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„ხობის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების 

შესახებ“  ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 31 დეკემბრის N19 
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ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ 

39 

3. N22 25.02.2011 წ. 
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შემოღებისა და მისი განაკვეთების განსაზღვრის თაობაზე 
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„ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 1 ოქტომბრის N10 დადგენილებაში  
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დამტკიცების შესახებ 
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6. N25 25.02.2011 წ. 
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის  საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის დებულების 

დამტკიცების შესახებ 
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7. N26 25.02.2011 წ. 
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის 
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ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა 

დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ 
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9. N28 25.02.2011 წ. 

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ 

პირთა საქმეების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ 
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ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის წვევამდელთა და რეზერვისტთა აღრიცხვის, 

გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ 
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ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სახანძრო დაცვისა და სამაშველო  სამსახურის 

დებულების დამტკიცების შესახებ 
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12. N31 25.02.2011 წ. 
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის  სამსახურის დებულების 

დამტკიცების შესახებ 
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13. N32 25.02.2011 წ. 
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული ორგანოს  დებულების 

დამტკიცების შესახებ 
92 

14. N32 31.03.2011 წ. 
ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი (ქონების) გადასახადის 

შემოღებისა და მისი განაკვეთების განსაზღვრის თაობაზე 
99 

15. N34 10.05.2011 წ. 

„ხობის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების 

შესახებ“  ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 31 დეკემბრის N19 

დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე 
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16. N35 10.05.2011 წ. 

„ხობის მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე ადგილობრივი მოსაკრებლების 

შემოღებისა და მათი ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“  ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2009 წლის 30 მარტის N118 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის 

თაობაზე 
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17. N36 10.05.2011 წ. 

„ხობის მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავების 

მოსაკრებლის გადახდის ინსტრუქციის,  მოსაკრებლის ოდენობის  და მოსაკრებლის 

გადახდის  ქვითრის  დამტკიცების შესახებ“  ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2010 წლის 25 თებერვლის  N141 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

140 

18. N37 10.05.2011 წ. 

„ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის 

განვითარების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 25 თებერვლის N26 დადგენილებაში 

ცვლილებების შეტანის თაობაზე 
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19. N38 10.05.2011 წ. 

„ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა 

დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 25 თებერვლის N27 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 
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20. N39 10.05.2011 წ. 

„ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახურის დებულების 

დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 25 

თებერვლის N31 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

143 

21. N40 10.05.2011 წ. 

„ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი (ქონების) გადასახადის 

შემოღებისა და მისი განაკვეთების განსაზღვრის თაობაზე“ ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2011 წლის 31 მარტის N33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე 
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22. N41 10.05.2011 წ. 
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ფორმისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების 

წესის დამტკიცების შესახებ 
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23. N42 27.06.2011 წ. 

„ხობის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების 

შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 31 დეკემბრის N19 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 
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24. N43 27.06.2011 წ. 

„ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის 

განვითარების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 25 თებერვლის N26 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე 
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25. N44 27.06.2011 წ. 

„ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ფორმისა და აღრიცხვა-

ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2011 წლის 10 მაისის N41 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 
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26. N45 27.07.2011 წ. 

„ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 1 ოქტომბრის N10 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე 
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27. N46 27.07.2011 წ. 

„ხობის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავ-მოძრავი ქონების (გარდა 

მიწისა) სარგებლობის ფორმით გადაცემის საწყისი წლიური ქირის ოდენობის 

განსაზღვრის შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 25 ივნისის 

N124 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 
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28. N47 27.07.2011 წ. 
ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე I კლასს დაქვემდებარებულ შენობა-

ნაგებობათა სახეობების, ზონების და პირობების განსაზღვრის შესახებ 
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29. N48 29.08.2011 წ. 

„ხობის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების 

შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 31 დეკემბრის N19 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

196 

30. N49 11.10.2011 წ. 

„ხობის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების 

შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 31 დეკემბრის N19 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

231 

31. N50 08,11,2011 წ. 

„ხობის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების 

შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 31 დეკემბრის N19 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

269 

32. N51 08,11,2011 წ. 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის დებულების დამტკიცების შესახებ“ 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2007 წლის 29 მარტის N27 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე 

305 

33. N52 27.12.2011 წ. 

„ხობის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების 

შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 31 დეკემბრის N19 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

308 

34. N53 27.12.2011 წ. 

ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე „ადგილობრივი მოსაკრებლების 

შემოღებისა და მათი ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“  ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2009 წლის 30 მარტის N118 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე 

351 

35. N54 27.12.2011 წ. 

„ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის 

განვითარების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 25 თებერვლის N26 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე 

353 

36. N55 27.12.2011 წ. 

„ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახურის დებულების 

დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 25 

თებერვლის N31 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

354 

37. N56 27.12.2011 წ. ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ 355 
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ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 
 

დადგენილება N20 

 

ქ. ხობი                                                                                                    2011 წლის 25 თებერვალი 

 
„ხობის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“  ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 31 დეკემბრის N19 დადგენილებაში ცვლილებების 

შეტანის თაობაზე 

 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის, საქართველოს 

საბიუჯეტო კოდექსისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: 

 

1. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის 2010  საბიუჯეტო წლის ნაშთი 2011 წლის 1 

იანვრისათვის 378.0 ათასი ლარის ოდენობით (მათ შორის სპეციალური ტრანსფერის თანხები 54,6 

ათასი ლარი). 

2. გაიზარდოს 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობების გეგმა 19,9 ათასი ლარის 

ოდენობით. 

3. შემცირდეს ხობის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივ ბიუჯეტში: 

ა) ხობის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების ასიგნებები - 

87,2 ათასი ლარით. მათ შორის: 

ა.ა) 2,5 ათასი ლარით - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ასიგნებები (მუხლი ,,საქონელი და 

მომსახურება“-ს ქვემუხლი ,,სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება“); 

ა.ბ) 29,0 ათასი ლარით - მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის 

ასიგნებები (მათ შორის: მუხლი ,,საქონელი დამომსახურება“-ს ქვემუხლი ,,სხვა დანარჩენი 

საქონელი და მომსახურება“-ს  ასიგნება - 14,0 ათასი ლარით, მუხლი ,,არაფინანსური აქტივების 

ზრდა“-ს ასიგნება - 15,0 ათასი ლარით); 

ა.გ) 45,7 ათასი ლარით - გამგეობის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების 

სამსახურის ასიგნება (მათ შორის: 41,2 ათასი ლარით - მუხლი ,,შრომის ანაზღაურება“-ს ასიგნება, 

2,5 ათასი ლარით - მუხლი ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ასიგნება (აქედან: 0,5 ათასი ლარი -

მივლინებები, 2,0 ათასი ლარი - ოფისის ხარჯები), 2,0 ათასი ლარით - მუხლი ,,არაფინანსური 

აქტივების ზრდა“-ს ასიგნება); 

ა.დ) 10,0 ათასი ლარით - გამგეობის ტერიტორიული ორგანოების ასიგნება (მუხლი 

,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“-ს ასიგნება); 

ბ) „ინფრასტრუქტურის მშენებლობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის“ ასიგნებები - 219,5 

ათასი ლარით. მათ შორის: 

ბ.ა) 119,5 ათასი ლარით - გარე განათების რეაბილიტაციისა და ექსპლოატაციის ხარჯების ასიგნება 

(მუხლი ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ქვემუხლი ,,სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება“ 

ასიგნება); 

ბ.ბ) 100,0 ათასი ლარით - კეთილმოწყობის ასიგნებები (მუხლი ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“); 

4. შემოსულობების ზრდის და გამოთავისუფლებული  თანხების მთლიანი მოცულობა - 704,6 

ათასი ლარი მიიმართოს შემდეგ ღონისძიებათა დასაფინანსებლად: 

ა) 100,3 ათასი ლარი - წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების ხარჯებზე. მათ 

შორის: 

ა.ა) 2,5 ათასი ლარი - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მუხლი ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“-ს 

ასიგნებაზე; 
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ა.ბ) 46,6 ათასი ლარი - მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის ასიგნებებზე 

(მათ შორის: 0,4 ათასი ლარი - მუხლი ,,შრომის ანაზღაურება“-ს ასიგნებაზე, 35,4 ათასი ლარი - 

გამგეობის  მუხლი ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ქვემუხლი ,,ოფისის ხარჯები“-ს ასიგნებაზე, 

10,8 ათასი ლარი - მუხლი ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ქვემუხლი ,,სხვა დანარჩენი საქონელი 

და მომსახურება“-ს ასიგნებაზე); 

ა.გ)  34,7 ათასი ლარი - მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახურის 

ასიგნებებზე (მათ შორის: 30,2 ათასი ლარი - მუხლი ,,შრომის ანაზღაურება“-ს ასიგნებაზე, 2,5 

ათასი ლარი - მუხლი ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ასიგნებაზე (აქედან: 0,5 ათასი ლარი -

ქვემუხლი ,,მივლინებები“, 2,0 ათასი ლარი - ქვემუხლი ,,ოფისის ხარჯები“), 2,0 ათასი ლარი -

მუხლი ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“-ს ასიგნებაზე); 

ა.დ) 16,5 ათასი ლარი - გამგეობის ტერიტორიული ორგანოების ასიგნებებზე (მუხლი ,,საქონელი 

და მომსახურება“-ს ქვემუხლი ,,ოფისის ხარჯები“-ს ასიგნებაზე); 

ბ) ინფრასტრუქტურის მშენებლობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის ხარჯების ასიგნებებზე 

- 364,4  ათასი ლარი. მათ შორის: 

ბ.ა) 10,0 ათასი ლარი - ვეტერინარიის ხარჯების ასიგნებაზე (მუხლი ,,საქონელი და მომსახურება“-

ს ქვემუხლი ,,სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება“); 

ბ.ბ) 9,4 ათასი ლარი - სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და 

ექსპლოატაციის ასიგნებებზე (მუხლი ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“-ს ასიგნება); 

ბ.გ) 19,5 ათასი ლარი - წყლის სისტემის რეაბილიტაციისა და ექსპლოატაციის ასიგნებებზე (მუხლი 

,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“); 

ბ.დ) 3,0 ათასი ლარი - საკანალიზაციო და სამელიორაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის 

ღონისძიებების ასიგნებებზე (მუხლი ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“); 

ბ.ე) 4,5 ათასი ლარი - გარე განათების რეაბილიტაციისა და ექსპლოატაციის ხარჯების ასიგნებებზე 

(მუხლი ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“); 

ბ.ვ) 141,4 ათასი ლარი - შპს ,,ხობი დასუფთავება და განათება“-ს სუბსიდიის ასიგნებაზე; 

ბ.ზ) 176,6 ათასი ლარი - კეთილმოწყობის ღონისძიებების ასიგნებაზე (მუხლი ,,არაფინანსური 

აქტივების ზრდა“); 

გ)  საგანმანათლებო ღონისძიებების ხარჯების ასიგნებაზე - 96,7 ათასი ლარი. მათ შორის: 

გ.ა) 9,2 ათასი ლარი - საჯარო სკოლების დაფინანსებაზე (მუხლი ,,არაფინანსური აქტივების 

ზრდა“); 

გ.ბ) 12,0 ათასი ლარი - აიპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის განათლების ცენტრის“ ასიგნებებზე (მუხლი 

,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“); 

გ.გ) 75,5 ათასი ლარი - აიპ „ხობის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო 

გაერთიანების“ ასიგნებაზე („სუბსიდია“) 

დ) სპორტული და კულტურული ღონისძიებების ხარჯების ასიგნებაზე - 66,0 ათასი ლარი. მათ 

შორის: 

დ.ა) 46,0 ათასი ლარი - აიპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის“ ასიგნებებზე (მათ 

შორის: მუხლი ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“-ს ასიგნებაზე - 45,0 ათასი ლარი, სუბსიდიის 

ასიგნებაზე - 1,0 ათასი ლარი); 

დ.ბ) 20,0 ათასი ლარი - შპს „ხობის მოამბეს“ ასიგნებაზე  („სუბსიდია“). 

ე) სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამების ხარჯების ასიგნებებზე - 1,0 ათასი ლარი (ერთჯერადი 

დახმარებების ხარჯების ასიგნება (მუხლი ,,სოციალური უზრუნველყოფა“)); 

ვ) ფინანსური აქტივების ცვლილებაზე - 76,2 ათასი ლარი (,,ვალუტა და დეპოზიტების“ ზრდა). 

5. დადგენილების პირველი, მე-2, მე-3 და მე-4 პუნქტებით განხორციელებული ცვლილებების 

გათვალისწინებით, „ხობის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების 

შესახებ“  ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010  წლის 31 დეკემბრის N19 დადგენილებაში 

(„საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე“  11.01.2011 წ.) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები: 

ა) დადგენილების პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„1. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ბალანსი 

თანახმად N1 დანართისა: 



 6

ა) ბიუჯეტის შემოსავლები - 5781,8 ათასი ლარით (აქედან: გადასახადები 5180,9 ათასი ლარი; 

გრანტები - 180,0 ათასი ლარი; სხვა შემოსავლები - 420,9 ათასი ლარი); 

ბ) ბიუჯეტის ხარჯები - 4783,7 ათასი ლარით (აქედან: შრომის ანაზღაურება - 1153,9 ათასი 

ლარი; საქონელი და მომსახურება - 978,6 ათასი ლარი; პროცენტი 47,0 ათასი ლარი სუბსიდიები - 

2298,1 ათასი ლარი; სოციალური უზრუნველყოფა - 306,1 ათასი ლარი); 

გ) საოპერაციო სალდო - 998,1 ათასი ლარით; 

დ) არაფინასური აქტივების ცვლილება - 1271,7 ათასი ლარით; 

ე) მთლიანი სალდო -  -273,6 ათასი ლარით; 

ვ) ფინასური აქტივების ცვლილება -  -301,8 ათასი ლარით; 

 ბ) დადგენილების მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„2. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის 

შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანახმად  N2 დანართისა. მათ შორის: 

ა) შემოსულობები - 5881,8 ათასი ლარით (აქედან: შემოსავლები - 5781,8 ათასი ლარი; 

არაფინანსური აქტივების კლება - 100,0 ათასი ლარი); 

ბ) გადასახდელები - 6183,6 ათასი ლარით (აქედან: ხარჯები - 4783,7 ათასი ლარი; არაფინანსური 

აქტივების ზრდა - 1371,7 ათასი ლარი; ვალდებულებების კლება - 28,2 ათასი ლარი); 

გ) ნაშთის ცვლილება - -301,8 ათასი ლარით; 

გ) დადგენილების მე-5 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„5. ხობის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და 

არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს თანახმად N5 

დანართისა. მათ შორის: 

ა) საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება - 1679,5 ათასი ლარით;  

ბ) თავდაცვა - 92,3 ათასი ლარით; 

გ) საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - 313,6 ათასი ლარით; 

დ) ეკონომიკური საქმიანობა - 578,4 ათასი ლარით; 

ე) გარემოს დაცვა - 645,2 ათასი ლარით; 

ვ) საბინაო კომუნალური მეურნეობა - 410,6 ათასი ლარით; 

ზ) ჯანმრთელობის დაცვა - 129,8 ათასი ლარით; 

თ) დასვენება, კულტურა და რელიგია - 913,5 ათასი ლარით; 

ი) განათლება - 1114,6  ათასი ლარით; 

კ) სოციალური დაცვა - 306,1 ათასი ლარით; 
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დ) დადგენილების დანართი 1 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„დანართი 1 

ხობის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ბალანსი 

 
 

d a s a x e l e b a 2010 wlis gegma 2011 wlis gegma 

Semosavlebi 8 108,1 5 781,8 

gadasaxadebi 6 192,0 5 180,9 

grantebi 1 549,5 180,0 

sxva Semosavlebi 366,6 420,9 

  

xarjebi 4 789,4 4 783,7 

Sromis anazRaureba 1 233,1 1 153,9 

saqoneli da momsaxureba 764,6 978,6 

procenti 65,1 47,0 

subsidiebi 2 473,0 2 298,1 

grantebi 0,0 0,0 

socialuri uzrunvelyofa 253,6 306,1 

sxva xarjebi 0,0 0,0 

  

saoperacio saldo 3 318,7 998,1 

  

arafinansuri aqtivebis cvlileba 3 245,4 1 271,7 

zrda  3 895,4 1 371,7 

kleba 650,0 100,0 

  

mTliani saldo 73,3 -273,6 

  

finansuri aqtivebis cvlileba 6,3 -301,8 

zrda 24,4 76,2 

valuta da depozitebi 24,4 76,2 

sesxebi 0,0 0,0 

aqciebi da sxva kapitali     

kleba 18,1 378,0 

valuta da depozitebi 18,1 378,0 

sesxebi 0,0 0,0 

aqciebi da sxva kapitali 0,0 0,0 

  

valdebulebebis cvlileba -10,8 -28,2 

zrda 0,0 0,0 

sagareo 0,0 0,0 

saSinao 0,0 0,0 

kleba 10,8 28,2 

sagareo     

saSinao 10,8 28,2 

  

balansi 56,2 0,0 
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ე) დადგენილების დანართი 2 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 

„დანართი 2 

ხობის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები 

და ნაშთის ცვლილება 

d a s a x e l e b a 2010 wlis gegma 2011 wlis gegma 

Semosulobebi 8 758,1 5 881,8 

Semosavlebi 8 108,1 5 781,8 

arafinansuri aqtivebis kleba 650,0 100,0 

finansuri aqtivebis kleba (naSTis gamoklebiT) 0,0 0,0 

valdebulebebis zrda 0,0 0,0 

      

gadasaxdelebi 8 695,6 6 183,6 

xarjebi 4 789,4 4 783,7 

arafinansuri aqtivebis zrda 3 895,4 1 371,7 

finansuri aqtivebis zrda (naSTis gamoklebiT) 0,0 0,0 

valdebulebebis kleba 10,8 28,2 

  

naSTis cvlileba 62,5 -301,8 
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ვ) დადგენილების დანართი 3 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 

„დანართი 3 

ხობის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები 

 

S
em
o
su

l
o
be
bi
s 

ko
d
eb
i 

d a s a x e l e b a 
2010 wlis 

gegma 
2011 wlis 

gegma 

 
 

Semosulobebi 8 758,1 5 881,8 

  Semosavlebi 8 108,1 5 781,8 

 
 

arafinansuri aqtivebis kleba 650,0 100,0 

 
 

finansuri aqtivebis kleba 0,0 0,0 

 
 

valdebulebebis zrda 0,0 0,0 

 
 

 
  Semosavlebi 8 108,1 5 781,8 

11 gadasaxadebi 6 192,0 5 180,9 

11111 saSemosavlo gadasaxadi  
  

11311 qonebis gadasaxadi 6 192,0 5 180,9 

113111 saqarTvelos sawarmoTa qonebaze (garda miwisa)        4 630,0 3 060,0 

113112 ucxour sawarmoTa qonebaze (garda miwisa) 

  113113 fizikur pirTa qonebaze (garda miwisa) 2,0 
 113114 sasoflo-sameurneo daniSnulebis miwaze               100,0 80,0 

113115 arasasoflo-sameurneo daniSnulebis miwaze                                           1 460,0 2 040,9 

1136 sxva gadasaxadebi qonebaze 

  116 sxva gadasaxadebi 
  

13 grantebi 1 549,5 180,0 

131 saerTaSoriso organizaciebidan miRebuli grantebi 
  

132 
ucxo qveynebis mTavrobebidan an maTi 

warmomadgenlobebidan miRebuli grantebi   

133 
saxelmwifo mmarTvelobis sxvadasxva donis 

organizaciebidan miRebuli grantebi 
1 549,5 180,0 

  gaTanabrebiTi transferi 

  

  

miznobrivi transferi delegirebuli 
uflebamosilebis gansaxorcieleblad 166,0 180,0 

  specialuri transferi 1 383,5 0,0 

  

m.S. infrastruqturis ganviTarebisaTvis da sxva 

mimdinare RonisZiebebis dasafinanseblad   
724,9 

 

  

m.S. saqarTvelos mTavrobis sarezervo fondidan 
gamoyofili saxsrebi    

  

m.S. saqarTvelos prezidentis sarezervo 

fondidan gamoyofili saxsrebi    

  

m.S. saqarTvelos regionebSi gansaxorcielebeli 
proeqtebis fondidan gamoyofili saxsrebi  

658,6 
 

14 sxva Semosavlebi 366,6 420,9 

141 Semosavlebi sakuTrebidan 85,0 86,0 

1411 procentebi 

  dividendebi 

    renta 85,0 86,0 

14151 
mosakrebeli bunebrivi resursebiT 

sargeblobisaTvis                      80,0 80,0 

14153 mosakrebeli nadirobis nebarTvaze 
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14154 
Semosavali miwis ijaridan da marTvaSi 

(uzurfruqti, qiravnoba da sxva) gadacemidan 5,0 6,0 

14159 sxva araklasificirebuli renta 

142 saqonlisa da momsaxurebis realizacia 112,0 193,9 

1422 administraciuli mosakreblebi da gadasaxdelebi 25,0 36,9 

14222 
saerTo-saxelmwifoebrivi salicenzio 

mosakrebeli   

14223 sanebarTvo mosakrebeli 5,0 5,0 

14227 saxelmwifo baJi 
  

14229 
sajaro informaciis aslis gadaRebis 

mosakrebeli     

142210 satendero mosakrebeli 2,0 
 

142212 
samxedro savaldebulo samsaxuris gadavadebis 

mosakrebeli   

142213 saTamaSo biznesis mosakrebeli 
  

142215 
kulturuli memkvidreobis sareabilitacio 

arialis infrastruqturis adgilobrivi mosakrebeli   

142216 
adgilobrivi mosakrebeli specialuri 

(zonaluri) SeTanxmebis gacemisaTvis    

142214 
adgilobrivi mosakrebeli dasaxlebuli 

teritoriis dasufTavebisaTvis  
18,0 31,9 

142299 sxva araklasificirebuli mosakrebeli 
  

1423 
arasabazro wesiT gayiduli saqoneli da 

momsaxureba 87,0 157,0 

14231 Semosavlebi saqonlis realizaciidan 
  

14232 Semosavlebi momsaxurebis gawevidan 87,0 157,0 

143 jarimebi, sanqciebi da sauravebi  169,6 140,0 

144 nebayoflobiTi transferebi, grantebis gareSe 
  

145 Sereuli da sxva araklasificirebuli Semosavlebi 
 

1,0 

  

31 arafinansuri aqtivebis kleba 650,0 100,0 

311 ZiriTadi aqtivebi 80,0 
 

314 arawarmoebuli aqtivebi 570,0 100,0 

  miwa 570,0 100,0 

  sxva bunebrivi aqtivebi 

    

32 finansuri aqtivebis kleba 0,0 0,0 

  sesxebi 
  

  aqciebi da sxva kapitali 
  

  

  valdebulebebis zrda 0,0 0,0 

  sagareo 
  

  saSinao 
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ზ) დადგენილების დანართი 4 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 

„დანართი 4 

ხობის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური 

აქტივების საბიუჯეტო კლასიფიკაცია 

 

f
u
nq
c
io

na
l
u
r
i 

ko
d
i 

o
r
g.
 
ko

d
i 

d a s a x e l e b a 
2010 wlis 

gegma 
2011 wlis 

gegma 

  sul xobis municipaliteti 8 695,6 6 183,6 

    momuSaveTa ricxovnoba 191,0 202,0 

    xarjebi 4 789,4 4 783,7 

    Sromis anazRaureba 1 233,1 1 153,9 

    saqoneli da momsaxureba 764,6 978,6 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba 0,0 40,0 

        mivlinebebi 8,0 11,5 

        ofisis xarjebi 165,2 259,5 

        warmomadgenlobiTi xarjebi 12,0 12,0 

        kvebis xarjebi 0,0 0,0 

        samedicino xarjebi 0,0 0,1 

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

10,0 20,0 

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

136,4 194,1 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 433,0 441,4 

    procenti 65,1 47,0 

    subsidiebi 2 473,0 2 298,1 

    grantebi 0,0 0,0 

    socialuri uzrunvelyofa 253,6 306,1 

    sxva xarjebi 0,0 0,0 

    arafinansuri aqtivebis zrda 3 895,4 1 371,7 

    finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 

    valdebulebebis kleba 10,8 28,2 

  
01 00 

xobis municipalitetis warmomadgenlobiTi da 
aRmasrulebeli organoebi 

1 569,5 1 679,5 

    momuSaveTa ricxovnoba 148,0 159,0 

    xarjebi 1 469,7 1 583,3 

    Sromis anazRaureba 1 015,4 936,2 

    saqoneli da momsaxureba 389,2 600,1 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba 0,0 29,1 

        mivlinebebi 6,0 8,6 

        ofisis xarjebi 125,0 215,5 

        warmomadgenlobiTi xarjebi 12,0 12,0 

        kvebis xarjebi 0,0 0,0 

        samedicino xarjebi 0,0 0,1 
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    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

0,0 0,0 

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

77,9 127,9 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 168,3 206,9 

    procenti 65,1 47,0 

    subsidiebi 0,0 0,0 

    grantebi 0,0 0,0 

    socialuri uzrunvelyofa 0,0 0,0 

    sxva xarjebi 0,0 0,0 

    arafinansuri aqtivebis zrda 89,0 68,0 

    finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 

    valdebulebebis kleba 10,8 28,2 

  01 01 xobis municipalitetis sakrebulo 315,2 346,8 

    momuSaveTa ricxovnoba 20,0 27,0 

70111   xarjebi 307,8 331,3 

    Sromis anazRaureba 207,4 204,0 

    saqoneli da momsaxureba 100,4 127,3 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi 0,8 1,2 

        ofisis xarjebi 33,5 57,0 

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

37,7 52,6 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 28,4 16,5 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

70111   arafinansuri aqtivebis zrda 7,4 15,5 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  
01 02 xobis municipalitetis gamgeoba 1 138,1 1 154,1 

    momuSaveTa ricxovnoba 128,0 132,0 

70111   xarjebi 1 056,5 1 101,6 

    Sromis anazRaureba 808,0 732,2 

    saqoneli da momsaxureba 248,5 369,4 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba 0,0 29,1 

        mivlinebebi 5,2 7,4 

        ofisis xarjebi 91,5 158,5 

        warmomadgenlobiTi xarjebi 0,0 0,0 

        kvebis xarjebi 0,0 0,0 

        samedicino xarjebi 0,0 0,1 

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

0,0 0,0 
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    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

40,2 75,3 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 111,6 99,0 

    procenti 0,0 0,0 

    subsidiebi 0,0 0,0 

    grantebi 0,0 0,0 

    socialuri uzrunvelyofa 0,0 0,0 

    sxva xarjebi 0,0 0,0 

70111   arafinansuri aqtivebis zrda 81,6 52,5 

    finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 

    valdebulebebis kleba 0,0 0,0 

  
01 02 01 

xobi municipalitetis gamgeobis 

administraciuli samsaxuri 
435,9 464,1 

    momuSaveTa ricxovnoba 24,0 25,0 

    xarjebi 375,0 433,3 

    Sromis anazRaureba 194,5 177,5 

    saqoneli da momsaxureba 180,5 255,8 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba   13,6 

        mivlinebebi 1,5 2,4 

        ofisis xarjebi 49,8 91,1 

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi   0,1 

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 

higienis sagnebis SeZenis xarjebi 
    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

31,3 49,6 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 97,9 99,0 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda 60,9 30,8 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  
01 02 02 

xobi municipalitetis gamgeobis safinanso-
sabiujeto samsaxuri 

72,0 80,2 

    momuSaveTa ricxovnoba 9,0 10,0 

    xarjebi 70,4 67,7 

    Sromis anazRaureba 63,3 59,9 

    saqoneli da momsaxureba 7,1 7,8 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi 1,5 1,5 

        ofisis xarjebi 5,6 6,3 

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 
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        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda 1,6 12,5 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  

01 02 03 
xobis municipalitetis gamgeobis  ekonomikis da 

infrastruqturis ganviTarebis samsaxuri 
samsaxuri 

120,6 91,7 

    momuSaveTa ricxovnoba 14,0 10,0 

    xarjebi 112,6 88,5 

    Sromis anazRaureba 90,6 58,2 

    saqoneli da momsaxureba 22,0 30,3 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba   8,5 

        mivlinebebi 1,5 1,8 

        ofisis xarjebi 3,8 7,5 

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

8,2 12,5 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 8,5   

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda 8,0 3,2 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  
01 02 04 

xobis municipalitetis gamgeobis  
zedamxedvelobis samsaxuri 

0,0 34,7 

    momuSaveTa ricxovnoba   5,0 

    xarjebi 0,0 32,7 

    Sromis anazRaureba   30,2 

    saqoneli da momsaxureba 0,0 2,5 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi   0,5 

        ofisis xarjebi   2,0 

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     
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    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda   2,0 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  

01 02 05 
xobis municipalitetis gamgeobis kulturis, 
ganaTlebis, sportis, ZeglTa dacvisa da 

axalgazrdul saqmeTa samsaxuri 
46,0 48,0 

    momuSaveTa ricxovnoba 6,0 7,0 

    xarjebi 46,0 46,0 

    Sromis anazRaureba 44,0 42,1 

    saqoneli da momsaxureba 2,0 3,9 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi 0,5 0,6 

        ofisis xarjebi 1,5 3,3 

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda   2,0 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  

01 02 07 

xobis municipalitetis gamgeobis Sromis, 
sazogadoebrivi janmrTelobisa da socialuri 
dacvis, veteranTa, ltolvilTa iZulebiT 

gadaadgilebul pirTa samsaxuri 

40,4 36,8 

    momuSaveTa ricxovnoba 5,0 5,0 

    xarjebi 39,8 34,8 

    Sromis anazRaureba 37,8 31,6 

    saqoneli da momsaxureba 2,0 3,2 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi 0,2 0,6 

        ofisis xarjebi 1,8 2,6 

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     
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    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda 0,6 2,0 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  
01 02 12 

xobis municipalitetis gamgeobis  teritoriuli 
organoebi 

423,2 398,6 

    momuSaveTa ricxovnoba 70,0 70,0 

    xarjebi 412,7 398,6 

    Sromis anazRaureba 377,8 332,7 

    saqoneli da momsaxureba 34,9 65,9 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba   7,0 

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi 29,0 45,7 

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 

movla-Senaxvis xarjebi 
0,7 13,2 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 5,2   

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda 10,5   

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  01 03 sarezervo fondi 28,3 89,4 

    momuSaveTa ricxovnoba     

70112   xarjebi 28,3 89,4 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 28,3 89,4 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 28,3 89,4 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     
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    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

70112   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

    valdebulebebis kleba     

  01 05 maJoritari deputatebis momsaxurebis xarjebi 12,0 12,0 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7018   xarjebi 12,0 12,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 12,0 12,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi 12,0 12,0 

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 

higienis sagnebis SeZenis xarjebi 
    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7018   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  01 06 sabanko momsaxurebis xarjebi 0,0 2,0 

    momuSaveTa ricxovnoba     

70112   xarjebi 0,0 2,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 2,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 

higienis sagnebis SeZenis xarjebi 
    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba   2,0 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

70112   arafinansuri aqtivebis zrda     
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    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  

01 07 
wina periodSi warmoqmnili valdebulebebis 
dafarva da sasamarTlos gadawyvetilebebis 

aRsrulebis finansuri uzrunvelyofa 

75,9 75,2 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7016   xarjebi 65,1 47,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 

movla-Senaxvis xarjebi 
    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti 65,1 47,0 

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba 10,8 28,2 

  
02 00 

xobis municipalitetis gamgeobis saxanZro 

dacvisa da samaSvelo samsaxuri 
231,0 252,6 

    momuSaveTa ricxovnoba 35,0 35,0 

7032   xarjebi 221,0 240,6 

    Sromis anazRaureba 172,5 172,5 

    saqoneli da momsaxureba 48,5 68,1 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba   3,6 

        mivlinebebi 0,5 0,9 

        ofisis xarjebi 4,9 6,7 

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 

higienis sagnebis SeZenis xarjebi 
10,0 20,0 

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

21,2 28,9 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 11,9 8,0 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7032   arafinansuri aqtivebis zrda 10,0 12,0 

    finansuri aqtivebis zrda      
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    valdebulebebis kleba     

  
03 00 

Sinagan saqmeTa saministros adgilobrivi 

organoebis dafinanseba 
114,9 61,0 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7031   xarjebi 47,8 54,1 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 47,8 54,1 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi 23,7 29,8 

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

24,1 24,3 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7031   arafinansuri aqtivebis zrda 67,1 6,9 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  04 00 Tavdacvis RonisZiebebi 87,5 92,3 

    momuSaveTa ricxovnoba 8,0 8,0 

    xarjebi 86,2 90,5 

    Sromis anazRaureba 45,2 45,2 

    saqoneli da momsaxureba 41,0 45,3 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba 0,0 7,3 

        mivlinebebi 1,5 2,0 

        ofisis xarjebi 9,4 7,5 

        warmomadgenlobiTi xarjebi 0,0 0,0 

        kvebis xarjebi 0,0 0,0 

        samedicino xarjebi 0,0 0,0 

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

0,0 0,0 

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

13,2 13,0 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 16,9 15,5 

    procenti 0,0 0,0 

    subsidiebi 0,0 0,0 

    grantebi 0,0 0,0 

    socialuri uzrunvelyofa 0,0 0,0 

    sxva xarjebi 0,0 0,0 

    arafinansuri aqtivebis zrda 1,3 1,8 

    finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 

    valdebulebebis kleba 0,0 0,0 
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04 01 
xobis municipalitetis gamgeobis wvevamdelTa, 
rezervistTa, samxedro aRricxvis, gawvevisa da 

mobilizaciis samsaxuri 

87,5 92,3 

    momuSaveTa ricxovnoba 8,0 8,0 

7021   xarjebi 86,2 90,5 

    Sromis anazRaureba 45,2 45,2 

    saqoneli da momsaxureba 41,0 45,3 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba   7,3 

        mivlinebebi 1,5 2,0 

        ofisis xarjebi 9,4 7,5 

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 

movla-Senaxvis xarjebi 
13,2 13,0 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 16,9 15,5 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7021   arafinansuri aqtivebis zrda 1,3 1,8 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  
05 00 

infrastruqturis mSenebloba, reabilitacia da 

eqsploatacia 
3 808,3 1 634,2 

    momuSaveTa ricxovnoba 0,0 0,0 

    xarjebi 420,6 516,4 

    Sromis anazRaureba 0,0 0,0 

    saqoneli da momsaxureba 204,6 175,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba 0,0 0,0 

        mivlinebebi 0,0 0,0 

        ofisis xarjebi 2,2 0,0 

        warmomadgenlobiTi xarjebi 0,0 0,0 

        kvebis xarjebi 0,0 0,0 

        samedicino xarjebi 0,0 0,0 

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 

higienis sagnebis SeZenis xarjebi 
0,0 0,0 

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

0,0 0,0 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 202,4 175,0 

    procenti 0,0 0,0 

    subsidiebi 216,0 341,4 

    grantebi 0,0 0,0 

    socialuri uzrunvelyofa 0,0 0,0 

    sxva xarjebi 0,0 0,0 

    arafinansuri aqtivebis zrda 3 387,7 1 117,8 

    finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 

    valdebulebebis kleba 0,0 0,0 
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05 01 

gzebis mSeneblobis, rekonsruqciisa da movla-
Senaxvis xarjebi 

857,6 268,3 

    momuSaveTa ricxovnoba     

70451   xarjebi 0,0 30,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 30,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba   30,0 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

70451   arafinansuri aqtivebis zrda 857,6 238,3 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  05 02 veterinariis xarjebi 0,0 10,0 

    momuSaveTa ricxovnoba     

70455   xarjebi 0,0 10,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 10,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba   10,0 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

70455   arafinansuri aqtivebis zrda   0,0 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  
05 03 

sarwyavi arxebis da napirsamagri nagebobebis 

mowyoba, reabilitacia da eqsploatacia 
1 038,3 300,1 

    momuSaveTa ricxovnoba     
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70421   xarjebi 0,0 0,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

70421   arafinansuri aqtivebis zrda 1 038,3 300,1 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  05 04 wylis sistemis reabilitacia da eqsploatacia 492,7 58,5 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7063   xarjebi 0,0 0,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 

movla-Senaxvis xarjebi 
    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi   0,0 

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7063   arafinansuri aqtivebis zrda 492,7 58,5 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  
05 05 

sakanalizacio da sameloracio sistemebis 

mowyoba-reabilitaciis RonisZiebebi 
115,5 193,8 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7052   xarjebi 0,0 0,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 
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        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7052   arafinansuri aqtivebis zrda 115,5 193,8 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  05 06 S.p.s. ,,xobi dasufTaveba da ganaTeba" 216,0 341,4 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7061   xarjebi 216,0 341,4 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi   0,0 

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba   0,0 

    procenti     

    subsidiebi 216,0 341,4 

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi 0,0   

7061   arafinansuri aqtivebis zrda 0,0 0,0 

    finansuri aqtivebis zrda    0,0 

    valdebulebebis kleba     

  05 07 gare ganaTebis reabilitacia da eqsploatacia 524,0 29,5 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7064   xarjebi 130,0 25,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 130,0 25,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     
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        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 

higienis sagnebis SeZenis xarjebi 
    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 130,0 25,0 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7064   arafinansuri aqtivebis zrda 394,0 4,5 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  05 08 dasufTavebis RonisZiebebi 97,4 110,0 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7051   xarjebi 72,4 110,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 72,4 110,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi   0,0 

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 72,4 110,0 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi 0,0 0,0 

7051   arafinansuri aqtivebis zrda 25,0   

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  05 09 keTilmowyoba 466,8 322,6 

    momuSaveTa ricxovnoba     

    xarjebi 2,2 0,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 2,2 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi 2,2   

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 
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    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda 464,6 322,6 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  06 00 saganmanaTleblo RonisZiebebi 1 678,0 1 114,6 

    momuSaveTa ricxovnoba 0,0 0,0 

    xarjebi 1 353,7 1 017,4 

    Sromis anazRaureba 0,0 0,0 

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba 0,0 0,0 

        mivlinebebi 0,0 0,0 

        ofisis xarjebi 0,0 0,0 

        warmomadgenlobiTi xarjebi 0,0 0,0 

        kvebis xarjebi 0,0 0,0 

        samedicino xarjebi 0,0 0,0 

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

0,0 0,0 

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 

movla-Senaxvis xarjebi 
0,0 0,0 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

    procenti 0,0 0,0 

    subsidiebi 1 353,7 1 017,4 

    grantebi 0,0 0,0 

    socialuri uzrunvelyofa 0,0 0,0 

    sxva xarjebi 0,0 0,0 

    arafinansuri aqtivebis zrda 324,3 97,2 

    finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 

    valdebulebebis kleba 0,0 0,0 

  06 01  skolamdeli ganaTlebis dafinanseba 1 156,7 650,5 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7091   xarjebi 1 024,7 647,5 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     
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    subsidiebi 1 024,7 647,5 

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7091   arafinansuri aqtivebis zrda 132,0 3,0 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  06 02 sajaro skolebis dafinanseba 230,3 82,2 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7092   xarjebi 38,0 0,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 

higienis sagnebis SeZenis xarjebi 
    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi 38,0   

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7092   arafinansuri aqtivebis zrda 192,3 82,2 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  06 03 aip ,,xobis municipalitetis ganaTlebis centri" 291,0 331,9 

    momuSaveTa ricxovnoba     

    xarjebi 291,0 319,9 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi 291,0 319,9 

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     
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    arafinansuri aqtivebis zrda   12,0 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  
06 04 

aip ,,xobis municipalitetis profesiuli 
swavlebis centri" 

0,0 50,0 

    momuSaveTa ricxovnoba     

    xarjebi 0,0 50,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi   50,0 

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  07 00 sportuli da kulturuli RonisZiebebi 821,4 913,5 

    momuSaveTa ricxovnoba 0,0 0,0 

    xarjebi 805,4 845,5 

    Sromis anazRaureba 0,0 0,0 

    saqoneli da momsaxureba 33,5 36,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba 0,0 0,0 

        mivlinebebi 0,0 0,0 

        ofisis xarjebi 0,0 0,0 

        warmomadgenlobiTi xarjebi 0,0 0,0 

        kvebis xarjebi 0,0 0,0 

        samedicino xarjebi 0,0 0,0 

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

0,0 0,0 

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 

movla-Senaxvis xarjebi 
0,0 0,0 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 33,5 36,0 

    procenti 0,0 0,0 

    subsidiebi 771,9 809,5 

    grantebi 0,0 0,0 

    socialuri uzrunvelyofa 0,0 0,0 

    sxva xarjebi 0,0 0,0 

    arafinansuri aqtivebis zrda 16,0 68,0 

    finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 

    valdebulebebis kleba 0,0 0,0 
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  07 01 sportuli RonisZiebebis dafinanseba 14,6 20,0 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7081   xarjebi 14,6 20,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 14,6 20,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 14,6 20,0 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7081   arafinansuri aqtivebis zrda   0,0 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  07 02 aip ,,xobis municipalitetis kulturis centri" 421,7 487,5 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7082   xarjebi 405,7 419,5 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 

higienis sagnebis SeZenis xarjebi 
    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi 405,7 419,5 

