
2021 წელს ქალაქის ბიუჯეტში საკუთარი შემოსავლები 23 002.0 ათას ლარს შეადგენდა.  

2021 წელს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან, პრიორიტეტების მიხედვით 

დაფინანსებამ შეადგინა: 

 ინფრასტრუქტურის განვითარება - 11 576.7 ათასი ლარი;  

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა - 1 957.6 ათასი ლარი; 

 განათლება - 3 666.8 ათასი ლარი; 

 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი - 4 173.0 ათ. ლარი; 

 ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა -  3 278.6 ათასი ლარი; 

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები - 5 094.0 ათ.ლარი. 

დაფინანსებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მოცულობა 10%-ით მეტია 2020 

წელთან შედარებით. 

 

 

2021 წელი მნიშვნელოვანი წელი იყო ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებისა 

და ახალი ამოცანების დასახვის კუთხით, სარემონტო სამუშაოები ჩატარდა მრავალბინიან 

საცხოვრებელ სახლებში, საჯარო სკოლებში, სკოლამდელ სააღმზრდელო დაწესებულებებსა 

და სხვა ობიექტებზე. 

2021 წელს დასრულდა 2020 წელს დაწყებული შემდეგი პროექტები: 

განხორციელდა ფოთის  N2, N3, N7 და N13 სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების 

სარემონტო სამუშაოები, მათ შორის გათბობის სამუშაოები, (სახელშეკრულებო ღირებულება 

შეადგენდა 41 299,72 ლარი). 

 N14 სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულების სახურავის გადახურვის  სამუშაოები. 

სახელშეკრულებო ღირებულება  შეადგენდა 76 097,67  ლარს. 

N12 სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები. 

სახელშეკრულებო ღირებულება  შეადგენდა 163 977,15 ლარს, 

N17 სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულების შენობის გარე ფასადის სარემონტო 

სამუშაოები, შენობის სამი კიბის რეკონსტრუქცია, შიდა სარემონტო და ელექტრო-სამონტაჟო 

სამუშაოები. სახელშეკრულებო ღირებულება  შეადგენდა 225 038,89 ლარს, 

ქალაქ ფოთში, კიკალეიშვილის N2 ში,  გეგიძის ქუჩა N20, კოსტავას ქუჩა N5, ბარათაშვილის 

ქუჩა N25, გამსახურდიას ქუჩა N16 და ზამბახიძის ქუჩა N26, ნ. ვაჩნაძის I ჩიხის N9,რეკვავას 

ქუჩა N63, 9 აპრილის ხეივანი  N31, დავით აღმაშენებლის ქუჩა N30, 9 აპრილის ხეივანი N29 

საცხოვრებელი სახლების  სახურავების რეაბილიტაციის  სამუშაოები. სახელშეკრულებო 

ღირებულება შეადგენდა  782 274,79 ლარს. 

N11 საჯარო სკოლის ელ. განათების მოწყობის სამუშაოები. სახელშეკრულებო ღირებულება  

შეადგენდა 73419,59 ლარს, 



ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოები ჩატარდა გურიის ქუჩა N177, N179, N181, N187, N189; 

არზიანის N8 საცხოვრებელ სახლებში .სახელშეკრულებო ღირებულება  შეადგენდა 148 503, 

16 ლარს. 

9 აპრილის ქუჩა N25, აკაკის ქუჩა N108, N110, N110ა, მემედ აბაშიძის ქუჩა N14 და არზიანის, 

კრატასიუკისა და არაგვისპირელის, გურიის ქუჩა N59, ქორქიას ქუჩა N34,   მდებარე მინი 

სპორტული მოედნების კაპ.შეკეთების სამუშაოები. სახელშეკრულებო ღირებულება  

შეადგენდა 331 773, 01 ლარს. 

ქალაქ ფოთში, მინი სპორტული მოედნის (ნინოშვილის ქუჩა N37-ის და გალაქტიონ ტაბიძის 

N32-ის მიმდებარედ)  მშენებლობის სამუშაოები. სახელშეკრულებო ღირებულება  

შეადგენდა 191 813,3 ლარს. 

ტრენაჟორების  შეძენა-მონტაჟის  (თანმდევი მომსახურება) სამუშაოები. სახელშეკრულებო 

ღირებულება  შეადგენდა 162 943, 41 ლარს. 

