
                                                                                                                                                                  

დანართი  

 

 

ა(ა)იპ - აკაკი ჩხაიძის სახელობის სახელოვნებო სამხატვრო სასწავლებელი 

2023 წლის ნაერთი ბიუჯეტი 

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                 ათას ლარებში 

დასახელება  
სულ  

2023 წლის 

გეგმა   

მ.შ. 

საკუთარი 

სახსრები  

მ.შ. 

მუნიციპალური 

ბიუჯეტი  

შემოსულობები  305.0 15.0 290.0 

    შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან     

        გრანტები     

               შემოსულობები არაფინანსური აქტივებიდან     

               შემოსულობები ფინანსური აქტივებიდან     

                ვალდებულებების  ზრდა     

გადასახდელები  305.0 15.0 290.0 

    ხარჯები  297.2 12.0 285.2 

          შრომის ანაზღაურება  221.0  221.0 

          საქონელი და მომსახურება  75.7 11.5 64.2 

          პროცენტი     

          სუბსიდიები     

          გრანტები     

          სოციალური უზრუნველყოფა     

          სხვა ხარჯები  0.5 0.5  

    არაფინანსური აქტივების ზრდა  7.8 3.0 4.8 

    ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)     

ვალდებულებების  კლება     

ნაშთის ცვლილება     

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                  

დანართი  

 

 

ა(ა)იპ - ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საგამოფენო დარბაზი 

2023 წლის ნაერთი ბიუჯეტი 

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                 ათას ლარებში 

დასახელება  
სულ  

2023 წლის 

გეგმა   

მ.შ. 

საკუთარი 

სახსრები  

მ.შ. 

მუნიციპალური 

ბიუჯეტი  

შემოსულობები  95.0  95.0 

    შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან     

        გრანტები     

               შემოსულობები არაფინანსური აქტივებიდან     

               შემოსულობები ფინანსური აქტივებიდან     

                ვალდებულებების  ზრდა     

გადასახდელები  95.0  95.0 

    ხარჯები  95.0  95.0 

          შრომის ანაზღაურება  80.0  80.0 

          საქონელი და მომსახურება  15.0  15.0 

          პროცენტი     
          სუბსიდიები     
          გრანტები     
          სოციალური უზრუნველყოფა     
          სხვა ხარჯები     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა     

    ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)     

ვალდებულებების  კლება     

ნაშთის ცვლილება     

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                  

დანართი  

 

 

ა(ა)იპ - ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ფოლკლორის ცენტრი 

2023 წლის ნაერთი ბიუჯეტი 

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                 ათას ლარებში 

დასახელება  
სულ  

2023 წლის 

გეგმა   

მ.შ. 

საკუთარი 

სახსრები  

მ.შ. 

მუნიციპალური 

ბიუჯეტი  

შემოსულობები  530.0 30.0 500.0 

    შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან     

        გრანტები     

               შემოსულობები არაფინანსური აქტივებიდან     

               შემოსულობები ფინანსური აქტივებიდან     

                ვალდებულებების  ზრდა     

გადასახდელები  530.0 30.0 500.0 

    ხარჯები  530.0 30.0 500.0 

          შრომის ანაზღაურება  375.0 15.0 360.0 

          საქონელი და მომსახურება  155.0 15.0 140.0 

          პროცენტი     

          სუბსიდიები     

          გრანტები     

          სოციალური უზრუნველყოფა     
          სხვა ხარჯები     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა     

    ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)     

ვალდებულებების  კლება     

ნაშთის ცვლილება     

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                  

დანართი  

 

 

ა(ა)იპ - ქალაქ ფოთის მუნიციპალური ინსპექცია 

2023 წლის ნაერთი ბიუჯეტი 

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                 ათას ლარებში 

დასახელება  
სულ  

2023 წლის 

გეგმა   

მ.შ. 

საკუთარი 

სახსრები  

მ.შ. 

