თავდაცვის (სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის ხარჯები) 
დაფინანსებას. 
                                                                                                                                                    ათას ლარში 

პროგრამული 
კოდი 

დასახელება 
2021 წლის 

გეგმა 
2021 წლის 

ფაქტი 
შესრულება 

%-ში 

01 00 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები 6128.9 5094.0 83.1 

01 01 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 1379.6 1158.5 84.0 



პროგრამული 
კოდი 

დასახელება 
2021 წლის 

გეგმა 
2021 წლის 

ფაქტი 
შესრულება 

%-ში 

01 02 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია 4336.0 3552.2 81.9 

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

105.0 104.0 99.0 

01 04 სარეზერვო ფონდი 8.6   

01 05 
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და 

სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების 
ფინანსური უზრუნველყოფა 

20.0   

01 06 
მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და 

დაფარვა 
279.7 279.3 99.9 

 
 
 

ინფორმაცია 2021 წელს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო 
ფონდიდან გამოყოფილი და ათვისებული თანხების შესახებ 

                                                                                                                                                                                                           ლარებში 
პროგრამუ
ლი კოდი 

დასახელება 
გამოყოფილი თანხების 

დანიშნულების შინაარსი 
გამოყოფი
ლი თანხა 

ათვისებუ
ლი თანხა 

შესრულ
ება %-ში 

01 02 
ქალაქ ფოთის 

მუნიციპალიტეტის 
მერია 

მეორადი დეტალების, 100 ტონა 
სეპარაციის (შეშა) ტრანსპორტირების 

ხარჯი 
7500.00 7500.00 100.0 

01 02 
ქალაქ ფოთის 

მუნიციპალიტეტის 
მერია 

შპს აკად. ნიკოლოზ ყიფშიძის სახ. 
ცენტრალური საუნივერსიტეტო 

კლინიკის ფილიალი / რუხის 
საავადმყოფოში მობილიზებული 
მედ.პერონალის საცხოვრებელი 

პირობებითა და კვებით 
უზრუნველყოფის შესახებ 

33000.00 28600.00 86.7 

01 02 
ქალაქ ფოთის 

მუნიციპალიტეტის 
მერია 

სსიპ ფოთის ვალერიან გუნიას 
სახელობის პროფესიული სახელმწიფო 

თეატრის დაფინანსების შესახებ, 
ქართული ხალხური ზღაპრების 

სატელევიზიო ვერსიის დისკების 
გამოშვების დაფინანსებასთან 

დაკავშირებით 

1500.00 1500.00 100.0 

01 02 
ქალაქ ფოთის 

მუნიციპალიტეტის 
მერია 

ქალაქის ტერიტორიაზე კოღოებისა და 
სხვა მავნე მწერების წინააღმდეგ 

პროფილაქტიკური სადეზინფექციო 
სამუშაოების განხორციელების შესახებ 

4897.00 4897.00 100.0 

02 04 01 

მრავალსართულიანი 
ს/სახლების ფასადების, 

სახურავებისა და 
სადარბაზოების 
რეაბილიტაცია 

2021 წლის 25 სექტემბერს, სტიქიის 
შედეგად დაზარალებული 

მოქალაქეების სამშენებლო მასალით 

(შიფერი) უზრუნველყოფის შესახებ 

13800.00 13800.00 100.0 

06 04 07 
სოციალური დაცვა 

(სარეზერვო ფონდიდან 
გაწეული დახმარება) 

ქალაქ ზუგდიდში, „საქართველოს 
უსინათლოთა კავშირის“ სამეგრელოს 

ფილიალის საანგარიშო საარჩევნო 
კრებაზე, ფოთში მცხოვრები 

უსინათლოების დასასწრებად, თანხის 
გამოყოფის შესახებ 

200.00 200.00 100.0 

06 04 07 
სოციალური დაცვა 

(სარეზერვო ფონდიდან 
გაწეული დახმარება) 

189 შეჭირვებული მოქალაქისათვის 
სხვადასხვა სახის დახმარებების 

გაწევის შესახებ  
80450.00 79450.00 98.8 

                                ჯ ა მ ი 141347.00 135947.00 96.2 

 
 



 

თავი III.    ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების შესრულება 
                                                                                                                                                 ათას ლარში 

პრ
ო

გრ
ამ

უ
ლ

ი 
კო

დ
ი 

დასახელება 
2021 წლის 

გეგმა 
2021 წლის 

ფაქტი 
შესრულება 

%-ში 

  ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი 34 908,0 29 746,7 85,2 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 152,0 152,0   