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7082   arafinansuri aqtivebis zrda 16,0 68,0 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  
07 03 

 axalgazrduli organizaciebis RonisZiebebis 
dafinanseba 

8,4 10,0 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7084   xarjebi 8,4 10,0 
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    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 8,4 10,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 8,4 10,0 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7084   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  07 04 S.p.s. ,,safexburTo klubi ,,kolxeTi" 326,8 330,0 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7081   xarjebi 326,8 330,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi 326,8 330,0 

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7081   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  07 08 regionaluri televiziis Tanadafinanseba 0,0 20,0 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7082   xarjebi 0,0 20,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     
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        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi   20,0 

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7082   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  07 09 S.p.s. ,,xobis moambe 39,4 40,0 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7083   xarjebi 39,4 40,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi 39,4 40,0 

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7083   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  
07 10 

ZeglTa dacvisa da kulturuli memkvidreobis 
dafinanseba 

10,5 6,0 

    momuSaveTa ricxovnoba     

    xarjebi 10,5 6,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 10,5 6,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     
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        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 

higienis sagnebis SeZenis xarjebi 
    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 10,5 6,0 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  08 00 socialuri da jandacvis programebi 385,0 435,9 

    momuSaveTa ricxovnoba 0,0 0,0 

    xarjebi 385,0 435,9 

    Sromis anazRaureba 0,0 0,0 

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba 0,0 0,0 

        mivlinebebi 0,0 0,0 

        ofisis xarjebi 0,0 0,0 

        warmomadgenlobiTi xarjebi 0,0 0,0 

        kvebis xarjebi 0,0 0,0 

        samedicino xarjebi 0,0 0,0 

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 

higienis sagnebis SeZenis xarjebi 
0,0 0,0 

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

0,0 0,0 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

    procenti 0,0 0,0 

    subsidiebi 131,4 129,8 

    grantebi 0,0 0,0 

    socialuri uzrunvelyofa 253,6 306,1 

    sxva xarjebi 0,0 0,0 

    arafinansuri aqtivebis zrda 0,0 0,0 

    finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 

    valdebulebebis kleba 0,0 0,0 

  08 01 sazogadoebrivi jandacvis momsaxureba 131,4 129,8 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7074   xarjebi 131,4 129,8 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 
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    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi 131,4 129,8 

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7074   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  
08 02 

ufaso sasadilosa da xandazmulTa binaze 

momsaxurebis dafinanseba 
81,2 79,5 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7102   xarjebi 81,2 79,5 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 

higienis sagnebis SeZenis xarjebi 
    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba   0,0 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa 81,2 79,5 

    sxva xarjebi     

7102   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  08 04 veteranTa dakrZalvis xarjebi 6,2 5,0 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7103   xarjebi 6,2 5,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     



 33

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa 6,2 5,0 

    sxva xarjebi     

7103   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  08 05 avadmyofTa socialuri dacva 62,0 0,0 

    momuSaveTa ricxovnoba     

71011   xarjebi 62,0 0,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 

higienis sagnebis SeZenis xarjebi 
    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa 62,0   

    sxva xarjebi     

71011   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  08 06 ojaxebisa da bavSvebis socialuri dacva 104,2 68,6 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7104   xarjebi 104,2 68,6 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa 104,2 68,6 
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    sxva xarjebi     

7104   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  08 07 erTjeradi daxmareba 0,0 65,0 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7109   xarjebi 0,0 65,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa   65,0 

    sxva xarjebi     

7109   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  08 08 xanZriTa da stiqiiT dazaralebulTa daxmareba 0,0 88,0 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7076   xarjebi 0,0 88,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 

higienis sagnebis SeZenis xarjebi 
    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa   88,0 

    sxva xarjebi     

7076   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     
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თ) დადგენილების დანართი 5 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:  

 

„დანართი 5 

ხობის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური 

აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია 

 

f
u
nq
c
io

na
l
u
r
i 

ko
d
i 

d a s a x e l e b a  
 2010 wlis  

gegma 
 2011 wlis  

gegma 

701 saerTo daniSnulebis saxelmwifo momsaxureba 1 569,5     1 679,5     

7011 
aRmasrulebeli da warmomadgenlobiTi organoebis 

saqmianobis uzrunvelyofa, finansuri da fiskaluri 
saqmianoba, sagareo urTierTobebi 

1 481,6     1 592,3     

70111 
aRmasrulebeli da warmomadgenlobiTi organoebis 

saqmianobis uzrunvelyofa 
1 453,3     1 500,9     

70112 finansuri da fiskaluri saqmianoba 28,3     91,4     

70113 sagareo urTierTobebi     

7012 sagareo ekonomikuri daxmareba 0,0     0,0     

70121 
ekonomikuri daxmareba ganviTarebad da gardamavali 

ekonomikis mqone qveynebs  
    

70122 
saerTaSoriso organizaciebis meSveobiT gaweuli 

ekonomikuri daxmareba 
    

7013 saerTo daniSnulebis momsaxureba 0,0     0,0     

70131 saerTo sakadro momsaxureba     

70132 
saerTo daniSnulebis dagegmva da  statistikuri 

momsaxureba 
    

70133 saerTo daniSnulebis sxva momsaxureba 0,0     0,0     

7014 fundamenturi samecniero kvlevebi     

7015 
gamoyenebiTi kvlevebi saerTo daniSnulebis saxelmwifo 

momsaxurebaSi 
    

7016 valTan dakavSirebuli operaciebi  75,9     75,2     

7017 
saerTo daniSnulebis fuladi nakadebi mTavrobis 

sxvadasxva dones Soris 
    

7018 
sxva araklasificirebuli saqmianoba saerTo 

daniSnulebis saxelmwifo momsaxurebaSi 
12,0     12,0     

702 Tavdacva 87,5     92,3     

7021 SeiaraRebuli Zalebi 87,5     92,3     

7022 samoqalaqo Tavdacva 0,0     0,0     

7023 sagareo samxedro daxmareba     

7024 gamoyenebiTi kvlevebi Tavdacvis sferoSi     

7025 sxva araklasificirebuli saqmianoba Tavdacvis sferoSi 0,0     0,0     

703 sazogadoebrivi wesrigi da usafrTxoeba 345,9     313,6     

7031 policiis samsaxuri da saxelmwifo dacva 114,9     61,0     

7032 xanZarsawinaaRmdego dacva 231,0     252,6     

7033 sasamarTloebi da prokuratura     

7034 sasjelaRsrulebis dawesebulebebi     

7035 
gamoyenebiTi kvlevebi sazogadoebrivi wesrigisa da 

usafrTxoebis sferoSi 
    

7036 
sxva araklasificirebuli saqmianoba sazogadoebrivi 

wesrigisa da usafrTxoebis sferoSi 
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704 ekonomikuri saqmianoba 1 895,9     578,4     

7041 
saerTo ekonomikuri, komerciuli da SromiT 

resursebTan dakavSirebuli saqmianoba 
0,0     0,0     

70411 saerTo ekonomikuri da komerciuli saqmianoba     

70412 SromiT resursebTan dakavSirebuli saqmianoba     

7042 
soflis meurneoba, satyeo meurneoba, meTevzeoba da 

monadireoba 
1 038,3     310,1     

70421 soflis meurneoba 1 038,3     310,1     

70422 satyeo meurneoba     

70423 meTevzeoba da monadireoba     

7043 saTbobi da energetika 0,0     0,0     

70431 naxSiri da sxva saxis myari mineraluri sawvavi     

70432 navTobi da bunebrivi airi     

70433 birTvuli sawvavi     

70434 sxva saxis sawvavi     

70435 eleqtroenergetika     

70436 araeleqtruli (mzis, qaris, wylis) energia     

7044 
samTomompovebeli da gadamamuSavebeli mrewveloba, 

mSenebloba  
0,0     0,0     

70441 
mineraluri resursebis mopoveba, mineraluri 

sawvavis garda 
    

70442 gadamamuSavebeli mrewveloba     

70443 mSenebloba     

7045 transporti 857,6     268,3     

70451 saavtomobilo transporti da gzebi 857,6     268,3     

70452 sazRvao transporti     

70453 sarkinigzo transporti     

70454 sahaero transporti     

70455 
milsadenebi da sxva saxis satransporto 

saSualebebi 
0,0     0,0     

7046 kavSirgabmuloba     

7047 ekonomikis sxva dargebi 0,0     0,0     

70471 vaWroba, maragebis Seqmna, Senaxva da dasawyobeba     

70472 sastumroebi da restornebi     

70473 turizmi     

70474 mravalmiznobrivi ganviTarebis proeqtebi     

7048 gamoyenebiTi kvlevebi ekonomikuri saqmianobis sferoSi 0,0     0,0     

70481 
gamoyenebiTi kvlevebi saerTo ekonomikur, 

komerciul da SromiT resursebTan dakavSirebul 
saqmianobaSi 

    

70482 
gamoyenebiTi kvlevebi soflis meurneobaSi, satyeo 

meurneobaSi, meTevzeobasa da monadireobaSi 
    

70483 gamoyenebiTi kvlevebi saTbobsa da energetikaSi     

70484 
gamoyenebiTi kvlevebi samTomompovebel da 

gadamamuSavebel mrewvelobasa da mSeneblobaSi 
    

70485 gamoyenebiTi kvlevebi transportis sferoSi     

70486 gamoyenebiTi kvlevebi kavSirgabmulobis sferoSi     

70487 
gamoyenebiTi kvlevebi sxva saxis ekonomikur 

saqmianobaSi 
    

7049 
sxva araklasificirebuli saqmianoba ekonomikur 

saqmianobaSi 
    

705 garemos dacva 428,9     645,2     

7051 narCenebis Segroveba, gadamuSaveba da ganadgureba 313,4     451,4     

7052 Camdinare wylebis marTva 115,5     193,8     
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7053 garemos dabinZurebis winaaRmdeg brZola     

7054 biomravalferovnebisa da landSaftebis dacva     

7055 gamoyenebiTi kvlevebi garemos dacvis sferoSi     

7056 
sxva araklasificirebuli saqmianoba garemos dacvis 

sferoSi 
    

706 sabinao-komunaluri meurneoba 1 483,5     410,6     

7061 binaTmSenebloba 0,0     0,0     

7062 komunaluri meurneobis ganviTareba 466,8     322,6     

7063 wyalmomarageba 492,7     58,5     

7064 gare ganaTeba 524,0     29,5     

7065 gamoyenebiTi kvlevebi sabinao-komunalur meurneobaSi     

7066 
sxva araklasificirebuli saqmianoba sabinao-komunalur 

meurneobaSi 
    

707 janmrTelobis dacva 131,4     129,8     

7071 samedicino produqcia, mowyobilobebi da aparatebi     

70711 farmacevtuli produqcia     

70712 sxva samedicino produqcia     

70713 
Terapiuli daniSnulebis mowyobilobebi da 

aparatebi 
    

7072 ambulatoriuli momsaxureba 0,0     0,0     

70721 zogadi profilis ambulatoriuli momsaxureba     

70722 specializebuli ambulatoriuli momsaxureba     

70723 stomatologiuri momsaxureba     

70724 saSualo samedicino personalis momsaxureba     

7073 saavadmyofoebis momsaxureba 0,0     0,0     

70731 zogadi profilis saavadmyofoebis momsaxureba     

70732 specializebuli saavadmyofoebis momsaxureba     

70733 
samedicino centrebisa da samSobiaro saxlebis 

momsaxureba 
    

70734 
sanatoriumebisa da gamajansaRebeli saxlebis 

momsaxureba 
    

7074 sazogadoebrivi jandacvis momsaxureba 131,4     129,8     

7075 gamoyenebiTi kvlevebi janmrTelobis dacvis sferoSi     

7076 
sxva araklasificirebuli saqmianoba janmrTelobis 

dacvis sferoSi 
0,0     0,0     

708 dasveneba, kultura da religia 821,4     913,5     

7081 momsaxureba dasvenebisa da sportis sferoSi 341,4     350,0     

7082 momsaxureba kulturis sferoSi 421,7     487,5     

7083 teleradiomauwyebloba da sagamomcemlo saqmianoba 39,4     60,0     

7084 religiuri da sxva saxis sazogadoebrivi saqmianoba 8,4     10,0     

7085 
gamoyenebiTi kvlevebi dasvenebis, kulturisa da 

religiis sferoSi 
10,5     6,0     

7086 
sxva araklasificirebuli saqmianoba dasvenebis, 

kulturisa da religiis sferoSi 
    

709 ganaTleba 1 678,0     1 114,6     

7091 skolamdeli aRzrda 1 156,7     650,5     

7092 zogadi ganaTleba 230,3     82,2     

70921 dawyebiTi zogadi ganaTleba     

70922 sabazo zogadi ganaTleba     

70923 saSualo zogadi ganaTleba     

7093 profesiuli ganaTleba   50,0     

7094 umaRlesi ganaTleba 0,0     0,0     

70941 umaRlesi profesiuli ganaTleba     
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6. დადგენილება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

 

 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                მ. ჭოხონელიძე 

 

70942 umaRlesi akademiuri ganaTleba     

7095 umaRlesisSemdgomi ganaTleba     

7096 ganaTlebis sferos damxmare momsaxureba     

7097 gamoyenebiTi kvlevebi ganaTlebis sferoSi     

7098 sxva araklasificirebuli saqmianoba ganaTlebis sferoSi 291,0     331,9     

710 socialuri dacva 253,6     306,1     

7101 
avadmyofTa da SezRuduli SesaZleblobis mqone pirTa 

socialuri dacva 
62,0     0,0     

71011 avadmyofTa socialuri dacva 62,0     0,0     

71012 
SezRuduli SesaZleblobis mqone pirTa socialuri 

dacva 
    

7102 xandazmulTa socialuri dacva 81,2     79,5     

7103 marCenaldakargul pirTa socialuri dacva 6,2     5,0     

7104 ojaxebisa da bavSvebis socialuri dacva 104,2     221,6     

7105 umuSevarTa socialuri dacva     

7106 sacxovrebliT uzrunvelyofa     

7107 
socialuri gaucxoebis sakiTxebi, romlebic ar 

eqvemdebareba klasifikacias 
    

7108 gamoyenebiTi kvlevebi socialuri dacvis sferoSi     

7109 
sxva araklasificirebuli saqmianoba socialuri dacvis 

sferoSi 
0,0     0,0     

  sul 8 695,6     6 183,6     
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ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 
 

დადგენილება N21 

 

ქ. ხობი                                                                                                    2011 წლის 25 თებერვალი                                                                                                         
 

ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სახელმწიფო და ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის 

დადგენის შესახებ 

 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის, „ნორმატიული 

აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონისა და „სახელმწიფო და ადგილობრივი თვითმმართველი 

ერთეულის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის 

ნორმატიული ფასის განსაზღვრის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2007 

წლის 26 ოქტომბრის N603 ბრძანებულების შესაბამისად, ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

ადგენს: 

1. დადგინდეს ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სახელმწიფო და ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის 

ნორმატიული ფასი თანახმად დანართისა. 

2. დადგენილების ამოქმედების დღიდან ძალადაკარგულად ჩაითვალოს „ხობის 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სახელმწიფო და ხობის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 

არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის 

შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 25 თებერვლის N140 დადგენილება. 

3. დადგენილება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                    მ. ჭოხონელიძე 
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დანართი  

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2011 წლის  25 თებერვლის N21  დადგენილებისა 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სახელმწიფო და ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასი 

 

1. ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სახელმწიფო და ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 1 კვადრატული მეტრი მიწის 

ნორმატიული ფასი (შემდგომში - „მიწის ნორმატიული ფასი“) დგინდება შესაბამის ადგილზე 

არსებული მიწის საბაზრო ფასის გათვალისწინებით და გამოიანგარიშება შემდეგი ფორმულის 

მიხედვით: 

CN=IMG x ITL x C x K, სადაც: 

ა) CN - არის ერთი კვადრატული მეტრი არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის 

ნორმატიული ფასი; 

ბ) IMG -  არის ქ. ხობის მაკრომდებარეობის ინდექსი, რომელიც შეადგენს 0,43-ს;  

გ)  ITL - არის ლოკალური ტერიტორიული ინდექსი, რომელიც უდრის 1-ს;  

დ) C - არის არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ერთ კვადრატულ მეტრზე დადგენილი 

საბაზისო განაკვეთი და მისი მნიშვნელობა უდრის 0,24 ლარს. 

ე) K - არის მიწის ნორმატიული ფასის მარეგულირებელი კოეფიციენტი და მისი მნიშვნელობა 

უდრის 120-ს.  

 

2. პირველი პუნქტის მიხედვით ქ. ხობში მიწის ნორმატიული ფასი დადგინდეს შემდეგი სახით: 

 

IMG ITL C 
K 

 
CN (ლარი) 

0,43 1 0,24 120 12.38 

 

3. ხობის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მიწის ნორმატიული ფასი დადგენილია ქ. ხობში 

დადგენილი ფასის 30%-ის ოდენობით და იგი შეადგენს - 3.71 ლარს. 

4. ხობის მუნიციპალიტეტის დასახლებათა შორის არეალებში მიწის ნორმატიული ფასი 

დადგენილია ქ. ხობში დადგენილი ფასის 25%-ის ოდენობით და შეადგენს - 3.1 ლარს. 

5. ხობის მუნიციპალიტეტის დასახლებათა შორის არეალებში გამავალი „საქართველოს 

საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების ნუსხის 

დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2006 წლის 15 სექტემბრის N554 

ბრძანებულებით განსაზღვრულ შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების 

50 მეტრის რადიუსში (თითოეულ მხარეს) არსებული მიწის ნორმატიული ფასი დადგენილია ქ. 

ხობში დადგენილი ფასის 50%-ის ოდენობით და იგი შეადგენს 6.19 ლარს. ამ შემთხვევაში არ 

გამოიყენება მე-3 და მე-4 პუნქტებში აღნიშნული წესი. 

 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                    მ. ჭოხონელიძე 
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ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 
 

დადგენილება N22 

 

ქ. ხობი                                                                                                    2011 წლის 25 თებერვალი                                                                                                        

 
ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი (ქონების) გადასახადის შემოღებისა და 

მისი განაკვეთების განსაზღვრის თაობაზე 

 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის,  საქართველოს 

საგადასახადო კოდექსის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონისა და „სასოფლო-

სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადის წლიური საბაზისო განაკვეთების 

დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 23 დეკემბრის №394 დადგენილების 

შესაბამისად, ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: 

1. შემოღებულ იქნეს ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი (ქონების) 

გადასახადი და მისი განაკვეთები განისაზღვროს დანართის შესაბამისად. 

2. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ადგილობრივი (ქონების) გადასახადის შემოღების შესახებ“ 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 30  მარტის N117 დადგენილება. 

3. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე და მისი მოქმედება გავრცელდეს 2011 წლის 1 

იანვრიდან წარმოშობილ საგადასახადო ურთიერთობებზე. 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                    მ. ჭოხონელიძე 
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დანართი  

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

2011  წლის 25 თებერვლის N22  დადგენილებისა 

 

ადგილობრივი (ქონების) გადასახადის განაკვეთები 

 

მუხლი 1.  

საწარმოსთვის/ორგანიზაციისთვის ქონების გადასახადის წლიური განაკვეთია დასაბეგრი ქონების 

ღირებულების 1 პროცენტი. ამ მუხლის მიზნებისათვის დასაბეგრი ქონების ღირებულება არის 

საშუალო წლიური საბალანსო ნარჩენი ღირებულება, რომელიც ქვემოთ ჩამოთვლილ 

შემთხვევებში უნდა გაიზარდოს: 

ა) 2000 წლამდე მიღებულ აქტივებზე – 3-ჯერ;  

ბ) 2000 წლიდან 2004 წლამდე მიღებულ აქტივებზე – 2-ჯერ;  

გ) 2004 წელს მიღებულ აქტივებზე – 1.5-ჯერ; 

დ) იმ აქტივებზე, რომელთა მიღების შესახებ ინფორმაცია არ არსებობს - 3-ჯერ. 

 

მუხლი 2.  

საწარმოსთვის/ორგანიზაციისთვის ლიზინგით გაცემულ დასაბეგრ ქონებაზე გადასახადის 

წლიური განაკვეთია დასაბეგრი ქონების საშუალო წლიური საბალანსო ნარჩენი ღირებულების 1 

პროცენტი.  

 

მუხლი 3.  

ფიზიკური პირის დასაბეგრ ქონებაზე გადასახადის წლიური განაკვეთებია: 

ა) 100 000 ლარამდე შემოსავლის მქონე ოჯახებისათვის – საგადასახადო პერიოდის ბოლოსთვის 

დასაბეგრი ქონების საბაზრო ღირებულების 0.1 პროცენტი; 

ბ) 100 000 ლარის ან მეტი შემოსავლის მქონე ოჯახებისათვის – საგადასახადო პერიოდის 

ბოლოსთვის დასაბეგრი ქონების საბაზრო ღირებულების 0.8 პროცენტი. 

 

მუხლი 4.  

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების ერთ ჰექტარზე (გარდა მე-5 მუხლით 

გათვალისწინებული მიწებისა) ქონების გადასახადის წლიური განაკვეთებია (მათ შორის, 

საქართველოს საგადასახადო კოდექსის მე-60 მუხლის მე-2 ნაწილიდან გამომდინარე): 

 

 

№ 
მიწის კატეგორიები 

გადასახადის განაკვეთები 

(ლარი) 

კარგ მიწაზე მწირ მიწაზე 

1 სახნავ მიწებზე 76 60 

2 მრავალწლიანი ნარგავებით დაკავებულ მიწებზე 76 60 

3 საკარმიდამო, საბაღე, საბოსტნე და სააგარაკო ნაკვეთებზე 76 60 

4 სამელიორაციო ქსელებით დაკავებულ მიწებზე 50 30 

 

მუხლი 5.  

სათიბებისა და საძოვრების ერთ ჰექტარზე ქონების გადასახადის წლიური განაკვეთებია: 

ა) გაკულტურებულ სათიბებზე - 20 ლარი; 

ბ) გაკულტურებულ საძოვრებზე - 16 ლარი;  

გ) სათიბებზე (გარდა გაკულტურებული სათიბებისა) – 18 ლარი;  

დ) საძოვრებზე (გარდა გაკულტურებული საძოვრებისა) – 15 ლარი.  

 

მუხლი 6. 

ყოფილი საკოლმეურნეო და საბჭოთა მეურნეობის ტყეების მიწების ერთ ჰექტარზე  ქონების 

გადასახადის წლიური განაკვეთია 20 ლარი.  



 43

 

მუხლი 7.  

ბუნებრივი რესურსებით მოსარგებლე პირისათვის შესაბამისი ლიცენზიის გაცემის საფუძველზე 

გამოყოფილი მიწების ერთ ჰექტარზე ქონების გადასახადის წლიური განაკვეთია 3 ლარი. 

 

მუხლი 8.  

1. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების ერთ კვადრატულ მეტრზე წლიური 

გადასახადის განაკვეთებია (მათ შორის, საქართველოს საგადასახადო კოდექსის მე-60 მუხლის მე-2 

ნაწილიდან გამომდინარე): 

 

 ტერიტორია 

საბაზისო 

განაკვეთი 

(ლარი) 

ტერიტორიული 

კოეფიციენტი 

გადასახადის 

განაკვეთი 

(ლარი) 

I ზონა    

 ქ. ხობში ადმინისტრაციული შენობების, 

კულტურული დაწესებულებების, ქუჩების, 

სკვერების, მოედნების, გზაჯვარედინების, 

ინტენსიური სატრანსპორტო არტერიების 

(მაგისტრალები, სახელმწიფო გზები) მიმდებარე 

ტერიტორია; 

ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

ინტენსიური სატრანსპორტო არტერიების 

(მაგისტრალები, სახელმწიფო გზები) მიმდებარე 

მიწის ნაკვეთები; შავი ზღვის სანაპირო ზოლი, 

სადაც შესაძლებელია სამრეწველო ობიექტების 

განლაგება 

0,24 1,5 0,36 

II ზონა    

 ხობის მუნიციპალიტეტის დასახლებებისა და 

სოფლების ცენტრები 
0,24 1 0,24 

III ზონა    

 ტერიტორიები, რომლებიც არ მოხვდნენ ზემოთ 

აღნიშნულ I და II ზონებში 
0,24 0,5 0,12 

 

მუხლი 9. 

საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 206-ე მუხლის პირველი ნაწილის „გ“ ქვეპუნქტიდან 

გამომდინარე, შესაბამისი დასაბეგრი ობიექტის მიხედვით, ქონების გადასახადისგან 

გათავისუფლდეს: 

ა) საცხოვრებელ სახლზე მიმაგრებული მიწის ნაკვეთები, რომლის ფართობი არ აღემატება 600 

კვადრატულ მეტრს; 

ბ) ავტოფარეხებზე მიმაგრებული მიწის ნაკვეთები, რომელთა ფართობი არ აღემატება 24 

კვადრატულ მეტრს. 

 

მუხლი 10.  

ქონების გადასახადის გამოანგარიშებისა და გადახდის წესი, შესაბამისი დაბეგვრის ობიექტის 

მიხედვით ქონების გადასახადისაგან გათავისუფლებული ქონების სახეები დადგენილია 

საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 205-ე და 206-ე მუხლებით. 

   

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                    მ. ჭოხონელიძე 
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ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 
 

დადგენილება N23 

 

ქ. ხობი                                                                                                    2011 წლის 25 თებერვალი                       

 
„ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 1 ოქტომბრის N10 დადგენილებაში  ცვლილებებისა 

და დამატებების შეტანის თაობაზე 

 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონისა და 

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო ადგენს: 

1. „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების შესახებ" ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2010 წლის 1 ოქტომბრის N10 დადგენილებაში („საქართველოს 

საკანონმდებლო მაცნე“ N42 22.10.2010 წ.) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები და დამატებები: 

ა)  დადგენილების დანართის მე-7 მუხლის პირველი პუნქტის „უ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს 

შემდეგი რედაქციით: 

 „უ) ქმნის მუნიციპალიტეტის სატენდერო კომისიას, ხელმძღვანელობს მას, ან ნიშნავს მის 

ხელმძღვანელს; ელექტრონული ტენდერისა და გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის 

შედეგების საფუძველზე, სატენდერო კომისიის მიერ წარმოდგენილი პროექტის შესაბამისად დებს 

ხელშეკრულებებს  ელექტრონულ ტენდერში გამარჯვებულთან;“; 

ბ) დადგენილების დანართის მე-9 მუხლის მე-3 პუნქტის „ვ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს 

შემდეგი რედაქციით: 

 „ვ) თანამდებობრივად არის მუნიციპალიტეტის სატენდერო კომისიის წევრი; დებს 

ხელშეკრულებებს  გამარტივებულ შესყიდვებზე;“; 

 გ) დადგენილების დანართის მე-10 მუხლის პირველი ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი 

რედაქციით: 

„1. გამგებელს ჰყავს სამი მოადგილე, რომელთაც თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან 

ათავისუფლებს გამგებელი.“; 

დ)  დადგენილების დანართის 14-ე მუხლის მე-2 პუნქტს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „თ“ 

ქვეპუნქტი: 

„თ) ზედამხედველობის სამსახური.“; 

ე) დადგენილების დანართის 15-ე მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „71“ პუნქტი: 

„71. ზედამხედველობის სამსახურის ძირითადი ფუნქციებია: განახორციელოს ზედამხედველობა 

და კონტროლი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიმდინარე ყველა სახის არქიტექტურულ-

სამშენებლო, სარეკონსტრუქციო და სარემონტო სამუშაოებზე და აღნიშნულ საქმიანობასთან 

დაკავშირებით დადგენილ ორგანიზაციულ-სამართლებრივი წესრიგის დაცვაზე.“. 

2.  დადგენილება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                     მ. ჭოხონელიძე 
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ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 
 

დადგენილება N24 

 

ქ. ხობი                                                                                                   2011 წლის 25 თებერვალი                                                                                                         
 

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული  სამსახურის დებულების დამტკიცების 

შესახებ 

 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონისა და 

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო ადგენს:  

 1. დამტკიცდეს „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული  სამსახურის 

დებულება“ თანახმად დანართისა. 

2. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის აპარატის  დებულების 

დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 29 სექტემბრის   N131 

დადგენილება. 

 3.  დადგენილება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                 მ. ჭოხონელიძე 
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დანართი  

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

2011  წლის 25 თებერვლის N24  დადგენილებისა 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის დებულება 

 

თავი I.  

ზოგადი დებულებანი 

 

მუხლი 1. გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახური 

1. ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახური (შემდგომში - „სამსახური“) 

წარმოადგენს გამგეობის სტრუქტურულ ერთეულს, რომელიც ახორციელებს გამგეობის 

საქმიანობის ორგანიზაციულ, ანალიტიკურ, საინფორმაციო, სამართლებრივ და მატერიალურ-

ტექნიკურ უზრუნველყოფას. 

2. სამსახურის ძირითადი ფუნქციაა გამგეობის საქმისწარმოების, საკადრო საკითხთა, 

საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და საქმიანობის სამართლებრივი უზრუნველყოფა,  გამგეობის 

თანამდებობის პირთა და საჯარო მოსამსახურეთა ფუნქციებით მინიჭებულ უფლება-

მოვალეობათა შესრულებისათვის მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფა. 

3. სამსახურს გააჩნია ბეჭედი და საკუთარი ბლანკი.  

4. სამსახურის საქმიანობა და თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება ხორციელდება 

თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიდან. 

 

მუხლი 2. სამსახურის საქმიანობის სამართლებრივი საფუძვლები 

სამსახურის საქმიანობის სამართლებრივი საფუძვლებია საქართველოს კონსტიტუცია, 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონი, „საჯარო 

სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი,  სხვა საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე აქტები, 

გამგეობის დებულება და ეს დებულება. ასევე, ადგილობრივი თვითმმართველობის 

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოებისა და თანამდებობის პირთა 

სამართლებრივი აქტები. 

 

 

თავი II.  

სამსახურის საქმიანობა 

 

მუხლი 3. სამსახურის ფუნქციები 

სამსახურის ძირითადი ფუნქციებია: 

ა) უზრუნველყოს გამგეობაში ერთიანი საქმისწარმოება; 

ბ) უზრუნველყოს გამგეობისა და გამგეობის თანამდებობის პირების სახელზე შემოსული 

წერილების, განცხადებების და სხვა დოკუმენტაციის აღრიცხვა, სისტემატიზაცია, მათი 

ანოტირება, სარეკვიზიტო და დოკუმენტური გაფორმება, ადრესატისადმი გადაცემა, 

კორესპონდენციის გადაგზავნა, საარქივო მასალების ანოტირება და არქივის წარმოება; 

გ) გააფორმოს და აღრიცხოს მიღებულ დოკუმენტებზე გამგეობის თანამდებობის პირთა 

დავალებები და გადასცეს შემსრულებლებს, გააკონტროლოს კორესპონდენციის განსახილველად 

მომზადება და მოძრაობა, საკითხის განხილვაზე კანონით დადგენილი ვადების დაცვა; 

დ) გააფორმოს საჯარო მოსამსახურეთა სამუშაოზე მიღების, სამუშაოდან გათავისუფლების, 

შვებულებაში გასვლის, სამივლინებლო, საპენსიო და სხვა დოკუმენტები; 

ე) აწარმოოს სამართლებრივი აქტების და სხვა დოკუმენტების სისტემატიზაცია, აღრიცხვა და 

შენახვა; 

ვ) უზრუნველყოს გამგებლის თათბირების ოქმების წარმოება და გაფორმება, გამგებლის 

სამართლებრივი აქტების პროექტების წინასწარი იურიდიული ექპერტიზა; შეადგინოს და გასცეს 

დასკვნები პროექტებზე. 
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ზ) უზრუნველყოს გამგეობის სამსახურების მუშაობის მეთოდური ხელმძღვანელობა; 

თ) საკონსულტაციო-სამართლებრივი დახმარება გაუწიოს გამგეობის სამსახურებსა და 

ტერიტორიული ორგანოების მოსამსახურეებს; 

ი) წარმოადგინოს გამგეობის ინტერესები სასამართლოში; 

კ) უზრუნველყოს გამგებლის, გამგეობის სამსახურების ურთიერთობა საკრებულოსთან და 

მუნიციპალიტეტში შემავალ ტერიტორიულ ორგანოებთან; 

ლ) შეისწავლოს და გააანალიზოს მუნიციპალიტეტში შემავალ ტერიტორიულ ორგანოთა 

მუშაობის საკითხები; 

მ) აწარმოოს გამგეობის საჯარო მოსამსახურეთა დოკუმენტების, პირადი საქმეების გაფორმება და 

აღრიცხვა; 

ნ) უზრუნველყოს ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოთა მიერ განხორციელებული 

ღონისძიებებისა და განსახორციელებელი პროექტების წარმოჩენა, მათი საზოგადოებისთვის 

ხელმისაწვდომი ფორმით მიწოდება; 

ო) უზრუნველყოს საზოგადოების განწყობილებისა და სოციალური მდგომარეობის რეალური 

სურათის გამოვლენა, საზოგადოებასთან უფრო მჭიდრო და ქმედითი კავშირის დასამყარებლად 

მონაწილეობა მიიღოს საზოგადოებრივი ასოციაციების მუშაობაში და სხვა ღონისძიებებში;  

პ) უზრუნველყოს მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ამსახველ მონაცემთა საინფორმაციო ბანკის, 

ვიდეოთეკის, ფოტოთეკის შექმნა; 

ჟ) განახორციელოს გამგეობის სტრუქტურული ერთეულებისა და ტერიტორიული ორგანოების 

მატერიალურ–ტექნიკური უზრუნველყოფა;  

რ) უზრუნველყოს პრესკონფერენციების, ბრიფინგების და საინფორმაციო შეხვედრების 

ორგანიზება; 

ს) შეასრულოს გამგებლის  სხვა დავალებები. 

 

 

თავი III. 

სამსახურის სტრუქტურა 

 

მუხლი 4. სამსახურის სტრუქტურული ქვედანაყოფები  

სამსახურის სტრუქტურული ქვედანაყოფებია: 

ა) საინფორმაციო უზრუნველყოფისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილება. 

ბ) მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილება.  

 

მუხლი 5. საინფორმაციო უზრუნველყოფისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილება 

საინფორმაციო უზრუნველყოფისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილება 

უზრუნველყოფს:  

ა) ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოთა მიერ განხორციელებული ღონისძიებებისა და 

განსახორციელებელი პროექტების წარმოჩენას, მათი საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომი 

ფორმით მიწოდებას; 

ბ) საზოგადოების განწყობილებისა და სოციალური მდგომარეობის რეალური სურათის 

გამოვლენას, საზოგადოებასთან უფრო მჭიდრო და ქმედითი კავშირის დასამყარებლად 

საზოგადოებრივი ასოციაციების მუშაობაში და სხვა ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღებას; 

გ) საინფორმაციო კამპანიის წარმართვისათვის საჯარო მოსმენების, პრესკონფერენციების, 

ბრიფინგების, დისკუსიების, კონსულტაციების მოწყობას და საზოგადოებისაგან ზეპირი და 

წერილობითი წინადადებების მიღებას; 

დ) მუნიციპალიტეტში მიმდინარე საქმიანობის, პოლიტიკური და სოციალურ-ეკონომიკური 

მოვლენების შესახებ ინფორმაციის შეგროვებას და დროულად გავრცელებას;  

ე) მუნიციპალიტეტის საინფორმაციო მომსახურებისა და საინფორმაციო ბაზის და 

მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ამსახველ მონაცემთა საინფორმაციო ბანკის, ვიდეოთეკის შექმნას; 

ვ) ცენტრალური და რეგიონალური პრესის, ქართული და საერთაშორისო საინფორმაციო 

სააგენტოების სატელევიზიო და რადიო მასალების შეგროვებას და ანალიზს;  
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ზ) სპეციალური საინფორმაციო მასალების (ბიულეტინების) გამოშვებას მედიისათვის და 

საზოგადოებისათვის;  

თ) ადგილობრივი ხელმძღვანელი პირების ინტერვიუების მომზადებას მუნიციპალიტეტის 

საქმიანობის შესახებ; პრესრელიზების, შეტყობინებებისა და სხვა საინფორმაციო მასალების 

ადგილობრივი და რეგიონალური მედიისათვის მომზადებას. პრესაში განთავსებული 

პუბლიკაციების, რადიოსა და ტელევიზიაში გასული ინფორმაციების პერიოდულ მონიტორინგს; 

ი) გამგეობის ვებ–გვერდის ადმინისტრირებას; 

კ) ახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობით და ამ დებულებით განსაზღვრულ სხვა 

უფლებამოსილებებს. 

 

მუხლი 6. მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილება  

მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილება თავისი საქმიანობის ფარგლებში, 

არსებული ნორმატივებისა და გამოყოფილი საბიუჯეტო სახსრების შესაბამისად: 

ა) უზრუნველყოფს გამგეობის თანამდებობის პირთა, გამგეობის სტრუქტურული ერთეულებისა 

და ტერიტორიული ორგანოების მატერიალურ–ტექნიკურ მომსახურებას, მატერიალურ 

ფასეულობათა აღრიცხვას, შენახვასა და რაციონალურ გამოყენებას; 

ბ) ახორციელებს ადმინისტრაციული შენობების მოვლისა და დაცვის, კომუნიკაციების, განათების, 

სატელეფონო ქსელის, გათბობისა და სხვა სისტემების მოვლა–პატრონობის, სისუფთავის, 

სანიტარული მდგომარეობისა და სახანძრო უსაფრთხოების ნორმების დაცვით ღონისძიებებს; 

გ) აწესრიგებს გამგეობის თანამშრომელთა სამუშაო პირობებს, ზრუნავს მათი მუშაობისათვის 

აუცილებელი ტექნიკითა და ინვენტარით აღჭურვისათვის; 

დ) უზრუნველყოფს გამგეობის თანამშრომლების მოთხოვნით მატერიალურ ფასეულობათა 

დროულ მიწოდებას; შესაბამისი მოთხოვნა–მიწოდების დოკუმენტაციის წარმოებას;  

ე) ახორციელებს მატერიალურ–ტექნიკური რესურსების საჭიროებაზე გამგეობის  სტრუქტურული 

ერთეულებისა და ტერიტორიული ორგანოებიდან მიღებული ინფორმაციის ანალიზს; 

ვ) აანალიზებს წლის განმავლობაში გამგეობის სტრუქტურული ერთეულებისა და ტერიტორიული 

ორგანოების მიერ მოთხოვნილი მატერიალური ფასეულობების ანალიზს და მომდევნო წლის 

შესყიდვების გეგმაში მათი ასახვის მიზნით გამგეობის შესაბამის სამსახურს წარუდგენს 

ინფორმაციას; 

ზ) ახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობით და ამ დებულებით განსაზღვრულ სხვა 

უფლებამოსილებებს. 

 

 

თავი IV. 

სამსახურის მართვა 

 

მუხლი 7.  სამსახურის ხელმძღვანელობა 

1. სამსახურის მუშაობას ხელმძღვანელობს, ორგანიზაციას და კოორდინაციას უწევს 

სამსახურის უფროსი, რომელსაც თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს 

გამგებელი. 

2. სამსახურის უფროსის არყოფნის შემთხვევაში გამგებლის დავალებით მის მოვალეობას 

ასრულებს სამსახურის სტრუქტურული ქვედანაყოფის ერთ–ერთი ხელმძღვანელი. 

 

მუხლი 8.  სამსახურის უფროსი 

1. სამსახურის უფროსი: 

ა) უძღვება სამსახურის საქმიანობას; 

ბ) გამგებელს თანამდებობაზე დასანიშნად და თანამდებობიდან გასათავისუფლებლად 

წარუდგენს სამსახურის შესაბამის საჯარო მოსამსახურეთა კანდიდატურებს; 

გ) გამგებელს წარუდგენს ყოველწლიურ ანგარიშს სამსახურის მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ; 

დ) შეიმუშავებს სამსახურის საჯარო მოხელეთა თანამდებობრივ ინსტრუქციებსა და 

მოსამსახურეთა ფუნქციონალურ მოვალეობათა განაწილებას; 
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ე) ამზადებს გამგეობის შრომის შინაგანაწესს „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის 

შესაბამისად; 

ვ) ხელს  უწყობს და ორგანიზაციულად უზრუნველყოფს საჯარო მოსამსახურეთა ატესტაციის 

ჩატარებას; 

ზ) ხელს უწყობს და ორგანიზაციულად უზრუნველყოფს ვაკანტური თანამდებობების 

დასაკავებლად საჯარო კონკურსის მოწყობას და ჩატარებას; 

თ) გამგებელს წარუდგენს წინადადებებს სამსახურის სტრუქტურის, საშტატო რიცხოვნების, 

მუშაობის ორგანიზაციის, თანამშრომელთა წახალისების ან მათთვის დისციპლინური 

წახალისების დაკისრების შესახებ;  

ი) კონტროლს უწევს მოსამსახურეთა მიერ შინაგანაწესის მოთხოვნების შესრულებას; 

კ) ინახავს და არსებული წესების შესაბამისად იყენებს სამსახურის ბეჭედს და საკანცელარიო 

შტამპებს;  

ლ) ამოწმებს ხელმოწერითა და ბეჭდით დოკუმენტების ასლებს;  

მ) ამოწმებს გამგეობაში მოვლინებული მოქალაქეების სამივლინებო ბარათებს.  