მუნიციპალური 

ბიუჯეტი  

შემოსულობები  400.0  400.0 

    შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან     

        გრანტები     

               შემოსულობები არაფინანსური აქტივებიდან     

               შემოსულობები ფინანსური აქტივებიდან     

                ვალდებულებების  ზრდა     

გადასახდელები  400.0  400.0 

    ხარჯები  400.0  400.0 

          შრომის ანაზღაურება  355.0  355.0 

          საქონელი და მომსახურება  45.0  45.0 

          პროცენტი     

          სუბსიდიები     
          გრანტები     
          სოციალური უზრუნველყოფა     
          სხვა ხარჯები     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა     

    ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)     

ვალდებულებების  კლება     

ნაშთის ცვლილება     

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                  

დანართი  

 

 

ა(ა)იპ - ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სერვისების ცენტრი 

2023 წლის ნაერთი ბიუჯეტი 

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                 ათას ლარებში 

დასახელება  
სულ  

2023 წლის 

გეგმა   

მ.შ. 

საკუთარი 

სახსრები  

მ.შ. 

მუნიციპალური 

ბიუჯეტი  

შემოსულობები  495,3 110,0 385,3 

    შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან     

        გრანტები     

               შემოსულობები არაფინანსური აქტივებიდან     

               შემოსულობები ფინანსური აქტივებიდან     

                ვალდებულებების  ზრდა     

გადასახდელები  495,3 110,0 385,3 

    ხარჯები  495,3 110,0 385,3 

          შრომის ანაზღაურება  392,8 40,0 352,8 

          საქონელი და მომსახურება  101,9 70,0 31,9 

          პროცენტი     

          სუბსიდიები     

          გრანტები     
          სოციალური უზრუნველყოფა     
          სხვა ხარჯები  0,6  0,6 

    არაფინანსური აქტივების ზრდა     

    ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)     

ვალდებულებების  კლება     

ნაშთის ცვლილება     

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                  

დანართი  

 

 

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

2023 წლის ნაერთი ბიუჯეტი 

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                 ათას ლარებში 

დასახელება  
სულ  

2023 წლის 

გეგმა   

მ.შ. 

საკუთარი 

სახსრები  

მ.შ. 

მუნიციპალური 

ბიუჯეტი  

შემოსულობები  110,0  110,0 

    შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან     

        გრანტები     

               შემოსულობები არაფინანსური აქტივებიდან     

               შემოსულობები ფინანსური აქტივებიდან     

                ვალდებულებების  ზრდა     

გადასახდელები  110,0  110,0 

    ხარჯები  110,0  110,0 

          შრომის ანაზღაურება  71,3  71,3 

          საქონელი და მომსახურება  38,7  38,7 

          პროცენტი     
          სუბსიდიები     
          გრანტები     
          სოციალური უზრუნველყოფა     
          სხვა ხარჯები     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა     

    ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)     

ვალდებულებების  კლება     

ნაშთის ცვლილება     

 

 

 

 

 



 

დანართი  

 

 

ა(ა)იპ - სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება -  

რაგბის სასპორტო სკოლა 

2023 წლის ნაერთი ბიუჯეტი 

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                 ათას ლარებში 

დასახელება  
სულ  

2023 წლის 

გეგმა   

მ.შ. 

საკუთარი 

სახსრები  

მ.შ. 

მუნიციპალური 

ბიუჯეტი  

შემოსულობები  315.0 85.0 230.0 

    შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან     

        გრანტები     

               შემოსულობები არაფინანსური აქტივებიდან     

               შემოსულობები ფინანსური აქტივებიდან     

                ვალდებულებების  ზრდა     

გადასახდელები  315.0 85.0 230.0 

    ხარჯები  315.0 85.0 230.0 

          შრომის ანაზღაურება  227.7 85.0 137.7 

          საქონელი და მომსახურება  92.3  92.3 

          პროცენტი     

          სუბსიდიები     

          გრანტები     
          სოციალური უზრუნველყოფა     
          სხვა ხარჯები     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა     

    ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)     

ვალდებულებების  კლება     

ნაშთის ცვლილება     

 

 

 

 

 



 

დანართი  

 

 

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

2023 წლის ნაერთი ბიუჯეტი 

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                 ათას ლარებში 

დასახელება  
სულ  

2023 წლის 

გეგმა   

მ.შ. 

