
ქალაქ ფოთის მერის ანგარიში

წელი

ბექა ვაჭარაძე



დღის წესრიგი

• ინსტიტუციური გაძლიერება

• ურბანული პოლიტიკა

• ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური
პოლიტიკა

• კულტურა და სპორტი

• ახალგაზრდული პოლიტიკა

• საერთაშორისო პროექტები



მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მლნ ლარი



ელექტრონული

მმართველობა

ინსტიტუციური გაძლიერება

რეორგანიზაცია

მდგრადი განვითარებისა და ინოვაციების

სამსახური

ა ა იპ მუნიციპალური ინსპექცია

სამსახური ა ა იპ



ურბანული პოლიტიკა



საქალაქო ინფრასტრუქტურა

საზოგადოებრივი ტრანსპორტი

ურბანული განახლება



მლნ ₾

მრავალსართულიანი

სახლის გადახურვა

ქუჩის მოასფალტება

ქუჩის ფრაგმენტული

შეკეთება

გარე განათების მოწყობა

ახალი სატუმბი სადგურის

მშენებლობა

მლნ ₾ მლნ ₾

საქალაქო ინფრასტრუქტურა



ათ ₾

მრავალსართულიანი სახლის

ეზოს კეთილმოწყობა

კუნძულის სანაპიროს

კეთილმოწყობა

ისტორიული ორთქმავლის

აღდგენა

ათ ₾ ათ ₾

საქალაქო ინფრასტრუქტურა



N4 და N12 საჯარო 

სკოლები

N17 საბავშვო ბაღი ახალი საბავშო ბაღი

საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურა



ათ ₾

საფეხბურთო ბაზის

რეაბილიტაცია

მინი სტადიონების

განახლება

სავარჯიშო ტრენაჟორების

მოწყობა მისამართზე

ათ ₾ ათ ₾

სპორტული ინფრასტრუქტურა



აუზის საცურაო კომპლექსი მლნ ₾

• სოც დაუცველმა პირმა არაუმეტეს ქულა

ისარგებლა სრული დაფინანსებით

• მოსარგებლე აბონენტი აგვისტოდან დღემდე

• ბავშვთა წრე

• ფიტნეს დარბაზი თანამედროვე ინვენტარითა და

პერსონალური ინსტრუქტორების სერვისით



აუზის საცურაო კომპლექსი

ტანვარჯიშის უმაღლესი სკოლა მოსწავლე

ფოთის საერთაშორისო ფესტივალი ჭადრაკში

ნანა ალექსანდრიას სახელობის თასი

ქუთაისის კალათბურთის გუნდის შეკრება

რუსთავის ცურვის სკოლის შეკრება



ცენტრალური პარკი

შადრევანი და ავტოდრომი ათ ₾

შემოსავალმა გადააჭარბა ლარს

მცირე ბიზნესის ხელშეწყობა

• მეწარმე ობიექტი

• კერძო საბავშვო გასართობი ატრაქციები

ჯერ ისარგებლეს საბავშვო

ატრაქციონებით

გამწვანების ღონისძიებები



მალთაყვის ტყე პარკი

• საინვესტიციო კუნძული

• ტოპო გეგმის შემუშავება

• პროექტირება

• ჰა მუნიციპალიტეტის სარგებლობაში

• გაწმენდიითი სამუშაოები ათასი ₾



ქალაქის ყოველდღიური მოვლის სამუშაოები

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება

შეძენილია: ახალი ნაგავმზიდი, მსუბუქი ავტომობილები

გეგმა: ახალი მძიმე ტექნიკა, ნაგავმზიდები, სპეც-მანქანები, მსუბუქი 

ავტომობილები

• გარე განათება 
• ქუჩების სარემონტო სამუშაოები 
• დასუფთავება
• გამწვანებითი სამუშაოები
• საბინაო ფონდის მოვლა
• სანიაღვრე არხებისა და სატუმბი სადგურების 