2. სამსახურის უფროსი ანგარიშვალდებულია გამგებლის წინაშე. 

 

მუხლი 9. სამსახურის სტრუქტრული ქვედანაყოფის ხელმძღვანელი 

1. სამსახურის სტრუქტურულ ქვედანაყოფს ხელმძღვანელობს განყოფილების უფროსი, რომელსაც 

სამსახურის უფროსის წარდგინებით თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან 

ათავისუფლებს გამგებელი.  

2. განყოფილების უფროსი: 

ა) ახორციელებს სტრუქტურული ქვედანაყოფის საჯარო მოსამსახურეთა საქმიანობის საერთო 

ხელმძღვანელობას; 

ბ) პასუხს აგებს სტრუქტურული ქვედანაყოფისთვის დაკისრებული ამოცანებისა და ფუნქციების 

შესრულებაზე; 

გ) ამ დებულებით განსაზღვრული სტრუქტურული ქვედანაყოფის საქმიანობის ძირითადი 

მიმართულებების შესაბამისად შეიმუშავებს და სამსახურის უფროსს წარუდგენს სტრუქტურული 

ქვედანაყოფის მოსამსახურეთა ფუნქციონალურ განაწილებას და სამუშაო გეგმას;  

დ) განსაზღვრავს სტრუქტურული ქვედანაყოფის მოსამსახურეთა თანამდებობრივ მოვალეობებს; 

ე) სამსახურის უფროსს წარუდგენს წინადადებებს სტრუქტურული ქვედანაყოფის მოსამსახურეთა 

კუთვნილი შვებულების გამოყენების, მივლინების, წახალისებისა ან/და დისციპლინური 

პასუხიმგებლობის თაობაზე; 

ვ) ორგანიზებას უწევს და აკონტროლებს სტრუქტურული ქვედანაყოფის მოსამსახურეთა მიერ 

დაკისრებულ მოვალეობათა შესრულებას; 

ზ) განსაზღვრავს სტრუქტურული ქვედანაყოფის საქმიანობის ორგანიზაციისა და დაგეგმარების 

წესს, შეიმუშავებს წინადადებებს სტრუქტურული ქვედანაყოფის მუშაობის სრულყოფის 

საკითხებზე; 

თ) აუცილებელ პირობებს უქმნის შესაბამისი სტრუქტურული ქვედანაყოფის მოსამსახურეებს 

მათი ფუნქციონალური მოვალეობების შესრულებისათვის;  

ი) ახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობითა და ამ დებულებით განსაზღვრულ სხვა 

უფლებამოსილებებს. 

3. განყოფილების უფროსი ანგარიშვალდებულია სამსახურის უფროსის წინაშე. 

4. განყოფილების უფროსის არყოფნის შემთხვევაში გამგებლის დავალებით მის მოვალეობებს 

ასრულებს სტრუქტურული ქვედანაყოფის ერთ-ერთი მოხელე. 

 

თავი V. 

საჯარო მოსამსახურეთა უფლებები და მოვალეობები 

 

მუხლი 10. სამსახურის საჯარო მოსამსახურეთა უფლებები 

სამსახურის საჯარო მოსამსახურეებს უფლება აქვთ: 

ა)  წარუდგინონ უშუალო ხელმძღვანელს წინადადადებები მათი საქმიანობის თაობაზე; 
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ბ) მიიღონ მათი მუშაობისათვის აუცილებელი კონსულტაციები; 

გ) ისარგებლონ მათი მუშაობისათვის საჭირო სამართლებრივი აქტებით, საინფორმაციო და სხვა 

მასალებით; 

დ) დააყენონ უშუალო ხელმძღვანელის წინაშე საკითხი მოსამსახურეთა ფუნქციონალური 

მოვალეობის შესრულებისათვის საჭირო პირობების უზრუნველყოფის შესახებ; 

ე) ისარგებლონ საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული საჯარო მოსამსახურის სხვა 

უფლებითა და გარანტიებით. 

 

მუხლი 11. სამსახურის საჯარო მოსამსახურეთა ვალდებულებები 

სამსახურის საჯარო მოსამსახურეები ვალდებულნი არიან: 

ა) შეასრულონ და დაიცვან „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით, საქართველოს 

კანონმდებლობით, გამგეობის დებულებით, ამ დებულებით, საკრებულოს და  საკრებულოს 

თავმჯდომარის სამართლებრივი აქტებითა და გამგებლის დავალებით განსაზღვრული 

ვალდებულებანი;  

ბ) დროულად და სრულყოფილად შეასრულონ უშუალო და ზემდგომი ხელმძღვანელის 

დავალებები; 

გ) შესაბამისი  საფუძვლის არსებობის შემთხვევაში დაიცვან საიდუმლოების რეჟიმი; 

დ) იმუშაონ თავისი პროფესიონალური მომზადების დონის ასამაღლებლად; 

ე) განუხრელად შეასრულონ დადგენილი შრომის შინაგანაწესის მოთხოვნები; 

ვ) გაუფრთხილდნენ მათ სარგებლობაში არსებულ ტექნიკას, ინვენტარსა და სხვა  ქონებას. 

 

მუხლი 12. საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობაზე დანიშვნა, სამსახურებრივი მოვალეობები და 

თანამდებობრივი სარგოს განსაზღვრა 

1. სამსახურის საჯარო მოსამსახურეებს სამსახურის უფროსის წარდგინებით თანამდებობაზე 

ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს გამგებელი საქართველოს კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით. 

2. სამსახურის საშტატო რიცხოვნება განისაზღვრება გამგეობის საშტატო ნუსხით, რომელსაც 

გამგებლის წარდგინებით ამტკიცებს საკრებულოს თავმჯდომარე. 

3. მოსამსახურეთა სამსახურებრივი მოვალეობები განისაზღვრება თანამდებობრივი 

ინსტრუქციებით, რომელსაც გამგებლის წარდგინებით ამტკიცებს საკრებულოს თავმჯდომარე. 

4. საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივ სარგოებს საკრებულოს თავმჯდომარის წარდგინებით 

ამტკიცებს საკრებულო. 

 

თავი V. 

დასკვნითი დებულებანი  

 

მუხლი 13. სამსახურის დებულების დამტკიცება და ცვლილებების შეტანა 

1. სამსახურის დებულებას საკრებულოს თავმჯდომარის წარდგინებით ამტკიცებს საკრებულო. 

2. სამსახურის დებულებაში ცვლილებები და დამატებები შეიძლება შეტანილ იქნეს 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 

3. სამსახურის რეორგანიზაცია, მისი საქმიანობის შეწყვეტა (გაუქმება) ხდება მოქმედი 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                 მ. ჭოხონელიძე 
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ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 
 

დადგენილება N25 

 

ქ. ხობი                                                                                                    2011 წლის 25 თებერვალი                                                                                                         
 

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის  საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის დებულების 

დამტკიცების შესახებ 

 

 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონისა და 

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო ადგენს: 

 1. დამტკიცდეს „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის  

დებულება“ თანახმად დანართისა. 

2. ძალადაკარგულად   გამოცხადდეს  „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის  საფინანსო-

საბიუჯეტო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2007 წლის 17 მაისის  N37 დადგენილება. 

3.  დადგენილება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                 მ. ჭოხონელიძე 
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დანართი  

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

2011  წლის 25თებერვლის N25 დადგენილებისა 

 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის დებულება 

 

 

მუხლი 1. ზოგადი დებულება 

1. ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური (შემდგომში - 

,,სამსახური”) არის ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სტრუქტურული ერთეული, რომელიც 

უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროექტის მომზადებას, მუნიციპალური 

პროგრამების საფინანსო გაანგარიშება-დასაბუთებას, დამტკიცებული ბიუჯეტის შესრულებას, 

საბიუჯეტო სახსრების მიზნობრივ, მიზანშეწონილ და ეფექტიან გამოყენებაზე წინასწარი და 

მიმდინარე კონტროლის დაწესებას, ბიუჯეტით განსაზღვრული ასიგნებების შესაბამისად 

ხარჯების გაწევას, შესაბამისი ფინანსური ოპერაციების განხორციელებას და ბიუჯეტის 

შესრულების შესახებ ანგარიშგებას.  

2. სამსახური საქმიანობას წარმართავს „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ 

საქართველოს ორგანული კანონის, მოქმედი კანონმდებლობის, გამგეობის დებულების, ამ 

დებულების, ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი 

ორგანოებისა და თანამდებობის პირთა სამართლებრივი აქტებისა და  სხვა სამართლებრივი 

აქტების შესაბამისად. 

3. სამსახურის საქმიანობა და სამსახურის საჯარო მოხელეთა შრომის ანაზღაურება ხორციელდება 

თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიდან. 

4. სამსახურს აქვს ბეჭედი, შტამპი და საკუთარი ბლანკი. 

 

მუხლი 2. სამსახურის  ფუნქციები 

სამსახური დადგენილი წესით უზრუნველყოფს: 

ა) ბიუჯეტის პროექტის შესადგენად საჭირო სამუშაოების ორგანიზებას;  

ბ) მუნიციპალური პროგრამების პროექტების საფინანსო გაანგარიშებას და დასაბუთებას; 

გ) მუნიციპალური სამსახურების, ტერიტორიული ორგანოების, ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორგანოთა მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო იურიდიული პირების 

წლიური ხარჯთაღრიცხვის პროექტების შესახებ წინადადებების შემუშავებას; 

დ) საჭირო ინფორმაციის დამუშავებასა და წინადადებების მომზადებას ფინანსთა სამინისტროს 

მიერ გათანაბრებითი, მიზნობრივი და სპეციალური ტრანსფერების გასაანგარიშებლად; 

ე) საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის შესაბამისად, ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო 

ფონდიდან თანხების გამოყოფას; 

ვ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროექტის შედგენას; 

ზ) დასკვნებისა და რეკომენდაციების შემუშავებას ბიუჯეტის პროექტის თაობაზე გამგეობაში 

შემოსულ შენიშვნებსა და წინადადებებზე; 

თ) საკრებულოს მიერ გამოთქმული შენიშვნების გათვალისწინებით ბიუჯეტის პროექტის 

რედაქტირებას; 

ი) ბიუჯეტის შემოსულობებისა და გადასახდელების განწერას კვარტალებისა და თვეების 

მიხედვით; 

კ) საფინანსო ზედამხედველობას დამტკიცებული ბიუჯეტის შესრულებაზე; 

ლ) ბიუჯეტის შემოსულობების შესახებ ინფორმაციის შეკრებას და გაანალიზებას; შესაბამისი 

წინადადების, დასკვნებისა და რეკომენდაციების შემუშავებას; 

მ) ადგილობრივი მოსაკრებლების ადმინისტრირებას; 

ნ) ბიუჯეტის ხარჯვის მიზნობრიობის, ეკონომიკური მიზანშეწონილობისა და ეფექტიანობის 

ანალიზს; შესაბამისი წინადადების, დასკვნებისა და რეკომენდაციების შემუშავებას; 
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ო) ბიუჯეტით განსაზღვრული ასიგნებების შესაბამისად ხარჯების გაწევას; შესაბამისი ფინანსური 

ოპერაციების განხორციელებას; 

პ) საბუღალტრო აღრიცხვას; 

ჟ) მუნიციპალიტეტის საჯარო მოსამსახურეების ხელფასების, მივლინების ხარჯებისა და სხვა 

გადასახდელების გაცემას; 

რ) მუნიციპალური შესყიდვების გეგმის შემუშავებას; 

ს) მუნიციპალური შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებების მომზადებას; 

ტ) მიმდინარე და ყოველწლიური ანგარიშების მომზადებას ბიუჯეტის შესრულების შესახებ; 

უ) მოქმედი კანონმდებლობითა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა და 

თანამდებობის პირთა სამართლებრივი აქტებით სამსახურისათვის განსაზღვრული სხვა 

ფუნქციების განხორციელებას. 

 

მუხლი 3. სამსახურის სტრუქტურა და შემადგენლობა 

1. სამსახური შედგება სამსახურის უფროსისა და სტრუქტურული ქვედანაყოფების - 

განყოფილებებისაგან. 

2. სამსახურის სტრუქტურული ქვედანაყოფებია: 

ა) საბიუჯეტო დაგეგმვის განყოფილება; 

ბ) საფინანსო ზედამხედველობისა და ბუღალტერიის განყოფილება; 

გ) შესყიდვების განყოფილება. 

3. სამსახურის საქმიანობას წარმართავს სამსახურის უფროსი, რომლის უფლებამოსილებები და 

სამსახურებრივი ფუნქციები განისაზღვრება გამგეობის დებულებით, ამ დებულებითა და 

საკრებულოს თავმჯდომარის მიერ დამტკიცებული თანამდებობრივი ინსტრუქციით. სამსახურის 

უფროსის არყოფნის შემთხვევაში, გამგებლის დავალებით, სამსახურის უფროსის უფლება-

მოვალეობებს ასრულებს ერთ-ერთი განყოფილების უფროსი.  

4. სამსახურის განყოფილება შედგება განყოფილების უფროსისა და განყოფილების 

მოხელეებისაგან. 

5. განყოფილების საქმიანობას წარმართავს განყოფილების უფროსი, რომლის უფლებამოსილებები 

და სამსახურებრივი ფუნქციები განისაზღვრება გამგეობის დებულებით, ამ დებულებითა და 

საკრებულოს თავმჯდომარის მიერ დამტკიცებული თანამდებობრივი ინსტრუქციით. 

განყოფილების უფროსის არყოფნის შემთხვევაში, გამგებლის დავალებით, განყოფილების 

უფროსის უფლება-მოვალეობებს ასრულებს განყოფილების ერთ-ერთი მოხელე. 

 

მუხლი 4. სამსახურის უფროსის ფუნქციები 

1. სამსახურის უფროსი: 

ა) წარმართავს სამსახურის საქმიანობას;  

ბ) უზრუნველყოფს სამსახურის დებულებით განსაზღვრული ფუნქციების განხორციელებას; 

გ) გამგებელს წარუდგენს სამსახურის სამუშაო გეგმის პროექტებს; 

დ) ანაწილებს დავალებებს სამსახურის სტრუქტურულ ქვედანაყოფებსა და მოხელეებს შორის; 

უზრუნველყოფს სამუშაო გეგმებითა და გამგებლის დავალებებით გათვალისწინებული 

ღონისძიებების განხორციელებას; 

ე) იბარებს და აფასებს სტრუქტურული ქვედანაყოფის და/ან მოხელეების ანგარიშებს გაწეული 

საქმიანობის შესახებ; 

ვ) ამზადებს და გამგებელს წარუდგენს ანგარიშებს სამსახურის მიერ სამუშაო გეგმებითა და 

გამგებლის ცალკეული დავალებებით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულების შესახებ; 

ზ) უზუნველყოფს სამსახურის მოხელეთა მიერ გამგეობის შინაგანაწესისა და შრომის 

დისციპლინის დაცვას. გამგებელს წარუდგენს წინადადებებს მოხელეთა დაწინაურების, 

წახალისების ან მათ მიმართ დისციპლინარული ზომების გამოყენების შესახებ; 

თ) ახორციელებს მოქმედი კანონმდებლობით, გამგეობის დებულებით და ამ დებულებით 

განსაზღვრულ სხვა უფლებამოსილებებს. 

2. სამსახურის უფროსი ანგარიშვალდებულია გამგებლის წინაშე. 
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მუხლი 5. განყოფილების უფროსის ფუნქციები 

1.  განყოფილების უფროსი: 

ა) წარმართავს განყოფილების საქმიანობას;  

ბ) უზრუნველყოფს განყოფილების მიერ სამსახურის დებულებით განსაზღვრული ფუნქციების 

განხორციელებას; 

გ) ანაწილებს დავალებებს განყოფილების მოხელეებს შორის, უზრუნველყოფს სამუშაო გეგმებითა 

და სამსახურის უფროსის ცალკეული დავალებებით გათვალისწინებული ღონისძიებების 

განხორციელებას; 

დ) იბარებს და აფასებს მოხელეების ანგარიშებს გაწეული საქმიანობის შესახებ; 

ე) ამზადებს და სამსახურის უფროსს წარუდგენს ანგარიშებს განყოფილების მიერ სამუშაო 

გეგმებით და ცალკეული დავალებებით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულების შესახებ; 

ვ) უზუნველყოფს განყოფილების მოხელეთა მიერ გამგეობის შინაგანაწესისა და შრომის 

დისციპლინის დაცვას. დადგენილი წესით აფასებს მოხელეების საქმიანობას, სამსახურის უფროსს 

წარუდგენს წინადადებებს მოხელეთა დაწინაურების, წახალისების ან მათ მიმართ 

დისციპლინური ზომების გამოყენების შესახებ; 

ზ) ახორციელებს მოქმედი კანონმდებლობით, გამგეობის დებულებით და ამ დებულებით 

განსაზღვრულ სხვა უფლებამოსილებებს. 

2. განყოფილების უფროსი ანგარიშვალდებულია სამსახურის უფროსის წინაშე. 

 

მუხლი 6. საბიუჯეტო დაგეგმვის განყოფილების ფუნქციები 

საბიუჯეტო დაგეგმვის განყოფილება დადგენილი წესით უზრუნველყოფს: 

ა) წლის ბიუჯეტის პროექტის შემუშავებას; 

ბ) ბიუჯეტის პროექტის თაობაზე გამოთქმული შენიშვნებისა და წინადადებების 

სისტემატიზაციას, ანალიზს, შესაბამისი დასკვნებისა და რეკომენდაციების შემუშავებას; 

გ) წლის ბიუჯეტის პროექტის რედაქტირებას საკრებულოსა და საკრებულოს საფინანსო-

სარევიზიო კომისიის მიერ გამოთქმული შენიშვნების გათვალისწინებით; 

დ) წინადადებების მომზადებას ადგილობრივი გადასახადებისა და მოსაკრებლების შემოღება-

გაუქმების, მათი განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ; 

ე) მუნიციპალური პროგრამების საფინანსო გაანგარიშებას; შესაბამისი დასკვნებისა და 

რეკომენდაციების შემუშავებას; 

ვ) საჭირო ინფორმაციის შეკრებასა და დამუშავებას ფინანსთა სამინისტროს მიერ 

გამოთანაბრებითი, მიზნობრივი და სპეციალური ტრანსფერების მოცულობათა 

გასაანგარიშებლად; 

ზ) წინადადებების მომზადებას ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის ოდენობის თაობაზე; 

თ) ბიუჯეტის შემოსულობებისა და გადასახდელების განწერას კვარტალებისა და თვეების 

მიხედვით; 

ი) მოქმედი კანონმდებლობით და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებისა და 

თანამდებობის პირთა სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრულ სხვა ფუნქციების 

განხორციელებას. 

 

მუხლი 7.  საფინანსო ზედამხედველობისა და ბუღალტერიის განყოფილების ფუნქციები 

საფინანსო ზედამხედველობისა და ბუღალტერიის განყოფილება დადგენილი წესით 

უზრუნველყოფს: 

ა) ბიუჯეტის შემოსულობების შესახებ ინფორმაციის შეკრებას, გაანალიზებას და შესაბამისი 

წინადადებებისა და რეკომენდაციების შემუშავებას; 

ბ) მუნიციპალიტეტის საგადასახადო საინფორმაციო ბაზის შექმნას და განახლებას; 

გ) ადგილობრივი მოსაკრებლების ადმინისტრირებას; 

დ) გამგეობისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა მიერ დაფუძნებული 

იურიდიული პირების მიერ გაწეული ხარჯების მიზნობრიობის, მიზანშეწონილობისა და 

ეფექტიანობის შეფასებას, შესაბამისი დასკვნებისა და რეკომენდაციების შემუშავებას; 

ე) ადგილობრივი ბიუჯეტის საკასო შესრულებაზე ზედამხედველობას; 
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ვ) მუნიციპალური პროგრამების საფინანსო მონიტორინგს; 

ზ) ბიუჯეტის შესრულების შესახებ მიმდინარე და ყოველწლიური ანგარიშების მომზადებას; 

თ) მუნიციპალიტეტის საბუღალტრო აღრიცხვას; 

ი) ბიუჯეტით გათვალისწინებული ასიგნებების შესაბამისად ხარჯის გაწევას, საფინანსო 

ოპერაციების წარმოებას; 

კ) მუნიციპალიტეტის საბანკო ანგარიშების მართვას, ურთიერთობებს ხაზინასთან და საბანკო 

დაწესებულებებთან; 

ლ) მუნიციპალიტეტის მიერ აღებული და გაცემული სესხების მართვას; 

მ) მუნიციპალიტეტის საჯარო მოსამსახურეთა ხელფასების, სამივლინებო ხარჯების და სხვა 

გადასახდელების გაცემას; 

ნ) მოქმედი კანონმდებლობით და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა და 

თანამდებობის პირთა სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრულ სხვა ფუნქციების 

განხორციელებას. 

 

მუხლი 8. შესყიდვების განყოფილების ფუნქციები 

შესყიდვების განყოფილება დადგენილი წესით უზრუნველყოფს: 

ა) სახელმწიფო შესყიდვების დაგეგმვას - წლიური შესყიდვების გეგმის შედგენას 

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების მიერ დადგენილი ფორმით მოწოდებული 

წლიური მოთხოვნების საფუძველზე; წლიური შესყიდვების გეგმის შეჯერებას, დამტკიცების 

უზრუნველყოფას და კორექტირებას;  

ბ) სახელმწიფო შესყიდვების სფეროში მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული 

ანგარიშების მომზადებას და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში წარდგენას. 

გ) წლის განმავლობაში სახელმწიფო შესყიდვების პროცედურების განსახორციელებლად მოქმედი 

კანონმდებლობის შესაბამისად: შესყიდვების საშუალების შერჩევას და შერჩეული საშუალების 

შესაბამისი, კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტაციის შედგენას (წარმოდგენილი 

მოთხოვნების შესაბამისად), ელექტრონული ტენდერის შესახებ განცხადების მომზადებას და 

სატენდერო კომისიისთვის წარდგენას;  

დ) სატენდერო კომისიის გადაწყვეტილების შესაბამისად სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ 

ხელშეკრულების მომზადებას; 

ე) სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების პირობების ცვლილებებთან და საჯარიმო 

სანქციებთან დაკავშირებით, სატენდერო კომისიის გადაწყვეტილების შესაბამისად პროექტის 

მოზადებას; 

ვ) სახელმწიფო შესყიდვების შედეგად დადებული ხელშეკრულებისა და სხვა დოკუმენტების 

აღრიცხვას, არქივის წარმოებას; 

ზ) სახელმწიფო შესყიდვების კანონმდებლობის შესაბამისად, სახელმწიფო შესყიდვების 

განხორციელების მიზნით, თვითმმართველი ერთეულის დაქვემდებარებაში არსებული 

შემსყიდველი ორგანიზაციებისთვის კონსულტაციების გაწევას; 

თ) თვითმმართველი ერთეულის დაქვემდებარებაში არსებული შემსყიდველი ორგანიზაციების 

მიერ სახელმწიფო შესყიდვების კანონმდებლობით დადგენილი ანგარიშების წესების შესრულების 

დროულობისა და ხარისხის მონიტორინგს; 

ი) მოქმედი კანონმდებლობით და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებისა და 

თანამდებობის პირთა სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული სხვა ფუნქციების 

განხორციელებას. 

 

მუხლი 9. სამსახურის საჯარო მოსამსახურეთა უფლებები 

სამსახურის საჯარო მოსამსახურეებს უფლება აქვთ:  

ა) წარუდგინონ უშუალო ხელმძღვანელს წინადადებები მათი საქმიანობის თაობაზე; 

ბ) მიიღონ მათი მუშაობისათვის აუცილებელი კონსულტაციები; 

გ) ისარგებლონ მათი მუშაობისათვის საჭირო სამართლებლივი აქტებით, საინფორმაციო და სხვა 

მასალებით; 
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დ) დააყენონ უშუალო ხელმძღვანელის წინაშე საკითხი მოსამსახურეთა ფუნქციონალური 

მოვალეობის შესრულებისათვის საჭირო პირობების უზრუნველყოფის შესახებ; 

ე) ისარგებლონ საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული საჯარო მოსამსახურეთა 

უფლებები და გარანტიებით. 

 

მუხლი 10. სამსახურის საჯარო მოსამსახურეთა ვალდებულებები 

სამსახურის საჯარო მოსამსახურეეები ვალდებულნი არიან: 

ა) შეასრულონ და დაიცვან „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით, საქართველოს 

კანონმდებლობით, გამგეობის დებულებით, მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და 

აღმასრულებელი ორგანოებისა და თანამდებობის პირთა სამართლებრივი აქტებით 

განსაზღვრული ვალდებულებანი; 

ბ) დროულად და სრულყოფილად შეასრულონ უშუალო და ზემდგომი ხელმძღვანელის 

დავალებები; 

გ) შესაბამისი საფუძვლის არსებობის  შემთხვევაში  დაიცვან საიდუმლოების რეჟიმი; 

დ)  დაიცვან დადგენილი შრომის შინაგანაწესი; 

ე) გაუფრთხილდნენ მათ სარგებლობაში არსებულ ტექნიკას, ინვენტარსა და სხვა ქონებას. 

 

მუხლი 11. საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობაზე დანიშვნა, სამსახურებრივი მოვალეობები და 

თანამდებობრივი სარგოს განსაზღვრა 

1. სამსახურის საჯარო მოსამსახურეებს სამსახურის უფროსის წარდგინებით თანამდებობაზე 

ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს გამგებელი საქართველოს კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით. 

2. სამსახურის საშტატო რიცხოვნება განისაზღვრება გამგეობის საშტატო ნუსხით, რომელსაც 

გამგებლის წარდგინებით ამტკიცებს საკრებულოს თავმჯდომარე. 

3. მოსამსახურეთა სამსახურებრივი მოვალეობები განისაზღვრება თანამდებობრივი 

ინსტრუქციებით, რომელსაც გამგებლის წარდგინებით ამტკიცებს საკრებულოს თავმჯდომარე. 

4. საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივ სარგოებს საკრებულოს თავმჯდომარის წარდგინებით 

ამტკიცებს საკრებულო. 

 

მუხლი 12. სამსახურის დებულების დამტკიცება და ცვლილებების შეტანა 

1. სამსახურის დებულებას საკრებულოს თავმჯდომარის წარდგინებით ამტკიცებს საკრებულო. 

2. სამსახურის დებულებაში ცვლილებები და დამატებები შეიძლება შეტანილ იქნეს 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 

3. სამსახურის რეორგანიზაცია, მისი საქმიანობის შეწყვეტა (გაუქმება) ხდება მოქმედი 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 

 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                 მ. ჭოხონელიძე 
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ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 
 

დადგენილება N26 

 

ქ. ხობი                                                                                                   2011 წლის 25 თებერვალი                                                                                                         
 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების 

სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ 

 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონისა და 

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო ადგენს:  

 1. დამტკიცდეს „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის 

განვითარების  სამსახურის დებულება“ თანახმად დანართისა. 

2. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკისა და 

ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2007 წლის 17 მაისის  N36 დადგენილება. 

3.  დადგენილება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                მ. ჭოხონელიძე 
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დანართი  

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

2011  წლის 25თებერვლის N26  დადგენილებისა 

 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების  

სამსახურის დებულება 

 

 

მუხლი 1. გამგეობის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური 

1.  ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების 

სამსახური (შემდგომში - „სამსახური“) წარმოადგენს გამგეობის სტრუქტურულ ერთეულს, 

რომელიც უზრუნველყოფს თვითმმართველ ერთეულში ერთიანი ეკონომიკური პოლიტიკის 

განსაზღვრას და განხორციელებას. 

2. სამსახური საქმიანობას წარმართავს  „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ 

საქართველოს ორგანული კანონის, საქართველოს კანონმდებლობის, გამგეობის დებულების, ამ 

დებულების, ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი 

ორგანოებისა და თანამდებობის პირთა სამართლებრივი აქტებისა და  სხვა სამართლებრივი 

აქტების შესაბამისად. 

3. სამსახურს აქვს  ბეჭედი და საკუთარი ბლანკი. 

4. სამსახურის საქმიანობა და თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება ხორციელდება 

თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიდან. 

 

მუხლი 2.  სამსახურის ფუნქციები 

სამსახურის ძირითადი ფუნქციებია: 

ა) თვითმმართველი ერთეულის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პრიორიტეტების, 

პროგრამების და გეგმების შემუშავება; 

ბ) სამეწარმეო დარგების (მრეწველობა, მშენებლობა, არქიტექტურა, ვაჭრობა, ტრანსპორტი, 

კავშირგაბმულობა, ენერგეტიკა, სოფლის მეურნეობა, საბინაო-კომუნალური და საგზაო 

მეურნეობები), ინფრასტრუქტურისა და საყოფაცხოვრებო მომსახურების მართვა; 

გ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობის სამუშაოთა დაგეგმვისა და 

ინფრასტრუქტურული პროექტების მომზადება-განხორციელებისა და შესაბამისი ადგილობრივი 

შესყიდვების განხორციელებისათვის წინადადებების მომზადება; 

დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ყველა სახის მშენებლობის გათვალისწინებით ახლად 

ასაშენებელ  და სარეკონსტრუქციო ობიექტების დაპროექტების სტადიურობის, ესკიზური, 

ვარიანტული და საკონკურსო დამუშავების განსაზღვრაში მონაწილეობის მიღება, რომელსაც 

გააჩნია განსაკუთრებული არქიტექტურული და ქალაქმშენებლობითი მნიშვნელობა;  

ე) სამშენებლო საქმიანობის კოორდინაციისა და რეგულირების ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის 

გატარება; 

ვ) მუნიციპალიტეტის გამწვანებული ტერიტორიების, გზების მონაკვეთების, მოედნების, 

გზაჯვარედინების, ავტოსადგომებისა და ა.შ. დაგეგმარების ორგანიზება; 

ზ). მუნიციპალიტეტის ურბანული გარემოს ცალკეული მახასიათებლების ანალიზი, საპროექტო 

ვარიანტებისა და მიღებული გადაწყვეტილებების შეფასების მოდელირება; 

თ) თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობის, მცირე არქიტექტურული 

ფორმების, ძეგლების, ქანდაკებების, ტრანსპორტზე განთავსებული რეკლამის, გარე რეკლამის 

მხატვრული იერსახისა და განთავსების საკითხებზე პროექტების მომზადება განხილვა;   

ი) თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიაზე გარე რეკლამის გავრცელების გეგმის პროექტის 

შემუშავება; 

კ) თვითმმართველი ერთეულის სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურული პროცესების მართვა; 

ლ)  ადგილობრივი გადასახადებისა და ადგილობრივი მოსაკრებლების ადმინისტრირება; 
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მ) მოქმედი კანონმდებლობითა და ადგილობრივი თვითმმართველობის სამართლებრივი აქტებით 

განსაზღვრული სხვა ფუნქციების განხორციელება. 

 

მუხლი 3. სამსახურის ძირითადი უფლება-მოვალეობანი 

სამსახურს თავისი კომპეტენციის ფარგლებში უფლება აქვს: 

ა) მოითხოვოს და შეუფერხებლად მიიღოს თვითმმართველი ერთეულის სოციალურ-

ეკონომიკური განვითარების პროგრამის შედგენა-შესრულების პროცესთან დაკავშირებული 

მონაცემები; საჭიროების შემთხვევაში ცალკეულ საკითხთა განხილვის, დაზუსტებისა და 

დამუშავების მიზნით მოიწვიოს გამგეობის სტრუქტურული და ტერიტორიული ორგანოების, 

დაწესებულებებისა და საწარმოების წარმომადგენლები, სპეციალისტები და მოითხოვოს მათგან 

ინფორმაცია; 

ბ) დასახლებების განვითარებისა და რეაბილიტაციის, ტერიტორიის კეთილმოწყობისა და 

საინჟინრო ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამების განსახორციელებლად მოიზიდოს 

ინვესტიციები და ხელი შეუწყოს საინვესტიციო გარემოს ფორმირებას; 

გ) განახორციელოს ადგილობრივი გადასახადებისა და მოსაკრებლების ადმინისტრირება 

კანონმდებლობის შესაბამისად; 

დ) საჭიროების შემთხვევაში მოიწვიოს სპეციალისტები და ექსპერტები; 

ე) განახორციელოს საქართველოს კანონმდებლობით სამსახურის განსაზღვრული სხვა 

უფლებამოსილებები. 

 

მუხლი 4. სამსახურის სტრუქტურა და შემადგენლობა 

1. სამსახური შედგება სამსახურის უფროსისა და სტრუქტურული ქვედანაყოფების - 

განყოფილებებისაგან. 

2. სამსახურის სტრუქტურული ქვედანაყოფებია: 

ა) ეკონომიკური განვითარების, მუნიციპალური ქონების აღრიცხვისა და მართვის, ბუნებრივი 

რესურსების, ტრანსპორტის რეგულირებისა და ადგილობრივი მოსაკრებლების განყოფილება; 

ბ) ინფრასტრუქტურის, სივრცით-ტერიტორიული მოწყობისა და ქალაქმშენებლობის 

განყოფილება.  

3. სამსახურის საქმიანობას წარმართავს სამსახურის უფროსი, რომლის უფლებამოსილებები და 

სამსახურებრივი ფუნქციები განისაზღვრება გამგეობის დებულებით, ამ დებულებითა და 

საკრებულოს თავმჯდომარის მიერ დამტკიცებული თანამდებობრივი ინსტრუქციით. სამსახურის 

უფროსის არყოფნის შემთხვევაში, გამგებლის დავალებით, სამსახურის უფროსის მოვალეობას 

ასრულებს ერთ-ერთი განყოფილების უფროსი.  

4. სამსახურის განყოფილება შედგება განყოფილების უფროსისა და განყოფილების 

მოხელეებისაგან. 

5. განყოფილების საქმიანობას წარმართავს განყოფილების უფროსი, რომლის უფლებამოსილებები 

და სამსახურებრივი ფუნქციები განისაზღვრება გამგეობის დებულებით,  ამ დებულებით და 

საკრებულოს თავმჯდომარის მიერ დამტკიცებული თანამდებობრივი ინსტრუქციით, 

განყოფილების უფროსის არყოფნის შემთხვევაში, გამგებლის დავალებით, განყოფილების 

უფროსის მოვალეობას ასრულებს განყოფილების ერთ-ერთი მოხელე. 

 

მუხლი 5. სამსახურის უფროსი 

1. სამსახურის უფროსი: 

ა) წარმართავს სამსახურის საქმიანობას;  

ბ) უზრუნველყოფს სამსახურის დებულებით განსაზღვრული ფუნქციების განხორციელებას; 

გ) ანაწილებს დავალებებს სამსახურის სტრუქტურულ ქვედანაყოფებსა და მოხელეებს შორის, 

უზრუნველყოფს სამუშაო გეგმებითა და გამგებლის დავალებებით გათვალისწინებული 

ღონისძიებების განხორციელებას; 

დ) იბარებს და აფასებს სტრუქტურული ქვედანაყოფის და/ან მოხელეების ანგარიშებს გაწეული 

საქმიანობის შესახებ; 
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ე) ამზადებს და გამგებელს წარუდგენს ანგარიშებს სამსახურის მიერ სამუშაო გეგმებითა და 

გამგებლის ცალკეული დავალებებით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულების შესახებ; 

ვ) უზუნველყოფს სამსახურის მოხელეთა მიერ გამგეობის შინაგანაწესისა და შრომის 

დისციპლინის დაცვას.  გამგებელს წარუდგენს წინადადებებს მოხელეთა დაწინაურების, 

წახალისების ან მათ მიმართ დისციპლინარული ზომების გამოყენების შესახებ; 

ზ) ახორციელებს მოქმედი კანონმდებლობით, გამგეობის დებულებითა და ამ დებულებით 

განსაზღვრულ სხვა უფლებამოსილებებს. 

2. სამსახურის უფროსი ანგარიშვალდებულია გამგებლის წინაშე. 

 

მუხლი 6. განყოფილების უფროსი 

1.  განყოფილების უფროსი: 

ა) წარმართავს განყოფილების საქმიანობას;  

ბ) უზრუნველყოფს განყოფილების მიერ სამსახურის დებულებით განსაზღვრული ფუნქციების 

განხორციელებას; 

გ) ანაწილებს დავალებებს განყოფილების მოხელეებს შორის, უზრუნველყოფს სამუშაო გეგმებითა 

და სამსახურის უფროსის ცალკეული დავალებებით გათვალისწინებული ღონისძიებების 

განხორციელებას; 

დ) იბარებს და აფასებს მოხელეების ანგარიშებს გაწეული საქმიანობის შესახებ; 

ე) ამზადებს და სამსახურის უფროსს წარუდგენს ანგარიშებს განყოფილების მიერ სამუშაო 

გეგმებით და ცალკეული დავალებებით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულების შესახებ; 

ვ) უზუნველყოფს განყოფილების მოხელეთა მიერ გამგეობის შინაგანაწესისა და შრომის 

დისციპლინის დაცვას. დადგენილი წესით აფასებს მოხელეების საქმიანობას, სამსახურის უფროსს 

წარუდგენს წინადადებებს მოხელეთა დაწინაურების, წახალისების ან მათ მიმართ 

დისციპლინური ზომების გამოყენების შესახებ; 

ზ) ახორციელებს მოქმედი კანონმდებლობით, გამგეობის დებულებითა და ამ დებულებით 

განსაზღვრულ სხვა უფლებამოსილებებს. 

2. განყოფილების უფროსი ანგარიშვალდებულია სამსახურის უფროსის წინაშე. 

 

მუხლი 7. ეკონომიკური განვითარების, მუნიციპალური ქონების აღრიცხვისა და მართვის,  

ბუნებრივი რესურსების, ტრანსპორტის რეგულირებისა  და ადგილობრივი მოსაკრებლების 

განყოფილება 

განყოფილება დადგენილი წესით უზრუნველყოფს: 

ა) ეკონომიკური განვითარების მუნიციპალური პროგრამის მომზადების ორგანიზებას, პროგრამის 

განსახორციელებლად დასკვნების, წინადადებებისა და რეკომენდაციების შემუშავებას; 

ბ) ეკონომიკური განვითარების დასაგეგმად საჭირო სტატისტიკური ინფორმაციის შეგროვებასა და 

დამუშავებას; 

გ) ეკონომიკური განვითარების მუნიციპალური პროგრამების მიმდინარეობის შესახებ საჭირო 

ინფორმაციის შეგროვებას, დამუშავებასა და ანალიზს, სათანადო დასკვნებისა და 

რეკომენდაციების შემუშავებას; 

დ) წინადადებების და საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებას მუნიციპალიტეტის მონაწილეობით 

საწარმოებისა დაფუძნების, რეორგანიზაციისა და ლიკვიდაციის საკითხებზე: 

ე) საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებას მუნიციპალიტეტის მონაწილეობით საინვესტიციო 

პროექტების შესადგენად; 

ვ) მუნიციპალიტეტის პროექტებისა და კერძო ინვესტიციების ხელშეწყობისათვის წინადადებების 

მომზადებას; 

ზ) მუნიციპალური პროექტების კერძო ინვესტორებთან, მუნიციპალური განვითარების ფონდთან 

და დონორ ორგანიზაციებთან ურთიერთობების წარმართვას; 

თ) მუნიციპალიტეტის მონაწილეობით საინვესტიციო პროექტების განხორციელების 

ზედამხედველობას; 

ი)  მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების აღრიცხვას და რეგისტრაციას; 

კ) მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული აქციების, ფასიანი ქაღალდების აღრიცხვას; 
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ლ) რეკომენდაციების შემუშავებას მუნიციპალური ქონების კატეგორიების განსაზღვრასა და 

შეცვლასთან დაკავშირებით; 

მ) საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებას სახელმწიფო საკუთრების ქონების მუნიციპალურ 

საკუთრებაში გადაცემასთან დაკავშირებით; 

ნ) რეკომენდაციების შემუშავებას მუნიციპალიტეტის წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული 

საწარმოების მართვის საკითხებზე; 

ო) რეკომენდაციების შემუშავებას მუნიციპალური ქონებით სარგებლობის წესებთან 

დაკავშირებით; 

პ) რეკომენდაციების შემუშავებას მუნიციპალური ქონების პრივატიზებასა და სარგებლობის 

უფლებით გადაცემასთან დაკავშირებით; 

ჟ) ადგილობრივი ქონების გამოყენების მონიტორინგს და რეკომენდაციების შემუშავებას, 

ამორტიზირებული ქონების ჩამოწერასთან დაკავშირებულ საკითხებზე; 

რ) წინადადების მომზადებას კანალიზაციის, გამწმენდ ნაგებობათა,  დასუფთავების, ნაგავსაყრელ 

და ნაგავგადამამუშავებელი ობიექტების შექმნასა და შენახვაზე; მათი ფუნქციების მონიტორინგს. 