  ხარჯები 21 635,3 19 616,7 90,7 

  შრომის ანაზღაურება 3 180,4 2 948,5 92,7 

  საქონელი და მომსახურება 6 078,9 5 351,2 88,0 

  პროცენტი 221,1 220,9 99,9 

  სუბსიდიები 9 241,5 8 736,3 94,5 

  გრანტები 90,3 76,7 84,9 

  სოციალური უზრუნველყოფა 1 554,6 1 493,7 96,1 

  სხვა ხარჯები 1 268,5 789,4 62,2 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 13 214,1 10 071,6 76,2 

  ძირითადი აქტივები  13 214,1 10 071,6 76,2 

  ვალდებულებების კლება  58,6 58,4 99,7 

  საშინაო  58,6 58,4 99,7 

01 00 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები 6 223,4 5 094,0 81,9 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 152,0 152,0   

  ხარჯები 5 133,0 4 519,9 88,1 

  შრომის ანაზღაურება 3 180,4 2 948,5 92,7 

  საქონელი და მომსახურება 1 477,8 1 223,6 82,8 

  პროცენტი 221,1 220,9 99,9 

  გრანტები 35,3 21,7 61,5 

  სოციალური უზრუნველყოფა 62,7 33,6 53,6 

  სხვა ხარჯები 155,7 71,6 46,0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 031,8 515,7 50,0 

  ძირითადი აქტივები  1 031,8 515,7 50,0 

  ვალდებულებების კლება  58,6 58,4 99,7 

  საშინაო  58,6 58,4 99,7 

01 01 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 1 379,6 1 158,5 84,0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 35,0 35,0   

  ხარჯები 1 362,6 1 152,8 84,6 

  შრომის ანაზღაურება 851,2 739,7 86,9 



პრ
ო

გრ
ამ

უ
ლ

ი 
კო

დ
ი 

დასახელება 
2021 წლის 

გეგმა 
2021 წლის 

ფაქტი 
შესრულება 

%-ში 

  საქონელი და მომსახურება 423,6 361,6 85,4 

  სოციალური უზრუნველყოფა 26,8 9,8 36,6 

  სხვა ხარჯები 61,0 41,7 68,4 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 17,0 5,7 33,5 

  ძირითადი აქტივები  17,0 5,7 33,5 

01 02 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია 4 289,1 3 552,2 82,8 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 112,0 112,0   

  ხარჯები 3 274,3 3 042,2 92,9 

  შრომის ანაზღაურება 2 237,5 2 117,3 94,6 

  საქონელი და მომსახურება 891,8 850,4 95,4 

  გრანტები 35,3 21,7 61,5 

  სოციალური უზრუნველყოფა 35,0 22,9 65,4 

  სხვა ხარჯები 74,7 29,9 40,0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 014,8 510,0 50,3 

  ძირითადი აქტივები  1 014,8 510,0 50,3 

01 03 
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა 

და მობილიზაციის  სამსახური 
105,0 104,0 99,0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 5,0 5,0   

  ხარჯები 105,0 104,0 99,0 

  შრომის ანაზღაურება 91,7 91,5 99,8 

  საქონელი და მომსახურება 12,4 11,6 93,5 

  სოციალური უზრუნველყოფა 0,9 0,9 100,0 

01 04 სარეზერვო ფონდი 150,0 0,0 0,0 

  ხარჯები 150,0 0,0 0,0 

  საქონელი და მომსახურება 150,0 0,0 0,0 

01 05 
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს 

გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა 
20,0 0,0 0,0 

  ხარჯები 20,0 0,0 0,0 

  სხვა ხარჯები 20,0 0,0 0,0 

01 06 მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა 279,7 279,3 99,9 

  ხარჯები 221,1 220,9 99,9 

  პროცენტი 221,1 220,9 99,9 

  ვალდებულებების კლება  58,6 58,4 99,7 

  საშინაო  58,6 58,4 99,7 

02 00 ინფრასტრუქტურის განვითარება 14 466,9 11 576,7 80,0 
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  ხარჯები 4 279,4 3 618,5 84,6 

  საქონელი და მომსახურება 2 371,9 2 120,8 89,4 

  სუბსიდიები 847,1 814,8 96,2 

  სოციალური უზრუნველყოფა 3,8 3,7 97,4 

  სხვა ხარჯები 1 056,6 679,2 64,3 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 10 187,5 7 958,2 78,1 