ქალაქ ფოთში, მალთაყვის სასაფლაოს ძველი ღობის ერთი მონაკვეთის დემონტაჟის და მის 

ადგილზე ახალი ღობის, ასევე, მალთაყვის უბანში ბარათაშვილის ქუჩის მხრიდან 

გამოყოფილი მიწის ნაკვეთის შემოღობვის სამუშაოები. სახელშეკრულებო ღირებულება  

შეადგენდა 67 714,57 ლარს, 

 

რეაბილიტაცია ჩაუტარდა შემდეგ ქუჩებს: 

ბერდიანკის ქუჩა - სახელშეკრულებო ღირებულებამ შეადგინა 498 475,64ლ. 

იერუსალიმის ქუჩა-სახელშეკრულებო ღირებულება შეადგენდა 1 376 562,16 ლარი. 

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) სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები. სახელშეკრულებო ღირებულება შეადგენდა 2943207,40  ლარი დღგ18%-ის 

ჩათვლით. ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 2942769,88   

ფოთში, 26 მაისის ქუჩის რეაბილიტაციის სამუშაოები. სახელშეკრულებო ღირებულება 

შეადგენდა 1 175 783,88   

ფაზისის ქუჩის მონაკვეთის გარე განათების მოწყობის (ელ.განათება) სამუშაოები. 

სახელშეკრულებო ღირებულება შეადგენდა 98 757,28 

ქალაქ ფოთში, საავტომობილო გზის სავალ ნაწილზე, ჰორიზონტალური მონიშვნის და 

საგზაო ნიშნების მოწყობის სამუშაოები, თანხით 55 139,89ლარი 



ქალაქ ფოთის  ცენტრალური კულტურისა და დასვენების პარკის მოწყობის სამუშაოები. 

სახელშეკრულებო ღირებულება შეადგენდა 1 819 422,23  ლარს.ცენტრალური კულტურისა 

და დასვენების პარკში შადრევნის მოწყობის სამუშაოები. სახელშეკრულებო ღირებულება 

შეადგენდა 243 334,60 ლარ ცენტრალური კულტურისა და დასვენების პარკში ავტოდრომის 

მოწყობის     სამუშაოები. სახელშეკრულებო ღირებულება შეადგენდა  244 258,34  ლარს. 

 2021 წელს დაიგეგმა და დაიწყო : 

ქალაქ ფოთში, ქალაქ ფოთში, აბესალომ ვეკუას ქუჩაზე, ახალი სატუმბი სადგურის 

მშენებლობის სამუშაოები.  სახელშეკრულებო ღირებულება -01 325 501,62 ლარი 

ქალაქ ფოთში, წმინდა ნინოს  ქუჩის რეაბილიტაციის სამუშაოები. სახელშეკრულებო 

ღირებულება შეადგენს 533847,29  ლარს 

მე-17 სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულების ღობის მოწყობის  სამუშაოები. 

სახელშეკრულებო ღირებულება შეადგენს  84 814,41   

გურიის ქუჩა N213, კრატსიუკის ქუჩა N7, რეკვავას ქუჩა N67(65), თამარ მეფის ქუჩა N42, 

გეგიძის ქუჩა N24 და გეგიძის ქუჩა N18, ტაბიძის ქუჩა N12ა, გეგიძის ქუჩა N5, ჯიქიას ქუჩა N1, 

დავით აღმაშენებლის ქუჩა N32 და ელადას ქუჩა N8, ჯიქიას ქუჩა N5, ჯიქიას ქუჩა N7 და 

გურიის ქუჩა N181 მრავალსართულიაანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების 

რეაბილიტაციის სამუშაოები. სახელშეკრულებო ღირებულება შეადგენდა 1216448,3 ლარს. 