ს) ტრანსპორტის სფეროს რეაბილიტაცია-განვითარების პროგრამის პროექტების მომზადება; 

დამტკიცებული პროგრამის განხორციელების მონიტორინგს; 

ტ) ტრანსპორტის მარშრუტებისა და გრაფიკების, თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიაზე 

სატრანსპორტო საქმიანობის მარეგულირებელი სხვა დოკუმენტების პროექტების მომზადებას; 

უ) სამგზავრო ტრანსპორტის მოძრაობის რეგულირებისათვის სადისპეჩერო აღრიცხვიანობაზე 

მონიტორინგს; 

ფ) რეკომენდაციების შემუშავებას თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიაზე მოქმედი 

ავტოსადგურებისა და ავტოსალაროების ფუნქციონირების რეგულირების და აღრიცხვიანობის 

ერთიანი სისტემის ორგანიზებაზე; მომხმარებელთა უფლებების დაცვას და მონიტორინგს 

მოსახლეობის ტრანსპორტით მომსახურებისა და მგზავრობის უსაფრთხოების წესების დაცვაზე; 

ქ) წინადადებების მომზადებას ადგილობრივი გადასახადებისა და მოსაკრებლების საკითხებზე; 

ღ) რეკომენდაციების შემუშავებას სოფლის მეურნეობის განვითარების პროექტებზე; 

ყ) საქართველოს კანონმდებლობითა და სამსახურის დებულებით განსაზღვრული  სხვა 

უფლებამოსილებათა განხორციელებას. 

 

მუხლი 8. ინფრასტრუქტურის, სივრცით-ტერიტორიული მოწყობისა  და ქალაქმშენებლობის 

განყოფილება 

განყოფილების ფუნქციებია: 

ა) „მშენებლობის ნებართვების გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ“ საქართველოს 

მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის N57 დადგენილების შესაბამისად კომპეტენციის ფარგლებში 

მშენებლობაზე ნებართვის შესახებ საკრებულოს თავმჯდომარის ბრძანების პროექტის შემუშავება; 

მშენებლობის პროექტის შეთანხმება, მშენებლობისათვის არქიტექტურულ-გეგმარებითი 

დავალების მომზადება, საპროექტო დოკუმენტაციის განხილვა და შეთანხმება; 

ბ) თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიის უფლებრივი ზონირების, დასახლებათა 

ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების წესების, დასახლებების განვითარებისა და 

რეაბილიტაციის, ტერიტორიის კეთილმოწყობისა და საინჟინრო ინფრასტრუქტურის 

განვითარების პროგრამების პროექტების მომზადება;  

გ) თვითმართველი ერთეულის ტერიტორიის კეთილმოწყობის პროგრამების პროექტების 

მომზადება; 

დ) დასახლებებში ელექტროფიკაციის, გაზმომარაგების,  წყალმომარაგების სამუშაოთა წარმოების 

დაგეგმვა და მათ განხორციელებაზე მუნიციპალური დაკვეთის განსაზღვრა; 

ე) წინადადებების მომზადება თვითმმართველ ერთეულში ადმინისტრაციული ერთეულების 

შექმნა-გაუქმების, მათი საზღვრების დადგენისა და შეცვლის თაობაზე; 

ვ)  საჭიროების შემთხვევაში, გამგებლის წინაშე საკითხის დასმა დამპროექტებელთა და ექსპერტთა 

ჯგუფების მოწვევის შესახებ; 
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ზ) წინადადების მომზადება შიდა სარგებლობის გზების, ტროტუარების, ხიდების, გვირაბების, 

მდინარეთა ჯებირების და სხვა საინჟინრო ნაგებობათა შეკეთებისა  და ობიექტების 

ექსპლუატაციის უზრუნველსაყოფად; 

თ) დასახლებებში გარე განათებისა და სანიაღვრე ქსელების სრულფასოვანი ფუნქციონირების 

უზრუნველსაყოფად წინადადებების მომზადება; 

ი) წყალდიდობების შედეგების ლიკვიდაციის, ქუჩებისა და ტროტუარების თოვლისა და 

ყინულისაგან გამწმენდი ღონისძიების დაგეგმვა; 

კ) წინადადების მომზადება ტერიტორიის კეთილმოწყობის, პარკების, სკვერების, 

ბულვარების, წყალსატევების და გამწვანების ზონების მოწყობის შესახებ და მათი 

განხორციელების ორგანიზება; 

ლ) ქუჩების, ტროტუარებისა და მოედნების დასუფთავების, მყარი ნარჩენების შეგროვების, 

ნაგავსაყრელების მოწყობისა და გამოყენების ორგანიზება; 

მ) თვითმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული საცხოვრებელი და 

არასაცხოვრებელი ფონდის და კომუნალური მეურნეობის მუშაობის, შესაბამის ობიექტთა 

ფუნქციონირების უზრუნველყოფა; 

ნ) საქართველოს კანონმდებლობით და სამსახურის დებულებით განსაზღვრულ სხვა 

უფლებამოსილებათა განხორციელება. 

 

მუხლი 9. სამსახურის საჯარო მოსამსახურეთა უფლებები 

სამსახურის საჯარო მოსამსახურეებს უფლება აქვთ:  

ა) წარუდგინონ უშუალო ხელმძღვანელს წინადადებები მათი საქმიანობის თაობაზე; 

ბ) მიიღონ მათი მუშაობისათვის აუცილებელი კონსულტაციები; 

გ) ისარგებლონ მათი მუშაობისათვის საჭირო სამართლებლივი აქტებით, საინფორმაციო და სხვა 

მასალებით; 

დ) დააყენონ უშუალო ხელმძღვანელის წინაშე საკითხი მოსამსახურეთა ფუნქციონალური 

მოვალეობის შესრულებისათვის საჭირო პირობების უზრუნველყოფის შესახებ; 

ე) ისარგებლონ საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული საჯარო მოსამსახურეთა 

უფლებებით და გარანტიებით. 

 

მუხლი 10. სამსახურის საჯარო მოსამსახურეთა ვალდებულებები 

სამსახურის საჯარო მოსამსახურეეები ვალდებულნი არიან: 

ა) შეასრულონ და დაიცვან ,,საჯარო სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონით, საქართველოს 

კანონმდებლობით, გამგეობის დებულებითა და ამ დებულებით განსაზღვრული 

უფლებამოსილებანი.   

ბ) დროულად და სრულყოფილად შეასრულონ უშუალო და ზემდგომი ხელმძღვანელის 

დავალებები; 

გ) შესაბამისი საფუძვლის არსებობის  შემთხვევაში  დაიცვან საიდუმლოების რეჟიმი; 

დ)  დაიცვან დადგენილი შრომის შინაგანაწესი; 

ე) გაუფრთხილდნენ მათ სარგებლობაში არსებულ ტექნიკას, ინვენტარსა და სხვა ქონებას. 

 

მუხლი 11. საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობაზე დანიშვნა, სამსახურებრივი მოვალეობები და 

თანამდებობრივი სარგოს განსაზღვრა 

1. სამსახურის საჯარო მოსამსახურეებს სამსახურის უფროსის წარდგინებით თანამდებობაზე 

ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს გამგებელი საქართველოს კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით. 

2. სამსახურის საშტატო რიცხოვნება განისაზღვრება გამგეობის საშტატო ნუსხით, რომელსაც 

გამგებლის წარდგინებით ამტკიცებს საკრებულოს თავმჯდომარე. 

3. მოსამსახურეთა სამსახურებრივი მოვალეობები განისაზღვრება თანამდებობრივი 

ინსტრუქციებით, რომელსაც გამგებლის წარდგინებით ამტკიცებს საკრებულოს თავმჯდომარე. 

4. საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივ სარგოებს საკრებულოს თავმჯდომარის წარდგინებით 

ამტკიცებს საკრებულო. 
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მუხლი 12. სამსახურის დებულების დამტკიცება და ცვლილებების შეტანა 

1. სამსახურის დებულებას საკრებულოს თავმჯდომარის წარდგინებით ამტკიცებს საკრებულო. 

2. სამსახურის დებულებაში ცვლილებები და დამატებები შეიძლება შეტანილ იქნეს 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 

3. სამსახურის რეორგანიზაცია, მისი საქმიანობის შეწყვეტა (გაუქმება) ხდება მოქმედი 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 

 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                მ. ჭოხონელიძე 
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ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 
 

დადგენილება N27 

 

ქ. ხობი                                                                                                   2011 წლის 25 თებერვალი                                                                                                         
 

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და 

ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ 

 

 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონისა და 

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო ადგენს:  

 1. დამტკიცდეს „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის კულტურის, განათლების, სპორტის, 

ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა  სამსახურის დებულება“ თანახმად დანართისა. 

2. ძალადაკარგულად   გამოცხადდეს  „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის კულტურის, 

განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის დებულების 

დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2007 წლის 17 მაისის  N38 

დადგენილება. 

3.  დადგენილება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                               მ. ჭოხონელიძე 
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დანართი  

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

2011  წლის 25 თებერვლის N27  დადგენილებისა 

 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და 

ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის დებულება 

 

 

თავი I. 

ზოგადი დებულებანი 

 

მუხლი  1. ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა 

დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური 

1. ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და 

ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური (შემდგომში - ,,სამსახური”) წარმოადგენს ხობის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის სტრუქტურულ ერთეულს, რომელიც უზრუნველყოფს 

თვითმმართველი ერთეულის დაქვემდებარებაში მყოფი კულტურის, განათლების, კულტურული 

მემკვიდრეობის, სასპორტო ინფრასტრუქტურების ობიექტების განვითარების კონცეფციებისა და 

პროგრამების მომზადებას, კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდული პროგრამების 

მართვას, შესაბამისი დაწესებულებების ფუნქციონირებისათვის საჭირო პირობების შექმნას. 

2. სამსახურს აქვს ბეჭედი და საკუთარი ბლანკი. 

3. სამსახურის საქმიანობა და თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება ხორციელდება 

თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიდან. 

 

მუხლი 2. სამსახურის საქმიანობის სამართლებრივი საფუძვლები 

1. სამსახური თავის საქმიანობას წარმართავს საქართველოს კონსტიტუციის, საქართველოს 

კანონმდებლობისა და ამ დებულების შესაბამისად. 

2. სამსახური ანგარიშვალდებულია მუნიციპალიტეტის გამგეობის, საქართველოს კულტურისა და 

ძეგლთა დაცვის სამინისტროსა და საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა 

სამინისტროს წინაშე. 

 

 

თავი II. 

სამსახურის ამოცანები და ფუნქციები 

 

მუხლი 3. სამსახურის ამოცანები 

სამსახურის საქმიანობა მოიცავს კულტურის, განათლების, კულტურული მემკვიდრეობის, 

ძეგლთა დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სფეროებს. 

 

მუხლი 4. სამსახურის ფუნქციები 

კანონმდებლობით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში სამსახურის ძირითადი 

ფუნქციაა:  

ა) თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი კულტურის, განათლების, 

სასპორტო ინფრასტრუქტურის ობიექტების რეაბილიტაციისა და განვითარების პროგრამების 

მომზადება და დამტკიცებულ პროგრამათა განხორციელების კოორდინაცია; 

ბ) წინადადებებისა და კონცეფციების შემუშავება კულტურის, განათლების, სპორტისა და 

ახალგაზრდული საგანმანათლებლო, სკოლის გარეშე და სკოლამდელი დაწესებულების 

ფუნქციონირებისათვის საჭირო პირობების შესაქმნელად; 
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გ) განათლების, სკოლამდელი და სკოლის გარეშე სახელოვნებო და საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების საქმიანობის, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის განვითარების 

მუნიციპალურ პროგრამათა მომზადება გამგებელთან წარსადგენად; 

დ) კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულების შექმნისა და ლიკვიდაციის შესახებ 

წინადადებების მომზადება გამგებელთან წარსადგენად; 

ე) თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიაზე განლაგებული სკოლამდელი აღზრდის და 

სკოლის გარეშე საგანმანათლებლო, სახელოვნებო-სამუსიკო დაწესებულების, თვითმმართველი 

ერთეულის დაფინანსებაზე მყოფი კულტურის, განათლების,  ახალგაზრდული და სპორტის 

ობიექტების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განვითარებაზე ზრუნვა;  

ვ) საჭიროების შემთხვევაში, პრობლემური საკითხების გადასაჭრელად მუნიციპალიტეტის 

გამგებელთან წინადადებების წარდგენა; 

ზ) სკოლამდელი გაერთიანების დაწესებულებებში ბავშვთა კვების ნორმების დაცვის ხელშეწყობა; 

თ) კულტურულ-საგანმანათლებლო,  სპორტულ და ახალგაზრდულ ღონისძიებათა ჩატარების, 

ხალხური შემოქმედების, თეატრალური, მუსიკალერი, მხატვრული  და ხელოვნების სხვა 

დარგების განვითარების ხელშეწყობა, ღონისძიებების დაგეგმვა; 

ი) სპორტულ და კულტურულ ღონისძიებათა ორგანიზება; მასობრივი სპორტულ-

გამაჯანსაღებელი ღონისძიებების ჩატარების კოორდინაცია; 

კ) მატერიალური და არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის, კულტურის უძრავი და 

მოძრავი ძეგლების, სხვადასხვა ისტორიულ-კულტურული და შემოქმედებითი ნიმუშების 

(ფოლკლორის, ისტორიული, არქეოლოგიური, ეთნოლოგიური და ა.შ) აღრიცხვა, დაცვა, 

შენარჩუნება და პოპულარიზაცია; 

ლ) თეატრის, კინოს, მუსიკის, ქორეოგრაფიის, სახვითი, გამოყენებითი პროფესიული 

ხელოვნებისა და ხალხური ხელოვნების დარგების განვითარებისათვის ხელსაყრელი პირობების 

შექმნა; ტრადიციების შენარჩუნება და პოპულარიზაცია; 

მ) კომპეტენციის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სამუზეუმო და საბიბლიოთეკო 

სისტემის განვითარების ხელშეწყობა, მისი მატერიალური უზრუნველყოფის ზედამხედველობა, 

საბიბლიოთეკო სტანდარტების დაცვის ხელშეწყობა; 

ნ) სამსახურის მმართველობის სფეროში შემავალ დაწესებულებებში თავმოყრილი ეროვნული 

სიმდიდრის დაცვის ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია, გამოჩენილი პიროვნებების ხსოვნის 

უკვდავყოფა; განათლების, კულტურისა და სპორტის სფეროში დასაქმებულთა მოღვაწეობის 

წარმოჩინებისა და პოპულარიზაციისათვის ხელშეწყობა; 

ო) სამსახურის სისტემის ორგანიზაცია-დაწესებულებებში მონიტორინგის ჩატარება, 

ადგილობრივი სემინარების, კონფერენციების, ფესტივალების, კონკურსების, კონცერტების, 

გამოფენა-გაყიდვების მოწყობა-ორგანიზება. 

 

მუხლი 5. სამსახურის კომპეტენცია 

სამსახური თავისი კომპეტენციის ფარგლებში: 

ა)  სარგებლობს საბიუჯეტო სახსრებით; 

ბ) ქმნის პირობებს საქართველოს და საერთაშორისო სამთავრობო და არასამთავრობო დონორ 

ორგანიზაციებთან თანამშრომლობისათვის; ხელს უწყობს საინვესტიციო და საქველმოქმედო 

საქმიანობის განხორციელებას; 

გ) უფლება აქვს მოითხოვოს და შეუფერხებლად მიიღის მის კომპეტენციას მიკუთვნებულ 

საკითხებთან დაკაშირებული ინფორმაცია; საჭიროების შემთხვევაში ცალკეულ საკითხთა 

განხილვის, დაზუსტებისა და დამუშავების მიზნით მოიწვიოს გამგეობის სტრუქტურული და 

ტერიტორიული ორგანოების, დაწესებულებებისა და საწარმოების წარმომადგენლები, 

სპეციალისტები და მათგან გამოითხოვოს საჭირო ინფორმაცია; 

დ) სამსახურის კომპეტენციაში შემავალ საკითხებზე ჩაატაროს თათბირები და სხვა 

ორგანიზებული ღონისძიებები; საჭიროების შემთხვევაში მოიწვიოს სპეციალისტები და 

ექსპერტები გამგებელთან შეთანხმებით. 
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თავი III. 

სამსახურის მართვა 

 

მუხლი 6. სამსახურის შემადგენლობა და მართვა 

1. სამსახური შედგება სამსახურის უფროსის, სტრუქტურული ქვედანაყოფის - განყოფილებისა და 

სამსახურის სხვა საჯარო მოხელეებისაგან.  

2. სამსახურის სტრუქტურული ქვედანაყოფია სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა 

განყოფილება 

3. სამსახურის საქმიანობას წარმართავს სამსახურის უფროსი, რომლის უფლებამოსილებები და 

სამსახურებრივი ფუნქციები განისაზღვრება გამგეობის დებულებით, ამ დებულებითა და 

საკრებულოს თავმჯდომარის მიერ დამტკიცებული თანამდებობრივი ინსტრუქციით. სამსახურის 

უფროსის არყოფნის შემთხვევაში, გამგებლის დავალებით, სამსახურის უფროსის უფლება-

მოვალეობებს ასრულებს  განყოფილების უფროსი.  

4. სამსახურის განყოფილება შედგება განყოფილების უფროსისა და განყოფილების 

მოხელეებისაგან. 

5. განყოფილების საქმიანობას წარმართავს განყოფილების უფროსი, რომლის უფლებამოსილებები 

და სამსახურებრივი ფუნქციები განისაზღვრება გამგეობის დებულებით, ამ დებულებითა და 

საკრებულოს თავმჯდომარის მიერ დამტკიცებული თანამდებობრივი ინსტრუქციით. 

განყოფილების უფროსის არყოფნის შემთხვევაში, გამგებლის დავალებით, განყოფილების 

უფროსის უფლება-მოვალეობებს ასრულებს განყოფილების ერთ-ერთი მოხელე. 

 

მუხლი 7. სამსახურის უფროსის ფუნქციები 

1. სამსახურის უფროსი: 

ა) წარმართავს სამსახურის საქმიანობას და წყვეტს სამსახურის სფეროში შემავალ საკითხებს;  

ბ) პასუხისმგებელია საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსა და 

საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამინისტროების წინაშე, ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორგანოთა და თანამდებობის პირთა სამართლებრივი აქტების 

შესრულებაზე.    

გ) ანაწილებს დავალებებს სამსახურის სტრუქტურულ ქვედანაყოფებსა და მოხელეებს შორის, 

უზრუნველყოფს სამუშაო გეგმებითა და გამგებლის დავალებებით გათვალისწინებული 

ღონისძიებების განხორციელებას; 

დ) იბარებს და აფასებს სტრუქტურული ქვედანაყოფის და/ან მოხელეების ანგარიშებს გაწეული 

საქმიანობის შესახებ; 

ე) ამზადებს და გამგებელს წარუდგენს ანგარიშებს სამსახურის მიერ სამუშაო გეგმებითა და 

გამგებლის ცალკეული დავალებებით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულების შესახებ; 

ვ) უზუნველყოფს სამსახურის მოხელეთა მიერ გამგეობის შინაგანაწესისა და შრომის 

დისციპლინის დაცვას. გამგებელს წარუდგენს წინადადებებს მოხელეთა დაწინაურების, 

წახალისების ან მათ მიმართ დისციპლინარული ზომების გამოყენების შესახებ; 

ზ) ახორციელებს მოქმედი კანონმდებლობით, გამგეობის დებულებით და ამ დებულებით 

განსაზღვრულ სხვა უფლებამოსილებებს. 

2. სამსახურის უფროსი ანგარიშვალდებულია გამგებლის წინაშე. 

 

მუხლი 8. განყოფილების უფროსის ფუნქციები 

1.  განყოფილების უფროსი: 

ა) წარმართავს განყოფილების საქმიანობას;  

ბ) უზრუნველყოფს განყოფილების მიერ სამსახურის დებულებით განსაზღვრული ფუნქციების 

განხორციელებას; 

გ) ანაწილებს დავალებებს განყოფილების მოხელეებს შორის, უზრუნველყოფს სამუშაო გეგმებითა 

და სამსახურის უფროსის ცალკეული დავალებებით გათვალისწინებული ღონისძიებების 

განხორციელებას; 

დ) იბარებს და აფასებს მოხელეების ანგარიშებს გაწეული საქმიანობის შესახებ; 
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ე) ამზადებს და სამსახურის უფროსს წარუდგენს ანგარიშებს განყოფილების მიერ სამუშაო 

გეგმებით და ცალკეული დავალებებით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულების შესახებ; 

ვ) უზუნველყოფს განყოფილების მოხელეთა მიერ გამგეობის შინაგანაწესისა და შრომის 

დისციპლინის დაცვას. დადგენილი წესით აფასებს მოხელეების საქმიანობას, სამსახურის უფროსს 

წარუდგენს წინადადებებს მოხელეთა დაწინაურების, წახალისების ან მათ მიმართ 

დისციპლინური ზომების გამოყენების შესახებ; 

ზ) ახორციელებს მოქმედი კანონმდებლობით, გამგეობის დებულებითა და ამ დებულებით 

განსაზღვრულ სხვა უფლებამოსილებებს. 

2. განყოფილების უფროსი ანგარიშვალდებულია სამსახურის უფროსის წინაშე. 

 

მუხლი 9.  სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილების ფუნქციები  

სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილების ფუნქციებია: 

 ა) მუნიციპალიტეტში ახალგაზრდობის პოლიტიკის შესახებ საზოგადოებრივი აზრის შესწავლა;  

 ბ) საბავშვო და ახალგაზრდული, კულტურული, სამეცნიერო და სხვა ღონისძიებების ორგანიზება 

და სხვა პირების ამგვარ ღონისძიებათა მოწყობის მხარდაჭერა;  

 გ) განსაკუთრებით ნიჭიერ ბავშვთა, ახალგაზრდა მეცნიერთა და შემოქმედთა მხარდაჭერა და ამ 

მიზნით პროგრამების შემუშავება; 

დ) თავისი კომპეტენციის ფარგლებში უწყვეტი სახელოვნებო საბაზო და საშუალო-პროფესიული 

განათლებისთვის ხელშეწყობა; 

ე) სახელოვნებო, საგანმანათლებო დაწესებულებათა ხელმძღვანელების მიერ წარმოდგენილი 

შემოქმედებითი პროგრამებისა და ინიციატივების განხორციელებისთვის ზრუნვა;  

ვ) თავისი კომპეტენციის ფარგლებში სახელმწიფო და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან 

ურთიერთობა და თანამშრომლობა; 

ზ) ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის განვითარების სფეროს აღორძინებისათვის საჭირო 

ღონისძიებათა განხორციელება; 

თ) ფიზიკური აღზრდის, ზოგადად სპორტისა და სპორტის სახეობათა ტრადიციების 

შენარჩუნების, დაცვისა და განვითარებისათვის სათანადო პირობების შექმნა; 

ი) სპორტის განვითარების ძირითად მიმართულებათა განსაზღვრა; 

კ) მასობრივ-გამაჯანსაღებელ და სპორტულ ღონისძიებათა ერთიანი გეგმის შემუშავება და მათი 

მოწყობის კოორდინაცია; 

ლ) სპორტის ეროვნული სახეობების განვითარებაზე ზრუნვა.   

 

მუხლი 10. სამსახურის საჯარო მოსამსახურეთა უფლებები 

სამსახურის საჯარო მოსამსახურეებს უფლება აქვთ:  

ა) წარუდგინონ უშუალო ხელმძღვანელს წინადადებები მათი საქმიანობის თაობაზე; 

ბ) მიიღონ მათი მუშაობისათვის აუცილებელი კონსულტაციები; 

გ) ისარგებლონ მათი მუშაობისათვის საჭირო სამართლებლივი აქტებით, საინფორმაციო და სხვა 

მასალებით; 

დ) დააყენონ უშუალო ხელმძღვანელის წინაშე საკითხი მოსამსახურეთა ფუნქციონალური 

მოვალეობის შესრულებისათვის საჭირო პირობების უზრუნველყოფის შესახებ; 

ე) ისარგებლონ საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული საჯარო მოსამსახურეთა 

უფლებებით და გარანტიებით. 

 

მუხლი 11. სამსახურის საჯარო მოსამსახურეთა ვალდებულებები 

სამსახურის საჯარო მოსამსახურეეები ვალდებულნი არიან: 

ა) შეასრულონ და დაიცვან „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით, საქართველოს 

კანონმდებლობით, გამგეობის დებულებით, მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და 

აღმასრულებელი ორგანოების და თანამდებობის პირთა სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული 

ვალდებულებანი; 

ბ) დროულად და სრულყოფილად შეასრულონ უშუალო და ზემდგომი ხელმძღვანელის 

დავალებები; 
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გ) შესაბამისი საფუძვლის არსებობის  შემთხვევაში  დაიცვან საიდუმლოების რეჟიმი; 

დ)  დაიცვან დადგენილი შრომის შინაგანაწესი; 

ე) გაუფრთხილდნენ მათ სარგებლობაში არსებულ ტექნიკას, ინვენტარსა და სხვა ქონებას. 

 

მუხლი 12. საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობაზე დანიშვნა, სამსახურებრივი მოვალეობები და 

თანამდებობრივი სარგოს განსაზღვრა 

1. სამსახურის საჯარო მოსამსახურეებს სამსახურის უფროსის წარდგინებით თანამდებობაზე 

ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს გამგებელი საქართველოს კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით. 

2. სამსახურის საშტატო რიცხოვნება განისაზღვრება გამგეობის საშტატო ნუსხით, რომელსაც 

გამგებლის წარდგინებით ამტკიცებს საკრებულოს თავმჯდომარე. 

3. მოსამსახურეთა სამსახურებრივი მოვალეობები განისაზღვრება თანამდებობრივი 

ინსტრუქციებით, რომელსაც გამგებლის წარდგინებით ამტკიცებს საკრებულოს თავმჯდომარე. 

4. საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივ სარგოებს საკრებულოს თავმჯდომარის წარდგინებით 

ამტკიცებს საკრებულო. 

 

 

თავი IV. 

დასკვნითი დებულებანი 

 

მუხლი 13. სამსახურის დებულების დამტკიცება და ცვლილებების შეტანა 

1. სამსახურის დებულებას საკრებულოს თავმჯდომარის წარდგინებით ამტკიცებს საკრებულო. 

2. სამსახურის დებულებაში ცვლილებები და დამატებები შეიძლება შეტანილ იქნეს 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 

3. სამსახურის რეორგანიზაცია, მისი საქმიანობის შეწყვეტა (გაუქმება) ხდება მოქმედი 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                               მ. ჭოხონელიძე 
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ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 
 

დადგენილება N28 

 

ქ. ხობი                                                                                               2011 წლის 25 თებერვალი                                                                                                         
 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმეების სამსახურის 

დებულების დამტკიცების შესახებ 

 

 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონისა და 

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო ადგენს: 

 1. დამტკიცდეს „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შრომის, საზოგადოებრივი 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა საქმეების სამსახურის დებულება“ თანახმად დანართისა. 

2. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შრომის, 

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა   და 

იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმეთა სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2007 წლის 17 მაისის  N39 დადგენილება. 

3. დადგენილება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                      მ. ჭოხონელიძე 
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დანართი  

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

2011  წლის 25 თებერვლის N28  დადგენილებისა 

 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმეების სამსახურის 

დებულება 

 

მუხლი 1. ზოგადი დებულება 

1. ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა 

საქმეების სამსახურის (შემდგომში - ,,სამსახური“) წარმოადგენს ხობის მუნიციპალიტეტის 

გამგეობის სტრუქტურულ ერთეულს, რომელიც „ადგილობრივი თვითმმართველობის  შესახებ“ 

საქართველოს ორგანული კანონისა და გამგეობის დებულების შესაბამისად უზრუნველყოფს 

თვითმმართველი ერთეულის დაქვემდებარებაში მყოფი ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური 

ინფრასტრუქტურის ობიექტების მართვას, მოსახლეობის შრომითი მოწყობისა და უმუშევართა, 

ვეტერანთა და ლტოლვილთა სოციალური დახმარების მუნიციპალურ პროგრამათა 

განხორციელებას. 

2. სამსახურის საქმიანობა და თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება ხორციელდება 

თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიდან. 

3. სამსახურს აქვს ბეჭედი და საკუთარი ბლანკი. 

 

მუხლი 2.  სამსახურის საქმეების სამართლებრივი საფუძვლები 

  სამსახურის საქმეების სამართლებრივი საფუძვლებია საქართველოს კონსტიტუცია, 

საქართველოს ორგანული კანონი ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ", ,,საჯარო 

სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონი, სხვა საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე აქტები, 

გამგეობის დებულება, ეს დებულება და ადგილობრივი თვითმმართველობის 

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოებისა და თანამდებობის პირთა 

სამართლებრივი აქტები. 

 

მუხლი 3. სამსახურის ამოცანები 

სამსახურის ძირითადი ამოცანებია:  

ა) უზრუნველყოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მის კომპეტენციას მიკუთვნებულ 

საკითხებში დამტკიცებული წესების, სტანდარტების დანერგვა, დაცვა, დამტკიცებული 

სახელმწიფო ადგილობრივი (მუნიციპალური) პროგრამების განხორციელების ხელშეწყობა. 

დადგენილი ფორმით ინფორმაციის წერილობითი ანალიზი და მისი მიწოდება ზემდგომი 

უწყებებისათვის. 

ბ) მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით მოახდინოს შრომის, საზოგადოებრივი 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა საქმიანობაში არსებული სისტემის, დაფინანსების საკითხებისა და 

სამართლებრივი ურთიერთობების საზოგადოებისთვის მიწოდება. 

გ)  ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში: 

გ.ა) თვითმმართველი ერთეულის მოსახლეობის ჯანმრთელობის, სოციალური დაცვის, 

სოციალური ინფრასტრუქტურის ობიექტების რეაბილიტაციისა და მათი განვითარების 

პროგრამების შემუშავება და მათი განხორციელების კოორდინაცია; 

გ.ბ) მოსახლეობის ეპიდკეთილსაიმედო მდგომარეობის უზრუნველყოფის მიზნით, გარემოს 

ფაქტორთა და მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის მონიტორინგის, ცხოვრების ჯანსაღი 

წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა. 

გ.გ) დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში გასატარებელ 

ღონისძიებათა შემუშავება და მათი განხორციელების კოორდინაცია;  
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გ.დ) ჯანმრთელობის დაცვის, სანიტარიულ-ეპიდემიოლოგიური მომსახურების, მუნიციპალურ 

პროგრამათა განხორციელება; 

გ.ე) მოსახლეობის სასწრაფო-სამედიცინო დახმარების, პირველადი სამედიცინო-სანიტარული 

და სხვა სახის სამედიცინო-სოციალური დახმარებების ღონისძიებათა ორგანიზება; 

გ.ვ) სამედიცინო დაწესებულებათა მოვლა-პატრონობის, რემონტისა და რეკონტრუქციის 

ორგანიზება;  

გ.ზ) ჯანმრთელობის დაცვის ადგილობრივი სისტემის ქსელის განვითარების უზრუნველყოფა; 

გ.თ) მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის, მასზე სოციალური გავლენის პირობების 

შესწავლა და შესაბამის ღონისძიებათა დაგეგმვა; 

დ) შრომისა და სოციალური დაცვის სფეროში:  

დ.ა) სოციალურად დაუცველი პირების აღრიცხვა, მათზე სოციალური დახმარებისა და სხვა 

სახის შეღავათების  დაწესების შესახებ წინადადებების მომზადება; 

დ.ბ)  თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიაზე სოციალური დაცვისა და დემოგრაფიის 

ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელებაზე ხელშეწყობა; 

დ.გ) სამზრუნველო ქსელის  განვითარება, თავშესაფრის მოწყობის ორგანიზება და 

მოსახლეობის ადაპტაციისათვის საჭირო ღონისძიებების გატარება; 

დ.დ) იმ პირთა აღრიცხვის ორგანიზება, რომელთა დახმარებაც ხდება ადგილობრივი 

ბიუჯეტიდან;  

დ.ე) მოსახლეობის შრომითი მოწყობის და უმუშევართა დახმარების მუნიციპალურ 

პროგრამათა პროექტების მომზადება და დამტკიცებულ პროგრამათა განხორციელება; 

დ.ვ) ღონისძიებათა დაგეგმვა დამატებითი სამუშაო ადგილების შექმნის  შესახებ;  

დ.ზ) შრომის ბაზრის ანალიზი და შესაბამის წინადადებათა მომზადება. 

ე) ლტოლვილთა  და ვეტერანთა სფეროში: 

ე.ა) თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიაზე მცხოვრები დევნილების ზუსტი აღრიცხვა; 

ე.ბ) მონიტორინგის ჩატარება ლტოლვილთა საყოფაცხოვრებო პირობების შესწავლის მიზნით;  

ე.გ) ლტოლვილთა  დასაქმების, მათი საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესების მიზნით 

პროექტების შემუშავება და მის შესრულებაზე კონტროლის განხორციელება; 

ე.დ) მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვისა და განათლების 

უზრუნველყოფა, ამ მიზნით საგანმანათლებო და ჯანდაცვის დაწესებულებებში სათანადო 

მონიტორინგის განხორციელება;  

ე.ე) ვეტერანთა აღრიცხვის, მათი უფლებების დაცვის, კანონმდებლობით მინიჭებული 

შეღავათების განსახორციელებლად მონიტორინგის ჩატარება და შედეგების გაანალიზება; 

ე.ვ) ლტოლვილთა  და ვეტერან მოქალაქეთა განცხადებებისა და საჩივრების აღრიცხვა და 

შესაბამისი გადაწყვეტილებების მიღება. 

 

მუხლი 4. სამსახურის უფლებები და მოვალეობანი 

სამსახურის უფლებები და მოვალეობებია: 

ა) შეიმუშაოს წინადადებები და დასკვნები თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიაზე 

სამკურნალო-პროფილაქტიკური დაწესებულებების გახსნის, გაუქმებისა და რეორგანიზაციის 

შესახებ; 

ბ) მუნიციპალური პროგრამის ფარგლებში განახორციელოს თვითმმართველი ერთეულის 

ტერიტორიაზე მოქმედი სამედიცინო და ფარმაცევტული დაწესებულებების მიერ პროგრამით 

გათვალისწინებული საქმიანობის მონიტორინგი; 

გ) მიიღოს ინფორმაცია თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიაზე მოქმედი იურიდიული და 

ფიზიკური პირების სამედიცინო საქმიანობის უფლებამოსილების საკითხებზე; საჭიროების 

შემთხვევაში შესაბამისი ორგანოების წინაშე დააყენოს  საკითხი მათი სამედიცინო საქმიანობის 

ნებართვის შეჩერების ან შეწყვეტის მოთხოვნით; 

დ) მოითხოვოს და შეუფერხებლად მიიღოს მის კომპეტენციას მიკუთვნებულ საკითხებთან 

დაკავშირებული ინფორმაცია; საჭიროების შემთხვევაში ცალკეულ საკითხთა განხილვის, 

დაზუსტებისა და  დამუშავების მიზნით მოიწვიოს გამგეობის სტრუქტურული და 
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ტერიტორიული ორგანოების, სხვა დაწესებულებებისა და საწარმოების წარმომადგენლები, 

სპეციალისტები და მოითხოვოს საჭირო ინფორმაცია; 

ე) განახორციელოს საქართველოს კანონმდებლობით, სამსახურის დებულებითა და გამგებლის 

დავალებით განსაზღვრული სხვა უფლებამოსილებები. 

 

მუხლი 5.  სამსახურის საქმიანობის  ორგანიზაცია და მართვა 

1. სამსახურის მუშაობას ხელმძღვანელობს სამსახურის უფროსი, რომელსაც თანამდებობაზე 

ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს გამგებელი. 

2. სამსახურის უფროსი: 

ა) აწესრიგებს სამსახურის კომპეტენციას მიკუთვნებულ საკითხებს, პასუხისმგებელია 

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანებებისა და 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და საკრებულოს თავმჯდომარის მიერ მიღებული 

გადაწყვეტილებების შესრულებაზე; 

ბ) პასუხისმგებელია სამსახურისთვის გადაცემულ სახელმწიფო ქონებაზე. 

3. სამსახურის უფროსის არყოფნის შემთხვევაში მის მოვალეობას გამგებლის დავალებით 

ასრულებს სამსახურის სტრუქტურული ქვედანაყოფის ხელმძღვანელი ან ერთ–ერთი საჯარო 

მოხელე. 

 

მუხლი 6. სამსახურის სტრუქტურა და შემადგენლობა 

1. სამსახურის სტრუქტურული ქვედანაყოფია ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა საქმეების განყოფილება. 

2.  ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმეების 

განყოფილების ამოცანებია: 

ა) თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიაზე მცხოვრები ლტოლვილების ზუსტი აღრიცხვა; 

ბ) მონიტორინგის ჩატარება ლტოლვილთა  საყოფაცხოვრებო პირობების შესწავლის მიზნით;  

გ) ლტოლვილთა დასაქმების, მათი საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესების მიზნით 

პროექტების შემუშავება და მის შესრულებაზე კონტროლის განხორციელება; 

დ) ლტოლვილი  მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვისა და განათლების უზრუნველყოფა; ამ 

მიზნით საგანმანათლებლო და ჯანდაცვის დაწესებულებებში სათანადო მონიტორინგის 

განხორციელება;  

ე) ვეტერანთა აღრიცხვის, მათი უფლებების დაცვის, კანონმდებლობით მინიჭებული 

შეღავათების განსახორციელებლად მონიტორინგის ჩატარება და შედეგების გაანალიზება; 

ვ) ლტოლვილთა  და ვეტერან მოქალაქეთა განცხადებებისა და საჩივრების აღრიცხვა და 

შესაბამისი წინადადებების გამგებლისთვის წარდგენა.  

 

მუხლი 7. სამსახურის სტრუქტურული ქვედანაყოფის ხელმძღვანელი 

1. სამსახურის სტრუქტურულ ქვედანაყოფს ხელმძღვანელობს განყოფილების უფროსი, 

რომელსაც თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს გამგებელი. 

2. განყოფილების უფროსი:  

ა) ახორციელებს სამსახურის სტრუქტურული ქვედანაყოფის საჯარო მოსამსახურეთა 

საქმიანობის საერთო ხელმძღვენელობას; 

ბ) პასუხს აგებს სტრუქტურული ქვედანაყოფისთვის დაკისრებული ამოცანებისა და 

ფუნქციების შესრულებაზე; 

გ) ამ დებულებით გათვალისწინებული სტრუქტურული ქვედანაყოფის საქმიანობის ძირითადი 

მიმართულებების შესაბამისად შეიმუშავებს და სამსახურის უფროსს წარუდგენს სტრუქტურული 

ქვედანაყოფის მოსამსახურეთა თანამდებობრივ ინსტრუქციებს და სამუშაო გეგმას; 

დ) სამსახურის უფროსს წარუდგენს წინადადებებს სტრუქტურული ქვედანაყოფის 

მოსამსახურეთა კუთვნილი შვებულების გამოყენების, მივლინების, წახალისებისა ან/და 

დისციპლინარული პასუხისმგებლობის თაობაზე; 

ე) ორგანიზებას უწევს და აკონტროლებს სტრუქტურული ქვედანაყოფის  მოსამსახურეთა მიერ 

დაკისრებული მოვალეობის შესრულებას; 
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ვ) აუცილებელ პირობებს უქმნის სტრუქტურული ქვედანაყოფის მოსამსახურეებს მათი 

ფუნქციური მოვალეობების  შესრულებისათვის; 

ზ) ახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობითა და ამ დებულებით განსაზღვრულ სხვა 

უფლებამოსილებებს.  

3. განყოფილების უფროსი ანგარიშვალდებულია სამსახურის უფროსის წინაშე. 

4. განყოფილების უფროსის არყოფნის შემთხვევში გამგებლის დავალებით მის მოვალეობას 

ასრულებს სტრუქტურული ქვედანაყოფის ერთ-ერთი მოხელე. 