  ძირითადი აქტივები  10 187,5 7 958,2 78,1 

02 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება 7 956,9 6 393,7 80,4 

  ხარჯები 560,2 431,9 77,1 

  საქონელი და მომსახურება 560,0 431,7 77,1 

  სხვა ხარჯები 0,2 0,2 100,0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 7 396,7 5 961,8 80,6 

  ძირითადი აქტივები  7 396,7 5 961,8 80,6 

02 01 
01 გზების კაპიტალური შეკეთება 7 350,4 5 915,6 80,5 

  ხარჯები 29,6 29,6 100,0 

  საქონელი და მომსახურება 29,6 29,6 100,0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 7 320,8 5 886,0 80,4 

  ძირითადი აქტივები  7 320,8 5 886,0 80,4 

02 01 
02 გზების მიმდინარე შეკეთება 50,0 0,0 0,0 

  ხარჯები 50,0 0,0 0,0 

  საქონელი და მომსახურება 50,0 0,0 0,0 

02 01 
03 საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება 154,4 87,9 56,9 

  ხარჯები 79,5 13,1 16,5 

  საქონელი და მომსახურება 79,5 13,1 16,5 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 74,9 74,8 99,9 

  ძირითადი აქტივები  74,9 74,8 99,9 

02 01 
04 ქუჩების სარემონტო სამუშაოები 402,1 390,2 97,0 

  ხარჯები 401,1 389,2 97,0 

  საქონელი და მომსახურება 400,9 389,0 97,0 

  სხვა ხარჯები 0,2 0,2 100,0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,0 1,0 100,0 

  ძირითადი აქტივები  1,0 1,0 100,0 

02 02 გარე განათება 855,4 836,1 97,7 
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  ხარჯები 849,5 835,3 98,3 

  საქონელი და მომსახურება 849,4 835,2 98,3 

  სხვა ხარჯები 0,1 0,1 100,0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,9 0,8 13,6 

  ძირითადი აქტივები  5,9 0,8 13,6 

02 02 
01 გარე განათების ელ. ენერგიის ხარჯების ანაზღაურება 645,0 638,1 98,9 

  ხარჯები 645,0 638,1 98,9 

  საქონელი და მომსახურება 645,0 638,1 98,9 

02 02 
02 გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობა 204,5 197,2 96,4 

  ხარჯები 204,5 197,2 96,4 

  საქონელი და მომსახურება 204,4 197,1 96,4 

  სხვა ხარჯები 0,1 0,1 100,0 

02 02 
03 კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში 5,9 0,8 13,6 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,9 0,8 13,6 

  ძირითადი აქტივები  5,9 0,8 13,6 

02 03 
სანიაღვრე არხებისა და სატუმბო სადგურების მშენებლობა, 

რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 
1 000,2 970,1 97,0 

  ხარჯები 768,0 759,2 98,9 

  საქონელი და მომსახურება 763,2 754,5 98,9 

  სოციალური უზრუნველყოფა 3,8 3,7 97,4 

  სხვა ხარჯები 1,0 1,0 100,0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 232,2 210,9 90,8 

  ძირითადი აქტივები  232,2 210,9 90,8 

02 03 
01  სატუმბო სადგურების ელ. ენერგიის ხარჯების ანაზღაურება 40,0 38,1 95,3 

  ხარჯები 40,0 38,1 95,3 

  საქონელი და მომსახურება 40,0 38,1 95,3 

02 03 
03 

სანიაღვრე არხების მოწყობა, სატუმბო სადგურების მშენებლობა-
რეაბილიტაცია 223,7 202,4 90,5 

  ხარჯები 12,5 12,4 99,2 

  საქონელი და მომსახურება 12,5 12,4 99,2 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 211,2 190,0 90,0 

  ძირითადი აქტივები  211,2 190,0 90,0 

02 03 
04 სამელიორაციო სამუშაოები 736,5 729,6 99,1 

  ხარჯები 715,5 708,7 99,0 
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  საქონელი და მომსახურება 710,7 704,0 99,1 

  სოციალური უზრუნველყოფა 3,8 3,7 97,4 

  სხვა ხარჯები 1,0 1,0 100,0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 21,0 20,9 99,5 

  ძირითადი აქტივები  21,0 20,9 99,5 

02 04 ბინათმშენებლობა 786,9 432,7 55,0 

  ხარჯები 786,9 432,7 55,0 

  საქონელი და მომსახურება 19,4 3,4 17,5 

  სუბსიდიები 261,1 239,1 91,6 

  სხვა ხარჯები 506,4 190,2 37,6 

02 04 
01 

მრავალსართულიანი ს/სახლების ფასადების, სახურავებისა და 
სადარბაზოების რეაბილიტაცია 