მოვლა-პატრონობა
• უმეთვალყურეო პირუტყვისა და მიუსაფარ 

ცხოველთა კონტროლი 
• მოსაკრებლის ადმინისტრირება
• მშენებლობის ზედამხედველობა, 

სამართალდარღვევათა გამოვლენა-რეაგირება



მგზავრიმიმართულება

ავტობუსი

მიკროავტობუსი

მიმართულება მგზავრი

საზოგადოებრივი ტრანსპორტი

შეღავათით მოსარგებლე მგზავრი

კონტროლიორთა განყოფილება

მგზავრთა ნაკადის ზრდა



სახელმწიფოსა და დონორების მიერ

დაფინანსებული პროექტები



სახელმწიფო დრამატული
თეატრი

ახალი ხიდი მე კმ ზე წყალარინების პროექტი

სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული პროექტები



განახლებული რეგიონების პროგრამა

შენობა მათ შორის კულტურული
მემკვიდრეობის ძეგლი

განმახორციელებელი მუნიციპალური
განვითარების ფონდი

პროექტის ღირებულება მლნ ₾



კულტურული მემკვიდრეობის რევიტალიზაცია

ე წ ყოფილი უშიშროების შენობის
სრული განახლება



ჯანმრთელობის დაცვისა და

სოციალური პოლიტიკა



ბიუჯეტი: 4,6 მლნ. ₾

4 819 ბენეფიციარი

ბიუჯეტი პროგრამა ბენეფიციარი

ჯანდაცვის

განყოფილება
მლნ ₾

სოციალური

დაცვა და

დევნილთა

განყოფილება

ათ ₾

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური პოლიტიკა



ბიუჯეტი ბენეფიციარი

სოციალური მომსახურების ცენტრის

ხელშეწყობა
მლნ ₾

უფასო სასადილო

შინ მოვლა

ფოთის სატრანსპორტო კომპანიის

სუბსიდირება
მლნ ₾

ბავშვთა ცენტრის ხელშეწყობა ათ ₾

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური პოლიტიკა



ჯანმრთელობის დაცვა

აუტიზმის მქონე ბავშვთა დაფინანსება

დან ლარამდე

წელს

პროგრამის ბენეფიციარი

გაიზარდა შეიქმნა

დიაბეტით დაავადებულ წლამდე ბავშვთა

მატერიალური დახმარების პროგრამა

პროგრამის ბენეფიციარი

პროგრამის ბიუჯეტი ₾ პროგრამის ბიუჯეტი ₾



ქალთა სოციალურ ეკონომიკური

ხელშეწყობის პროგრამა

გამარჯვებული პროექტი

საუკეთესო პრაქტიკის ჯილდო 



• სოციალურად დაუცველი პირები

• შეჭირვებული ოჯახები

• მრავალშვილიანი, მარტოხელა მშობლები 

• შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე 

პირები

• დედით, მამითა და დედ-მამით 18 წლამდე 

ასაკის ობლები
აღდგომის დღესასწაულზე

560 ბენეფიციარი

ბიუჯეტი - 29 792 ლარი 

ახალ წელს 

912 ბენეფიციარი

ბიუჯეტი   - 61 965 ლარი  

დღესასწაულებთან დაკავშირებით 

სოციალური მხარდაჭერა



კულტურა და სპორტი



კულტურა და სპორტი

სამსახურის ბიუჯეტი ათასი ლარი

გაიმართა ღონისძიება

• ა ა იპ ქალაქ ფოთის აკაკი ჩხაიძის სახელობის

სამხატვრო სასწავლებელი მოსწავლე

• ა ა იპ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე

ახალგაზრდობის შემოქმედების ცენტრი

მოსწავლე

• ა ა იპ ქალაქ ფოთის არჩილ ხორავას სახელობის

სკოლისგარეშე სახელოვნებო სასწავლებელი

მოსწავლე



სპორტის ხელმისაწვდომობა

სპორტის სახეობა

• აქედან უფასოა 20 სახეობა (ფეხბურთისა 
და ჭადრაკის გარდა)

მოზარდი დადის უფასო სპორტულ
წრეზე



ფოთის კოლხეთი

• ახალი მმართველი ორგანიზაცია შპს აირონი

• დაწინაურდა მეორე ლიგაში

კოლხი რაინდები

• ახალი სპონსორი

• მორაგბე



კულტურა

შემუშავდა ფოთის კულტურის განვითარების
სტრატეგია

საგრანტო პროექტი კულტურის
განვითარების ხელშეწყობისთვის



საყმაწვილო კინო სკოლა

• პროექტის ბიუჯეტი ₾

• ასოციაცია სინერამა

• მონაწილეობა მიიღო მოსწავლემ დან

წლამდე მომზადდა დოკუმენტური ფილმი

• ოქროს პეპელა ჯილდო საერთაშორისო

ფესტივალზე



• წარჩინებულ სტუდენტებზე გაიცა სტიპენდია

• ბიუჯეტი ათასი ₾

ნიკო ნიკოლაძის სახელობის სტიპენდია

• ლარი სტუდენტი

სოციალურად დაუცველი სტუდენტების მხარდაჭერა

სტიპენდია

მხარდაჭერა

სტუდენტების მოტივაცია



უნივერსიტეტებთან თანამშრომლობა

• თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი

• საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმები 
გაფორმდა: 

• ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი

• სასწავლო უნივერსიტეტი - ბათუმის სახელმწიფო 
საზღვაო აკადემია



ახალგაზრდული ინიციატივების
მხარდაჭერის პროგრამა

• რა სად როდის ახალგაზრდა

• ფეინთბოლის ჩემპიონატი ახალგაზრდა

ბიუჯეტი ლარი



საერთაშორისო თანამშრომლობა



საერთაშორისო პროექტები

ურბანული გარდასახვის პროექტი
ევროს გრანტი

კონკურენტული უპირატესობის
ამაღლება თანამონაწილეობის გზით

კულტურის აკადემიის არტ
რეზიდენცია

ფოთის კულტურის განვითარების
სტრატეგია ევროს გრანტი



საერთაშორისო პროექტები

ღია მსოფლიოს პროგრამის პროექტი

მერების შეთანხმება კლიმატისა და
ენერგეტიკისთვის აღმოსავლეთ პარტნიორობა

ს მისია მზის ენერგიის გამოყენების
ხელშეწყობა და მზის ფოტოელექტრული
სისტემების დანერგვა მუნიციპალური
ეკონომიკის დონეზე



იუნისეფის ბავშვზე მორგებული ქალაქების ინიციატივა



სამომავლო გეგმა

ინსტიტუციური გაძლიერება

ურბანული განვითარება

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური მხარდაჭერა

ახალი მუნიციპალური სერვისების დანერგვა

განათლება სკოლამდელი აღზრდა

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

კულტურის განვითარება

სპორტის ხელშეწყობა

საერთაშორისო პარტნიორობა



საერთო ძალისხმევით წინ ბევრი წარმატებაა! 

მადლობა ყურადღებისთვის!