 

მუხლი 8. სამსახურის საჯარო მოსამსახურეთა უფლებები 

სამსახურის საჯარო მოსამსახურეებს უფლება აქვთ:  

ა) წარუდგინონ უშუალო ხელმძღვანელს წინადადებები მათი საქმიანობის თაობაზე; 

ბ) მიიღონ მათი მუშაობისათვის აუცილებელი კონსულტაციები; 

გ) ისარგებლონ მათი მუშაობისათვის საჭირო სამართლებლივი აქტებით, საინფორმაციო და 

სხვა მასალებით; 

დ) დააყენონ უშუალო ხელმძღვანელის წინაშე საკითხი მოსამსახურეთა ფუნქციონალური 

მოვალეობის შესრულებისათვის საჭირო პირობების უზრუნველყოფის შესახებ; 

ე) ისარგებლონ საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული საჯარო მოსამსახურეთა 

უფლებებით და გარანტიებით. 

 

მუხლი 9. სამსახურის საჯარო მოსამსახურეთა ვალდებულებები 

სამსახურის საჯარო მოსამსახურეეები ვალდებულნი არიან: 

ა) შეასრულონ და დაიცვან ,,საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით, 

საქართველოს კანონმდებლობით, გამგეობის დებულებით, მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და 

საკრებულოს თავმჯდომარის სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული ვალდებულებანი. 

ბ) დროულად და სრულყოფილად შეასრულონ უშუალო და ზემდგომი ხელმძღვანელის 

დავალებები; 

გ) შესაბამისი საფუძვლის არსებობის  შემთხვევაში  დაიცვან საიდუმლოების რეჟიმი; 

დ)  დაიცვან დადგენილი შრომის შინაგანაწესი; 

ე) გაუფრთხილდნენ მათ სარგებლობაში არსებულ ტექნიკას, ინვენტარსა და სხვა ქონებას. 

 

მუხლი 10. საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობაზე დანიშვნა, სამსახურებრივი მოვალეობები და 

თანამდებობრივი სარგოს განსაზღვრა 

1. სამსახურის საჯარო მოსამსახურეებს სამსახურის უფროსის წარდგინებით თანამდებობაზე 

ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს გამგებელი საქართველოს კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით. 

2. სამსახურის საშტატო რიცხოვნება განისაზღვრება გამგეობის საშტატო ნუსხით, რომელსაც 

გამგებლის წარდგინებით ამტკიცებს საკრებულოს თავმჯდომარე. 

3. მოსამსახურეთა სამსახურებრივი მოვალეობები განისაზღვრება თანამდებობრივი 

ინსტრუქციებით, რომელსაც გამგებლის წარდგინებით ამტკიცებს საკრებულოს თავმჯდომარე. 

4. საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივ სარგოებს საკრებულოს თავმჯდომარის 

წარდგინებით ამტკიცებს საკრებულო. 

 

მუხლი 11. სამსახურის დებულების დამტკიცება და ცვლილებების შეტანა 

1. სამსახურის დებულებას საკრებულოს თავმჯდომარის წარდგინებით ამტკიცებს საკრებულო. 

2. სამსახურის დებულებაში ცვლილებები და დამატებები შეიძლება შეტანილ იქნეს 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 

3. სამსახურის რეორგანიზაცია, მისი საქმიანობის შეწყვეტა (გაუქმება) ხდება მოქმედი 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 

 

                  

საკრებულოს თავმჯდომარე                                      მ. ჭოხონელიძე 
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ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 
 

დადგენილება N29 

 

ქ. ხობი                                                                                               2011 წლის 25 თებერვალი                                                                                                         
 

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის წვევამდელთა და რეზერვისტთა აღრიცხვის,  

გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ 

 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონისა და 

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო ადგენს: 

1. დამტკიცდეს „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის წვევამდელთა და რეზერვისტთა 

აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის დებულება“ თანახმად დანართისა. 

2. ძალადაკარგულად   გამოცხადდეს  „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის წვევამდელთა 

რეზერვისტთა, სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის დებულების 

დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2008 წლის 18 იანვარის №83 

დადგენილება. 

3.  დადგენილება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                მ. ჭოხონელიძე 
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დანართი  

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

2011  წლის 25 თებერვლის N29  დადგენილებისა 

 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის წვევამდელთა და რეზერვისტთა აღრიცხვის, გაწვევისა და 

მობილიზაციის სამსახურის დებულება 

 

თავი I. 

ზოგადი დებულებანი 

 

მუხლი 1. ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის წვევამდელთა და რეზერვისტთა აღრიცხვის, 

გაწვევისა და მობილიზაციის  სამსახური 

1. ხობის მუნიციპალიტეტის წვევამდელთა და რეზერვისტთა აღრიცხვის, გაწვევისა და 

მობილიზაციის სამსახური (შემდეგში - „სამსახური“) არის ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 

სტრუქტურული ერთეული, რომელიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ 

მოქალაქეთა სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანას, სამხედრო სამსახურისათვის მომზადებას, სამხედრო 

სავალდებულო სამსახურში გაწვევას, მობილიზაციისა და სამხედრო ძალების რეზერვთან 

დაკავშირებული საკითხების გადაწყვეტას. 

2. სამსახურის საქმიანობა და სამსახურის საჯარო მოხელეთა შრომის ანაზღაურება ხორციელდება 

თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიდან. 

3. სამსახურს აქვს ბეჭედი, შტამპი და საკუთარი ბლანკი. 

4. სამსახური ანგარიშვალდებულია მუნიციპალიტეტის გამგებლის წინაშე. 

 

მუხლი 2. სამსახურის საქმიანობის სამართლებრივი საფუძვლები 

  სამსახური თავის საქმიანობას ახორციელებს საქართველოს კონსტიტუციით, ,,ადგილობრივი 

თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით, „სამხედრო ვალდებულებისა 

და სამხედრო სამსახურის შესახებ“, „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“, „მობილიზაციის 

შესახებ“ საქართველოს კანონებით, ამ დებულებით, ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

გადაწყვეტილებებით, გამგებლის დავალებებითა და სხვა საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე 

აქტებით დადგენილი უფლებამოსილების ფარგლებში. 

 

 

თავი II. 

სამსახურის ძირითადი ამოცანები და ფუნქციები 

 

მუხლი 3. სამსახურის ძირითადი ამოცანები 

სამსახურის ძირითადი ამოცანებია: 

ა) უზრუნველყოს მოქალაქეთა პირველად სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანა, სამხედრო 

სამსახურისათვის მომზადება და სავალდებულო სამხედრო სამსახურში გაწვევის ორგანიზება; 

ბ) უზრუნველყოს ახალგაზრდებთან პატრიოტულ-აღმზრდელობითი მუშაობა; 

გ) გააკონტროლოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქალაქეთა მიერ ,,სამხედრო 

ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილ 

მოთხოვნათა შესრულება; 

დ) სამობილიზაციო რესურსების (რეზერვის ოფიცერთა, რიგითთა, კაპრალთა, სერჟანტთა და 

ტექნიკის) აღრიცხვის ორგანიზება; 

ე) აქტიურ ინდივიდუალურ და ეროვნული გვარდიის რეზერვისტთა შერჩევა, მოზიდვა და 

გაწვეულთა შეიარაღებული ძალების ქვედანაყოფებში გაგზავნა; 

ვ) რეზერვისტთა სპეციალური აღრიცხვის (დაჯავშნის) ორგანიზება; 

ზ) განახორციელოს საქართველოს კანონმდებლობით და ამ დებულებით განსაზღვრული სხვა 

უფლება-მოვალეობანი. 
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მუხლი 4. სამსახურის ძირითადი ფუნქციები 

სამსახურის ძირითადი ფუნქციებია: 

ა) ჭაბუკებისა და წვევამდელი ასაკის მოქალაქეთა  აღრიცხვა;  

ბ) 17 წლის ასაკის ჭაბუკთა პირველადი სამხედრო აღრიცხვა; 

გ) ზოგადსაგანმანათლებლო სასწავლო დაწესებულებებში დაწყებითი სამხედრო მომზადების 

მიმდინარეობის კონტროლი; 

დ) მოქალაქეთა სამხედრო სამსახურში გასაწვევად მოსამზადებელ სამუშაოთა შესრულება; 

ე) სავალდებულო სამხედრო სამსახურში გამწვევი კომისიების მუშაობის ორგანიზება და 

გაწვეულთა შემკრებ-გამანაწილებელ პუნტებში წარდგენა; 

ვ) სასწავლო დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების ხელმძღვანელთა მიერ ,,სამხედრო 

ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ” საქართველოს კანონისა და ,,მოქალაქეთა 

სამხედრო აღრიცხვის შესახებ” დებულების მოთხოვნათა დაცვის კონტროლი; 

ზ) მოქალაქეთა და სატრანსპორტო რესურსის მობილიზაცია; სამობილიზაციო მოთხოვნათა 

დაკმაყოფილება ადგილობრივი რესურსის ხარჯზე, საჯარისო სამობილიზაციო გაშლისათვის 

შესაბამისი ბაზის მომზადება; 

თ) თეორიული მეცადინეობის მოწყობა გაძლიერების აპარატთან და თანამშრომლებთან, 

რომლებიც მიმაგრებული არიან სამხედრო სამსახურზე მობილიზაციის დროს; 

ი) მოქალაქეთა საჩივრებისა და განცხადებების განხილვა, შესაბამისი ზომების მიღება, მათში 

დასმული საკითხების დროულად და კანონის ფარგლებში გადაწყვეტა; 

კ) სამართალდამცავი ორგანოებისათვის მასალების გადაცემა იმ მოქალაქეების შესახებ, რომლებიც 

არღვევენ სამხედრო აღრიცხვიანობისა და სამხედრო სამსახურში გაწვევის წესებს. 

 

მუხლი 5. სამსახურის უფლებები და მოვალეობანი 

სამსახურის უფლებები და მოვალეობებია: 

ა) აწარმოოს მოქალაქეთა სამხედრო სავალდებულო და სამხედრო სარეზერვო სამსახურში გაწვევა; 

ბ) სამხედრო აღრიცხვიანობისა და სამხედრო სამსახურში გაწვევის საკითხებზე წესების 

დარღვევის ფაქტებზე, სათანადო საფუძვლის არსებობის შემთხვევაში, კანონმდებლობით 

დადგენილი კომპეტენციის ფარგლებში მასალები გადასცეს სამართალდამცავ ორგანოებს; 

გ) სამსახურის კომპეტენციას მიკუთვნებულ საკითხებზე გამართოს თათბირები და 

განახორციელოს სხვა ორგანიზაციული ღონისძიებები; 

დ) განახორციელოს საქართველოს კანონმდებლობით და სამსახურის დებულებით 

განსაზღვრული სხვა უფლებამოსილებანი. 

 

 

თავი III. 

სამსახურის საქმიანობის ორგანიზაცია და მართვა 

 

მუხლი 6. სამსახურის ხელმძღვანელი 

1. სამსახურს ხელმძღვანელობს სამსახურის უფროსი, რომელსაც კანონმდებლობით დადგენილი 

წესით თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს მუნიციპალიტეტის 

გამგებელი. 

2. სამსახურის უფროსი:  

ა) წარმართავს სამსახურის საქმიანობას და პასუხისმგებელია სამსახურის წინაშე არსებული 

ამოცანების შესრულებაზე; 

ბ) კანონმდებლობით დადგენილი წესით, საქართველოს პრეზიდენტის მიერ მიღებული 

გადაწყვეტილების შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის გამგებელს წარუდგენს მოხსენებით ბარათს 

ახალგაზრდობის სამხედრო სამსახურისთვის მომზადების, პირველადი სამხედრო აღრიცხვის, 

სამხედრო სამსახურში გაწვევისა და სხვა სამუშაოს შესრულების შესახებ; 

გ) გამგებელს წარუდგენს წინადადებებს მობილიზაციის, აღრიცხვიანობისა და სამხედრო 

სამსახურში გაწვევის საკითხებზე; 
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დ) ორგანიზებას უწევს სამობილიზაციო რესურსის სრულყოფილ და ხარისხიან აღრიცხვასა და 

მოქალაქეთა სამხედრო სამსახურში გაწვევას; 

ე) უზრუნველყოფს დადგენილი ფორმით ანგარიშებისა და მოხსენებების ხარისხიან და დროულ 

წარდგენას შესაბამის ორგანოებში; 

ვ) უზრუნველყოფს სამხედრო სამსახურის სამობილიზაციო მზადყოფნას; 

ზ) ხელმძღვანელობს გაძლიერების აპარატის მომზადებასა და სამობილიზაციო გაშლის ბაზის 

სრულყოფას; 

თ) ახორციელებს სახელმწიფო (კერძო) სექტორის საწარმოების, დაწესებულებების მუშაკთა 

დაჯავშნის საკითხთა გადაწყვეტის შემოწმებას; 

ი) დადგენილი წესით წარადგენს წინადადებებს სამსახურის საშტატო რიცხოვნებასა და ხარჯთა 

ნუსხაში ცვლილებებისა და დამატებების თაობაზე მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გამოყოფილ 

ასიგნებათა ფარგლებში; 

კ) გამგებელს თანამდებობაზე დასანიშნად და თანამდებობიდან გასათავისუფლებლად წარუდგენს 

საჯარო მოსამსახურეთა კანდიდატებს; 

ლ) ანაწილებს ფუნქციებს თანამშრომლებს შორის და აკონტროლებს მათზე დაკისრებულ 

მოვალეობათა შესრულებას; 

მ) უფლებამოსილია თავისი კომპეტენციის ფარგლებში შეუფერხებლად გამოითხოვოს და მიიღოს 

საჭირო ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული საწარმოებიდან, 

დაწესებულებებიდან და ორგანიზაციებიდან მათი საკუთრების და ორგანიზაციულ-

სამართლებრივი ფორმის მიუხედავად. 

3. სამსახურის უფროსის არყოფნის შემთხვევაში გამგებლის  დავალებით, მის მოვალეობას 

ასრულებს სამსახურის ერთ-ერთი მთავარი სპეციალისტი.  

 

მუხლი 7. სამსახურის საჯარო მოსამსახურეთა უფლებები და მოვალეობანი 

სამსახურის საჯარო მოსამსახურეთა უფლებები და მოვალეობებია:  

ა) აწარმოონ დადგენილი წესით სამობილიზაციო რესურსების აღრიცხვა, გაწვევა და ტექნიკის 

მიწოდება შეიარაღებულ ძალებში მშვიდობიანობისა და მობილიზაციის დროს იმ მოცულობითა 

და ვადებში, რომლებიც განსაზღვრულია დავალებით; 

ბ) დროულად და ხარისხიანად შეადგინონ დადგენილი ფორმის ანგარიშები და მოხსენებები 

შესაბამის ორგანოებში წარსადგენად; 

გ) მოაწყონ სამობილიზაციო სწავლებები; 

დ) შეასრულონ უფროსის დავალებები სამსახურებრივ საკითხებთან დაკავშირებით; 

ე) გასაწვევი პუნქტის ნორმალური მუშაობის უზრუნვესაყოფად, პირველადი სამხედრო 

აღრიცხვისა და სამხედრო სამსახურში გაწვევის ღონისძიებათა განსახორციელებლად 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ხელმძღვანელობა სამსახურს მისი განცხადების საფუძველზე 

უზრველყოფს სამედიცინო და ტექნიკური პერსონალით. 

  

მუხლი 8. საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობაზე დანიშვნა, სამსახურებრივი მოვალეობები და 

თანამდებობრივი სარგოს განსაზღვრა 

1. სამსახურის საჯარო მოსამსახურეებს სამსახურის უფროსის წარდგინებით თანამდებობაზე 

ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს გამგებელი საქართველოს კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით. 

2. სამსახურის საშტატო რიცხოვნება განისაზღვრება გამგეობის საშტატო ნუსხით, რომელსაც 

გამგებლის წარდგინებით ამტკიცებს საკრებულოს თავმჯდომარე. 

3. მოსამსახურეთა სამსახურებრივი მოვალეობები განისაზღვრება თანამდებობრივი 

ინსტრუქციებით, რომელსაც გამგებლის წარდგინებით ამტკიცებს საკრებულოს თავმჯდომარე. 

4. საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივ სარგოებს საკრებულოს თავმჯდომარის წარდგინებით 

ამტკიცებს საკრებულო. 
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თავი IV. 

 დასკვნითი დებულებები 

 

მუხლი 9. სამსახურის დებულების დამტკიცება და ცვლილებების შეტანა 

1. სამსახურის დებულებას საკრებულოს თავმჯდომარის წარდგინებით ამტკიცებს საკრებულო. 

2. სამსახურის დებულებაში ცვლილებები და დამატებები შეიძლება შეტანილ იქნეს 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 

3. სამსახურის რეორგანიზაცია, მისი საქმიანობის შეწყვეტა (გაუქმება) ხდება მოქმედი 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                მ. ჭოხონელიძე 
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ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 
 

დადგენილება N30 

 

ქ. ხობი                                                                                               2011 წლის 25 თებერვალი                                                                                                         
 

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სახანძრო დაცვისა და სამაშველო  სამსახურის დებულების 

დამტკიცების შესახებ 

 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონისა   და 

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო ადგენს:  

 1. დამტკიცდეს „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სახანძრო დაცვისა და სამაშველო  

სამსახურის დებულება“ თანახმად დანართისა. 

2. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს  „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სახანძრო დაცვისა 

და სამაშველო  სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2008 წლის 31 მარტი  N92  დადგენილება. 

3. დადგენილება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                    მ. ჭოხონელიძე 

 

 



 81

დანართი  

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

2011  წლის 25 თებერვლის N30  დადგენილებისა 

 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახურის დებულება 

 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახურის (შემდგომში - 

„სამსახური“) დებულება „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული 

კანონისა და „სახანძრო უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განსაზღვრავს 

ხობის მუნიციპალიტეტის სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახურის საქმიანობასა და 

უფლებამოსილებებს.  

 

თავი I. 

ზოგადი დებულებანი 

 

მუხლი 1. ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახური  

1. სამსახური წარმოადგენს გამგეობის სტრუქტურულ ერთეულს, რომელიც უფლებამოსილების 

ფარგლებში უზრუნველყოფს თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიაზე სახანძრო 

უსაფრთხოების, საავარიო-სამაშველო სამუშაოების ჩატარებას და სახელმწიფო 

ხანძარსაწინააღმდეგო ზედამხედველობას.  

2. სამსახურის საქმიანობა და სამსახურის თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება ხორციელდება 

თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტიდან. 

3. სამსახური ანგარიშვალდებულია მუნიციპალიტეტის გამგებლის წინაშე, რომელიც შინაგან 

საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის დეპარტამენტის სახელმწიფო 

ხანძარსაწინაღმდეგო სამმართველოსთან ერთად კოორდინაციას უწევს სამსახურის საქმიანობას. 

4. სამსახურს აქვს ბეჭედი და საკუთარი ბლანკი. 

5. სამსახურის მისამართია: ქ. ხობი, თაყაიშვილის ქ.  N1  

 

მუხლი 2. სამსახურის საქმიანობის სამართლებრივი საფუძვლები 

სამსახური თავის საქმიანობაში ხელმძღვანელობს საქართველოს კონსტიტუციით, „ადგილობრივი 

თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით, „საჯარო სამსახურის შესახებ“, 

„სახანძრო უსაფრთხოების შესახებ“ და „ბუნებრივი და ტექნოგენური ხასიათის საგანგებო 

სიტუაციებისგან მოსახლეობისა და ტერიტორიის დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონებით, 

შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის დეპარტამენტის, 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და საკრებულოს თავმჯდომარის მიერ გამოცემული 

სამართლებრივი აქტებით, ამ დებულებით და სხვა საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე აქტებით.  

 

თავი II. 

სამსახურის ამოცანები და ფუნქციები 

 

მუხლი 3 სამსახურის ამოცანები  

სამსახურის ძირითადი ამოცანაა თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიის საზღვრებში 

სახანძრო დაცვის ზედამხედველობისა და ხანძრის ლოკალიზაცია-ჩაქრობის ორგანიზება, 

საავარიო-სამაშველო სამუშაოების ჩატარება. 

 

მუხლი 4 სამსახურის ფუნქციები  

სამსახურის ძირითადი ფუნქციებია:   

ა)  თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიაზე ხანძრების ჩაქრობა და საავარიო-სამაშველო 

სამუშაოების ჩატარება; 
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ბ) ხანძარსაწინააღმდეგო ზედამხედველობის განხორციელება იმ ორგანიზაცია-დაწესებულებებში, 

რომლებიც წარმოადგენენ ხანძარსაწინააღმდეგო ზედამხედველობას დაქვემდებარებულ 

ობიექტებს; 

გ) ხანძრების თავიდან აცილების უზრუნველსაყოფად შესაბამისი სამუშაოების შესრულება და 

მომსახურების გაწევა სახანძრო უსაფრთხოების სფეროში;  

დ) ხანძრებისა და მათი შედეგების, ასევე პირველი რიგის საავარიო სამაშველო (ტექნიკური) 

სამუშაოების აღრიცხვა. 

ე) ხანძრების, ავარიების, კატასტროფების, სტიქიური უბედურებებისა და სხვა საგანგებო 

სიტუაციების სალიკვიდაციო სამუშაოებში, დაგეგმილ სახანძრო-ტექნიკურ სწავლებებში 

მონაწილეობა; 

ვ) საავარიო-სამაშველო სამუშაოების ჩატარება, ადამიანის სიცოცხლის, ქონების გადარჩენის, 

აგრეთვე ავარიების, კატასტროფებისა და სხვა საგანგებო სიტუაციებისათვის დამახასიათებელი 

საშიში ფაქტორების (შედეგების) შესაძლო მინიმუმადე დაყვანა; 

ზ) ავარიების, კატასტროფებისა და სხვა საგანგებო სიტუაციების ადგილებიდან ადამიანთა 

ევაკუაციის უზრუნველყოფა; 

თ) „სახანძრო უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული სხვა ფუნქციების 

შესრულება, რომელიც დაკავშირებულია საგანგებო სიტუაციების, ავარიების, კატასროფებისა და 

სტიქიური უბედურებების შედეგების აღმოფხვრასთან დაკავშირებით; 

ი) ხანძრის ქრობაში მონაწილე ყველა ფორმირებების ოპერატიული მართვა; 

კ) სახანძრო უსაფრთხოების დაცვის მიზნით მშენებლობისა და ტექნიკური გადაიარაღების 

საპროექტო დოკუმენტაციის შეთანხმების უზრუნველყოფა; 

ლ) სახანძრო უსაფრთხოების უზრუნველყოფის საკითხებში ურთიერთთანამშრომლობა 

მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სამსახურებთან და ორგანიზაცია-დაწესებულებებთან; 

მ)  საქართველოს კანონმდებლობით, ამ დებულებითა და მუნიციპალიტეტის გამგებლის 

დავალებით სხვა უფლებამოსილებათა განხორციელება. 

 

მუხლი 5. სამსახურის უფლებები 

სამსახურს უფლება აქვს:  

ა) გააკონტროლოს ხანძარსაწინააღმდეგო ზედამხედველობას დაქვემდებარებულ ობიექტებში 

სახანძრო უსაფრთხოების მოთხოვნათა შესრულება, ჩაატაროს ამ ობიექტების სახანძრო-

ტექნიკური გამოკვლევა და შემოწმება; 

ბ) კომპეტენციის ფარგლებში გასცეს სავალდებულო სახელმწიფო ზედამხედველობითი  

მიწერილობები;  

გ) მთლიანად ან ნაწილობრივ შეაჩეროს ხანძარსაწინააღმდეგო ზედამხედველობას 

დაქვემდებარებული ობიექტების ექსპლუატაცია, თუ გამოავლენს სახანძრო უსაფრთხოების 

მოთხოვნათა დარღვევებს ან მათ შეუსრულებლობას, რაც ქმნის ხანძრის გაჩენის საშიშროებას ან 

ემუქრება ადამიანთა უსაფრთხოებას, თუ ამას მოყვება სახელმწიფო ქონების შენობა-ნაგებობების 

ან მთლიანად წარმოების ფუნქციონირების შეწყვეტა;  

დ) კანონით დადგენილი წესით დააკისროს ადმინისტრაციული სახდელი სახანძრო 

უსაფრთხოების მოთხოვნათა დაღვევისათვის, მათ შორის ხანძარსაწინააღმდეგო სამსახურის 

თანამდებობის პირთა მითითებების შეუსრულებლობის ან არადროულად შესრულებისთვის. 

ე) მოთხოვოს და შეუფერხებლად მიიღოს მის კომპეტენციას მიკუთვნებულ საკითხებთან 

დაკავშირებული ინფორმაცია; საჭიროების შემთხვევაში ცალკეულ საკითხთა განხილვის, 

დაზუსტებისა და დამუშავების მიზნით მოიწვიოს გამგეობის სტრუქტურული და ტერიტორიული 

ორგანოების, დაწესებულებებისა და საწარმოების წარმომადგენლები, სპეციალისტები და 

მოსთხოვოს საჭირო ინფორმაცია; 

ვ) საჭიროების შემთხვევაში მონაწილეობა მიიღოს სამაშველო ოპერაციებში საქართველოს მთელ 

ტერიტორიაზე; 

ზ) სამსახურის კომპეტენციაში შემავალ საკითხებზე ჩაატაროს თათბირები და სხვა 

ორგანიზაციული ღონისძიებები; 
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თ) განახორციელოს საქართველოს კანონმდებლობით, ამ დებულებითა და გამგებლის დავალებით 

განსაზღვრული სხვა უფლებამოსილებები.   

                

თავი III. 

სამსახურის ხელმძღვანელობა 

 

მუხლი 6. სამსახურის ხელმძღვანელი 

1. სამსახურს ხელმძღვანელობს სამსახურის უფროსი, რომელსაც თანამდებობაზე ნიშნავს და 

თანამდებობიდან ათავისუფლებს მუნიციპალიტეტის გამგებელი. 

2. სამსახურის უფროსი:    

ა) ხელმძღვანელობს და წარმართავს სამსახურის საქმიანობას, დამოუკიდებლად იღებს 

გადაწყვეტილებებს სამსახურის კომპეტენციას მიკუთვნებულ საკითხებზე, მოქმედებს სამსახურის 

სახელით, წარმოადგენს სამსახურს სხვა ორგანოებთან და ორგანიზაციებთან ურთიერთობისას; 

ბ) მუნიციპალიტეტის გამგებელს წარუდგენს წინადადებებს სამსახურის სტრუქტურის, 

თანამშრომელთა კუთვნილი შვებულების გამოყენების, მივლინების, წახალისებისა ან/და 

დისციპლინური პასუხისმგებლობის თაობაზე; 

გ) მუნიციპალიტეტის გამგებელს წარუდგენს ყოველკვარტალურ ანგარიშს სამსახურის მიერ 

გაწეული საქმიანობის შესახებ;  

დ) მუნიციპალიტეტის გამგებელთან  შუამდგომლობს (წარუდგენს) სამსახურში მისაღებ 

კანდიდატებს; 

ე) ხელს აწერს სამსახურში მომზადებულ დოკუმენტებს; 

ვ) აკონტროლებს დაქვემდებარებულ დანაყოფში სახანძრო ტექნიკისა და ტექნიკური შეიარაღების 

ექსპლუატაციის მდგომარეობას; 

ზ) აანალიზებს სამსახურის მუშაობის შედეგებს, ამზადებს წინადადებებს და ღონისძიებებს 

პირადი შემადგენლობის საბრძოლო მომზადების ამაღლებისთვის; 

თ) ახორციელებს ხანძრის ქრობაში, სამაშველო ღონისძიებებში მონაწილე ყველა ფორმირების 

ოპერატიულ მართვას; 

ი)  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შედგენასთან დაკავშირებით შეიმუშავებს და 

მუნიციპალიტეტის გამგებელს წარუდგენს სამსახურის ბიუჯეტის პროექტს; 

კ) მიღებული საბიუჯეტო ასიგნებების ფარგლებში ვალდებულია უზრუნველყოს სამსახურის 

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის სრულყოფა და განვითარება; 

ლ) მუნიციპალიტეტის გამგებლის წინაშე შუამდგომლობს იმ სახსრების, მოწყობილობებისა და 

ინვენტარის გამოყოფაზე, რაც აუცილებელია სახანძრო-სამაშველო სამსახურის წინაშე მდგარი 

ფუნქციებისა და ამოცანების შესასრულებლად; 

მ) ორგანიზაციას უწევს მოქალაქეების წინადადებების, განცხადებების განხილვას. Aაწარმოებს 

მათ პირად მიღებას;  

ნ) ახორციელებს მოქმედი კანომდებლობით და მუნიციპალიტეტის გამგებლის დავალებით სხვა 

უფლება-მოვალეობებს; 

3. სამსახურის უფროსის არყოფნის შემთხვევაში გამგებლის დავალებით, მის მოვალეობას 

ასრულებს სამსახურის სტრუქტურული ქვედანაყოფის ერთ-ერთი  ხელმძღვანელი. 

 

თავი IV. 

სამსახურის სტრუქტურა 

 

მუხლი 7. სამსახურის სტრუქტურული ქვედანაყოფები 

სამსახურის სტრუქტურული ქვედანაყოფებია: 

ა) ხანძარსაწინააღმდეგო განყოფილება; 

ბ) სამაშველო განყოფილება. 

 

მუხლი 8. ხანძარსაწინააღმდეგო განყოფილება 

ხანძარსაწინააღმდეგო განყოფილება: 
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ა) ახორციელებს ხანძრების ქრობის ღონისძიებებსა და მასში მონაწილე ყველა ფორმირების 

ოპერატიულ მართვას; 

ბ) უზრუნველყოფს ხანძრებისა და მათი შედეგების, ასევე პირველი რიგის  (ტექნიკური) 

სამუშაოების აღრიცხვას; 

გ) აკონტროლებს ხანძრის ქრობის განხორციელების წესის შესრულებასა და მეხანძრეთა 

ტაქტიკური და პროფესიული მომზადების სრულყოფას;  

დ) აანალიზებს ხანძრებზე სამსახურის მუშაობას, ამზადებს წინადადებებსა და ღონისძიებებს 

პირადი შემადგენლობის საბრძოლო მომზადების ამაღლებისათვის;  

ე) ახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობით, ამ დებულებითა და ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორგანოთა და თანამდებობის პირთა სამართლებრივი აქტებით 

განსაზღვრულ სხვა უფლებამოსილებებს.  

 

მუხლი 9. სამაშველო განყოფილება 

სამაშველო განყოფილება: 

ა) მიწისძვრის, წყალდიდობის და სხვა ფორსმაჟორულ სიტუაციებში გეგმავს და ახორციელებს 

სამაშველო ოპერაციებს;  

ბ) საჭიროების შემთხვევაში მონაწილეობას იღებს სამაშველო ოპერაციებში საქართველოს მთელ 

ტერიტორიაზე; 

გ) ოპერატიულად რეაგირებს სამაშველო საჭიროებასთან დაკავშირებით შემოსულ ყველა 

შეტყობინებაზე; 

დ) ახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობით, ამ დებულებითა და ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორგანოთა და თანამდებობის პირთა სამართლებრივი აქტებით 

განსაზღვრულ სხვა უფლებამოსილებებს.  

 

მუხლი 10. სამსახურის სტრუქტურული ქვედანაყოფის ხელმძღვანელი 

1. სამსახურის სტრუქტურულ ქვედანაყოფს ხელმძღვანელობს განყოფილების უფროსი, რომელსაც 

სამსახურის უფროსის წარდგინებით თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან 

ათავისუფლებს მუნიციპალიტეტის გამგებელი. 

2. განყოფილების უფროსი: 

ა) ახორციელებს სტრუქტურული ქვედანაყოფის მოსამსახურეთა საქმიანობის საერთო 

ხელმძღვანელობას; 

ბ) პასუხისმგებელია სტრუქტურული ქვედანაყოფისათვის დაკისრებული ამოცანებისა და 

ფუნქციების შესრულებაზე; 

გ)  სამსახურის უფროსს წარუდგენს წინადადებებს სტრუქტურული ქვედანაყოფის 

მოსამსახურეთა კუთვნილი შვებულების გამოყენების, მივლინების, წახალისებისა და ან/და 

დისციპლინური პასუხისმგებლობის თაობაზე; 

დ) აკონტროლებს სტრუქტურული ქვედანაყოფის მოსამსახურეთა მიერ დაკისრებულ 

მოვალეობათა შესრულებას; 

ე) აუცილებელ პირობებს უქმნის შესაბამისი სტრუქტურული ქვედანაყოფის მოსამსახურეებს მათი 

ფუნქციონალური მოვალეობის შესრულებისათვის;  

ვ) ახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობითა და ამ დებულებით განსაზღვრულ სხვა 

უფლებამოსილებებს. 

3. განყოფილების უფროსი ანგარიშვალდებულია სამსახურის უფროსის წინაშე. 

4. განყოფილების უფროსის არყოფნის შემთხვევაში გამგებლის დავალებით მის მოვალეობას 

ასრულებს სტრუქტურული ქვედანაყოფის ერთ-ერთი მოხელე.  

 

მუხლი 11. საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობაზე დანიშვნა, სამსახურებრივი მოვალეობები და 

თანამდებობრივი სარგოს განსაზღვრა 

1. სამსახურის საჯარო მოსამსახურეებს სამსახურის უფროსის წარდგინებით თანამდებობაზე 

ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს გამგებელი საქართველოს კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით. 
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2. სამსახურის საშტატო რიცხოვნება განისაზღვრება გამგეობის საშტატო ნუსხით, რომელსაც 

გამგებლის წარდგინებით ამტკიცებს საკრებულოს თავმჯდომარე. 

3. მოსამსახურეთა სამსახურებრივი მოვალეობები განისაზღვრება თანამდებობრივი 

ინსტრუქციებით, რომელსაც გამგებლის წარდგინებით ამტკიცებს საკრებულოს თავმჯდომარე. 

4. საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივ სარგოებს საკრებულოს თავმჯდომარის წარდგინებით 

ამტკიცებს საკრებულო. 

 

თავი V. 

დასკვნითი დებულებანი 

 

მუხლი 12. სამსახურის დებულების დამტკიცება და ცვლილებების შეტანა 

1. სამსახურის დებულებას საკრებულოს თავმჯდომარის წარდგინებით ამტკიცებს საკრებულო. 

2. სამსახურის დებულებაში ცვლილებები და დამატებები შეიძლება შეტანილ იქნეს 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 

3. სამსახურის რეორგანიზაცია, მისი საქმიანობის შეწყვეტა (გაუქმება) ხდება მოქმედი 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 

 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                    მ. ჭოხონელიძე 
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ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 
 

დადგენილება N31 

 

ქ. ხობი                                                                                               2011 წლის 25 თებერვალი                                                                                                         
 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის  სამსახურის დებულების დამტკიცების 

შესახებ 

 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის   და 

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის  შესაბამისად, ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო ადგენს: 

1. დამტკიცდეს „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახურის 

დებულება“ თანახმად დანართისა. 

2.  დადგენილება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                         მ. ჭოხონელიძე 
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დანართი  

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

2011  წლის 25 თებერვლის N31  დადგენილებისა 

 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახურის დებულება 

 

 

მუხლი 1. ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახური 

1. ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახური (შემდგომში - 

„სამსახური“) წარმოადგენს ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სტრუქტურულ ერთეულს, 

რომელიც თავის საქმიანობას ახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობით მინიჭებული 

უფლებამოსილების ფარგლებში. 

2. სამსახური შექმნილია „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს 

ორგანული კანონისა და ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ  დამტკიცებული გამგეობის  

დებულების საფუძველზე.  

3. სამსახური თავის საქმიანობაში ხელმძღვანელობს: საქართველოს კონსტიტუციით, 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით, საქართველოს  

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით, „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის 

შესახებ“ საქართველოს კანონით,  „ტექნიკური საფრთხის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს 

კანონით, „სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონით, ხობის მუნიციპალიტეტის 

გამგეობის დებულებით, წინამდებარე დებულებით, საქართველოს კანონმდებლობით და სხვა 

ნორმატიული აქტებით. 

4. სამსახურს აქვს ბეჭედი და საკუთარი ბლანკი 

5. სამსახური მის კომპეტენციაში შემავალი საკითხების განხორციელებისას წარმოადგენს ხობის 

მუნიციპალიტეტს. იგი უფლებამოსილია იყოს მოსარჩელე, მოპასუხე და მესამე პირი 

სასამართლოში. 

6. სამსახურის დაფინანსება ხორციელდება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან. 

7. სამსახურის მისამართია: ქ. ხობი, ცოტნე დადიანის ქ. N189 

 

მუხლი 2.  სამსახურის ძირითადი უფლება-მოვალეობანი 

სამსახურის კომპეტენცია, უფლება-მოვალეობები და საქმიანობის წესი განისაზღვრება მოქმედი 

კანონმდებლობითა და წინამდებარე დებულებით. 

 

მუხლი 3  სამსახურის ძირითადი ამოცანები და ფუნქციები 

1. სამსახურის ძირითადი ამოცანაა ზედამხედველობის განხორციელება: 

ა) მშენებლობის დაწყებიდან დასრულებამდე მშენებარე შენობა-ნაგებობების, წარმოებული 

სამშენებლო ნაკეთობების, კონსტრუქციების საპროექტო ნორმატიულ და სახელმძღვანელო 

დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის უზრუნველყოფაზე, დადგენილი ორგანიზაციულ-

სამართლებრივი წესრიგის შესაბამისობაზე; 

ბ) ქალაქ ხობის და მუნიციპალიტეტის სოფლების გარე იერსახეზე, გარე რეკლამის განთავსებაზე, 

საზოგადოებრივი ადგილებით სარგებლობის შეზღუდვის წესებზე, გარე ვაჭრობაზე, 

ავტოტრანსპორტის პარკირებაზე; 

გ) მოსახლეობის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველსაყოფად ხმაურის, 

ინსოლაციისა და დასუფთავების განმსაზღვრელი სანიტარული ნორმების დაცვაზე; 

დ) გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვასა და მათ რაციონალურ გამოყენებაზე; 

ე) მიწათსარგებლობის წესების დაცვაზე; 

2. საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ ფარგლებში სამსახურის ფუნქციებია: 

ა) არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობის დადგენილი წესების დარღვევის ფაქტების 

გამოვლენა, დარღვევით მშენებარე ობიექტების მშენებლობის შეჩერება ან/და დემონტაჟი, 

საჯარიმო სანქციების გამოყენება; 
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ბ) სამშენებლო, სარემონტო და საავარიო სამუშაოების წარმოების წესების დაცვაზე (სამშენებლო 

და სარემონტო ტერიტორიების შემოღობვა, მიწის გრუნტისა და სამშენებლო ნარჩენების 

სპეციალურად გამოყოფილ ადგილებზე გატანა, მიწისქვეშა კომუნიკაციათა ჩაწყობა-გადაკეთებისა 

და მიწის გათხრასთან დაკავშირებული სხვა სამუშაოების ჩატარება, სამუშაოების დამთავრების 

შემდეგ ობიექტის კეთილმოწყობა-მოწესრიგება და სხვა), აგრეთვე დასახლებათა დაზიანებული 

ქუჩებისა და მაგისტრალების მოწესრიგების ღონისძიებათა დროულ და ხარისხიან შესრულებაზე 

კონტროლის დაწესება; 

გ) გარე რეკლამის განთავსების დარღვევის ფაქტების გამოვლენა და მათ შესაბამისობაში 

მოყვანაზე კონტროლი; 

დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განლაგებული იურიდიული და ფიზიკური პირების მიერ 

კეთილმოწყობის წესების დაცვაზე, შენობა-ნაგებობის ფასადების, გზის საფარის, გარე განათების,  

გამწვანებული ტერიტორიების, ვიტრინების,  კომუნიკაციათა ჯიხურებისა და ჭების, 

კომუნალური მეურნეობის სხვა ელემენტების ტექნიკურ-ესთეტიკურ მდგომარეობაზე კონტროლი; 

ე) გარე ვაჭრობისა და ავტოტრანსპორტის პარკირების დადგენილი წესების დარღვევის ფაქტების 

გამოვლენა და მათ შესრულებაზე კონტროლი; 

ვ) უკანონო, უსახური და ამორტიზირებული კონსტრუქციების განთავსების ფაქტების 

გამოვლენა, მათი აღკვეთისა და სადემონტაჟო ღონისძიებების განხორციელება; 

ზ) ხმაურის, ინსოლაციისა და დასუფთავების განმსაზღვრელი სანიტარული ნორმების დაცვაზე 

კონტროლის განხორციელება; 

თ) საკუთარი უფლებამოსილების ფარგლებში, დამრღვევი ფიზიკური ან/და იურიდიული 

პირების მიმართ „ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით“, „ტექნიკური საფრთხის 

კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი ზომების განხორციელება; 

ი) მშენებარე, რეკონსტრუქციაში მყოფი, ლანდშაფტური და მცირე არქიტექტურული ფორმების 

ინსპექტირება; 

კ) გარემოს დაცვა; 

ლ) კანონმდებლობით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში გარემოსდაცვითი 

კანონმდებლობის შესრულებაზე კონტროლი; 

მ) მშენებლობადამთავრებული ობიექტების ექსპლუატაციაში მიღება და შესაბამისი აქტის 

გამოცემა „მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ“ 

საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის N57 დადგენილებით განსაზღვრული წესის 

შესაბამისად; 

ნ) სახელმწიფო, მუნიციპალური და სხვა პროგრამის შესრულება. 