511,8 193,6 37,8 

  ხარჯები 511,8 193,6 37,8 

  საქონელი და მომსახურება 5,4 3,4 63,0 

  სხვა ხარჯები 506,4 190,2 37,6 

02 04 
02 

მრავალსართულიანი ს/სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია, 
ექსპლოატაცია 

14,0 0,0 0,0 

  ხარჯები 14,0 0,0 0,0 

  საქონელი და მომსახურება 14,0 0,0 0,0 

02 04 
03 საბინაო ფონდის მოვლა-პატრონობა 261,1 239,1 91,6 

  ხარჯები 261,1 239,1 91,6 

  სუბსიდიები 261,1 239,1 91,6 

02 06 კეთილმოწყობის ღონისძიებები 2 913,4 2 232,7 76,6 

  ხარჯები 803,5 666,6 83,0 

  საქონელი და მომსახურება 179,9 96,0 53,4 

  სუბსიდიები 101,0 101,0 100,0 

  სხვა ხარჯები 522,6 469,6 89,9 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 109,9 1 566,1 74,2 

  ძირითადი აქტივები  2 109,9 1 566,1 74,2 

02 06 
01 საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია 2 525,9 1 912,5 75,7 

  ხარჯები 702,5 565,6 80,5 

  საქონელი და მომსახურება 179,9 96,0 53,4 

  სხვა ხარჯები 522,6 469,6 89,9 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 823,4 1 346,9 73,9 

  ძირითადი აქტივები  1 823,4 1 346,9 73,9 
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02 06 
02 ატრაქციონებისა და ტრენაჟორების შეძენა-მონტაჟი 286,5 219,2 76,5 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 286,5 219,2 76,5 

  ძირითადი აქტივები  286,5 219,2 76,5 

02 06 
03 სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა 101,0 101,0 100,0 

  ხარჯები 101,0 101,0 100,0 

  სუბსიდიები 101,0 101,0 100,0 

02 07 სერვისების ცენტრის ხელშეწყობა 303,6 296,9 97,8 

  ხარჯები 302,4 296,1 97,9 

  სუბსიდიები 302,4 296,1 97,9 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,2 0,8 66,7 

  ძირითადი აქტივები  1,2 0,8 66,7 

02 08  სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება 340,5 232,0 68,1 

  ხარჯები 26,0 18,1 69,6 

  სხვა ხარჯები 26,0 18,1 69,6 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 314,5 213,9 68,0 

  ძირითადი აქტივები  314,5 213,9 68,0 

02 10 
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების 

თანადაფინანსება 123,2 0,0 0,0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 123,2 0,0 0,0 

  ძირითადი აქტივები  123,2 0,0 0,0 

02 12 მელიორაციის ხელშეწყობა  132,0 127,8 96,8 

  ხარჯები 128,1 123,9 96,7 

  სუბსიდიები 127,8 123,9 96,9 

  სხვა ხარჯები 0,3 0,0 0,0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,9 3,9 100,0 

  ძირითადი აქტივები  3,9 3,9 100,0 

02 13 ცენტრალური პარკის ხელშეწყობა  54,8 54,7 99,8 

  ხარჯები 54,8 54,7 99,8 

  სუბსიდიები 54,8 54,7 99,8 

03 00 დასუფთავება და გარემოს დაცვა 2 009,7 1 957,6 97,4 

  ხარჯები 1 135,0 1 094,1 96,4 

  საქონელი და მომსახურება 1 996,6 1 944,7 97,4 

  სხვა ხარჯები 1,7 1,7 100,0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 11,4 11,2 98,2 
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  ძირითადი აქტივები  11,4 11,2 98,2 

03 01 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა 1 139,0 1 097,9 96,4 

  ხარჯები 1 135,0 1 094,1 96,4 

  საქონელი და მომსახურება 1 133,7 1 092,8 96,4 

  სხვა ხარჯები 1,3 1,3 100,0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,0 3,8 95,0 

  ძირითადი აქტივები  4,0 3,8 95,0 

03 02 დასუფთავების მოსაკრებლის ადმინისტრირება 133,3 127,5 95,6 

  ხარჯები 133,3 127,5 95,6 

  საქონელი და მომსახურება 133,2 127,4 95,6 

  სხვა ხარჯები 0,1 0,1 100,0 

03 03 გამწვანების სამუშაოები 178,0 177,9 99,9 

  ხარჯები 178,0 177,9 99,9 

  საქონელი და მომსახურება 178,0 177,9 99,9 

03 04 გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა  460,5 455,5 98,9 

  ხარჯები 453,1 448,1 98,9 

  საქონელი და მომსახურება 452,9 447,9 98,9 

  სხვა ხარჯები 0,2 0,2 100,0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 7,4 7,4 100,0 