საკუთარი 

სახსრები  

მ.შ. 

მუნიციპალური 

ბიუჯეტი  

შემოსულობები  1250.0  1250.0 

    შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან     

        გრანტები     

               შემოსულობები არაფინანსური აქტივებიდან     

               შემოსულობები ფინანსური აქტივებიდან     

                ვალდებულებების  ზრდა     

გადასახდელები  1250.0  1250.0 

    ხარჯები  1250.0  1250.0 

          შრომის ანაზღაურება  683.8  683.8 

          საქონელი და მომსახურება  566.2  566.2 

          პროცენტი     

          სუბსიდიები     

          გრანტები     
          სოციალური უზრუნველყოფა     
          სხვა ხარჯები     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა     

    ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)     

ვალდებულებების  კლება     

ნაშთის ცვლილება     

 

 

 

 

 

 

 



 

დანართი  

 

 

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

2023 წლის ნაერთი ბიუჯეტი 

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                 ათას ლარებში 

დასახელება  
სულ  

2023 წლის 

გეგმა   

მ.შ. 

საკუთარი 

სახსრები  

მ.შ. 

მუნიციპალური 

ბიუჯეტი  

შემოსულობები  1650.0 50.0 1600.0 

    შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან     

        გრანტები     

               შემოსულობები არაფინანსური აქტივებიდან     

               შემოსულობები ფინანსური აქტივებიდან     

                ვალდებულებების  ზრდა     

გადასახდელები  1650.0 50.0 1600.0 

    ხარჯები  1650.0 50.0 1600.0 

          შრომის ანაზღაურება  1272.0  1272.0 

          საქონელი და მომსახურება  308.0 50.0 258.0 

          პროცენტი     

          სუბსიდიები     

          გრანტები     

          სოციალური უზრუნველყოფა     

          სხვა ხარჯები  70.0  70.0 

    არაფინანსური აქტივების ზრდა     

    ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)     

ვალდებულებების  კლება     

ნაშთის ცვლილება     

 

 

 

 

 

 

 



 

დანართი  

 

 

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

2023 წლის ნაერთი ბიუჯეტი 

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                 ათას ლარებში 

დასახელება  
სულ  

2023 წლის 

გეგმა   

მ.შ. 

საკუთარი 

სახსრები  

მ.შ. 

მუნიციპალური 

ბიუჯეტი  

შემოსულობები  198.6 38.6 160.0 

    შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან     

        გრანტები     

               შემოსულობები არაფინანსური აქტივებიდან     

               შემოსულობები ფინანსური აქტივებიდან     

                ვალდებულებების  ზრდა     

გადასახდელები  198.6 38.6 160.0 

    ხარჯები  198.6 38.6 160.0 

          შრომის ანაზღაურება  134.7 10.7 124.0 

          საქონელი და მომსახურება  63.9 27.9 36.0 

          პროცენტი     

          სუბსიდიები     

          გრანტები     

          სოციალური უზრუნველყოფა     

          სხვა ხარჯები     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა     

    ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)     

ვალდებულებების  კლება     

ნაშთის ცვლილება     

 

 

 

 

 

 

 



 

დანართი  

 

 

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

ცენტრი 

2023 წლის ნაერთი ბიუჯეტი 

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                 ათას ლარებში 

დასახელება  
სულ  

2023 წლის 

გეგმა   

მ.შ. 

საკუთარი 

სახსრები  

მ.შ. 

მუნიციპალური 

ბიუჯეტი  

შემოსულობები  240.0 95.0 145.0 

    შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან     

        გრანტები     

               შემოსულობები არაფინანსური აქტივებიდან     

               შემოსულობები ფინანსური აქტივებიდან     

                ვალდებულებების  ზრდა     

გადასახდელები  240.0 95.0 145.0 

    ხარჯები  235.0 90.0 145.0 

          შრომის ანაზღაურება  211.0 70.0 141.0 

          საქონელი და მომსახურება  19.0 15.0 4.0 

          პროცენტი     

          სუბსიდიები     

          გრანტები     

          სოციალური უზრუნველყოფა     

          სხვა ხარჯები  5.0 5.0  

    არაფინანსური აქტივების ზრდა  5.0 5.0  

    ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)     

ვალდებულებების  კლება     

ნაშთის ცვლილება     

 

 

 

 

 

 



 

დანართი  

 

 

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

2023 წლის ნაერთი ბიუჯეტი 

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                 ათას ლარებში 

დასახელება  
სულ  

2023 წლის 

გეგმა   

მ.შ. 