 

მუხლი 4. სამსახურის უფლებები და ვალდებულებები 

1. სამსახური უფლებამოსილია: 

ა) კანონმდებლობით დადგენილი წესით შევიდეს და განახორციელოს კონტროლი მის 

საზედამხედველო ობიექტში არქიტექტურულ-სამშენებლო, გარემოსდაცვითი, სანიტარული და 

ჰიგიენური ნორმებისა და წესების დაცვასა და შესრულებაზე; შემოწმების პროცესში მოითხოვოს 

ყველა საჭირო და აუცილებელი დოკუმენტაცია სამოქმედო ტერიტორიაზე განლაგებული 

ნებისმიერი ფიზიკური ან/და იურიდიული პირისაგან განურჩევლად საკუთრების ფორმისა და 

უწყებრივი ქვემდებარეობისა; 

ბ) განსაზღვროს დარღვევის აღმოფხვრის ღონისძიებები და ვადები, კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით გასცეს მიწერილობა, დააწესოს კონტროლი მათ ხარისხიან შესრულებაზე; 

გ) აწარმოოს კონტროლი კომუნალური მეურნეობის, კეთილმოწყობის, გარე იერსახის, გარე 

რეკლამის, საზოგადოებრივი ადგილებით სარგებლობის შეზღუდვის, გარე ვაჭრობის, 

ავტოტრანსპორტის პარკირების და  დასუფთავების ღონისძიებათა შესრულებაზე; 

დ) აწარმოოს მშენებლობაში მონაწილეთა მიერ მშენებარე შენობა-ნაგებობის საპროექტო და 

ნორმატიულ დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დაცვის კონტროლი კომპეტენციის ფარგლებში; 

ე) უზრუნველყოს სამშენებლო კანონის დარღვევით აშენებული რეკონსტრუირებული ან/და 

დამონტაჟებული შენობა-ნაგებოების მთლიანად ან ნაწილობრივ დემონტაჟის შესახებ 
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გადაწყვეტილების სამართლებრივი საფუძვლის არსებობის შემთხვევაში შესაბამისი დოკუმენტის 

მომზადება ინდივიდუალურ სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად;  

ვ) უზრუნველყოს სამშენებლო სამართალდარღვევისათვის საქმისწარმოების შემოწმების აქტის 

შედგენა, ასევე  „ტექნიკური საფრთხის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონის III თავის და 

22-ე-30-ე მუხლებით გათვალისწინებული ფუნქციების განხორციელება მისთვის მინიჭებული 

კომპეტენციის ფარგლებში; 

ზ) ხმაურისა და დასუფთავების დამდგენი ნორმების მოთხოვნათა დარღვევის ფაქტებზე 

მოახდინოს სათანადო რეაგირება; 

თ) მონაწილეობა მიიღოს საგანგებო ეკოლოგიური სიტუაციების აღკვეთის პროფილაქტიკისა და 

თავიდან აცილების ღონისძიებათა შემუშავება-გატარებაში; 

ი) უზრუნველყოს სამართალდარღვევის ოქმის მიხედვით, ადმინისტრაციული 

სამართალდარღვევის ოქმის შედგენა-რეაგირება.  

კ) დადგენილი წესის მიხედვით სათანადო ვადებში უზრუნველყოს ინფორმაციის წარდგენა 

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობასა და საკრებულოში;   

ლ) მონაწილეობა მიიღოს სამართლებრივი აქტების პროექტების მომზადებაში მისი კომპეტენციის 

ფარგლებში; 

მ) საჭიროების შემთხვევაში მოიწვიოს უწყებათა და ორგანიზაციათა წარმომადგენლები, 

მეცნიერები, სპეციალისტები, ექსპერტები; 

ნ) განახორციელოს კანონმდებლობით მინიჭებული სხვა უფლებამოსილებანი. 

2. სამსახური ვალდებულია: 

ა) განახორციელოს ზედამხედველობა და კონტროლი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

მიმდინარე ყველა სახის არქიტექტურულ-სამშენებლო, სარეკონსტრუქციო და სარემონტო 

სამუშაოებზე და აღნიშნულ საქმიანობასთან დაკავშირებით დადგენილი ორგანიზაციულ-

სამართლებრივი წესრიგის დაცვაზე; 

ბ) განახორციელოს ზედამხედველობა და კონტროლი ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

მიერ კომუნალური მეურნეობის, კეთილმოწყობის, გარე იერსახის, გარე რეკლამის, 

საზოგადოებრივი ადგილებით სარგებლობის შეზღუდვის, გარე ვაჭრობისა და ავტოტრანსპორტის 

პარკირების საკითხებზე მიღებული გადაწყვეტილებების შესრულებაზე. 

გ) დადგენილი წესით მოახდინოს არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობის 

განმახორციელებელი ფიზიკური ან/და იურიდიული პირების შემოწმება, მათი საქმიანობის 

შეჩერება, აშენებული, აღდგენილი, რეკონსტრუირებული ან/და დამონტაჟებული შენობა-

ნაგებობების მთლიანი ან ნაწილობრივი დემონტაჟი; 

დ) განახორციელოს ზედამხედველობა და კონტროლი კომპეტენციის ფარგლებში 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და საკრებულოს თავმჯდომარის მიერ მიღებულ 

გადაწყვეტილებათა და გამგებლის დავალებათა შესრულებაზე მუნიციპალიტეტის 

კეთილმოწყობასა და სხვა სამეურნეო საქიანობასთან დაკავშირებით, გარე იერ-სახის, გარე 

რეკლამის, საზოგადოებრივი ადგილებით სარგებლობის შეზღუდვის საკითხებზე; 

ე) შეადგინოს პროექტი მშენებლობადამთავრებული ობიექტის ექსპლუატაციაში მიღების ან 

მიღებაზე უარის თქმის შესახებ; 

ვ) აწარმოოს კონტროლი ხეებისა და მწვანე ნარგავების გეგმაზომიერ განთავსებაზე, მათ მოჭრაზე, 

ამოძირკვაზე ან დაზიანებაზე; 

ზ) დაიცვას შინაგანაწესი; 

თ) კეთილსინდისიერად შეასრულოს მოქმედი კანონმდებლობისა და შესაბამისი სამართლებრივი 

აქტების მოთხოვნები, უზრუნველყოს ამ დებულებით განსაზღვრული ფუნქციების შესრულება. 

 

 

მუხლი 5. სამსახურის მართვა 

1. სამსახურს ხელმძღვანელობს სამსახურის უფროსი, რომელსაც თანამდებობაზე ნიშნავს და 

თანამდებობიდან ათავისუფლებს  მუნიციპალიტეტის გამგებელი „საჯარო სამსახურის შესახებ“ 

საქართველოს კანონის შესაბამისად.  

2. სამსახურის უფროსი კანონმდებლობით დადგენილი წესით: 
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ა) წარმართავს სამსახურის საქმიანობას და პასუხისმგებელია სამსახურის მიერ მისთვის 

დაკისრებული ფუნქციებისა და ამოცანების შესრულებაზე. 

ბ) ორგანიზებას უწევს და აკონტროლებს სამსახურის თანამშრომელთა მიერ მათზე დაკისრებული 

მოვალეობების შესრულებას; 

გ) ანაწილებს ფუნქციებს მოსამსახურეთა შორის; 

დ) ქმნის სამსახურის თანამშრომლისათვის დაკისრებული მოვალეობის შესასრულებლად 

აუცილებელ პირობებს; 

ე) წარუდგენს გამგებელს წინადადებებს მოსამსახურეთა წახალისებისა და დისციპლინარული 

პასუხისმგებლობის შესახებ; 

ვ) გამგებელს პერიოდულად წარუდგენს ანგარიშს სამსახურის მიერ შესრულებულ სამუშაოთა 

შესახებ; 

ზ) ახორციელებს გამგეობის დებულებით, ამ დებულებით, მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და 

საკრებულოს თავმჯდომარის სამართლებრივი აქტებით, გამგებლის დავალებით განსაზღვრულ 

სხვა უფლებამოსილებებს; 

თ) სამსახურის უფროსის არყოფნის შემთხვევაში, სამსახურის უფროსის მოვალეობას გამგებლის 

დავალებით ასრულებს ერთ-ერთი მოხელე. 

 

მუხლი 6. საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობაზე დანიშვნა, სამსახურებრივი მოვალეობები და 

თანამდებობრივი სარგოს განსაზღვრა 

1. სამსახურის საჯარო მოსამსახურეებს სამსახურის უფროსის წარდგინებით თანამდებობაზე 

ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს გამგებელი საქართველოს კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით. 

2. სამსახურის საშტატო რიცხოვნება განისაზღვრება გამგეობის საშტატო ნუსხით, რომელსაც 

გამგებლის წარდგინებით ამტკიცებს საკრებულოს თავმჯდომარე. 

3. მოსამსახურეთა სამსახურებრივი მოვალეობები განისაზღვრება თანამდებობრივი 

ინსტრუქციებით, რომელსაც გამგებლის წარდგინებით ამტკიცებს საკრებულოს თავმჯდომარე. 

4. საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივ სარგოებს საკრებულოს თავმჯდომარის წარდგინებით 

ამტკიცებს საკრებულო. 

 

მუხლი 7. სამსახურის საჯარო მოსამსახურეთა უფლება-მოვალეობები 

1. სამსახურის საჯარო მოსამსახურეებს უფლება აქვთ: 

ა) წარუდგინონ უშუალო ხელმძღვანელს წინადადებები სამსახურის საქმიანობის სრულყოფის 

თაობაზე; 

ბ) მიიღონ მუშაობისათვის აუცილებელი კონსულტაციები და პირობები; 

გ) ისარგებლონ მუშაობისათვის საჭირო სამართლებრივი აქტებით, კანონმდებლობით, 

საინფორმაციო თუ სხვა მასალებით; 

დ) დააყენონ სამსახურის უფროსის წინაშე  საკითხი მოვალეობის შესრულებისათვის საჭირო 

პირობების უზრუნველყოფის შესახებ; 

ე) ისარგებლონ საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნიკით და სხვა შესაბამისი ტექნიკური 

საშუალებებით; 

ვ) ისარგებლონ კუთვნილი შვებულებით, ასევე შვებულებით ანაზღაურების გარეშე; 

ზ) ისარგებლონ სხვა შესაბამისი უფლებებით რაც დადგენილია  „საჯარო სამსახურის შესახებ“ 

საქართველოს კანონით; 

2. სამსახურის საჯარო მოსამსახურეები მოვალენი არიან: 

ა) ზუსტად შეასრულონ და დაიცვან „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით, 

გამგეობის დებულებით და ამ დებულებით განსაზღვრული მოვალეობანი; 

ბ) დროულად და სრულყოფილად შეასრულონ უშუალო და ზემდგომი ხელმძღვანელის 

დავალებები; 

გ) შესაბამისი საფუძვლის არსებობისას დაიცვან საიდუმლოების რეჟიმი; 

დ) იმუშაონ შესაბამისი პროფესიული დონის ასამაღლებლად; 

ე) შეასრულონ გამგეობის შინაგანაწესის მოთხოვნები; 
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ვ) გაუფრთხილდნენ მათ სარგებლობაში არსებულ საინფორმაციო-საკონომუნიკაციო ტექნიკას, 

ინვენტარსა და სხვა სახის ქონებას. 

 

მუხლი 8. სამსახურის დებულების დამტკიცება და ცვლილებების შეტანა 

1. სამსახურის დებულებას საკრებულოს თავმჯდომარის წარდგინებით ამტკიცებს საკრებულო. 

2. სამსახურის დებულებაში ცვლილებები და დამატებები შეიძლება შეტანილ იქნეს 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 

3. სამსახურის რეორგანიზაცია, მისი საქმიანობის შეწყვეტა (გაუქმება) ხდება მოქმედი 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 

 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                         მ. ჭოხონელიძე 
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ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 
 

დადგენილება N32 

 

ქ. ხობი                                                                                               2011 წლის 25 თებერვალი                                                                                                         
 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული ორგანოს  დებულების დამტკიცების  

შესახებ 

 

 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონისა და 

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო ადგენს: 

1. დამტკიცდეს „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული ორგანოს დებულება“ 

თანახმად დანართისა. 

2. ძალადაკარგულად   გამოცხადდეს  „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული 

ორგანოს დებულების დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 28 

ოქტომბრის   №133 დადგენილება. 

3.  დადგენილება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                   მ. ჭოხონელიძე 
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დანართი  

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2011 წლის 25 თებერვლის N32 დადგენილებისა 

 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული ორგანოს დებულება 

 

 

მუხლი 1. ზოგადი დებულებანი 

1. ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული ორგანო (შემდგომში - „ტერიტორიული 

ორგანო“) უზრუნველყოფს საკრებულოს და საკრებულოს თავმჯდომარის გადაწყვეტილებების 

აღსრულებას, საკრებულოსა და გამგეობის ურთიერთობას მოსახლეობასთან, ადმინისტრაციული 

ერთეულის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების მუნიციპალური პროგრამებისა და 

პროექტების განხორციელებას. 

2. ტერიტორიული ორგანო იქმნება გამგეობის დებულებით განსაზღვრულ ადმინისტრაციულ 

ერთეულებში. 

3. ტერიტორიული ორგანო თავის საქმიანობას წარმართავს მოქმედი კანონმდებლობის, გამგეობის 

დებულების, ამ დებულებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებისა და 

თანამდებობის პირთა სამართლებრივი აქტების შესაბამისად. 

4. ტერიტორიული ორგანოს საშტატო რიცხოვნება განისაზღვრება გამგეობის საშტატო ნუსხით. 

 5. ტერიტორიულ ორგანოს აქვს ბეჭედი და საკუთარი ბლანკი. 

 

მუხლი 2. ტერიტორიული ორგანოს სტრუქტურა 

1. ტერიტორიული ორგანო შედგება გამგეობის რწმუნებულისა და ტერიტორიული ორგანოს 

მოხელეებისაგან. 

2. ტერიტორიული ორგანოს საქმიანობას წარმართავს გამგეობის რწმუნებული, რომლის 

უფლებამოსილებები და სამსახურებრივი ფუნქციები განისაზღვრება ,,ადგილობრივი 

თვითმმართველობის შესახებ" საქართველოს ორგანული კანონით, გამგეობის დებულებით, ამ 

დებულებითა და საკრებულოს თავმჯდომარის მიერ დამტკიცებული თანამდებობრივი 

ინსტრუქციით. 

3. ტერიტორიული ორგანოს საშტატო რიცხოვნება განისაზღვრება გამგეობის საშტატო ნუსხით, 

რომელსაც გამგებლის წარდგინებით ამტკიცებს საკრებულოს თავმჯდომარე. 

 

მუხლი 3. ტერიტორიული ორგანოს ფუნქციები მოსახლეობასთან ურთიერთობების სფეროში 

მოსახლეობასთან ურთიერთობის სფეროში ტერიტორიული ორგანო დადგენილი წესით: 

ა) უზრუნველყოფს ადმინისტრაციული ერთეულის მოსახლეობის კავშირს საკრებულოსთან, 

გამგეობასთან და ადგილობრივი თვითმმართველობის თანამდებობის პირებთან; 

ბ) იღებს ადმინისტრაციულ ერთეულში მცხოვრებ მოქალაქეებს, უზრუნველყოფს მათ 

კომუნიკაციას საკრებულოსა და გამგეობასთან; 

გ) ადგილზე აცნობს ადმინისტრაციული ერთეულის მოსახლეობას საკრებულოსა და საკრებულოს 

თავმჯდომარის სამართლებრივ აქტებს; 

დ) აწვდის მოსახლეობას ინფორმაციას საკრებულოს ნორმატიული აქტების პროექტების, 

საკრებულოს სხდომების დღის წესრიგისა და ჩატარების თარიღის შესახებ; 

ე) უზრუნველყოფს მოსახლეობის ინფორმირებულობას ადმინისტრაციულ ერთეულში 

განსახორციელებელი მუნიციპალური პროგრამებისა და პროექტების შესახებ; 

ვ) უზრუნველყოფს ადმინისტრაციულ ერთეულში მცხოვრები მოქალაქეების მონაწილეობას 

ადმინისტრაციულ ერთეულში დასაგეგმი მუნიციპალური პროგრამების, პროექტების, აგრეთვე 

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემუშავებაში; 

ზ) ორგანიზებას უწევს ადმინისტრაციული ერთეულის საზოგადოებრივი საინფორმაციო ცენტრის 

საქმიანობას; 
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თ) უზრუნველყოფს ადმინისტრაციულ ერთეულში მცხოვრები მოქალაქეების მიერ 

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროექტის საჯარო განხილვებს, საჯარო განხილვებზე 

გამოთქმული შენიშვნებისა და წინადადებების სისტემატიზაციასა და წარდგენას გამგეობაში; 

ი) ორგანიზებას უწევს ადმინისტრაციული ერთეულის მოსახლეობის გამოკითხვის და სახალხო 

განხილვების ჩატარებას; 

კ) უზრუნველყოფს მოქალაქეებზე საქონლის ადგილწარმოშობის და საქართველოს 

კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა ცნობების გაცემას; 

ლ) უზრუნველყოფს საკრებულოს წევრების, საკრებულოსა და გამგეობის თანამდებობის პირების 

მიერ მოსახლეობის წინაშე ანგარიშგების მიზნით ადმინისტრაციულ ერთეულში მცხოვრებ 

მოქალაქეებთან საჯარო შეხვედრების ორგანიზებას; 

მ) უზრუნველყოფს მოქმედი კანონმდებლობითა და ადგილობრივი თვითმმართველობის 

ორგანოებისა და თანამდებობის პირთა სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული სხვა 

ფუნქციების განხორციელებას. 

2. დასახლებულ პუნქტში, სადაც სანოტარო ბიურო არ არის, ტერიტორიული ორგანოს 

ხელმძღვანელი – გამგეობის რწმუნებული უფლებამოსილია შეასრულოს შემდეგი სანოტარო 

მოქმედებები:  

ა) დაადასტუროს ანდერძი;  

ბ) მიიღოს ზომები სამემკვიდრეო ქონების დასაცავად;  

გ) დაამოწმოს დოკუმენტის ასლისა და ამონაწერის სისწორეს დედანთან;  

დ) გადასცეს პირის განცხადება და ცნობა სხვა პირს;  

ე) დაადასტუროს მოქალაქის ცოცხლად ყოფნის ფაქტი;  

ვ) დაადასტუროს მოქალაქის განსაზღვრულ ადგილას ყოფნის ფაქტი;  

ზ) შესანახად მიიღოს დოკუმენტები; 

თ) დაადასტუროს მოქალაქის იგივეობა ფოტოსურათზე გამოსახულ პირთან; 

ი) დაამოწმოს დოკუმენტზე ხელმოწერის ნამდვილობა. 

3. გამგეობის რწმუნებულს ამ მუხლის მე-2 პუნქტში ჩამოთვლილი სანოტარო მოქმედებების 

შესრულების უფლებამოსილება ენიჭება მხოლოდ ელექტრონული სანოტარო რეესტრის 

ხელმისაწვდომობის შემთხვევაში. ეს შეზღუდვა არ ვრცელდება ამ მუხლის მე-2 პუნქტის „თ“ 

ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ სანოტარო მოქმედებაზე, თუ მოქალაქის იგივეობის 

დადასტურება ფოტოსურათზე გამოსახულ პირთან ხდება შემდგომ მასზე მოქალაქის პირადობის 

მოწმობის გაცემის მიზნით. 

 

მუხლი 4. ტერიტორიული ორგანოს ფუნქციები საბიუჯეტო-საფინანსო სფეროში 

საბიუჯეტო-საფინანსო სფეროში ტერიტორიული ორგანო დადგენილი წესით: 

ა) მონაწილეობს თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის პროექტის მომზადების პროცესში, 

ამზადებს წინადადებს, დასკვნებსა და რეკომენდაციებს ადმინისტრაციულ ერთეულში გასაწევი 

ხარჯების და შემოსავლების დაგეგმვის შესახებ; 

ბ) ადმინისტრაციულ ერთეულში მცხოვრები მოქალაქეების ინტერესების გათვალისწინებით 

ამზადებს წინადადებს, დასკვნებსა და რეკომენდაციებს ადგილობრივი გადასახადებისა და 

მოსაკრებლების შემოღება-გაუქმებისა და მათი ოდენობის განსაზღვრის საკითხებზე; 

გ) კოორდინაციას უწევს ადგილობრივი მოსაკრებლების ადმინისტრირებას; 

დ) ამზადებს წინადადებს, დასკვნებსა და რეკომენდაციებს ადმინისტრაციულ ერთეულში 

ინვესტირების მიმართულებებისა და მიზნობრივი პროგრამების შესახებ; 

ე) კონტროლს უწევს ადმინისტრაციულ ერთეულში ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გაწეული 

ხარჯების მიზნობრიობას, მიზანშეწონილობასა და ეფექტიანობას, შეიმუშავებს შესაბამის 

წინადადებს, დასკვნებსა და რეკომენდაციებს; 

ვ) უზრუნველყოფს მოქმედი კანონმდებლობითა და ადგილობრივი თვითმმართველობის 

ორგანოებისა და თანამდებობის პირთა სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული სხვა 

ფუნქციების განხორციელებას. 
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მუხლი 5. ტერიტორიული ორგანოს ფუნქციები ადმინისტრაციული ერთეულის სოციალურ-

ეკონომიკური განვითარების სფეროში 

სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სფეროში ტერიტორიული ორგანო დადგენილი წესით: 

ა) ადმინისტრაციულ ერთეულში მცხოვრები მოქალაქეების ინტერესების გათვალისწინებით 

ამზადებს წინადადებს, დასკვნებსა და რეკომენდაციების ადმინისტრაციული ერთეულის 

სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პრიორიტეტების შესახებ; 

ბ) მონაწილეობს ადმინისტრაციულ ერთეულში განსახორციელებელი მუნიციპალური 

პროგრამებისა და პროექტების, სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების დასაგეგმი 

დოკუმენტაციის მომზადებაში; 

გ) კოორდინაციას უწევს ადმინისტრაციულ ერთეულში მუნიციპალური პროგრამებისა და 

პროექტების განხორციელებას; 

დ) ორგანიზებას უწევს ადმინისტრაციული ერთეულის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების 

დაგეგმვისათვის საჭირო სტატისტიკური ინფორმაციის შეგროვებას; 

ე) უზრუნველყოფს ადმინისტრაციული ერთეულის მოქალაქეებისა და გამგეობის ინფორმირებას 

ადმინისტრაციულ ერთეულში მუნიციპალური პროგრამებისა და პროექტების განხორციელების 

შესახებ; 

ვ) უზრუნველყოფს მოქმედი კანონმდებლობითა და ადგილობრივი თვითმმართველობის 

ორგანოებისა და თანამდებობის პირთა სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული სხვა 

ფუნქციების განხორციელებას. 

 

მუხლი 6. ტერიტორიული ორგანოს ფუნქციები მუნიციპალიტეტის ქონების მართვის სფეროში 

მუნიციპალიტეტის ქონების მართვის სფეროში ტერიტორიული ორგანო დადგენილი წესით: 

ა) ადმინისტრაციულ ერთეულში მცხოვრები მოქალაქეების ინტერესების გათვალისწინებით 

ამზადებს წინადადებს, დასკვნებსა და რეკომენდაციებს ადმინისტრაციულ ერთეულში არსებული 

მუნიციპალური ქონების შექმნის, სარგებლობისა და განკარგვის საკითხებზე; 

ბ) უზრუნველყოფს ადმინისტრაციული ერთეულის ტერიტორიაზე არსებული მუნიციპალური 

ქონების აღრიცხვისა და რეგისტრაციის მიზნით საჭირო სამუშაოთა ორგანიზებას; 

გ) აკონტროლებს ადმინისტრაციული ერთეულის ტერიტორიაზე არსებული მუნიციპალური 

ქონების მიზნობრივ გამოყენებას, ამ ქონებით სარგებლობის წესების დაცვას;  

დ) უზრუნველყოფს ადმინისტრაციული ერთეულის ტერიტორიაზე არსებული მუნიციპალური 

ქონების მოვლა-პატრონობასა და დაცვას; 

ე) უზრუნველყოფს მოქმედი კანონმდებლობითა და ადგილობრივი თვითმმართველობის 

ორგანოებისა და თანამდებობის პირთა სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული სხვა 

ფუნქციების განხორციელებას. 

 

მუხლი 7. ტერიტორიული ორგანოს ფუნქციები მიწითა და ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის 

სფეროში 

მიწითა და ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის სფეროში ტერიტორიული ორგანო დადგენილი 

წესით უზრუნველყოფს: 

ა) ადმინისტრაციული ერთეულის ტერიტორიაზე მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 

მიწის მართვას, მისი გამოყენებისა და სარგებლობის კონტროლს; 

ბ) წინადადებების, რეკომენდაციებისა და დასკვნების მომზადებას ადმინისტრაციული 

ერთეულის ტერიტორიის ზონებად დაყოფის, მათი საზღვრების დადგენისა და შეცვლის შესახებ; 

გ) ადმინისტრაციული ერთეულის ტერიტორიაზე მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 

ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის კონტროლს; 

დ) მოსახლეობის ინფორმირებას ადმინისტრაციულ ერთეულში ეკოლოგიური მდგომარეობის 

შესახებ; 

ე) მოქმედი კანონმდებლობითა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებისა და 

თანამდებობის პირთა  სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული სხვა ფუნქციების 

განხორციელებას. 
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მუხლი 8. ტერიტორიული ორგანოს ფუნქციები სივრცით-ტერიტორიული მოწყობის, 

განაშენიანებისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სფეროში 

სივრცით-ტერიტორიული მოწყობის, განაშენიანებისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სფეროში 

ტერიტორიული ორგანო დადგენილი წესით: 

ა) ადმინისტრაციულ ერთეულში მცხოვრები მოქალაქეების ინტერესების გათვალისწინებით 

ამზადებს წინადადებს, დასკვნებსა და რეკომენდაციებს ადმინისტრაციული ერთეულის 

სივრცითი მოწყობის შესახებ; 

ბ) მონაწილეობს ადმინისტრაციული ერთეულის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმისა და 

განაშენიანების რეგულირების გეგმის, აგრეთვე სხვა ქალაქმშენებლობითი დოკუმენტების 

შემუშავებაში; 

გ) უზრუნველყოფს ადმინისტრაციული ერთეულის ტერიტორიაზე მიმდინარე მშენებლობაზე 

ზედამხედველობას; 

დ) მონაწილეობს ადმინისტრაციული ერთეულის კეთილმოწყობის მუნიციპალური პროგრამების 

შემუშავებაში, ადმინისტრაციულ ერთეულში მცხოვრები მოქალაქეების ინტერესების 

გათვალისწინებით ამზადებს შესაბამის წინადადებებს, დასკვნებსა და რეკომენდაციებს; 

ე) უზრუნველყოფს ადმინისტრაციული ერთეულის ტერიტორიაზე მუნიციპალური პროგრამებით 

გათვალისწინებული ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოთა განხორციელებას; 

ვ) უზრუნველყოფს ზედამხედველობას დასუფთავებისა და გარე რეკლამის განთავსების წესების 

დაცვაზე; 

ზ) უზრუნველყოფს მოქმედი კანონმდებლობითა და ადგილობრივი თვითმმართველობის 

ორგანოებისა და თანამდებობის პირთა სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული სხვა 

ფუნქციების განხორციელებას. 

 

მუხლი 9. ტერიტორიული ორგანოს ფუნქციები ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და 

კომუნალური მომსახურების სფეროში 

ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კომუნალური მომსახურების სფეროში ტერიტორიული 

ორგანო დადგენილი წესით: 

ა) ადმინისტრაციულ ერთეულში მცხოვრები მოქალაქეების ინტერესების გათვალისწინებით 

ამზადებს წინადადებებს, დასკვნებსა და რეკომენდაციებს ადმინისტრაციულ ერთეულში 

მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების საკითხებზე; 

ბ) მონაწილეობს სატრანსპორტო სისტემისა და ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების 

განვითარების მუნიციპალური პროგრამების შემუშავებაში; 

გ) უზრუნველყოფს ზედამხედველობას საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მოსახლეობის 

მომსახურეობაზე; 

დ) უზრუნველყოფს გარე განათების, სანიაღვრე მეურნეობის, ადგილობრივი გზების, 

ტროტუარების, მოედნების მდგომარეობის შესახებ წინადადებების გამგეობაში წარდგენას; 

ე) უზრუნველყოფს ადმინისტრაციულ ერთეულში სასაფლაოების მოვლა-პატრონობას; 

ვ) უზრუნველყოფს მოქმედი კანონმდებლობითა და ადგილობრივი თვითმმართველობის 

ორგანოებისა და თანამდებობის პირთა სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული სხვა 

ფუნქციების განხორციელებას. 

 

მუხლი 10. ტერიტორიული ორგანოს ფუნქციები ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, 

განათლების, კულტურისა და სპორტის სფეროში 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, განათლების, კულტურისა და სპორტის სფეროში 

ტერიტორიული ორგანო დადგენილი წესით: 

ა) უზრუნველყოფს ადმინისტრაციულ ერთეულში სოციალურად დაუცველი პირების აღრიცხვას; 

ბ) ადმინისტრაციულ ერთეულში მცხოვრები მოქალაქეების ინტერესების გათვალისწინებით 

ამზადებს წინადადებებს, დასკვნებსა და რეკომენდაციებს ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის, განათლების, კულტურისა და სპორტის სფეროებში; 
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გ) ადმინისტრაციულ ერთეულში მცხოვრები მოქალაქეების ინტერესების გათვალისწინებით 

ამზადებს წინადადებებს, დასკვნებსა და რეკომენდაციებს მოსახლეობის დასაქმების სფეროში, 

მონაწილეობს დასაქმების მუნიციპალური პროგრამების შემუშავებაში; 

დ) მონაწილეობს ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, განათლების, კულტურისა და 

სპორტის მუნიციპალური პროგრამებისა და პროექტების შემუშავებაში, კოორდინაციას უწევს მათ 

განხორციელებას; 

ე) ადმინისტრაციულ ერთეულში კოორდინაციას უწევს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სფეროში 

მუნიციპალიტეტის დელეგირებული უფლებამოსილებების განხორციელებას;  

ვ) კოორდინაციას უწევს კულტურული და სპორტული დაწესებულებების საქმიანობას; 

ზ) უზრუნველყოფს ზედამხედველობას ბუნების, კულტურისა და ისტორიული ძეგლების 

დაცვაზე; 

თ) უზრუნველყოფს მოქმედი კანონმდებლობითა და ადგილობრივი თვითმმართველობის 

ორგანოებისა და თანამდებობის პირთა სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული სხვა 

ფუნქციების განხორციელებას. 

 

მუხლი 11. ტერიტორიული ორგანოს ფუნქციები მართლწესრიგისა და უსაფრთხოების დაცვის 

სფეროში 

მართლწესრიგისა და უსაფრთხოების დაცვის სფეროში ტერიტორიული ორგანო დადგენილი 

წესით: 

ა) მონაწილეობს საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვაში, სამეზობლო და ოჯახური დავების 

რეგულირებაში; 

ბ) მონაწილეობს მოქალაქეთა სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანის, სამხედრო სამსახურში გაწვევის, 

სამხედრო-სასწავლო შეკრებების ჩატარების ღონისძიებებში; 

გ) მონაწილეობს სამოქალაქო თავდაცვის ორგანიზების ღონისძიებებში; 

დ) უზრუნველყოფს ხანძარსაწინააღმდეგო ღონისძიებების გატარებას; მონაწილეობს სამაშველო 

ღონისძიებებში; 

ე) მონაწილეობს კატასტროფების, სტიქიური უბედურებების, ეპიდემიებისა და ეპიზოოტიების 

სალიკვიდაციო ღონისძიებებში; 

ვ) უზრუნველყოფს ადმინისტრაციულ ერთეულში ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა 

პრევენციასა და აღკვეთას; 

ზ) უზრუნველყოფს მოქმედი კანონმდებლობითა და ადგილობრივი თვითმმართველობის 

ორგანოებისა და თანამდებობის პირთა სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული სხვა 

ფუნქციების განხორციელებას. 

 

მუხლი 12. ტერიტორიული ორგანოს მართვა 

1. ტერიტორიული ორგანოს საქმიანობას უძღვება ტერიტორიული ორგანოს ხელმძღვანელი - 

გამგეობის რწმუნებული, რომელსაც თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს  

მუნიციპალიტეტის გამგებელი „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად.  

2. გამგეობის რწმუნებული კანონმდებლობით დადგენილი წესით: 

ა) წარმართავს ტერიტორიული ორგანოს საქმიანობას და პასუხისმგებელია ტერიტორიული 

ორგანოს მიერ მისთვის დაკისრებული ფუნქციებისა და ამოცანების შესრულებაზე; 

ბ) ორგანიზებას უწევს და აკონტროლებს ტერიტორიული ორგანოს თანამშრომელთა მიერ მათზე 

დაკისრებული მოვალეობების შესრულებას; 

გ) ანაწილებს ფუნქციებს მოსამსახურეთა შორის; 

დ) ქმნის ტერიტორიული ორგანოს თანამშრომლისათვის დაკისრებული მოვალეობის 

შესასრულებლად აუცილებელ პირობებს; 

ე) წარუდგენს გამგებელს წინადადებებს მოსამსახურეთა წახალისებისა და დისციპლინარული 

პასუხისმგებლობის შესახებ; 

ვ) გამგებელს პერიოდულად წარუდგენს ანგარიშს ტერიტორიული ორგანოს მიერ შესრულებულ 

სამუშაოთა შესახებ; 
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ზ) ახორციელებს „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული 

კანონით, გამგეობის დებულებით, ამ დებულებით, მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და 

საკრებულოს თავმჯდომარის სამართლებრივი აქტებით, გამგებლის დავალებით განსაზღვრულ 

სხვა უფლებამოსილებებს; 

თ) გამგეობის რწმუნებულის არყოფნის შემთხვევაში, მის მოვალეობას გამგებლის დავალებით 

ასრულებს  ტერიტორიული ორგანოს ერთ-ერთი მოხელე. 

 

მუხლი 13. ტერიტორიული ორგანოს საჯარო მოსამსახურეთა უფლებები 

ტერიტორიული ორგანოს საჯარო მოსამსახურეებს უფლება აქვთ:  

ა) წარუდგინონ რწმუნებულს წინადადებები მათი საქმიანობის თაობაზე; 

ბ) მიიღონ მათი მუშაობისათვის აუცილებელი კონსულტაციები; 

გ) ისარგებლონ მათი მუშაობისათვის საჭირო სამართლებლივი აქტებით, საინფორმაციო და სხვა 

მასალებით; 

დ) დააყენონ რწმუნებულის წინაშე საკითხი მოსამსახურეთა ფუნქციონალური მოვალეობის 

შესრულებისათვის საჭირო პირობების უზრუნველყოფის შესახებ; 

ე) ისარგებლონ საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული საჯარო მოსამსახურეთა 

უფლებებით და გარანტიებით. 

 

მუხლი 14. ტერიტორიული ორგანოს საჯარო მოსამსახურეთა ვალდებულებები 

ტერიტორიული ორგანოს საჯარო მოსამსახურეეები ვალდებულნი არიან: 

ა) შეასრულონ და დაიცვან ,,საჯარო სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონით, საქართველოს 

კანონმდებლობით, გამგეობის დებულებით, მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და 

აღმასრულებელი ორგანოებისა და თანამდებობის პირთა სამართლებრივი აქტებით 

განსაზღვრული ვალდებულებანი; 

ბ) დროულად და სრულყოფილად შეასრულონ უშუალო და ზემდგომი ხელმძღვანელის 

დავალებები; 

გ) შესაბამისი საფუძვლის არსებობის  შემთხვევაში  დაიცვან საიდუმლოების რეჟიმი; 

დ)  დაიცვან დადგენილი შრომის შინაგანაწესი: 

ე) გაუფრთხილდნენ მათ სარგებლობაში არსებულ ტექნიკას, ინვენტარსა და სხვა ქონებას. 

 

მუხლი 15. ტერიტორიული ორგანოს საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობაზე დანიშვნა, 

სამსახურებრივი მოვალეობები და თანამდებობრივი სარგოს განსაზღვრა 

1. ტერიტორიული ორგანოს საჯარო მოსამსახურეებს რწმუნებულის წარდგინებით 

თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს გამგებელი საქართველოს 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 

2. მოსამსახურეთა სამსახურებრივი მოვალეობები განისაზღვრება თანამდებობრივი 

ინსტრუქციებით, რომელსაც გამგებლის წარდგინებით ამტკიცებს საკრებულოს თავმჯდომარე. 

3. საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივ სარგოებს საკრებულოს თავმჯდომარის წარდგინებით 

ამტკიცებს საკრებულო.  

 

მუხლი 16. დებულების მიღება და მასში ცვლილებების შეტანის წესი  

1. ტერიტორიული ორგანოს დებულებას საკრებულოს ტავმჯდომარის  წარდგინებით ამტკიცებს 

საკრებულო. 

2. ტერიტორიული ორგანოს დებულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანა ხორციელდება 

დადგენილი წესით; 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                   მ. ჭოხონელიძე 
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ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 
 

დადგენილება N33 

 

ქ. ხობი                                                                                                             2011 წლის 31 მარტი 
 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი (ქონების) გადასახადის შემოღებისა და 

მისი განაკვეთების განსაზღვრის თაობაზე 

 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის 

პირველი პუნქტის „მ“ ქვეპუნქტის, საქართველოს საგადასახადო კოდექსის მე-7 მუხლის პირველი 

ნაწილის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტისა 

და „სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადის წლიური საბაზისო 

განაკვეთების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 23 დეკემბრის N394 

დადგენილების შესაბამისად, ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: 

 

1. შემოღებულ იქნეს ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი (ქონების) 

გადასახადი და მისი განაკვეთები განისაზღვროს დანართის შესაბამისად. 

2. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი 

(ქონების) გადასახადის შემოღებისა და მისი განაკვეთების განსაზღვრის თაობაზე“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 25 თებერვლის N22 დადგენილება. 

3. დადგენილება ამოქმედდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით გამოქვეყნებისთანავე და 

მისი მოქმედება გავრცელდეს 2011 წლის 1 იანვრიდან წარმოშობილ საგადასახადო 

ურთიერთობებზე. 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                      მ. ჭოხონელიძე 
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დანართი  

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

2011 წლის  31  მარტის N33 დადგენილებისა 

 

 

ადგილობრივი (ქონების) გადასახადის განაკვეთები ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

 

 

მუხლი 1.  

საწარმოსთვის/ორგანიზაციისთვის ქონების გადასახადის წლიური განაკვეთია დასაბეგრი ქონების 

ღირებულების 1 პროცენტი. ამ მუხლის მიზნებისათვის დასაბეგრი ქონების ღირებულება არის 

საშუალო წლიური საბალანსო ნარჩენი ღირებულება, რომელიც ქვემოთ ჩამოთვლილ 

შემთხვევებში უნდა გაიზარდოს: 

ა) 2000 წლამდე მიღებულ აქტივებზე - 3-ჯერ;  

ბ) 2000 წლიდან 2004 წლამდე მიღებულ აქტივებზე - 2-ჯერ;  

გ) 2004 წელს მიღებულ აქტივებზე - 1.5-ჯერ; 

დ) იმ აქტივებზე, რომელთა მიღების შესახებ ინფორმაცია არ არსებობს - 3-ჯერ. 

 

მუხლი 2.  

საწარმოსთვის/ორგანიზაციისთვის ლიზინგით გაცემულ დასაბეგრ ქონებაზე გადასახადის 

წლიური განაკვეთია დასაბეგრი ქონების საშუალო წლიური საბალანსო ნარჩენი ღირებულების 1 

პროცენტი.  

 

მუხლი 3.  

ფიზიკური პირის დასაბეგრ ქონებაზე გადასახადის წლიური განაკვეთებია: 

ა) 100 000 ლარამდე შემოსავლის მქონე ოჯახებისათვის - საგადასახადო პერიოდის ბოლოსთვის 

დასაბეგრი ქონების საბაზრო ღირებულების 0,2 პროცენტი; 

ბ) 100 000 ლარის ან მეტი შემოსავლის მქონე ოჯახებისათვის - საგადასახადო პერიოდის 

ბოლოსთვის დასაბეგრი ქონების საბაზრო ღირებულების 0,8 პროცენტი. 

 

მუხლი 4.  