  ძირითადი აქტივები  7,4 7,4 100,0 

03 05 უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია 98,9 98,8 99,9 

  ხარჯები 98,9 98,8 99,9 

  საქონელი და მომსახურება 98,8 98,7 99,9 

  სხვა ხარჯები 0,1 0,1 100,0 

04 00 განათლება 3 894,4 3 666,8 94,2 

  ხარჯები 2 871,6 2 790,9 97,2 

  საქონელი და მომსახურება 26,4 23,2 87,9 

  სუბსიდიები 2 845,2 2 767,7 97,3 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 022,8 875,9 85,6 

  ძირითადი აქტივები  1 022,8 875,9 85,6 

04 01  სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება 2 860,0 2 781,2 97,2 

  ხარჯები 2 845,2 2 767,7 97,3 

  სუბსიდიები 2 845,2 2 767,7 97,3 
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  არაფინანსური აქტივების ზრდა 14,8 13,5 91,2 

  ძირითადი აქტივები  14,8 13,5 91,2 

04 02 სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია 863,1 725,2 84,0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 863,1 725,2 84,0 

  ძირითადი აქტივები  863,1 725,2 84,0 

04 03 საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები 144,9 137,2 94,7 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 144,9 137,2 94,7 

  ძირითადი აქტივები  144,9 137,2 94,7 

04 04 საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა 26,4 23,2 87,9 

  ხარჯები 26,4 23,2 87,9 

  საქონელი და მომსახურება 26,4 23,2 87,9 

05 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი 4 682,1 4 173,0 89,1 

  ხარჯები 3 730,9 3 471,0 93,0 

  საქონელი და მომსახურება 172,3 5,0 2,9 

  სუბსიდიები 3 463,7 3 385,7 97,7 

  სხვა ხარჯები 39,9 25,3 63,4 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 951,2 702,0 73,8 

  ძირითადი აქტივები  951,2 702,0 73,8 

05 01 სპორტის სფეროს განვითარება 2 849,3 2 559,3 89,8 

  ხარჯები 1 995,0 1 923,6 96,4 

  სუბსიდიები 1 975,0 1 911,4 96,8 

  სხვა ხარჯები 20,0 12,2 61,0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 854,3 635,7 74,4 

  ძირითადი აქტივები  854,3 635,7 74,4 

05 01 
01  სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა 257,0 250,8 97,6 

  ხარჯები 247,0 240,8 97,5 

  სუბსიდიები 247,0 240,8 97,5 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 10,0 10,0 100,0 

  ძირითადი აქტივები  10,0 10,0 100,0 

05 01 
01 01  რაგბის სასპორტო სკოლის ხელშეწყობა 175,0 168,8 96,5 

  ხარჯები 165,0 158,8 96,2 

  სუბსიდიები 165,0 158,8 96,2 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 10,0 10,0 100,0 

  ძირითადი აქტივები  10,0 10,0 100,0 
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05 01 
01 02  ხელბურთის კლუბის "ოქროს ვერძი" ხელშეწყობა 82,0 82,0 100,0 

  ხარჯები 82,0 82,0 100,0 

  სუბსიდიები 82,0 82,0 100,0 

05 01 
02 ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 102,0 38,0 37,3 

  ხარჯები 102,0 38,0 37,3 

  სუბსიდიები 82,0 25,8 31,5 

  სხვა ხარჯები 20,0 12,2 61,0 

05 01 
03 სპორტისა და ტურიზმის ცენტრის ხელშეწყობა 1 730,0 1 663,3 96,1 

  ხარჯები 1 646,0 1 644,8 99,9 

  სუბსიდიები 1 646,0 1 644,8 99,9 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 84,0 18,5 22,0 

  ძირითადი აქტივები  84,0 18,5 22,0 

05 01 
05 კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში 760,3 607,2 79,9 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 760,3 607,2 79,9 

  ძირითადი აქტივები  760,3 607,2 79,9 

05 02 კულტურის სფეროს განვითარება 1 649,8 1 440,3 87,3 

  ხარჯები 1 552,9 1 374,0 88,5 

  საქონელი და მომსახურება 172,3 5,0 2,9 

  სუბსიდიები 1 305,7 1 300,9 99,6 

  სხვა ხარჯები 19,9 13,1 65,8 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 96,9 66,3 68,4 