ქალაქ ფოთში, მინი სპორტული მოედნების კაპ. შეკეთების, კერძოდ: თენგიზ ბარამიძის 

ქუჩაზე მდებარე მინი სპორტული მოედნის კაპ. შეკეთების სამუშაოებს. სახელშეკრულებო 

ღირებულება შეადგენდა  101477,64 ლარს 

ქალაქ ფოთში, საფეხბურთო კლუბის „კოლხეთი-1913“ ბაზის კაპიტალური შეკეთება, 

კერძოდ: ცენტრალურ სტადიონზე არსებული საფეხბურთო ბაზის რეაბილიტაციის  

სამუშაოებს. სახელშეკრულებო ღირებულება შეადგენდა  481440 ლარს 

ქუჩების ორმული შეკეთების სამუშაოებს. სახელშეკრულებო ღირებულება შეადგენდა 296 

851,00 ლარს 

ორთქმავლის პედესტალის მოწყობა, კერძოდ: რკინიგზის მიმდებარედ ორთქმავლის 

რეაბილიტაციის და სადგომის (კვარცხლბეკის) სარემონტო სამუშაოებს. სახელშეკრულებო 

ღირებულება შეადგენდა  69590,50 ლარს. 

დ.აღმაშენებლის ქ. N31-ში მდებარე სამსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის კუთხის 

ფრაგმენტში ოვალური კონსტრუქციის კოლონების გამაგრების, სადარბაზოებში კიბის 

უჯრედის, ჭერის და რკ/ბეტონის ზღუდარების რეაბილიტაციის სამუშაოებს. 

სახელშეკრულებო ღირებულება შეადგენდა  69590,50 ლარს. 

 

1. ასოცირების ხელშეკრულების ევროპული სტანდარტების მოთხოვნების შესაბამისად 

მომზადდა და საკრებულოზე დამტკიცდა ნარჩენების მართვის 5 წლიანი პროგრამა, 



2. 2023 წლის I-II კვარტალში შეძენილ იქნა: 

3. ნაგავმზიდი - 7მ3-იანი 1 ერთეული; 

4. ნაგავმზიდი 13 მ3 – 1 ერთეული; 

5. პიკაპი (მინი სატვირთო) – 6 ერთეული; 

6. ქუჩების მექანიკური დამგველი (სვიპერი) – 1 ერთეული. 

7. განყოფილება დებულების თანახმად ახორციელებს მოვლა-პატრონობის 

ზედამხედველობას. 

8. განყოფილების მიერ მომზადდა და ორგანიზაცია გაეწია გარემოს დაცვითი 

ობიექტების შესწავლას და განხილვას, როგორიცაა: 

ზღვის სანაპირო ზოლის დაცვა. 

ჰიდროტექნიკური ნაგებობის რეაბილიტაცია, მდინარე რიონის არხის გაწმენდა და 

გალერეის რეაბილიტაცია. 

პალიასტომის ტბის ჰიდროდინამიური რეჟიმის აღდგენა. 

ერთიანი მელიორაციული სისტემის შექმნა (სანიაღვრე კანალიზაცია, სატუმბი 

სადგურები). 

9. ამ თემებზე მოეწყო მრავალი შეხვედრა-განხილვა, მათ შორის ჩატარდა 3 

სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია, შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი და მომზადდა 

შესაბამისი რეკომენდაციები, რომლის საფუძველზეც უნდა მომზადდეს შესაბამის 

უწყებებთან (გარემოს დაცვა და სხვა) შეთანხმებული და დამტკიცებული 

სამეცნიერო კვლევითი და საპროექტო გადაწყევეყილებები, შემდგომში მათი 

პრაქტიკულად განხორციელებისა და დაფინანსების  მიზნით. 

10. მომზადებულია წინადადება საბინაო ფონდისა და მუნიციპალური ნაგებობების 

მოძველებული ამორტიზირებული საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაციასთან 

დაკავშირებით, ვინაიდან პრაქტიკულად ვერ ხერხდება მათი რემონტი, ამასთან, 

დასაწყებია მზადება მათი ცენტრალურ კანალიზაციაში ჩასართავად. 

11. ანალოგიურად მომზადდა სამგზავრო ლიფტების რეაბილიტაციის საკითხი, მათი 

უსაფრთხოებისა და ინსპექტირების მიზნით. 

12. ასევე მომზადდა დეფექტური აქტი ქალაქის ცენტრის სანიაღვრე ქსელებისა და 

სატუმბო სადგურების რეაბილიტაციის გადაუდებელი ღონისძიებების შესახებ. 

შიდა საქალაქო ტრანსპორტის განვითარების კუთხით, განხორციელდა შემდეგი 

ღონისძიებები: 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 8 ივლისის N17/23 

დადგენილებით, ქალაქ ფოთის ადმინისტრაციულ საზღვრებში დაწესებული იყო 

რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის 22 მარშრუტი (M2 კატეგორია), ხოლო საქალაქო 

ავტობუსებისთვის (M3 კატეგორია) 3 მარშრუტი. 

ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (EBRD) მიერ ურბანული ტრანსპორტის 

გაუმჯობესების პროგრამის ფარგლებში, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტს გადმოეცა ევრო-5 

ტიპის დიზელის საწვავზე მომუშავე 10 ერთეული ავტობუსი. 

ახალი ავტობუსების გადმოცემის შემდგომ, M3 კატეგორიისთვის დადგენილ მარშრუტებს 

დაემატა 7 ახალი მარშრუტი (N4, N5, N6, N7, N8, N9, N10) და 2022 წლის 19 აპრილს გამოიცა 

ახალი დადგენილება N4/14 ,,ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ 



საზღვრებში რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის მარშრუტების დამტკიცების შესახებ“ 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 8 ივლისის N17/23 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“.  
 

მოსახლეობის მოთხოვნიდან გამომდინარე, არსებულ N2 და N3 მარშრუტს დაემატა ,,ბ)“ 

პუნქტი, რაც ითვალისწინებს რკინიგზის სადგურიდან გამოსული გზავრების 

ტრანსპორტირებას დღეში ერთხელ 23:57 სთ-დან, ერთი გზა (დროის ცვლილება 

განხირციელდება მატარებლის განრიგის ცვლილების შესაბამისად). 

N 2 მარშრუტს ასევე დაემატა ,,გ)“ პუნქტი, რაც ითვალისწინებს, ყოველდღიურად (შაბათ-

კვირის გარდა) აფხაზეთის ქუჩიდან (ახალი რაიონი) სკოლის მოსწავლეების 

ტრანსპორტირებას დღეში ერთხელ - 08:30 სთ-დან, ერთი გზა (საქართველოს განათლებისა 

და მეცნიერების სამინისტროს ეროვნული სასწავლო გეგმისა და სასკოლო სასწავლო 

კალენდრის შესაბამისად). 

საქალაქო ავტობუსებით  მომსახურების ღირებულება შეადგენს 50 თეთრს. 

საქალაქო ავტობუსების სუბსიდირება ყოველწლიურად შეადგენს 780,0 

(შვიდასოთხმოციათასი) ლარს.  

M3 კატეგორიის ავტობუსებით, სადაც მგზავრობის ფასის გადახდა ხორციელდება 

ელექტრონული აღმრიცხველი საშუალებების გამოყენებით, 50% შეღავათიანი მგზავრობით 

სარგებლობენ ქალაქ ფოთში რეგისტრირებული (მცხოვრები) შემდეგი კატეგორიის 

მოქალაქეები: მეორე მსოფლიოს ომის ვეტერანები და მათთან გათანაბრებული პირები, 

მკვეთრად გამოხატული შეძღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები. 

მგზავრობის გადასახადისაგან სრულად თავისუფლდება ქალაქ ფოთში რეგისტრირებული 

(მცხოვრები) შემდეგი კატეგორიის მოქალაქეები: 0-6 წლამდე ბავშვები; სკოლის მოსწავლეები 

(24 საათში 2-ჯერ), ა(ა)იპ ,,ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სოციალური მომსახურების 

ცენტრის“ ბენეფიციარები, მედდები და ექიმები. 

 

საანგარიშო პერიოდში მუნიციპალური ტრანსპორტით ისარგებლა 569 844 მგზავრმა, აქედან 

შეღავათით ისარგებლა 162 104 ბენეფიციარმა. 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ფარგლებში, საჯარო სკოლ(ებ)ის მოსწავლეთა 

ტრანსპორტით უზრუნველყოფის მომსახურების მიზნით, ყოველწლიურად ცხადდება 

კონსოლიდირებული ტენდერი ქალაქ ფოთში, სსიპ ქალაქ ფოთის N4 და აფხაზეთის N21 

საჯარო სკოლების მოსწავლეების სატრანსპორტო მომსახურების შესყიდვაზე. 