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ერთ ჰექტარზე  ქონების გადასახადის წლიური 

განაკვეთებია: 

ა) სახნავი და სხვა მიწებისათვის - 76 ლარი; 

ბ) საკარმიდამო მიწებისათვის - 76 ლარი; 

გ) სათიბებისათვის - 20 ლარი; 

დ) საძოვრებისათვის - 16 ლარი; 

 

მუხლი 5. 

ყოფილი საკოლმეურნეო და საბჭოთა მეურნეობის ტყეების მიწის ერთ ჰექტარზე ქონების 

გადასახადის წლიური განაკვეთია 20 ლარი.  

 

მუხლი 6.  

ბუნებრივი რესურსებით მოსარგებლე პირისათვის შესაბამისი ლიცენზიის გაცემის საფუძველზე 

გამოყოფილი მიწების ერთ ჰექტარზე ქონების გადასახადის წლიური განაკვეთია 3 ლარი. 
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მუხლი 7.  

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ერთ კვადრატულ მეტრზე ქონების გადასახადის 

წლიური განაკვეთები ქალაქ ხობსა და ხობის მუნიციპალიტეტის სოფლებში განისაზღვრება 

შემდეგი ოდენობით ლარებში: 

 

№ ხობის მუნიციპალიტეტი 
ტერიტორიული 

კოეფიციენტი 

საბაზისო 

განაკვეთი 

1 მ2-ზე 

(ლარი) 

წლიური 

გადასახადის 

განაკვეთი 

 1 მ2-ზე 

(3 X 4) 

1 2 3 4 5 

1 ქ. ხობი 1,5 0,24 0,36 

2 ხობის მუნიციპალიტეტის სოფლები 1 0,24 0,24 

 

მუხლი 8. 

საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 206-ე მუხლის პირველი ნაწილის „ბ“ და „გ“ ქვეპუნქტიდან 

გამომდინარე, შესაბამისი დასაბეგრი ობიექტის მიხედვით, ქონების გადასახადისგან 

გათავისუფლდეს: 

ა) საცხოვრებელ სახლზე მიმაგრებული მიწის ნაკვეთები; 

ბ) ავტოფარეხებზე მიმაგრებული მიწის ნაკვეთები; 

გ) მრავალბინიან სახლში მცხოვრები ფიზიკური პირის თანასაკუთრებაში არსებული       ფართობი 

 

მუხლი 9.  

ქონების გადასახადის გამოანგარიშებისა და გადახდის წესი, შესაბამისი დაბეგვრის ობიექტის 

მიხედვით ქონების გადასახადისაგან გათავისუფლებული ქონების სახეები დადგენილია 

საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 205-ე და 206-ე მუხლებით. 

 

 

 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                      მ. ჭოხონელიძე 
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ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 
 

დადგენილება N34 

 

ქ. ხობი                                                                                                             2011 წლის 10 მაისი 

 

 
„ხობის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“  ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 31 დეკემბრის N19 დადგენილებაში ცვლილებების 

შეტანის თაობაზე 

 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის, 

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 

შესაბამისად, ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: 

 

1. გაიზარდოს ხობის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები 

1229,5 ათასი ლარით. მათ შორის: 

ა) 1222,6 ათასი ლარით - შემოსავლები გრანტებიდან (აქედან:  500,0 ათასი ლარი - 

„საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი 

თვითმმართველი ერთეულებისთვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2011 

წლის 1 აპრილის N735 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრებით; 722,6 ათასი ლარი - სპეციალური 

ტრანსფერით ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების 

დასაფინანსებლად ,,სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საქართველოს სახელმწიფო 

ბიუჯეტიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“  

საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 31 იანვრის N201 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრებით); 

ბ) 1,7 ათასი ლარით - შემოსავლების მუხლი (,,შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული 

შემოსავლები“); 

გ) 5,2 ათასი ლარით - შემოსავლების მუხლი ,,არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და 

მომსახურება“-ს ქვემუხლი „შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან“. 

 

2. შემცირდეს ხობის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები 

31,5 ათასი ლარით (შემოსავლების მუხლი ,,სხვა შემოსავლები“ („შემოსავლები მომსახურების 

გაწევიდან“)). 

 

3. დადგენილების პირველი და მეორე პუნქტების საფუძველზე, გაიზარდოს ხობის 

მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობების გეგმა 1198,0 ათასი 

ლარის ოდენობით. 

 

4. შემცირდეს ხობის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტში: 

ა) ხობის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების 

ასიგნებები - 17,6 ათასი ლარით, კერძოდ: 

ა.ა) 15,0 ათასი ლარით - მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის 

ასიგნება (მუხლი ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ქვემუხლი ,,ოფისის ხარჯები“); 

ა.ბ) 0,6 ათასი ლარით - გამგეობის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების 

სამსახურის ასიგნება (მუხლი ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“); 

ა.გ) 2,0 ათასი ლარით - გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის ასიგნება (მუხლი 

,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“); 
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ბ) ინფრასტრუქტურის მშენებლობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის ასიგნებები - 178,5 

ათასი ლარით, კერძოდ: 

ბ.ა) 51,6 ათასი ლარით - „გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის 

ხარჯები“-ს ასიგნება (მუხლი ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“); 

ბ.ბ) 125,4 ათასი ლარით - ,,სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობის, 

რეაბილიტაციისა და ექსპლოატაციის ხარჯები“-ს ასიგნება (მუხლი ,,არაფინანსური აქტივების 

ზრდა“); 

ბ.გ) 0,2 ათასი ლარით - ,,წყლის სისტემის რეაბილიტაციისა და ექსპლოატაციის ხარჯები“-ს 

ასიგნება (მუხლი ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“); 

ბ.დ) 0,7 ათასი ლარით - ,,საკანალიზაციო და სამელიორაციო სისტემების მოწყობა-

რებილიტაციის ღონისძიებების ხარჯები“-ს ასიგნება (მუხლი ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“); 

ბ.ე) 0,6 ათასი ლარით - კეთილმოწყობის ასიგნებები (მუხლი ,,არაფინანსური აქტივების 

ზრდა“); 

გ) შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების ასიგნებები - 2,0 ათასი ლარით 

(საქართველოს შსს სამეგრელო-ზემო სვანეთის მთავარი სამმართველოს ხობის რაიონული 

სამმართველოსათვის გამოყოფილ ასიგნება (მუხლი ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“)); 

დ) საგანმათლებო ღონისძიებების ასიგნებები - 34,3 ათასი ლარით, კერძოდ: 

დ.ა) 31,5 ათასი ლარით - ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო 

გაერთიანება“-ს ასიგნება (მუხლი „სუბსიდია“); 

დ.ბ) 2,8 ათასი ლარით - საჯარო სკოლების ასიგნება (მუხლი ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“); 

ე) სპორტული და კულტურული ღონისძიებების ასიგნებები 0,2 ათასი ლარით (ა(ა)იპ ,,ხობის 

მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი“-ს ასიგნება (მუხლი ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“)); 

 

5. დადგენილების მე-3 და მე-4 პუნქტებით განხორციელებული ცვლილებებით მიღებული 

შემოსულობების ზრდისა და გამოთავისუფლებული  თანხების მთლიანი მოცულობა - 1430,6 

ათასი ლარი მიიმართოს შემდეგ ღონისძიებათა დასაფინანსებლად: 

ა) 70,9 ათასი ლარი  - აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების ხარჯებზე, 

კერძოდ: 

ა.ა) 5,8 ათასი ლარი - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ასიგნებაზე (მუხლი ,,საქონელი და 

მომსახურება“-ს ქვემუხლი ,,ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის 

ხარჯები“); 

ა.ბ) 11,0 ათასი ლარი - მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის 

ასიგნებაზე (მათ შორის: 8,0 ათასი ლარი - მუხლი ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ქვემუხლი ,,სხვა 

დანარჩენი საქონელი და მომსახურება“, 3,0 ათასი ლარი - მუხლი ,,საქონელი და მომსახურება“-ს 

ქვემუხლი ,,ოფისის ხარჯები“); 

ა.გ) 1,1 ათასი ლარი - გამგეობის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების 

სამსახურის ასიგნებაზე (მათ შორის: 0,6 ათასი ლარი - მუხლი ,,საქონელი და მომსახურება“-ს 

ქვემუხლი ,,ოფისის ხარჯები“, 0,5 ათასი ლარი - მუხლი ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ქვემუხლი 

,,ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები“); 

ა.დ) 0,2 ათასი ლარი - გამგეობის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და 

ახალგაზრდულ  საქმეთა სამსახურის ასიგნებაზე (მუხლი ,,საქონელი და მომსახურება“-ს 

ქვემუხლი ,,ოფისის ხარჯები“); 

ა.ე) 1,7 ათასი ლარი - ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული ორგანოების 

ასიგნებაზე (მათ შორის: 1,5 ათასი ლარი - მუხლი ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ქვემუხლი 

,,ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები“,  0,2 ათასი ლარი - 

მუხლი ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ქვემუხლი ,,ოფისის ხარჯები“); 

ა.ვ) 51,1 ათასი ლარი - წინა ,,პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და 

სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა“-ს ასიგნებაზე (მათ 

შორის: 38,0 ათასი ლარი - მუხლი ,,პროცენტი“, 13,1 ათასი ლარი - მუხლი ,,ვალდებულებების 

კლება“);  
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ბ) ინფრასტრუქტურის მშენებლობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის ხარჯების 

ასიგნებებზე - 1246,0  ათასი ლარი, კერძოდ: 

ბ.ა) 457,4 ათასი ლარი - ,,გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის 

ხარჯები“-ს ასიგნებაზე (მუხლი ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“); 

ბ.ბ) 410,0 ათასი ლარი - სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობის, 

რეაბილიტაციისა და ექსპლოატაციის ასიგნებებზე (მუხლი ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“); 

ბ.გ) 71,5 ათასი ლარი - წყლის სისტემის რეაბილიტაციისა და ექსპლოატაციის ასიგნებებზე 

(მუხლი ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“); 

ბ.დ) 141,7 ათასი ლარი - საკანალიზაციო და სამელიორაციო სისტემების მოწყობა-

რეაბილიტაციის ღონისძიებების ასიგნებებზე (მუხლი ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“); 

ბ.ე) 0,9 ათასი ლარი - გარე განათების რეაბილიტაციისა და ექსპლოატაციის ხარჯების 

ასიგნებებზე (მუხლი ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“); 

ბ.ვ) 165,1 ათასი ლარი - კეთილმოწყობის ღონისძიებების ასიგნებაზე (მუხლი ,,არაფინანსური 

აქტივების ზრდა“); 

გ) შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების ასიგნებებზე - 2,0 ათასი ლარი 

(საქართველოს შსს სამეგრელო-ზემო სვანეთის მთავარი სამმართველოს ხობის რაიონული 

სამმართველოსთვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში გამოყოფილ ასიგნებაზე (მუხლი ,,საქონელი 

და მომსახურება“-ს ქვემუხლი ,,ოფისის ხარჯები“); 

დ) თავდაცვის ღონისძიებების ასიგნებებზე - 0,4 ათასი ლარი (გამგეობის წვევამდელთა, 

რეზერვისტთა სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის ასიგნება (მუხლი 

,,საქონელი და მომსახურება“-ს ქვემუხლი ,,ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და 

მოვლა-შენახვის ხარჯები“); 

ე) საგანმანათლებო ღონისძიებების ხარჯების ასიგნებაზე - 92,1 ათასი ლარი, კერძოდ: 

ე.ა) 48,9 ათასი ლარი - სკოლამდელი განათლების დაფინანსების ასიგნებაზე (მათ შორის: 33.2 

ათასი ლარი -მუხლი „სუბსიდია“, 15,7 ათასი ლარი -  მუხლი ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“); 

ე.ბ) 5,2 ათასი ლარი - ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის პროფესიული სწავლების ცენტრი“-ს 

დაფინანსების ასიგნებაზე (მუხლი „სუბსიდია“);    

ე.გ) 38,0 ათასი ლარი - საჯარო სკოლების დაფინანსების ასიგნებაზე (მათ შორის: 4,3 ათასი 

ლარი - საჯარო სკოლების მუხლი ,,სუბსიდია“, 33,7 ათასი ლარი - მუხლი ,,არაფინანსური 

აქტივების ზრდა“); 

ვ) სპორტული და კულტურული ღონისძიებების ასიგნებაზე - 19,2 ათასი ლარი, კერძოდ: 

ვ.ა) 12,0 ათასი ლარი - სპორტული ღონისძიებების ხარჯების ასიგნებაზე (მუხლი ,,საქონელი და 

მომსახურება“-ს ქვემუხლი ,,სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება“); 

ვ.ბ) 7,2 ათასი ლარი - ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი“-ს ასიგნებაზე 

(მუხლი „სუბსიდია“); 

 

6. განხორციელებული ცვლილებების გათვალისწინებით,  „ხობის მუნიციპალიტეტის 2011 

წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“  ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2010 წლის 31 დეკემბრის N19 დადგენილებაში („საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე“, 

ვებგვერდი,  11.01.2011 წ.) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები და დამატებები: 

ა) დადგენილების პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„1. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ბალანსი 

თანახმად N1 დანართისა. მათ შორის: 

ა) ბიუჯეტის შემოსავლები - 6979,8 ათასი ლარით (აქედან: გადასახადები 5180,9 ათასი ლარი; 

გრანტები - 1402,6 ათასი ლარი; სხვა შემოსავლები - 396,3 ათასი ლარი); 

ბ) ბიუჯეტის ხარჯები - 4859,3 ათასი ლარით (აქედან: შრომის ანაზღაურება - 1153,9 ათასი 

ლარი; საქონელი და მომსახურება - 997,8 ათასი ლარი; პროცენტი 85,0 ათასი ლარი; სუბსიდიები - 

2316,5 ათასი ლარი; სოციალური უზრუნველყოფა - 306,1 ათასი ლარი); 

გ) საოპერაციო სალდო - 2120,5 ათასი ლარით; 

დ) არაფინასური აქტივების ცვლილება - 2381,0 ათასი ლარით; 

ე) მთლიანი სალდო -  -260,5 ათასი ლარით; 
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ვ) ფინასური აქტივების ცვლილება -  -301,8 ათასი ლარით.“; 

 ბ) დადგენილების მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„2. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის 

შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანახმად  N2 დანართისა. მათ შორის: 

ა) შემოსულობები - 7079,8 ათასი ლარით (აქედან: შემოსავლები - 6979,8 ათასი ლარი; 

არაფინანსური აქტივების კლება - 100,0 ათასი ლარი); 

ბ) გადასახდელები - 7381,6 ათასი ლარით (აქედან: ხარჯები - 4859,3 ათასი ლარი; არაფინანსური 

აქტივების ზრდა - 2481,0 ათასი ლარი; ვალდებულებების კლება - 41,3  ათასი ლარი); 

გ) ნაშთის ცვლილება - -301,8 ათასი ლარით.“; 

გ) დადგენილების მე-5 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„5. ხობის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და 

არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს თანახმად N5 

დანართისა. მათ შორის: 

ა) საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება - 1732,8 ათასი ლარით;  

ბ) თავდაცვა - 92,7 ათასი ლარით; 

გ) საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - 313,6 ათასი ლარით; 

დ) ეკონომიკური საქმიანობა - 1268,8 ათასი ლარით; 

ე) გარემოს დაცვა - 785,6 ათასი ლარით; 

ვ) საბინაო კომუნალური მეურნეობა - 647,3 ათასი ლარით; 

ზ) ჯანმრთელობის დაცვა - 129,8 ათასი ლარით; 

თ) დასვენება, კულტურა და რელიგია - 932,5 ათასი ლარით; 

ი) განათლება - 1172,4  ათასი ლარით; 

კ) სოციალური დაცვა - 306,1 ათასი ლარით.“; 
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დ) დადგენილების დანართი 1 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„დანართი 1 

ხობის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ბალანსი 

 
 
 

d a s a x e l e b a 
2010 wlis 

gegma 

2011 wlis 

gegma 

Semosavlebi 8 108,1 6 979,8 

gadasaxadebi 6 192,0 5 180,9 

grantebi 1 549,5 1 402,6 

sxva Semosavlebi 366,6 396,3 

  

xarjebi 4 789,4 4 859,3 

Sromis anazRaureba 1 233,1 1 153,9 

saqoneli da momsaxureba 764,6 997,8 

procenti 65,1 85,0 

subsidiebi 2 473,0 2 316,5 

grantebi 0,0 0,0 

socialuri uzrunvelyofa 253,6 306,1 

sxva xarjebi 0,0 0,0 

  

saoperacio saldo 3 318,7 2 120,5 

  

arafinansuri aqtivebis cvlileba 3 245,4 2 381,0 

zrda  3 895,4 2 481,0 

kleba 650,0 100,0 

  

mTliani saldo 73,3 -260,5 

  

finansuri aqtivebis cvlileba 6,3 -301,8 

zrda 24,4 76,2 

valuta da depozitebi 24,4 76,2 

sesxebi 0,0 0,0 

aqciebi da sxva kapitali     

kleba 18,1 378,0 

valuta da depozitebi 18,1 378,0 

sesxebi 0,0 0,0 

aqciebi da sxva kapitali 0,0 0,0 

  

valdebulebebis cvlileba -10,8 -41,3 

zrda 0,0 0,0 

sagareo 0,0 0,0 

saSinao 0,0 0,0 

kleba 10,8 41,3 

sagareo     

saSinao 10,8 41,3 

  

balansi 56,2 0,0 
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ე) დადგენილების დანართი 2 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 

„დანართი 2 

ხობის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები 

და ნაშთის ცვლილება 

d a s a x e l e b a 
2010 wlis 

gegma 
2011 wlis 

gegma 

Semosulobebi 8 758,1 7 079,8 

Semosavlebi 8 108,1 6 979,8 

arafinansuri aqtivebis kleba 650,0 100,0 

finansuri aqtivebis kleba (naSTis gamoklebiT) 0,0 0,0 

valdebulebebis zrda 0,0 0,0 

      

gadasaxdelebi 8 695,6 7 381,6 

xarjebi 4 789,4 4 859,3 

arafinansuri aqtivebis zrda 3 895,4 2 481,0 

finansuri aqtivebis zrda (naSTis gamoklebiT) 0,0 0,0 

valdebulebebis kleba 10,8 41,3 

  

naSTis cvlileba 62,5 -301,8 
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ვ) დადგენილების დანართი 3 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 

„დანართი 3 

ხობის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები 

 
S
em
o
su

l
o
be
bi
s 

ko
d
eb
i 

d a s a x e l e b a 
2010 wlis 

gegma 
2011 wlis 

gegma 

 
 

Semosulobebi 8 758,1 7 079,8 

  Semosavlebi 8 108,1 6 979,8 

 
 

arafinansuri aqtivebis kleba 650,0 100,0 

 
 

finansuri aqtivebis kleba 0,0 0,0 

 
 

valdebulebebis zrda 0,0 0,0 

 
 

 
  Semosavlebi 8 108,1 6 979,8 

11 gadasaxadebi 6 192,0 5 180,9 

11111 saSemosavlo gadasaxadi  
  

11311 qonebis gadasaxadi 6 192,0 5 180,9 

113111 saqarTvelos sawarmoTa qonebaze (garda miwisa)        4 630,0 3 060,0 

113112 ucxour sawarmoTa qonebaze (garda miwisa) 

  113113 fizikur pirTa qonebaze (garda miwisa) 2,0 
 113114 sasoflo-sameurneo daniSnulebis miwaze               100,0 80,0 

113115 arasasoflo-sameurneo daniSnulebis miwaze                                           1 460,0 2 040,9 

1136 sxva gadasaxadebi qonebaze 

  116 sxva gadasaxadebi 
  

13 grantebi 1 549,5 1 402,6 

131 saerTaSoriso organizaciebidan miRebuli grantebi 
  

132 
ucxo qveynebis mTavrobebidan an maTi 

warmomadgenlobebidan miRebuli grantebi   

133 
saxelmwifo mmarTvelobis sxvadasxva donis 

organizaciebidan miRebuli grantebi 
1 549,5 1 402,6 

  gaTanabrebiTi transferi 

  

  

miznobrivi transferi delegirebuli 

uflebamosilebis gansaxorcieleblad 166,0 180,0 

  specialuri transferi 1 383,5 1 222,6 

  

m.S. infrastruqturis ganviTarebisaTvis da sxva 
mimdinare RonisZiebebis dasafinanseblad   

724,9 722,6 

  

m.S. saqarTvelos mTavrobis sarezervo fondidan 

gamoyofili saxsrebi    

  

m.S. saqarTvelos prezidentis sarezervo 
fondidan gamoyofili saxsrebi    

  

m.S. saqarTvelos regionebSi gansaxorcielebeli 

proeqtebis fondidan gamoyofili saxsrebi  
658,6 500,0 

14 sxva Semosavlebi 366,6 396,3 

141 Semosavlebi sakuTrebidan 85,0 86,0 

1411 procentebi 

  dividendebi 

    renta 85,0 86,0 

14151 
mosakrebeli bunebrivi resursebiT 

sargeblobisaTvis                      80,0 80,0 

14153 mosakrebeli nadirobis nebarTvaze 
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14154 
Semosavali miwis ijaridan da marTvaSi 

(uzurfruqti, qiravnoba da sxva) gadacemidan 5,0 6,0 

14159 sxva araklasificirebuli renta 

142 saqonlisa da momsaxurebis realizacia 112,0 167,6 

1422 administraciuli mosakreblebi da gadasaxdelebi 25,0 36,9 

14222 
saerTo-saxelmwifoebrivi salicenzio 

mosakrebeli   

14223 sanebarTvo mosakrebeli 5,0 5,0 

14227 saxelmwifo baJi 
  

14229 
sajaro informaciis aslis gadaRebis 

mosakrebeli     

142210 satendero mosakrebeli 2,0 
 

142212 
samxedro savaldebulo samsaxuris gadavadebis 

mosakrebeli   

142213 saTamaSo biznesis mosakrebeli 
  

142215 
kulturuli memkvidreobis sareabilitacio 

arialis infrastruqturis adgilobrivi mosakrebeli   

142216 
adgilobrivi mosakrebeli specialuri 

(zonaluri) SeTanxmebis gacemisaTvis    

142214 
adgilobrivi mosakrebeli dasaxlebuli 

teritoriis dasufTavebisaTvis  
18,0 31,9 

142299 sxva araklasificirebuli mosakrebeli 
  

1423 
arasabazro wesiT gayiduli saqoneli da 

momsaxureba 87,0 130,7 

14231 Semosavlebi saqonlis realizaciidan 
  

14232 Semosavlebi momsaxurebis gawevidan 87,0 130,7 

143 jarimebi, sanqciebi da sauravebi  169,6 140,0 

144 nebayoflobiTi transferebi, grantebis gareSe 
  

145 Sereuli da sxva araklasificirebuli Semosavlebi 
 

2,7 

  

31 arafinansuri aqtivebis kleba 650,0 100,0 

311 ZiriTadi aqtivebi 80,0 
 

314 arawarmoebuli aqtivebi 570,0 100,0 

  miwa 570,0 100,0 

  sxva bunebrivi aqtivebi 

    

32 finansuri aqtivebis kleba 0,0 0,0 

  sesxebi 
  

  aqciebi da sxva kapitali 
  

  

  valdebulebebis zrda 0,0 0,0 

  sagareo 
  

  saSinao 
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ზ) დადგენილების დანართი 4 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 

„დანართი 4 

ხობის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური 

აქტივების საბიუჯეტო კლასიფიკაცია 

f
u
nq
c
io

na
l
u
r
i 

ko
d
i 

o
r
g.
 
ko

d
i 

d a s a x e l e b a 
2010 wlis 

gegma 

2011 wlis 

gegma 

  sul xobis municipaliteti 8 695,6 7 381,6 

    momuSaveTa ricxovnoba 191,0 202,0 

    xarjebi 4 789,4 4 859,3 

    Sromis anazRaureba 1 233,1 1 153,9 

    saqoneli da momsaxureba 764,6 997,8 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba 0,0 40,0 

        mivlinebebi 8,0 11,5 

        ofisis xarjebi 165,2 250,5 

        warmomadgenlobiTi xarjebi 12,0 12,0 

        kvebis xarjebi 0,0 0,0 

        samedicino xarjebi 0,0 0,1 

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 

higienis sagnebis SeZenis xarjebi 
10,0 20,0 

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis 
da movla-Senaxvis xarjebi 

136,4 202,3 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 433,0 461,4 

    procenti 65,1 85,0 

    subsidiebi 2 473,0 2 316,5 

    grantebi 0,0 0,0 

    socialuri uzrunvelyofa 253,6 306,1 

    sxva xarjebi 0,0 0,0 

    arafinansuri aqtivebis zrda 3 895,4 2 481,0 

    finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 

    valdebulebebis kleba 10,8 41,3 

  
01 00 

xobis municipalitetis warmomadgenlobiTi da 
aRmasrulebeli organoebi 

1 569,5 1 732,8 

    momuSaveTa ricxovnoba 148,0 159,0 

    xarjebi 1 469,7 1 626,1 

    Sromis anazRaureba 1 015,4 936,2 

    saqoneli da momsaxureba 389,2 604,9 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba 0,0 29,1 

        mivlinebebi 6,0 8,6 

        ofisis xarjebi 125,0 204,5 

        warmomadgenlobiTi xarjebi 12,0 12,0 

        kvebis xarjebi 0,0 0,0 

        samedicino xarjebi 0,0 0,1 

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

0,0 0,0 
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    transportisa da teqnikis eqsploataciis 

da movla-Senaxvis xarjebi 
77,9 135,7 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 168,3 214,9 

    procenti 65,1 85,0 

    subsidiebi 0,0 0,0 

    grantebi 0,0 0,0 

    socialuri uzrunvelyofa 0,0 0,0 

    sxva xarjebi 0,0 0,0 

    arafinansuri aqtivebis zrda 89,0 65,4 

    finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 

    valdebulebebis kleba 10,8 41,3 

  01 01 xobis municipalitetis sakrebulo 315,2 352,6 

    momuSaveTa ricxovnoba 20,0 27,0 

70111   xarjebi 307,8 337,1 

    Sromis anazRaureba 207,4 204,0 

    saqoneli da momsaxureba 100,4 133,1 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi 0,8 1,2 

        ofisis xarjebi 33,5 57,0 

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis 
da movla-Senaxvis xarjebi 

37,7 58,4 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 28,4 16,5 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

70111   arafinansuri aqtivebis zrda 7,4 15,5 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  01 02 xobis municipalitetis gamgeoba 1 138,1 1 150,5 

    momuSaveTa ricxovnoba 128,0 132,0 

70111   xarjebi 1 056,5 1 100,6 

    Sromis anazRaureba 808,0 732,2 

    saqoneli da momsaxureba 248,5 368,4 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba 0,0 29,1 

        mivlinebebi 5,2 7,4 

        ofisis xarjebi 91,5 147,5 

        warmomadgenlobiTi xarjebi 0,0 0,0 

        kvebis xarjebi 0,0 0,0 

        samedicino xarjebi 0,0 0,1 

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

0,0 0,0 

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis 
da movla-Senaxvis xarjebi 

40,2 77,3 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 111,6 107,0 

    procenti 0,0 0,0 
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    subsidiebi 0,0 0,0 

    grantebi 0,0 0,0 

    socialuri uzrunvelyofa 0,0 0,0 

    sxva xarjebi 0,0 0,0 

70111   arafinansuri aqtivebis zrda 81,6 49,9 

    finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 

    valdebulebebis kleba 0,0 0,0 

  
01 02 01 

xobi municipalitetis gamgeobis 
administraciuli samsaxuri 

435,9 460,1 

    momuSaveTa ricxovnoba 24,0 25,0 

    xarjebi 375,0 429,3 

    Sromis anazRaureba 194,5 177,5 

    saqoneli da momsaxureba 180,5 251,8 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba   13,6 

        mivlinebebi 1,5 2,4 

        ofisis xarjebi 49,8 79,1 

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi   0,1 

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis 

da movla-Senaxvis xarjebi 
31,3 49,6 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 97,9 107,0 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda 60,9 30,8 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  
01 02 02 

xobi municipalitetis gamgeobis safinanso-

sabiujeto samsaxuri 
72,0 78,2 

    momuSaveTa ricxovnoba 9,0 10,0 

    xarjebi 70,4 67,7 

    Sromis anazRaureba 63,3 59,9 

    saqoneli da momsaxureba 7,1 7,8 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi 1,5 1,5 

        ofisis xarjebi 5,6 6,3 

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis 
da movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     
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    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda 1,6 10,5 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  

01 02 03 
xobis municipalitetis gamgeobis  ekonomikis 
da infrastruqturis ganviTarebis samsaxuri 

samsaxuri 
120,6 92,2 

    momuSaveTa ricxovnoba 14,0 10,0 

    xarjebi 112,6 89,6 

    Sromis anazRaureba 90,6 58,2 

    saqoneli da momsaxureba 22,0 31,4 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba   8,5 

        mivlinebebi 1,5 1,8 

        ofisis xarjebi 3,8 8,1 

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis 
da movla-Senaxvis xarjebi 

8,2 13,0 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 8,5   

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda 8,0 2,6 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  
01 02 04 

xobis municipalitetis gamgeobis  
zedamxedvelobis samsaxuri 

0,0 34,7 

    momuSaveTa ricxovnoba   5,0 

    xarjebi 0,0 32,7 

    Sromis anazRaureba   30,2 

    saqoneli da momsaxureba 0,0 2,5 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi   0,5 

        ofisis xarjebi   2,0 

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis 
da movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     
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    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda   2,0 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  

01 02 05 
xobis municipalitetis gamgeobis kulturis, 
ganaTlebis, sportis, ZeglTa dacvisa da 

axalgazrdul saqmeTa samsaxuri 
46,0 48,2 

    momuSaveTa ricxovnoba 6,0 7,0 

    xarjebi 46,0 46,2 

    Sromis anazRaureba 44,0 42,1 

    saqoneli da momsaxureba 2,0 4,1 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi 0,5 0,6 

        ofisis xarjebi 1,5 3,5 

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis 

da movla-Senaxvis xarjebi 
    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda   2,0 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  

01 02 07 

xobis municipalitetis gamgeobis Sromis, 
sazogadoebrivi janmrTelobisa da socialuri 
dacvis, veteranTa, ltolvilTa iZulebiT 

gadaadgilebul pirTa samsaxuri 

40,4 36,8 

    momuSaveTa ricxovnoba 5,0 5,0 

    xarjebi 39,8 34,8 

    Sromis anazRaureba 37,8 31,6 

    saqoneli da momsaxureba 2,0 3,2 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi 0,2 0,6 

        ofisis xarjebi 1,8 2,6 

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis 
da movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     
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    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda 0,6 2,0 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  
01 02 12 

xobis municipalitetis gamgeobis  
teritoriuli organoebi 

423,2 400,3 

    momuSaveTa ricxovnoba 70,0 70,0 

    xarjebi 412,7 400,3 

    Sromis anazRaureba 377,8 332,7 

    saqoneli da momsaxureba 34,9 67,6 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba   7,0 

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi 29,0 45,9 

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis 
da movla-Senaxvis xarjebi 

0,7 14,7 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 5,2   

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda 10,5   

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  
01 03 sarezervo fondi 28,3 89,4 

    momuSaveTa ricxovnoba     

70112   xarjebi 28,3 89,4 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 28,3 89,4 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis 
da movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 28,3 89,4 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

70112   arafinansuri aqtivebis zrda     
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    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

    valdebulebebis kleba     

  
01 05 maJoritari deputatebis momsaxurebis xarjebi 12,0 12,0 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7018   xarjebi 12,0 12,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 12,0 12,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi 12,0 12,0 

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis 
da movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7018   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  
01 06 sabanko momsaxurebis xarjebi 0,0 2,0 

    momuSaveTa ricxovnoba     

70112   xarjebi 0,0 2,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 2,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis 
da movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba   2,0 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

70112   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      
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    valdebulebebis kleba     

  

01 07 
wina periodSi warmoqmnili valdebulebebis 
dafarva da sasamarTlos gadawyvetilebebis 

aRsrulebis finansuri uzrunvelyofa 

75,9 126,3 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7016   xarjebi 65,1 85,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis 
da movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti 65,1 85,0 

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba 10,8 41,3 

  
02 00 

xobis municipalitetis gamgeobis saxanZro 
dacvisa da samaSvelo samsaxuri 

231,0 252,6 

    momuSaveTa ricxovnoba 35,0 35,0 

7032   xarjebi 221,0 240,6 

    Sromis anazRaureba 172,5 172,5 

    saqoneli da momsaxureba 48,5 68,1 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba   3,6 

        mivlinebebi 0,5 0,9 

        ofisis xarjebi 4,9 6,7 

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 

higienis sagnebis SeZenis xarjebi 
10,0 20,0 

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis 
da movla-Senaxvis xarjebi 

21,2 28,9 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 11,9 8,0 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7032   arafinansuri aqtivebis zrda 10,0 12,0 

    finansuri aqtivebis zrda      
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    valdebulebebis kleba     

  

03 00 
Sinagan saqmeTa saministros adgilobrivi 

organoebis dafinanseba 
114,9 61,0 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7031   xarjebi 47,8 56,1 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 47,8 56,1 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi 23,7 31,8 

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis 

da movla-Senaxvis xarjebi 
24,1 24,3 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7031   arafinansuri aqtivebis zrda 67,1 4,9 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  
04 00 Tavdacvis RonisZiebebi 87,5 92,7 

    momuSaveTa ricxovnoba 8,0 8,0 

    xarjebi 86,2 90,9 

    Sromis anazRaureba 45,2 45,2 

    saqoneli da momsaxureba 41,0 45,7 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba 0,0 7,3 

        mivlinebebi 1,5 2,0 

        ofisis xarjebi 9,4 7,5 

        warmomadgenlobiTi xarjebi 0,0 0,0 

        kvebis xarjebi 0,0 0,0 

        samedicino xarjebi 0,0 0,0 

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

0,0 0,0 

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis 

da movla-Senaxvis xarjebi 
13,2 13,4 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 16,9 15,5 

    procenti 0,0 0,0 

    subsidiebi 0,0 0,0 

    grantebi 0,0 0,0 

    socialuri uzrunvelyofa 0,0 0,0 

    sxva xarjebi 0,0 0,0 

    arafinansuri aqtivebis zrda 1,3 1,8 

    finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 
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    valdebulebebis kleba 0,0 0,0 

  

04 01 
xobis municipalitetis gamgeobis wvevamdelTa, 
rezervistTa, samxedro aRricxvis, gawvevisa da 

mobilizaciis samsaxuri 

87,5 92,7 

    momuSaveTa ricxovnoba 8,0 8,0 

7021   xarjebi 86,2 90,9 

    Sromis anazRaureba 45,2 45,2 

    saqoneli da momsaxureba 41,0 45,7 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba   7,3 

        mivlinebebi 1,5 2,0 

        ofisis xarjebi 9,4 7,5 

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis 
da movla-Senaxvis xarjebi 

13,2 13,4 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 16,9 15,5 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7021   arafinansuri aqtivebis zrda 1,3 1,8 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  
05 00 

infrastruqturis mSenebloba, reabilitacia da 
eqsploatacia 

3 808,3 2 701,7 

    momuSaveTa ricxovnoba 0,0 0,0 

    xarjebi 420,6 516,4 

    Sromis anazRaureba 0,0 0,0 

    saqoneli da momsaxureba 204,6 175,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba 0,0 0,0 

        mivlinebebi 0,0 0,0 

        ofisis xarjebi 2,2 0,0 

        warmomadgenlobiTi xarjebi 0,0 0,0 

        kvebis xarjebi 0,0 0,0 

        samedicino xarjebi 0,0 0,0 

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 

higienis sagnebis SeZenis xarjebi 
0,0 0,0 

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis 
da movla-Senaxvis xarjebi 

0,0 0,0 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 202,4 175,0 

    procenti 0,0 0,0 

    subsidiebi 216,0 341,4 

    grantebi 0,0 0,0 

    socialuri uzrunvelyofa 0,0 0,0 

    sxva xarjebi 0,0 0,0 

    arafinansuri aqtivebis zrda 3 387,7 2 185,3 

    finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 
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    valdebulebebis kleba 0,0 0,0 

  

05 01 
gzebis  

  mSeneblobis, rekonsruqciisa da movla-

Senaxvis xarjebi 

857,6 674,1 

    momuSaveTa ricxovnoba     

70451   xarjebi 0,0 30,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 30,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis 
da movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba   30,0 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

70451   arafinansuri aqtivebis zrda 857,6 644,1 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  
05 02 veterinariis xarjebi 0,0 10,0 

    momuSaveTa ricxovnoba     

70455   xarjebi 0,0 10,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 10,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis 

da movla-Senaxvis xarjebi 
    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba   10,0 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

70455   arafinansuri aqtivebis zrda   0,0 

    finansuri aqtivebis zrda      
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    valdebulebebis kleba     

  

05 03 
sarwyavi arxebis da napirsamagri nagebobebis 
mowyoba, reabilitacia da eqsploatacia 

1 038,3 584,7 

    momuSaveTa ricxovnoba     

70421   xarjebi 0,0 0,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis 

da movla-Senaxvis xarjebi 
    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

70421   arafinansuri aqtivebis zrda 1 038,3 584,7 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  
05 04 wylis sistemis reabilitacia da eqsploatacia 492,7 129,8 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7063   xarjebi 0,0 0,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis 

da movla-Senaxvis xarjebi 
    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi   0,0 

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7063   arafinansuri aqtivebis zrda 492,7 129,8 

    finansuri aqtivebis zrda      
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    valdebulebebis kleba     

  
05 05 

sakanalizacio da sameloracio sistemebis 
mowyoba-reabilitaciis RonisZiebebi 

115,5 334,2 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7052   xarjebi 0,0 0,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis 
da movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7052   arafinansuri aqtivebis zrda 115,5 334,2 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  05 06 S.p.s. ,,xobi dasufTaveba da ganaTeba" 216,0 341,4 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7061   xarjebi 216,0 341,4 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi   0,0 

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis 

da movla-Senaxvis xarjebi 
    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba   0,0 

    procenti     

    subsidiebi 216,0 341,4 

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi 0,0   

7061   arafinansuri aqtivebis zrda 0,0 0,0 

    finansuri aqtivebis zrda    0,0 

    valdebulebebis kleba     

  05 07 gare ganaTebis reabilitacia da eqsploatacia 524,0 30,4 

    momuSaveTa ricxovnoba     
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7064   xarjebi 130,0 25,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 130,0 25,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis 
da movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 130,0 25,0 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7064   arafinansuri aqtivebis zrda 394,0 5,4 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  05 08 dasufTavebis RonisZiebebi 97,4 110,0 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7051   xarjebi 72,4 110,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 72,4 110,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi   0,0 

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis 

da movla-Senaxvis xarjebi 
    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 72,4 110,0 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi 0,0 0,0 

7051   arafinansuri aqtivebis zrda 25,0   

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  05 09 keTilmowyoba 466,8 487,1 

    momuSaveTa ricxovnoba     

    xarjebi 2,2 0,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 2,2 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     
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        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi 2,2   

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis 
da movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda 464,6 487,1 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  06 00 saganmanaTleblo RonisZiebebi 1 678,0 1 172,4 

    momuSaveTa ricxovnoba 0,0 0,0 

    xarjebi 1 353,7 1 028,6 

    Sromis anazRaureba 0,0 0,0 

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba 0,0 0,0 

        mivlinebebi 0,0 0,0 

        ofisis xarjebi 0,0 0,0 

        warmomadgenlobiTi xarjebi 0,0 0,0 

        kvebis xarjebi 0,0 0,0 

        samedicino xarjebi 0,0 0,0 

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

0,0 0,0 

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis 
da movla-Senaxvis xarjebi 

0,0 0,0 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

    procenti 0,0 0,0 

    subsidiebi 1 353,7 1 028,6 

    grantebi 0,0 0,0 

    socialuri uzrunvelyofa 0,0 0,0 

    sxva xarjebi 0,0 0,0 

    arafinansuri aqtivebis zrda 324,3 143,8 

    finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 

    valdebulebebis kleba 0,0 0,0 

  06 01  skolamdeli ganaTlebis dafinanseba 1 156,7 667,9 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7091   xarjebi 1 024,7 649,2 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     
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        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 

higienis sagnebis SeZenis xarjebi 
    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis 
da movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi 1 024,7 649,2 

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7091   arafinansuri aqtivebis zrda 132,0 18,7 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  06 02 sajaro skolebis dafinanseba 230,3 117,4 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7092   xarjebi 38,0 4,3 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis 
da movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi 38,0 4,3 

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7092   arafinansuri aqtivebis zrda 192,3 113,1 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  06 03 aip,,xobis municipalitetis ganaTlebis centri" 291,0 331,9 

    momuSaveTa ricxovnoba     

    xarjebi 291,0 319,9 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 
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    transportisa da teqnikis eqsploataciis 

da movla-Senaxvis xarjebi 
    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi 291,0 319,9 