საკუთარი 

სახსრები  

მ.შ. 

მუნიციპალური 

ბიუჯეტი  

შემოსულობები  311.5 41.5 270.0 

    შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან     

        გრანტები     

               შემოსულობები არაფინანსური აქტივებიდან     

               შემოსულობები ფინანსური აქტივებიდან     

                ვალდებულებების  ზრდა     

გადასახდელები  311.5 41.5 270.0 

    ხარჯები  311.5 41.5 270.0 

          შრომის ანაზღაურება  274.3 19.4 254.9 

          საქონელი და მომსახურება  36.7 21.6 15.1 

          პროცენტი     

          სუბსიდიები     

          გრანტები     

          სოციალური უზრუნველყოფა     

          სხვა ხარჯები  0.5 0.5  

    არაფინანსური აქტივების ზრდა     

    ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)     

ვალდებულებების  კლება     

ნაშთის ცვლილება     

 

 

 

 

 

 

 



 

დანართი  

 

 

ა(ა)იპ - ქალაქის-ფოთის ცენტრალური პარკი 

2023 წლის ნაერთი ბიუჯეტი 

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                 ათას ლარებში 

დასახელება  
სულ  

2023 წლის 

გეგმა   

მ.შ. 

საკუთარი 

სახსრები  

მ.შ. 

მუნიციპალური 

ბიუჯეტი  

შემოსულობები  750.0 150.0 600.0 

    შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან     

        გრანტები     

               შემოსულობები არაფინანსური აქტივებიდან     

               შემოსულობები ფინანსური აქტივებიდან     

                ვალდებულებების  ზრდა     

გადასახდელები  750.0 150.0 600.0 

    ხარჯები  750.0 150.0 600.0 

          შრომის ანაზღაურება  442.0  442.0 

          საქონელი და მომსახურება  308.0 150.0 158.0 

          პროცენტი     

          სუბსიდიები     

          გრანტები     

          სოციალური უზრუნველყოფა     

          სხვა ხარჯები     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა     

    ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)     

ვალდებულებების  კლება     

ნაშთის ცვლილება     

 

 

 

 

 

 

 



 

დანართი  

 

 

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

2023 წლის ნაერთი ბიუჯეტი 

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                 ათას ლარებში 

დასახელება  
სულ  

2023 წლის 

გეგმა   

მ.შ. 

საკუთარი 

სახსრები  

მ.შ. 

მუნიციპალური 

ბიუჯეტი  

შემოსულობები  3350.0  3350.0 

    შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან     

        გრანტები     

               შემოსულობები არაფინანსური აქტივებიდან     

               შემოსულობები ფინანსური აქტივებიდან     

                ვალდებულებების  ზრდა     

გადასახდელები  3350.0  3350.0 

    ხარჯები  3350.0  3350.0 

          შრომის ანაზღაურება  2515.0  2515.0 

          საქონელი და მომსახურება  813.7  813.7 

          პროცენტი     

          სუბსიდიები     

          გრანტები     

          სოციალური უზრუნველყოფა  20,0  20,0 

          სხვა ხარჯები  1,3  1,3 

    არაფინანსური აქტივების ზრდა     

    ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)     

ვალდებულებების  კლება     

ნაშთის ცვლილება     

 

 

 

 

 

 

 



 

დანართი  

 

 

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

ცენტრი 

2023 წლის ნაერთი ბიუჯეტი 

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                 ათას ლარებში 

დასახელება  
სულ  

2023 წლის 

გეგმა   

მ.შ. 

საკუთარი 

სახსრები  

მ.შ. 