  ძირითადი აქტივები  96,9 66,3 68,4 

05 02 
01 კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა 1 427,5 1 422,2 99,6 

  ხარჯები 1 360,7 1 355,9 99,6 

  სუბსიდიები 1 305,7 1 300,9 99,6 

  გრანტები 55,0 55,0 100,0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 66,8 66,3 99,3 

  ძირითადი აქტივები  66,8 66,3 99,3 

05 02 
01 01 სახელოვნებო სამხატვრო სასწავლებლის ხელშეწყობა  243,0 242,7 99,9 

  ხარჯები 221,1 220,9 99,9 

  სუბსიდიები 221,1 220,9 99,9 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 21,9 21,8 99,5 

  ძირითადი აქტივები  21,9 21,8 99,5 
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05 02 
01 02 

არჩილ ხორავას სახელობის სკოლისგარეშე სახელოვნებო სასწავლებლის 
ხელშეწყობა 238,0 237,9 100,0 

  ხარჯები 228,0 228,0 100,0 

  სუბსიდიები 228,0 228,0 100,0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 10,0 9,9 99,0 

  ძირითადი აქტივები  10,0 9,9 99,0 

05 02 
01 03 მოსწავლე-ახალგაზრდობის შემოქმედების ცენტრის ხელშეწყობა 214,5 214,5 100,0 

  ხარჯები 212,9 212,9 100,0 

  სუბსიდიები 212,9 212,9 100,0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,6 1,6 100,0 

  ძირითადი აქტივები  1,6 1,6 100,0 

05 02 
01 04 ფოლკლორის ცენტრის ხელშეწყობა 404,7 402,6 99,5 

  ხარჯები 404,7 402,6 99,5 

  სუბსიდიები 404,7 402,6 99,5 

05 02 
01 05 საგამოფენო დარბაზის ხელშეწყობა 70,0 68,8 98,3 

  ხარჯები 67,9 66,7 98,2 

  სუბსიდიები 67,9 66,7 98,2 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,1 2,1 100,0 

  ძირითადი აქტივები  2,1 2,1 100,0 

05 02 
01 06 საბიბლიოთეკო გაერთიანების ხელშეწყობა 202,3 200,7 99,2 

  ხარჯები 171,1 169,8 99,2 

  სუბსიდიები 171,1 169,8 99,2 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 31,2 30,9 99,0 

  ძირითადი აქტივები  31,2 30,9 99,0 

05 02 
01 07 რეგიონალური თეატრების საერთაშორისო ფესტივალის მხარდაჭერა 55,0 55,0 100,0 

  ხარჯები 55,0 55,0 100,0 

  გრანტები 55,0 55,0 100,0 

05 02 
02 კულტურული ღონისძიებები 192,2 18,1 9,4 

  ხარჯები 192,2 18,1 9,4 

  საქონელი და მომსახურება 172,3 5,0 2,9 

  სხვა ხარჯები 19,9 13,1 65,8 

05 02 
03 კაპიტალური დაბანდებები კულტურის სფეროში 30,1 0,0 0,0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 30,1 0,0 0,0 

  ძირითადი აქტივები  30,1 0,0 0,0 
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05 03 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა         183,0 173,4 94,8 

  ხარჯები 183,0 173,4 94,8 

  სუბსიდიები 183,0 173,4 94,8 

06 00  ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 3 631,5 3 278,6 90,3 

  ხარჯები 3 622,1 3 270,0 90,3 

  საქონელი და მომსახურება 33,9 33,9 100,0 

  სუბსიდიები 2 085,5 1 768,1 84,8 

  სოციალური უზრუნველყოფა 1 488,1 1 456,4 97,9 

  სხვა ხარჯები 14,6 11,6 79,5 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 9,4 8,6 91,5 

  ძირითადი აქტივები  9,4 8,6 91,5 

06 01 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება  170,0 169,8 99,9 

  ხარჯები 165,6 165,5 99,9 

  სუბსიდიები 165,6 165,5 99,9 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,4 4,3 97,7 