ასევე, გაწეულ იქნა საკმაოდ რთული სამუშაო, რაც გამოიხატება კოვიდ პანდემიის 

პირობებში საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მიმართ მათი მუშაოების პერიოდში 

წაყენებული მკაცრი რეგულაციების დაცვის უზრუნველყოფაში. მათ შორის ტრანსპორტის 

სისტემატური დეზინფექცია და სხვა. 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიამ მოქალაქეთა ჯანმრთელობის დაცვისა და 

სოციალური დახმარების კუთხით ოცდაოთხი  პროგრამა და 6 ქვეპოგრამა 

განახორციელა.  

 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

უზრუნველყოფისათვის 2021 წლის ბიუჯეტი შეადგენდა 3 631 500 ლარს. 



ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამები 2021 წელს ადგილობრივი ბიუჯეტით დაფინანსდა 814 

400 ლარით. 

მოსახლეობის სტაციონარული მკურნალობის პროგრამა 2021 წელს  ადგილობრივი 

ბიუჯეტით დაფინანსდა 421 100 ლარით. დახმარება გაეწია 863 მოქალაქეს, ჯამური თანხით 

397 900 ლარი.  

გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი სამედიცინო დაწესებულებებთან, 

ჩატარდა სხვადასხვა პროფილის უფასო გამოკვლევები(ექიმი-კარდიოლოგის კონსულტაცია, 

ელექტროკარდიოგრამა, გულის ექოსკოპია, ლაბორატორიულიკვლევები და სხვა). 

ა(ა)იპ ,,თვითმმართველი ქალაქ ფოთის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“ 

2021-2022 წლებში განხორციელებული სავალდებულო ღონისძიებები მოიცავს: გადამდებ 

დაავაებათა ეპიდზედამხედველობის და კონტროლის ღონისძიებებს, ადამიანის 

ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს ჩამოყალიბებისათვის ხელშეწყობა. 

პროგრამა 2021 წლის ბიუჯეტით განისაზღვრა - 195 000 ლარით, ხოლო 2022 წელს - 170 00 

ლარით. 

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის დაფინანსების პროგრამა 

2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით განისაზღვრა 102 900 ლარით, პროგრამის ფარგლებში 

დახმარება გაეწია 69 მოზარდს, თანხით 82 300 ლარი.  

მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამის ფარგლებში 2021 წელს 

დახმარება გაეწია 1 710 მოქალაქეს, თანხით 149 700 ლარი. 

ა) ერთჯერადი 70 ლარის ღირებულების მედიკამენტების შესაძენად 1 554 მოქალაქეს, 

თანხით 

108 032 ლარი. 

ბ) ავთვისებიანი სიმსივნითა და ლეიკოზით დაავადებულ პირთა დახმარება, 

მედიკამენტების 

შესაძენად გაეწია 49 მოქალაქეს, თანხით 25 784 ლარი. აღნიშნული ქვეპროგრამით მოქალაქეს 

შეუძლია ისარგებლოს წელიწადში ორჯერ (ერთჯერადი ლიმიტი 1 000 ლარი). 

გ) განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ავადმყოფთა დახმარება მედიკამენტების შესაძენად 

გაეწია სოციალურად დაუცველ (100 000 სარეიტინგო ქულის მქონე) 104 მოქალაქეს, თანხით 

15434 ლარი (ლიმიტი 150 ლარი). 

დ) ეპილეფსიით დაავადებულ პირთა დახმარება მედიკამენტების შესაძენად გაეწია 3 

ბენეფიციარს თანხით, 450 ლარი. 



შპს „ლაბორატორიული კვლევის ცენტრის ბიუჯეტი 2021 წელს  განისაზღვრა 33 

898 ლარით, რომელიც მთლიანად იქნა ათვისებული. აღებული იქნა 382 ანალიზი, აქედან 312 

სასმელი წყლის, 60 ზღვის წყლის და 10 ჩამდინარე წყლის. გამოკვლევები ჩატარდა როგორც 

ქიმიურ, ასევე ბაქტერიოლოგიურ მაჩვენებლებზე.  

 

სოციალური დაცვის პროგრამები 

 

2021 წელს, სოციალური უზრუნველყოფის სხვადასხვა პროგრამების განსახორციელებლად 

ადგილობრივ ბიუჯეტში (დაზუსტებული გეგმა) გათვალისწინებული იყო 1 619 000 ლარი, 

მათ შორის სოციალური პროგრამებისთვის საკასო შესრულებით გაიხარჯა 1 261 900 ლარი. 