მუნიციპალური 

ბიუჯეტი  

შემოსულობები  311,0 81,0 230,0 

    შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან     

        გრანტები     

               შემოსულობები არაფინანსური აქტივებიდან     

               შემოსულობები ფინანსური აქტივებიდან     

                ვალდებულებების  ზრდა     

გადასახდელები  311,0 81,0 230,0 

    ხარჯები  311,0 81,0 230,0 

          შრომის ანაზღაურება  230,0  230,0 

          საქონელი და მომსახურება  81,0 81,0  

          პროცენტი     

          სუბსიდიები     

          გრანტები     

          სოციალური უზრუნველყოფა     

          სხვა ხარჯები     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა     

    ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)     

ვალდებულებების  კლება     

ნაშთის ცვლილება     

 

 

 

 

 

 



 

დანართი  

 

 

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

2023 წლის ნაერთი ბიუჯეტი 

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                 ათას ლარებში 

დასახელება  
სულ  

2023 წლის 

გეგმა   

მ.შ. 

საკუთარი 

სახსრები  

მ.შ. 

მუნიციპალური 

ბიუჯეტი  

შემოსულობები  135.0  135.0 

    შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან     

        გრანტები     

               შემოსულობები არაფინანსური აქტივებიდან     

               შემოსულობები ფინანსური აქტივებიდან     

                ვალდებულებების  ზრდა     

გადასახდელები  135.0  135.0 

    ხარჯები  135.0  135.0 

          შრომის ანაზღაურება  96.4  96.4 

          საქონელი და მომსახურება  38.6  38.6 

          პროცენტი     

          სუბსიდიები     

          გრანტები     

          სოციალური უზრუნველყოფა     

          სხვა ხარჯები     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა     

    ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)     

ვალდებულებების  კლება     

ნაშთის ცვლილება     

 

 

 

 

 

 

 



 

დანართი  

 

 

ა(ა)იპ - თვითმმართველი ქალაქ ფოთის საბიბლიოთეკო გაერთიანება 

2023 წლის ნაერთი ბიუჯეტი 

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                 ათას ლარებში 

დასახელება  
სულ  

2023 წლის 

გეგმა   

მ.შ. 

საკუთარი 

სახსრები  

მ.შ. 

მუნიციპალური 

ბიუჯეტი  

შემოსულობები  231.5 1.5 230.0 

    შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან     

        გრანტები     

               შემოსულობები არაფინანსური აქტივებიდან     

               შემოსულობები ფინანსური აქტივებიდან     

                ვალდებულებების  ზრდა     

გადასახდელები  231.5 1.5 230.0 

    ხარჯები  231.5 1.5 230.0 

          შრომის ანაზღაურება  181.2  181.2 

          საქონელი და მომსახურება  50.3 1.5 48.8 

          პროცენტი     

          სუბსიდიები     

          გრანტები     

          სოციალური უზრუნველყოფა     

          სხვა ხარჯები     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა     

    ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)     

ვალდებულებების  კლება     

ნაშთის ცვლილება     

 

 

 

 

 

 

 



 

 

დანართი  

 

 

ა(ა)იპ - ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მრავალფუნქციური საცურაო კომპლექსი 

2023 წლის ნაერთი ბიუჯეტი 

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ათას ლარებში 

    

დასახელება  
სულ  

2023 წლის 

გეგმა   

მ.შ. 

საკუთარი 

სახსრები  

მ.შ. 

მუნიციპალური 

ბიუჯეტი  

შემოსულობები  1050,0 300,0 750,0 

    შემოსულობები სხვა შემოსავლებიდან     

        გრანტები     

               შემოსულობები არაფინანსური აქტივებიდან     

               შემოსულობები ფინანსური აქტივებიდან     

                ვალდებულებების  ზრდა     

გადასახდელები  1050,0 300,0 750,0 

    ხარჯები  1050,0 300,0 750,0 

          შრომის ანაზღაურება  714,6  714,6 

          საქონელი და მომსახურება  335,4 300,0 35,4 

          პროცენტი     

          სუბსიდიები     

          გრანტები     

          სოციალური უზრუნველყოფა     

          სხვა ხარჯები     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა     

    ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)     

ვალდებულებების  კლება     

ნაშთის ცვლილება     

 

 