  ძირითადი აქტივები  4,4 4,3 97,7 

06 02 ჯანდაცვის სხვა პროგრამები 814,4 740,4 90,9 

  ხარჯები 814,4 740,4 90,9 

  საქონელი და მომსახურება 33,9 33,9 100,0 

  სუბსიდიები 30,0 30,0 100,0 

  სოციალური უზრუნველყოფა 750,5 676,5 90,1 

06 02 
01 მოსახლეობის სტაციონარული მკურნალობა 421,1 397,9 94,5 

  ხარჯები 421,1 397,9 94,5 

  სოციალური უზრუნველყოფა 421,1 397,9 94,5 

06 02 
02  მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა 175,0 149,7 85,5 

  ხარჯები 175,0 149,7 85,5 

  სოციალური უზრუნველყოფა 175,0 149,7 85,5 

06 02 
04 

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

33,9 33,9 100,0 

  ხარჯები 33,9 33,9 100,0 

  საქონელი და მომსახურება 33,9 33,9 100,0 

06 02 
05 შშმ ბავშვთა რეაბილიტაციის დაფინანსება 102,9 82,3 80,0 

  ხარჯები 102,9 82,3 80,0 

  სოციალური უზრუნველყოფა 102,9 82,3 80,0 
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06 02 
06 

ფენილკეტონურიით და ცელიაკიით დაავადებულთა (18 წლამდე ასაკის)  
კვებითი დანამატებით უზრუნველყოფა 5,0 3,0 60,0 

  ხარჯები 5,0 3,0 60,0 

  სოციალური უზრუნველყოფა 5,0 3,0 60,0 

06 02 
07 კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე ბენეფიციართა დახმარება 1,9 0,7 36,8 

  ხარჯები 1,9 0,7 36,8 

  სოციალური უზრუნველყოფა 1,9 0,7 36,8 

06 02 
08 დაწყებითი კლასის მოსწავლეთა პროფილაქტიკური გამოკვლევა 5,4 3,8 70,4 

  ხარჯები 5,4 3,8 70,4 

  სოციალური უზრუნველყოფა 5,4 3,8 70,4 

06 02 
09 

მოსახლეობაში ბავშვთა კომპლექსური სამედიცინო გასინჯვები და 
ლაბორატორიული გამოკვლევები 

39,2 39,1 99,7 

  ხარჯები 39,2 39,1 99,7 

  სოციალური უზრუნველყოფა 39,2 39,1 99,7 

06 02 
10 

საქმიანობათა ცენტრი ფოთში უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის 
ხელშეწყობისათვის 

30,0 30,0 100,0 

  ხარჯები 30,0 30,0 100,0 

  სუბსიდიები 30,0 30,0 100,0 

06 04 სოციალური დაცვა 874,8 909,2 103,9 

  ხარჯები 874,8 909,2 103,9 

  სუბსიდიები 122,6 117,7 96,0 

  სოციალური უზრუნველყოფა 737,6 779,9 105,7 

  სხვა ხარჯები 14,6 11,6 79,5 

06 04 
01 სარიტუალო მომსახურება 50,0 31,4 62,8 

  ხარჯები 50,0 31,4 62,8 

  სოციალური უზრუნველყოფა 50,0 31,4 62,8 

06 04 
02 მარტოხელა მშობელთა დახმარება 61,0 59,8 98,0 

  ხარჯები 61,0 59,8 98,0 

  სოციალური უზრუნველყოფა 61,0 59,8 98,0 

06 04 
03  ბავშვთა ცენტრის ხელშეწყობა 116,5 115,9 99,5 

  ხარჯები 116,5 115,9 99,5 

  სუბსიდიები 116,5 115,9 99,5 

06 04 
04 

განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ავადმყოფთა და დიალიზის 
პროგრამაში მონაწილეთა ტრანსპორტირება 

46,7 45,4 97,2 

  ხარჯები 46,7 45,4 97,2 
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  სოციალური უზრუნველყოფა 46,7 45,4 97,2 

06 04 
05 

2008 წლის აგვისტოს მოვლენების დროს რუსეთის აგრესიის შედეგად 
დაღუპულთა ოჯახებისა და დაჭრილ მოქალაქეთა დახმარება 

16,0 15,7 98,1 

  ხარჯები 16,0 15,7 98,1 

  სოციალური უზრუნველყოფა 16,0 15,7 98,1 

06 04 
06 

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

მონაწილეთა დახმარება 
6,6 6,6 100,0 

  ხარჯები 6,6 6,6 100,0 

  სოციალური უზრუნველყოფა 6,6 6,6 100,0 

06 04 
07 სარეზერვო ფონდიდან შეჭირვებულ ოჯახებზე გაწეული დახმარებები 0,0 79,7   

  ხარჯები 0,0 79,7   

  სოციალური უზრუნველყოფა 0,0 74,7   

  სხვა ხარჯები 0,0 5,0   

06 04 
08 

უსინათლოებისა და ყრუ-მუნჯთა მატერიალური დახმარება 
კომუნალური გადასახადების დასაფინანსებლად 37,2 36,0 96,8 