განხორციელდა  24 პროგრამა და 6 ქვეპროგრამა. ყოვეთვიურად ისარგებლა  872 ოჯახმა, 

უფასო სასადილოს პროგრამით ისარგებლა  - 350 ბენეფიციარმა, ერთჯერადად - 900 

ბენეფიციარმა. 

,,მრავალშვილიანი ოჯახების ყოველთვიური მატერიალური დახმარების  პროგრამა“ 

2021 წლის ქალაქის ბიუჯეტით განისაზღვრა  226 000 ლარი. გაიხარჯა 309 ოჯახზე 225 500 

ლარი. 

მარტოხელა მშობლების ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა 2021 წლის 

ადგილობრივი ბიუჯეტით განისაზღვრა 61 000 ლარით, 109 ბენეფიციარზე გაიხარჯა 59 008 

ლარი. 

ახალშობილთა მატერიალური დახმარების პროგრამა 2021 წლის ბიუჯეტით განისაზღვრა 17 

000 ლარი - 160 ბენეფიციარზე გაიხარჯა 16 000 ლარი. 

სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით 

დაკმაყოფილებულდა 358 მოქალაქე, თანხით 41 100 ლარი. 

დიალიზის პროგრამა 

დიალიზზე მყოფ ავადმყოფთა ტრანსპორტირების პროგრამა ამოქმედდა 2014 წლიდან. 

2021 წელს ადგილობრივი ბიუჯეტით დაზუსტებული გეგმა იყო 46 700 ლარი. 28 

ბენეფიციარზე გაიხარჯა 45 400 ლარი. 

განსაკუთრებით მძიმე საცხოვრებელ პირობეში, ასევე უბედური შემთხვევისა და სტიქიური 

მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარების 

დასაფინანსებლად 2021 წლის ბიუჯეტში დაზუსტებული გეგმა იყო 53 000 ლარი. გაიხარჯა 

52 000 ლარი. 



თავშესაფრის გარეშე დარჩენილი ოჯახების დროებითი საცხოვრებელი ბინის ქირით 

უზრუნველყოფის პროგრამა თავშესაფრის გარეშე დარჩენილი ოჯახების დროებითი 

საცხოვრებელი ბინის ქირით უზრუნველყოფის პროგრამა. 

დასაფინანსებლად 2021 წლის ბიუჯეტში დაზუსტებული გეგმა იყო 6 200 ლარი. 5 

ბენეფიციარზე გახარჯულია 5 000 ლარი. 

 

 

გაზიფიცირების ხელშეყობის პროგრამა 

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

დაუცველი, პენსიონერი მოქალაქეებისათვის გაზიფიცირების ხელშეწყობის პროგრამის 

დასაფინანსებლად 2021 წლის ბიუჯეტში დაზუსტებული გეგმა იყო 9 000 ლარი. 

სტუდენტთა მხარდაჭერის პროგრამა 

სტუდენტთა ფინანსური მხარდაჭერის 2021 წლის ბიუჯეტში დაზუსტებული გეგმა იყო 500 

ლარი. დაფინანსდა 1 სტუდენტი - 500 ლარი. 

დევნილთა ხელშეწყობა 

სოციალური დაცვისა და დევნილთა განყოფილება უზრუნველყოფს განსახლების 

ადგილებში, იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა დახმარებას და მათი 

საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებასა და დახმარებას საჭიროებების მიხედვით; 

ახორციელებს მუშაობას იმ ორგანიზაციებთან, რომლებიც ზრუნავენ დევნილთა გრანტებითა 

და სხვა სახით დაფინანსება/დახმარებაზე. უწევს შუამდგომლობას და ეხმარება ბინის 

შესყიდვის, პრივატიზების თუ სხვა საკითხებში. 

2021 წელს ფოთში დაკმაყოფილდა ბინის შესყიდვით 70 ოჯახამდე - პრივატიზება მოხდა და 

ფართი დაუკანონდა 45 ოჯახს. 

ა(ა)იპ ,,ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სოციალური მომსახურების ცენტრი“-ს 

ხელშეწყობა. 

2021 წელს ბიუჯეტიდან გამოიყო 992 300 ლარი. 350 ბენეფიციარის უფასო კვების 

სასადილოთი სარგებლობისა და შინმოვლის 28 ბენეფიციარის მომსახურებაზე გაიხარჯა 

990 600 ლარი. 