  ხარჯები 37,2 36,0 96,8 

  სოციალური უზრუნველყოფა 37,2 36,0 96,8 

06 04 
09 უსინათლოებისათვის წნევის გამზომი ხმოვანი აპარატების შეძენა 1,0 0,0 0,0 

  ხარჯები 1,0 0,0 0,0 

  სხვა ხარჯები 1,0 0,0 0,0 

06 04 
10 

შშმ ბავშვთა დღის ცენტრის დახმარება კომუნალური გადასახადების 
დასაფინანსებლად 

6,1 1,8 29,5 

  ხარჯები 6,1 1,8 29,5 

  სუბსიდიები 6,1 1,8 29,5 

06 04 
11 სტუდენტთა ფინანსური მხარდაჭერა 0,5 0,5 100,0 

  ხარჯები 0,5 0,5 100,0 

  სოციალური უზრუნველყოფა 0,5 0,5 100,0 

06 04 
12  ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის ღონისძიებები 1,0 0,0 0,0 

  ხარჯები 1,0 0,0 0,0 

  სოციალური უზრუნველყოფა 1,0 0,0 0,0 

06 04 
14 ახალშობილთა ოჯახების დახმარება 17,0 16,0 94,1 

  ხარჯები 17,0 16,0 94,1 

  სოციალური უზრუნველყოფა 17,0 16,0 94,1 

06 04 
16 მრავალშვილიანი ოჯახების ყოველთვიური დახმარება 226,0 225,5 99,8 

  ხარჯები 226,0 225,5 99,8 
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  სოციალური უზრუნველყოფა 226,0 225,5 99,8 

06 04 
17 ხუთი და მეტშვილიანი ოჯახების დახმარება 42,0 42,0 100,0 

  ხარჯები 42,0 42,0 100,0 

  სოციალური უზრუნველყოფა 42,0 42,0 100,0 

06 04 
18 სადღესასწაულო დღეებთან დაკავშირებული დახმარებები 45,1 41,1 91,1 

  ხარჯები 45,1 41,1 91,1 

  სოციალური უზრუნველყოფა 45,1 41,1 91,1 

06 04 
19 

განსაკუთრებით მძიმე  საცხოვრებელ პირობებში, ასევე უბედური 
შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული 

ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარება 
53,0 52,0 98,1 

  ხარჯები 53,0 52,0 98,1 

  სოციალური უზრუნველყოფა 47,8 47,8 100,0 

  სხვა ხარჯები 5,2 4,2 80,8 

06 04 
20 

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

გაზიფიცირების ხელშეწყობის პროგრამა  
9,0 3,0 33,3 

  ხარჯები 9,0 3,0 33,3 

  სოციალური უზრუნველყოფა 0,6 0,6 100,0 

  სხვა ხარჯები 8,4 2,4 28,6 

06 04 
21 გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობის პროგრამა 2,0 0,0 0,0 

  ხარჯები 2,0 0,0 0,0 

  სოციალური უზრუნველყოფა 2,0 0,0 0,0 

06 04 
22 

თავშესაფრის გარეშე დარჩენილი ოჯახების დროებითი საცხოვრებელი 
ბინის ქირით უზრუნველყოფის პროგრამა 

6,2 5,0 80,6 

  ხარჯები 6,2 5,0 80,6 

  სოციალური უზრუნველყოფა 6,2 5,0 80,6 

06 04 
23 შეჭირვებული ოჯახების შეშით უზრუნველყოფის პროგრამა  40,0 40,0 100,0 

  ხარჯები 40,0 40,0 100,0 

  სოციალური უზრუნველყოფა 40,0 40,0 100,0 

06 04 
24 

ახალი კორონავირუსის (COVIDD-19) პანდემიით გამოწვეული 
სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე მოსახლეობის 

საკვები პროდუქტებით უზრუნველყოფის პროგრამა 
91,9 91,8 99,9 

  ხარჯები 91,9 91,8 99,9 

  სოციალური უზრუნველყოფა 91,9 91,8 99,9 

06 07  სოციალური მომსახურების ცენტრის ხელშეწყობა 992,3 990,6 99,8 

  ხარჯები 987,3 986,3 99,9 

  სუბსიდიები 987,3 986,3 99,9 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,0 4,3 86,0 