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda   12,0 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  
06 04 

aip,,xobis municipalitetis profesiuli 

swavlebis centri" 
0,0 55,2 

    momuSaveTa ricxovnoba     

    xarjebi 0,0 55,2 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 

higienis sagnebis SeZenis xarjebi 
    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis 
da movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi   55,2 

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  07 00 sportuli da kulturuli RonisZiebebi 821,4 932,5 

    momuSaveTa ricxovnoba 0,0 0,0 

    xarjebi 805,4 864,7 

    Sromis anazRaureba 0,0 0,0 

    saqoneli da momsaxureba 33,5 48,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba 0,0 0,0 

        mivlinebebi 0,0 0,0 

        ofisis xarjebi 0,0 0,0 

        warmomadgenlobiTi xarjebi 0,0 0,0 

        kvebis xarjebi 0,0 0,0 

        samedicino xarjebi 0,0 0,0 

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

0,0 0,0 

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis 
da movla-Senaxvis xarjebi 

0,0 0,0 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 33,5 48,0 
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    procenti 0,0 0,0 

    subsidiebi 771,9 816,7 

    grantebi 0,0 0,0 

    socialuri uzrunvelyofa 0,0 0,0 

    sxva xarjebi 0,0 0,0 

    arafinansuri aqtivebis zrda 16,0 67,8 

    finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 

    valdebulebebis kleba 0,0 0,0 

  07 01 sportuli RonisZiebebis dafinanseba 14,6 32,0 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7081   xarjebi 14,6 32,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 14,6 32,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 

higienis sagnebis SeZenis xarjebi 
    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis 
da movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 14,6 32,0 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7081   arafinansuri aqtivebis zrda   0,0 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  
07 02 

aip ,,xobis municipalitetis kulturis 
centri" 

421,7 494,5 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7082   xarjebi 405,7 426,7 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis 
da movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi 405,7 426,7 

    grantebi     
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    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7082   arafinansuri aqtivebis zrda 16,0 67,8 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  
07 03 

 axalgazrduli organizaciebis RonisZiebebis 
dafinanseba 

8,4 10,0 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7084   xarjebi 8,4 10,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 8,4 10,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis 

da movla-Senaxvis xarjebi 
    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 8,4 10,0 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7084   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  07 04 S.p.s. ,,safexburTo klubi ,,kolxeTi" 326,8 330,0 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7081   xarjebi 326,8 330,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis 

da movla-Senaxvis xarjebi 
    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi 326,8 330,0 

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7081   arafinansuri aqtivebis zrda     
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    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  
07 08 regionaluri televiziis Tanadafinanseba 0,0 20,0 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7082   xarjebi 0,0 20,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis 
da movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi   20,0 

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7082   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  
07 09 S.p.s. ,,xobis moambe 39,4 40,0 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7083   xarjebi 39,4 40,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis 

da movla-Senaxvis xarjebi 
    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi 39,4 40,0 

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7083   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      
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    valdebulebebis kleba     

  
07 10 

ZeglTa dacvisa da kulturuli memkvidreobis 
dafinanseba 

10,5 6,0 

    momuSaveTa ricxovnoba     

    xarjebi 10,5 6,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 10,5 6,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis 
da movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 10,5 6,0 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  08 00 socialuri da jandacvis programebi 385,0 435,9 

    momuSaveTa ricxovnoba 0,0 0,0 

    xarjebi 385,0 435,9 

    Sromis anazRaureba 0,0 0,0 

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba 0,0 0,0 

        mivlinebebi 0,0 0,0 

        ofisis xarjebi 0,0 0,0 

        warmomadgenlobiTi xarjebi 0,0 0,0 

        kvebis xarjebi 0,0 0,0 

        samedicino xarjebi 0,0 0,0 

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

0,0 0,0 

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis 

da movla-Senaxvis xarjebi 
0,0 0,0 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

    procenti 0,0 0,0 

    subsidiebi 131,4 129,8 

    grantebi 0,0 0,0 

    socialuri uzrunvelyofa 253,6 306,1 

    sxva xarjebi 0,0 0,0 

    arafinansuri aqtivebis zrda 0,0 0,0 

    finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 

    valdebulebebis kleba 0,0 0,0 

  08 01 sazogadoebrivi jandacvis momsaxureba 131,4 129,8 

    momuSaveTa ricxovnoba     



 131

7074   xarjebi 131,4 129,8 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis 
da movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi 131,4 129,8 

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7074   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  
08 02 

ufaso sasadilosa da xandazmulTa binaze 
momsaxurebis dafinanseba 

81,2 79,5 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7102   xarjebi 81,2 79,5 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 

higienis sagnebis SeZenis xarjebi 
    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis 
da movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba   0,0 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa 81,2 79,5 

    sxva xarjebi     

7102   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  08 04 veteranTa dakrZalvis xarjebi 6,2 5,0 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7103   xarjebi 6,2 5,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 
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        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis 
da movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa 6,2 5,0 

    sxva xarjebi     

7103   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  08 05 avadmyofTa socialuri dacva 62,0 0,0 

    momuSaveTa ricxovnoba     

71011   xarjebi 62,0 0,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis 
da movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa 62,0   

    sxva xarjebi     

71011   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  08 06 ojaxebisa da bavSvebis socialuri dacva 104,2 68,6 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7104   xarjebi 104,2 68,6 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     
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        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 

higienis sagnebis SeZenis xarjebi 
    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis 
da movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa 104,2 68,6 

    sxva xarjebi     

7104   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  08 07 erTjeradi daxmareba 0,0 65,0 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7109   xarjebi 0,0 65,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis 
da movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa   65,0 

    sxva xarjebi     

7109   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  08 08 xanZriTa da stiqiiT dazaralebulTa daxmareba 0,0 88,0 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7076   xarjebi 0,0 88,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 
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    transportisa da teqnikis eqsploataciis 

da movla-Senaxvis xarjebi 
    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa   88,0 

    sxva xarjebi     

7076   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     
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თ) დადგენილების დანართი 5 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:  

„დანართი 5 

ხობის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური 

აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია 

f
u
nq
c
io

na
l
u
r
i 

ko
d
i 

d a s a x e l e b a  
 2010 wlis  

gegma 

 2011 
wlis  

gegma 

701 saerTo daniSnulebis saxelmwifo momsaxureba 1 569,5     1 732,8     

7011 
aRmasrulebeli da warmomadgenlobiTi organoebis 

saqmianobis uzrunvelyofa, finansuri da fiskaluri 
saqmianoba, sagareo urTierTobebi 

1 481,6     1 594,5     

70111 
aRmasrulebeli da warmomadgenlobiTi organoebis 

saqmianobis uzrunvelyofa 
1 453,3     1 503,1     

70112 finansuri da fiskaluri saqmianoba 28,3     91,4     

70113 sagareo urTierTobebi     

7012 sagareo ekonomikuri daxmareba 0,0     0,0     

70121 
ekonomikuri daxmareba ganviTarebad da gardamavali 

ekonomikis mqone qveynebs  
    

70122 
saerTaSoriso organizaciebis meSveobiT gaweuli 

ekonomikuri daxmareba 
    

7013 saerTo daniSnulebis momsaxureba 0,0     0,0     

70131 saerTo sakadro momsaxureba     

70132 
saerTo daniSnulebis dagegmva da  statistikuri 

momsaxureba 
    

70133 saerTo daniSnulebis sxva momsaxureba 0,0     0,0     

7014 fundamenturi samecniero kvlevebi     

7015 
gamoyenebiTi kvlevebi saerTo daniSnulebis 

saxelmwifo momsaxurebaSi 
    

7016 valTan dakavSirebuli operaciebi  75,9     126,3     

7017 
saerTo daniSnulebis fuladi nakadebi mTavrobis 

sxvadasxva dones Soris 
    

7018 
sxva araklasificirebuli saqmianoba saerTo 

daniSnulebis saxelmwifo momsaxurebaSi 
12,0     12,0     

702 Tavdacva 87,5     92,7     

7021 SeiaraRebuli Zalebi 87,5     92,7     

7022 samoqalaqo Tavdacva 0,0     0,0     

7023 sagareo samxedro daxmareba     

7024 gamoyenebiTi kvlevebi Tavdacvis sferoSi     

7025 
sxva araklasificirebuli saqmianoba Tavdacvis 

sferoSi 
0,0     0,0     

703 sazogadoebrivi wesrigi da usafrTxoeba 345,9     313,6     

7031 policiis samsaxuri da saxelmwifo dacva 114,9     61,0     

7032 xanZarsawinaaRmdego dacva 231,0     252,6     

7033 sasamarTloebi da prokuratura     

7034 sasjelaRsrulebis dawesebulebebi     

7035 
gamoyenebiTi kvlevebi sazogadoebrivi wesrigisa da 

usafrTxoebis sferoSi 
    



 136

7036 
sxva araklasificirebuli saqmianoba sazogadoebrivi 

wesrigisa da usafrTxoebis sferoSi 
    

704 ekonomikuri saqmianoba 1 895,9     1 268,8     

7041 
saerTo ekonomikuri, komerciuli da SromiT 

resursebTan dakavSirebuli saqmianoba 
0,0     0,0     

70411 saerTo ekonomikuri da komerciuli saqmianoba     

70412 SromiT resursebTan dakavSirebuli saqmianoba     

7042 
soflis meurneoba, satyeo meurneoba, meTevzeoba da 

monadireoba 
1 038,3     594,7     

70421 soflis meurneoba 1 038,3     594,7     

70422 satyeo meurneoba     

70423 meTevzeoba da monadireoba     

7043 saTbobi da energetika 0,0     0,0     

70431 naxSiri da sxva saxis myari mineraluri sawvavi     

70432 navTobi da bunebrivi airi     

70433 birTvuli sawvavi     

70434 sxva saxis sawvavi     

70435 eleqtroenergetika     

70436 araeleqtruli (mzis, qaris, wylis) energia     

7044 
samTomompovebeli da gadamamuSavebeli mrewveloba, 

mSenebloba  
0,0     0,0     

70441 
mineraluri resursebis mopoveba, mineraluri 

sawvavis garda 
    

70442 gadamamuSavebeli mrewveloba     

70443 mSenebloba     

7045 transporti 857,6     674,1     

70451 saavtomobilo transporti da gzebi 857,6     674,1     

70452 sazRvao transporti     

70453 sarkinigzo transporti     

70454 sahaero transporti     

70455 
milsadenebi da sxva saxis satransporto 

saSualebebi 
0,0     0,0     

7046 kavSirgabmuloba     

7047 ekonomikis sxva dargebi 0,0     0,0     

70471 vaWroba, maragebis Seqmna, Senaxva da dasawyobeba     

70472 sastumroebi da restornebi     

70473 turizmi     

70474 mravalmiznobrivi ganviTarebis proeqtebi     

7048 gamoyenebiTi kvlevebi ekonomikuri saqmianobis sferoSi 0,0     0,0     

70481 
gamoyenebiTi kvlevebi saerTo ekonomikur, 

komerciul da SromiT resursebTan dakavSirebul 
saqmianobaSi 

    

70482 
gamoyenebiTi kvlevebi soflis meurneobaSi, satyeo 

meurneobaSi, meTevzeobasa da monadireobaSi 
    

70483 gamoyenebiTi kvlevebi saTbobsa da energetikaSi     

70484 
gamoyenebiTi kvlevebi samTomompovebel da 

gadamamuSavebel mrewvelobasa da mSeneblobaSi 
    

70485 gamoyenebiTi kvlevebi transportis sferoSi     
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70486 gamoyenebiTi kvlevebi kavSirgabmulobis sferoSi     

70487 
gamoyenebiTi kvlevebi sxva saxis ekonomikur 

saqmianobaSi 
    

7049 
sxva araklasificirebuli saqmianoba ekonomikur 

saqmianobaSi 
    

705 garemos dacva 428,9     785,6     

7051 narCenebis Segroveba, gadamuSaveba da ganadgureba 313,4     451,4     

7052 Camdinare wylebis marTva 115,5     334,2     

7053 garemos dabinZurebis winaaRmdeg brZola     

7054 biomravalferovnebisa da landSaftebis dacva     

7055 gamoyenebiTi kvlevebi garemos dacvis sferoSi     

7056 
sxva araklasificirebuli saqmianoba garemos dacvis 

sferoSi 
    

706 sabinao-komunaluri meurneoba 1 483,5     647,3     

7061 binaTmSenebloba 0,0     0,0     

7062 komunaluri meurneobis ganviTareba 466,8     487,1     

7063 wyalmomarageba 492,7     129,8     

7064 gare ganaTeba 524,0     30,4     

7065 gamoyenebiTi kvlevebi sabinao-komunalur meurneobaSi     

7066 
sxva araklasificirebuli saqmianoba sabinao-komunalur 

meurneobaSi 
    

707 janmrTelobis dacva 131,4     129,8     

7071 samedicino produqcia, mowyobilobebi da aparatebi     

70711 farmacevtuli produqcia     

70712 sxva samedicino produqcia     

70713 
Terapiuli daniSnulebis mowyobilobebi da 

aparatebi 
    

7072 ambulatoriuli momsaxureba 0,0     0,0     

70721 zogadi profilis ambulatoriuli momsaxureba     

70722 specializebuli ambulatoriuli momsaxureba     

70723 stomatologiuri momsaxureba     

70724 saSualo samedicino personalis momsaxureba     

7073 saavadmyofoebis momsaxureba 0,0     0,0     

70731 zogadi profilis saavadmyofoebis momsaxureba     

70732 specializebuli saavadmyofoebis momsaxureba     

70733 
samedicino centrebisa da samSobiaro saxlebis 

momsaxureba 
    

70734 
sanatoriumebisa da gamajansaRebeli saxlebis 

momsaxureba 
    

7074 sazogadoebrivi jandacvis momsaxureba 131,4     129,8     

7075 gamoyenebiTi kvlevebi janmrTelobis dacvis sferoSi     

7076 
sxva araklasificirebuli saqmianoba janmrTelobis 

dacvis sferoSi 
0,0     0,0     

708 dasveneba, kultura da religia 821,4     932,5     

7081 momsaxureba dasvenebisa da sportis sferoSi 341,4     362,0     

7082 momsaxureba kulturis sferoSi 421,7     494,5     

7083 teleradiomauwyebloba da sagamomcemlo saqmianoba 39,4     60,0     
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7084 religiuri da sxva saxis sazogadoebrivi saqmianoba 8,4     10,0     

7085 
gamoyenebiTi kvlevebi dasvenebis, kulturisa da 

religiis sferoSi 
10,5     6,0     

7086 
sxva araklasificirebuli saqmianoba dasvenebis, 

kulturisa da religiis sferoSi 
    

709 ganaTleba 1 678,0     1 172,4     

7091 skolamdeli aRzrda 1 156,7     667,9     

7092 zogadi ganaTleba 230,3     117,4     

70921 dawyebiTi zogadi ganaTleba     

70922 sabazo zogadi ganaTleba     

70923 saSualo zogadi ganaTleba     

7093 profesiuli ganaTleba   55,2     

7094 umaRlesi ganaTleba 0,0     0,0     

70941 umaRlesi profesiuli ganaTleba     

70942 umaRlesi akademiuri ganaTleba     

7095 umaRlesisSemdgomi ganaTleba     

7096 ganaTlebis sferos damxmare momsaxureba     

7097 gamoyenebiTi kvlevebi ganaTlebis sferoSi     

7098 
sxva araklasificirebuli saqmianoba ganaTlebis 

sferoSi 
291,0     331,9     

710 socialuri dacva 253,6     306,1     

7101 
avadmyofTa da SezRuduli SesaZleblobis mqone pirTa 

socialuri dacva 
62,0     0,0     

71011 avadmyofTa socialuri dacva 62,0     0,0     

71012 
SezRuduli SesaZleblobis mqone pirTa 

socialuri dacva 
    

7102 xandazmulTa socialuri dacva 81,2     79,5     

7103 marCenaldakargul pirTa socialuri dacva 6,2     5,0     

7104 ojaxebisa da bavSvebis socialuri dacva 104,2     221,6     

7105 umuSevarTa socialuri dacva     

7106 sacxovrebliT uzrunvelyofa     

7107 
socialuri gaucxoebis sakiTxebi, romlebic ar 

eqvemdebareba klasifikacias 
    

7108 gamoyenebiTi kvlevebi socialuri dacvis sferoSi     

7109 
sxva araklasificirebuli saqmianoba socialuri dacvis 

sferoSi 
0,0     0,0     

  sul 8 695,6     7 381,6     

 

 

7. დადგენილება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                მ. ჭოხონელიძე 
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ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 
 

დადგენილება N35 

 

ქ. ხობი                                                                                                               2011 წლის 10 მაისი 
 

„ხობის მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე ადგილობრივი მოსაკრებლების შემოღებისა და მათი 

ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“  ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 30 მარტის 

N118 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე 

 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონისა და 

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო ადგენს: 

1. „ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მოსაკრებლების შემოღებისა და 

მათი ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 30 

მარტის N118 დადგენილებაში (გაზეთი „ახალი სამკუთხედი“  N11 28.04.2009 წ.) შეტანილ იქნეს 

შემდეგი ცვლილებები: 

ა) დადგენილების დანართის მე-2 მუხლის მე-2 და მე-3 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი 

რედაქციით: 

„2. ადგილობრივი მოსაკრებლების გადახდევინება ხორციელდება წინასწარ, ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორგანოს მიერ გადამხდელისთვის კანონით განსაზღვრული საქმიანობის 

განხორციელების ან/და სარგებლობის უფლების მინიჭებამდე. 

3. ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს მიერ გარკვეული მომსახურების გაწევისთვის 

ადგილობრივი მოსაკრებელი გადაიხდევინება მომსახურების მთლიანად ან მისი ნაწილის 

მიღების შემდეგ, საკრებულოს მიერ დადგენილი წესით.“; 

ბ) დადგენილების დანართის მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„მუხლი 3. ადგილობრივი მოსაკრებლის ამოღების უზრუნველყოფა 

ადგილობრივი თვითმმართველობის შესაბამისი სამსახური ადგილობრივი მოსაკრებლის 

ამოღებას უზრუნველყოფს საქართველოს კანონმდებლობითა და საკრებულოს მიერ მინიჭებული 

უფლებამოსილების ფარგლებში.“. 

2. დადგენილება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს. 
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ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 
 

დადგენილება N36 

 

ქ. ხობი                                                                                                               2011 წლის 10 მაისი 

 

„ხობის მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავების მოსაკრებლის გადახდის 

ინსტრუქციის,  მოსაკრებლის ოდენობის  და მოსაკრებლის გადახდის  ქვითრის  დამტკიცების 

შესახებ“  ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 25 თებერვლის  N141 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონისა და 

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო ადგენს: 

1. „ხობის მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავების მოსაკრებლის 

გადახდის ინსტრუქციის, მოსაკრებლის ოდენობის და მოსაკრებლის გადახდის ქვითრის  

დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 25 თებერვლის N141 

დადგენილებაში (გაზეთი „ახალი სამკუთხედი“ N6-7 15.03.2010 წ.) შეტანილ იქნეს ცვლილება და 

დადგენილების დანართის პირველი მუხლის მე-5 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„5. ადგილობრივი თვითმმართველობის შესაბამისი სამსახურის მიერ მოსაკრებლის ამოღება 

ხორციელდება ამ ინსტრუქციის შესაბამისად, მოსაკრებლის გადამხდელთან გაფორმებული 

ხელშეკრულების საფუძველზე.“. 

2. დადგენილება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს. 
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ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 
 

დადგენილება N37 

 

ქ. ხობი                                                                                                               2011 წლის 10 მაისი 
 

 

„ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების 

სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 

25 თებერვლის N26 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე 

 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონისა და 

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო ადგენს:  

1. „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების 

სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 

25 თებერვლის N26 დადგენილებაში (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, ვებგვერდი, 110307104, 

21.03.2011 წ.) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები: 

ა) დადგენილების დანართის მე-2 მუხლის „ლ“ ქვეპუნქტი ამოღებულ იქნეს; 

ბ) დადგენილების დანართის მე-3 მუხლის „გ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქცით: 

„გ) განახორციელოს ადგილობრივი მოსაკრებლების ადმინისტრირება კანონმდებლობის 

შესაბამისად;“; 

გ) დადგენილების დანართის მე-7 მუხლის „ტ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„ტ) ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ნებართვის გაცემა 

საქართველოს კანონმდებლობისა და საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად;“; 

დ) დადგენილების დანართის მე-7 მუხლის „უ“ და „ფ“ ქვეპუნქტები ამოღებულ იქნეს. 

2.  დადგენილება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე.  
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ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 
 

დადგენილება N38 

 

ქ. ხობი                                                                                                               2011 წლის 10 მაისი 
 

 

„ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და 

ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 25 თებერვლის N27 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე 

 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონისა და 

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო ადგენს:  

1. „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა 

და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 25 თებერვლის N27 დადგენილებაში (საქართველოს 

საკანონმდებლო მაცნე, ვებგვერდი, 110307105, 21.03.2011 წ.) შეტანილ იქნეს ცვლილება და 

დადგენილების დანართის მე-2 მუხლის მე-2 პუნქტი ამოღებულ იქნეს. 

2.  დადგენილება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე. 
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ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 
 

დადგენილება N39 

 

ქ. ხობი                                                                                                               2011 წლის 10 მაისი 
 

 

„ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების 

შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 25 თებერვლის N31 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე 

 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონისა და 

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო ადგენს:  

 1. „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახურის დებულების 

დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 25 თებერვლის N31 

დადგენილებაში (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, ვებგვერდი, 110307109, 21.03.2011 წ.) 

შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილების დანართის მე-4 მუხლის პირველი პუნქტის „ი“ 

ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„ი) უზრუნველყოს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენა-რეაგირება 

საქართველოს კანონმდებლობით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში;“. 

2.  დადგენილება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე.  
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ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 
 

დადგენილება N40 

 

ქ. ხობი                                                                                                               2011 წლის 10 მაისი 
 

 

„ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი (ქონების) გადასახადის შემოღებისა და 

მისი განაკვეთების განსაზღვრის თაობაზე“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 31 

მარტის N33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის, 

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონისა და „სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 

მიწაზე ქონების გადასახადის წლიური საბაზისო განაკვეთების დამტკიცების თაობაზე“ 

საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 23 დეკემბრის N394 დადგენილების შესაბამისად, ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: 

1. „ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი (ქონების) გადასახადის 

შემოღებისა და მისი განაკვეთების განსაზღვრის თაობაზე“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2011 წლის 31 მარტის N33 დადგენილებაში (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, ვებგვერდი, 

110405019, 08.04.2011 წ.)  შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილების დანართის მე-4 მუხლი 

ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„მუხლი 4.  

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ერთ ჰექტარზე ქონების გადასახადის წლიური 

განაკვეთებია: 

ა) საქართველოს საგადასახადო კოდექსით განსაზღვრულ ყველა სახის სასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების კარგი და მწირი ხარისხის მიწებისთვის (გარდა სათიბებისა და საძოვრებისა) - 76 

ლარი; 

ბ) ბუნებრივი და გაკულტურებული სათიბებისთვის - 20 ლარი; 

გ) ბუნებრივი და გაკულტურებული საძოვრებისთვის - 16 ლარი.“. 

2. დადგენილება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                      მ. ჭოხონელიძე 
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ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 
 

დადგენილება N41 

 

ქ. ხობი                                                                                                               2011 წლის 10 მაისი 
 

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ფორმისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების 

წესის დამტკიცების შესახებ 

 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის, „მკაცრი 

აღრიცხვის ფორმების შესახებ“ საქართველოს კანონისა და „მკაცრი აღრიცხვის ფორმების ნუსხის, 

მკაცრი აღრიცხვის ფორმების რეგისტრაციის წესისა და მკაცრი აღრიცხვის ფორმების 

რეგისტრაციის ჟურნალის ფორმის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 

2005 წლის 2 აგვისტოს N699 ბრძანების საფუძველზე, ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

ადგენს:  

1. დამტკიცდეს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი თანახმად N1 დანართისა. 

2. დამტკიცდეს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმების აღრიცხვა-ანგარიშგების 

წესი თანახმად N2 დანართისა. 

3. დადგენილება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

 

 

 

საკრებულოს  თავმჯდომარე                    მ. ჭოხონელიძე 
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დანართი 1 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2011 წლის 10 მაისის N41 დადგენილებისა 

 

 
 

მცირე სახელმწიფო გერბი                                                                                           ხობის მუნიციპალიტეტის გერბი 
 
                                                   

  დამტკიცებულია 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

 2011 წლის 10 მაისის N41დადგენილებით  

 

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის 

ო ქ მ ი  N 

 

201   წლის „-------------“ „----“                                           --------------------------------------------------- 
                                                                                                                                  ოქმის შედგენის ადგილი 

 

1. მე, ხობის მუნიციპალიტეტის  გამგეობის ზედამხედველობის სამსახურის ----------------------- 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             
(თანამდებობა, სახელი, მამის სახელი, გვარი ) 

 

„საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის“  239-ე და 240-ე მუხლების 

 

 შესაბამისად შევადგინე აღნიშნული ოქმი   ------------------------------------------------------------------ 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
სამართალდარღვევის  ჩადენის ადგილი 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
სამართალდამრღვევი სუბიექტის სრული დასახელება  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                        სამართალდამრღვევი  სუბიექტის იურიდიული მისამართი 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
სამართალდარღვევის შინაარსი 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

რაც გათვალისწინებულია -------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                              მიეთითოს კანონის შესაბამისი მუხლი 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2. აღნიშნულ სამართალდარღვევასთან დაკავშირებით სამართალდამრღვევი პირის                  ახსნა-

განმარტება --------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. სამართალდამრღვევს განემარტა ადმინისტრაციულ პასუხისგებაში მიცემული პირის უფლებები 

და მოვალეობები. 

მე, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
სამართალდამრღვევი პირის სახელი, გვარი 

 

გავეცანი საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა  კოდექსის  252-ე მუხლით 

გათვალისწინებულ უფლება-მოვალეობებს: 

„ადმინისტრაციულ პასუხისგებაში მიცემულ პირს უფლება აქვს გაეცნოს საქმის მასალებს, მისცეს 

ახსნა-განმარტებანი, წარადგინოს მტკიცებულებანი, განაცხადოს შუამდგომლობანი; საქმის 

განხილვისას ისარგებლოს ადვოკატის იურიდიული დახმარებით; გამოვიდეს მშობლიურ ენაზე 

და თუ არ იცის მიმდინარე წარმოების ენა, ისარგებლოს თარჯიმნის მომსახურებით; გაასაჩივროს 

საქმის გამო მიღებული დადგენილება. ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმე 

განიხილება იმ პირის თანდასწრებით, რომელიც მიცემულია ადმინისტრაციულ პასუხისგებაში. ამ 

პირის დაუსწრებლად საქმე შეიძლება განხილულ იქნეს მხოლოდ ისეთ შემთხვევებში, როცა არის 

ცნობა მისთვის საქმის განხილვის ადგილისა და დროის დროული შეტყობინების შესახებ და 

მისგან არ შემოსულა შუამდგომლობა საქმის განხილვის გადადების თაობაზე”. 

 

4. ზემოაღნიშნული სამართალდარღვევის გამო შედგა ეს ოქმი, რომლის სისწორესაც 

ვადასტურებთ ხელმოწერით. 

 

ოქმი შევადგინე:                   -------------------------------------------------------- 
ოქმის შემდგენელი პირის ხელმოწერა 

 

ოქმს გავეცანი:                      -------------------------------------------------------- 
სამართალდამრღვევი პირის ხელმოწერა 

 

მოწმეები (დასწრების შემთხვევაში): 

 

---------------------------------------     ------------------------------------------------------     ---------------- 
                 სახელი, გვარი                                      მისამართი,  პირადობის მოწმობის  N                  ხელმოწერა 

---------------------------------------     ------------------------------------------------------     ---------------- 
                 სახელი, გვარი                                      მისამართი,  პირადობის მოწმობის  N                  ხელმოწერა 

 

დაზარალებულები (დასწრების შემთხვევაში): 

---------------------------------------     ------------------------------------------------------     ---------------- 
                 სახელი, გვარი                                      მისამართი,  პირადობის მოწმობის  N                  ხელმოწერა 

---------------------------------------     ------------------------------------------------------     ---------------- 
                 სახელი, გვარი                                      მისამართი,  პირადობის მოწმობის  N                  ხელმოწერა 

 

5. ოქმის ასლი ჩავიბარე: 

----------------------------------------------------------------------------------              ------------------------ 
                       სახელი, გვარი, მისამართი, პირადობის მოწმობის N                                  სამართალდამრღვევი 

                                                                                                                                                      პირის ხელმოწერა 

 
შენიშვნა: ოქმის ხელის მოწერაზე უარის თქმა არ წარმოადგენს საქმის შეწყვეტის საფუძველს. 

სამართალდამრღვევს უფლება აქვს წარმოადგინოს ოქმისთვის დასართავი ახსნა-განმარტება და შენიშვნები 

ოქმის  შინაარსთან დაკავშირებით, აგრეთვე ჩამოაყალიბოს მის ხელმოწერაზე  უარის თქმის მოტივები. 
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დამკვეთი: ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 

შემსრულებელი: 

სფს-ს რეგისტრაციის N 

                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

საკრებულოს  თავმჯდომარე                    მ. ჭოხონელიძე 
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დანართი 2 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2011 წლის 10 მაისის N41 დადგენილებისა 

 

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმების აღრიცხვა-ანგარიშგების წესი 

 

 მუხლი 1 

1. აღნიშნული წესი შემუშავებულია „მკაცრი აღრიცხვის ფორმების შესახებ“ საქართველოს 

კანონისა და „მკაცრი აღრიცხვის ფორმების ნუსხის, მკაცრი აღრიცხვის ფორმების რეგისტრაციის 

წესისა და მკაცრი აღრიცხვის ფორმების რეგისტრაციის ჟურნალის ფორმის დამტკიცების 

თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2005 წლის 2 აგვისტოს N699 ბრძანების 

საფუძველზე. 

2. აღნიშნული წესის მიზანია მკაცრი აღრიცხვის ფორმის - ადმინისტრაციული 

სამართალდარღვევის ოქმის გამოყენებისა და მისი აღრიცხვა-წარმოების რეგულირება. 

 

მუხლი 2 

1. ხობის მუნიციპალიტეტი პოლიგრაფიულ საწარმოსთან დადებული ხელშეკრულების 

საფუძველზე ახდენს მკაცრი აღრიცხვის ფორმის - ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის 

ოქმის სტამბური წესით ბეჭდვას (შესაბამისი დამცავი ნიშნების გათვალისწინებით). 

2. პოლიგრაფიული საწარმოს მიერ სტამბური წესით დაბეჭდილი ადმინისტრაციული 

სამართალდარღვევის ოქმის ფორმების ჩაბარების უფლება აქვს ხობის მუნიციპალიტეტის 

გამგეობის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსს. 

3. ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ფორმების მიღება-ჩაბარებაზე 

პასუხისმგებელი პირი ოქმებს ინახავს დაზიანებისა და გარეშე პირთაგან დაცულ სათავსოში. 

 

მუხლი 3 

1. ხობის  მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახურის უფლებამოსილი პირი, 

კანონის მოთხოვნის შესაბამისად ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმს შემოსავლის და 

გასავლის ჟურნალში სათანადო აღნიშვნისა და ხელმოწერის შემდეგ  წარუდგენს შესაბამის 

უწყებას. 

 

მუხლი 4 

1. ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ფორმების მიღება, აღრიცხვა და გაცემა 

ხორციელდება „მკაცრი აღრიცხვის ფორმების ნუსხის, მკაცრი აღრიცხვის ფორმების 

რეგისტრაციის წესისა და მკაცრი აღრიცხვის ფორმების რეგისტრაციის ჟურნალის ფორმის 

დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2005 წლის 2 აგვისტოს N699 

ბრძანებისა და ამ წესის შესაბამისად. ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ფორმების 

მიღებისა და გაცემის რაოდენობრივი აღრიცხვა წარმოებს მკაცრი აღრიცხვის დოკუმენტის 

შემოსავლისა და გასავლის ჟურნალში. 

2. ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმების შემოსავლისა და გასავლის ჟურნალი 

უნდა იყოს სათანადო წესით დანომრილი, აკინძული, ზონარგაყრილი და ბეჭედდასმული, 

ჟურნალი უნდა შეესაბამებოდეს „მკაცრი აღრიცხვის ფორმების ნუსხის, მკაცრი აღრიცხვის 

ფორმების რეგისტრაციის წესისა და მკაცრი აღრიცხვის ფორმების რეგისტრაციის ჟურნალის 

ფორმის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2005 წლის 2 აგვისტოს №699 

ბრძანებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს. 

3. ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის გამოყენებული და გაფუჭებული ფორმები 

ბარდება მათ მიღება-ჩაბარებაზე პასუხისმგებელ პირს, რის შესახებაც ჟურნალში კეთდება 

სათანადო ჩანაწერი. 
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4. ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ფორმის გაფუჭების ან/და დაზიანების 

შემთხვევაში შესაბამისი პირი ფორმას თან ურთავს ახსნა-განმარტების ბარათს, რაზედაც დგება 

სათანადო აქტი. 

 

მუხლი 5 

1. „მკაცრი აღრიცხვის ფორმების შესახებ“ საქართველოს კანონისა და „მკაცრი აღრიცხვის 

ფორმების ნუსხის, მკაცრი აღრიცხვის ფორმების რეგისტრაციის წესისა და მკაცრი აღრიცხვის 

ფორმების რეგისტრაციის ჟურნალის ფორმის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა 

მინისტრის 2005 წლის 2 აგვისტოს N699 ბრძანებისა და წინამდებარე წესის დამრღვევი პირი 

პასუხს აგებს კანონით დადგენილი წესით. 

 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                      მ. ჭოხონელიძე 
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ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 
 

დადგენილება N42 

 

ქ. ხობი                                                                                                                 2011 წლის 27 ივნისი 
 

„ხობის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 31 დეკემბრის N19 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე 

 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის, საქართველოს 

საბიუჯეტო კოდექსისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: 

 

1. „ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნების 

გადანაწილების წესის დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 

12 ივლისის N5 დადგენილების შესაბამისად, შეტანილ იქნეს ხობის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის 

დამტკიცებულ ბიუჯეტში ხობის  მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანებებით მხარჯავი 

დაწესებულებებისთვის ადგილობრივი ბიუჯეტით გამოყოფილ ასიგნებებში ეკონომიკური 

კლასიფიკაციის მუხლებს  შორის განხორციელებული შემდეგი გადანაწილებები: 

ა) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 24 მაისის N141 ბრძანებით, ადგილობრივი 

ბიუჯეტით ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის გამოყოფილ ასიგნებში 2,3 ათასი ლარით 

მცირდება  „საქონელი და მომსახურების“ მუხლის  „ოფისის ხარჯების“ ასიგნება, 5,1 ათასი ლარით 

- „საქონელი და მომსახურების“ მუხლის „სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურების“ ასიგნება, 

0,8 ათასი ლარით -  „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის ასიგნება და შესაბამისად, საერთო 

თანხით - 8,2 ათასი ლარით იზრდება „შრომის ანაზღაურების“ მუხლის ასიგნება; 

ბ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 30 მაისის N146 ბრძანებით, 0,7 ათასი ლარით 

მცირდება საქართველოს შსს სამეგრელო-ზემო სვანეთის მთავარი სამმართველოს ხობის 

რაიონული სამმართველოსთვის ადგილობრივი ბიუჯეტით გამოყოფილ ასიგნებებში 

„არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის ასიგნება და შესაბამისად, 0,2 ათასი ლარით იზრდება 

„საქონელი და მომსახურების“ მუხლის „ოფისის ხარჯების“ ასიგნება, ხოლო 0,5 ათასი ლარით - 

„საქონელი და მომსახურების“ მუხლის „რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის 

საგნების შეძენის ხარჯების“ ასიგნება; 

გ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 6 ივნისის N170 ბრძანებით, 0,2 ათასი ლარით 

მცირდება ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის წვევამდელთა, რეზერვისტთა, სამხედრო 

აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურისთვის ადგილობრივი ბიუჯეტით გამოყოფილ 

ასიგნებებში „საქონელი და მომსახურების“ მუხლის „სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურების“ 

ასიგნება და შესაბამისად, 0,2 ათასი ლარით იზრდება „საქონელი და მომსახურების“ მუხლის 

„ოფისის ხარჯების“ ასიგნება; 

დ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 20 ივნისის N182 ბრძანებით, 0,1 ათასი ლარით 

მცირდება ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახურისთვის 

ადგილობრივი ბიუჯეტით გამოყოფილ ასიგნებებში „საქონელი და მომსახურების“ მუხლის 

„ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯების“ ასიგნება და 

შესაბამისად, 0,2 ათასი ლარით იზრდება „საქონელი და მომსახურების“ მუხლის „ოფისის 

ხარჯების“ ასიგნება. 

2. შემცირდეს ხობის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივ ბიუჯეტში: 

ა) ხობის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების ასიგნებები - 

1,6 ათასი ლარით (ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის 
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ასიგნების „საქონელი და მომსახურების“ მუხლის „სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურების“ 

ხარჯები; 

ბ) ინფრასტრუქტურის მშენებლობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლოატაციის ასიგნებები - 6,2 ათასი 

ლარით (მათ შორის: „გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები“ - 1,8 

ათასი ლარით; „კეთილმოწყობის ღონისძიებების ხარჯები“ - 4,4 ათასი ლარით); 

გ) სპორტული და კულტურული ღონისძიებების ასიგნებები - 20,0 ათასი ლარით (რეგიონალური 

ტელევიზიის თანადაფინანსების სუბსიდია). 

3. დადგენილების მე-2 პუნქტის შედეგად გამოთავისუფლებული  თანხების მთლიანი მოცულობა 

- 27,8 ათასი ლარი მიიმართოს შემდეგ ღონისძიებათა დასაფინანსებლად: 

ა) 1,3 ათასი ლარი - წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების ხარჯებზე (ხობის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის 

ასიგნებების „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლი); 

ბ) 2,0 ათასი ლარი -  შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების ხარჯებზე 

(„საქონელი და მომსახურების“ მუხლის „ოფისის ხარჯები“); 

გ) 24,5  ათასი ლარი - ინფრასტრუქტურის მშენებლობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლოატაციის 

ხარჯებზე (მათ შორის: 4,5 ათასი ლარი - შპს „ხობი დასუფთავება და განათებას“ სუბსიდიაზე; 20,0 

ათასი ლარი - „საკანალიზაციო და სამელიორაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის 

ღონისძიებებზე“). 

4. განხორციელებული ცვლილებების გათვალისწინებით,  „ხობის მუნიციპალიტეტის 2011 

წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“  ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2010 წლის 31 დეკემბრის N19 დადგენილებაში („საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე“, 

ვებგვერდი,  11.01.2011 წ.) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება: 

ა) დადგენილების პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„1. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ბალანსი 

თანახმად N1 დანართისა: 

ა) ბიუჯეტის შემოსავლები - 6979,8 ათასი ლარით (აქედან: გადასახადები 5180,9 ათასი ლარი; 

გრანტები - 1402,6 ათასი ლარი; სხვა შემოსავლები - 396,3 ათასი ლარი); 

ბ) ბიუჯეტის ხარჯები - 4845,7 ათასი ლარით (აქედან: შრომის ანაზღაურება - 1162,1 ათასი 

ლარი; საქონელი და მომსახურება - 991,5 ათასი ლარი; პროცენტი 85,0 ათასი ლარი; სუბსიდიები - 

2301,0 ათასი ლარი; სოციალური უზრუნველყოფა - 306,1 ათასი ლარი); 

გ) საოპერაციო სალდო - 2134,1 ათასი ლარით; 

დ) არაფინასური აქტივების ცვლილება - 2394,6 ათასი ლარით; 

ე) მთლიანი სალდო -  -260,5 ათასი ლარით; 

ვ) ფინასური აქტივების ცვლილება -  -301,8 ათასი ლარით; 

 ბ) დადგენილების მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„2. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის 

შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანახმად  N2 დანართისა. მათ შორის: 

ა) შემოსულობები - 7079,8 ათასი ლარით (აქედან: შემოსავლები - 6979,8 ათასი ლარი; 

არაფინანსური აქტივების კლება - 100,0 ათასი ლარი); 

ბ) გადასახდელები - 7381,6 ათასი ლარით (აქედან: ხარჯები - 4845,7 ათასი ლარი; არაფინანსური 

აქტივების ზრდა - 2494,6 ათასი ლარი; ვალდებულებების კლება - 41,3  ათასი ლარი); 

გ) ნაშთის ცვლილება - -301,8 ათასი ლარით; 

გ) დადგენილების მე-5 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„5. ხობის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და 

არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს თანახმად N5 

დანართისა. მათ შორის: 

ა) საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება - 1732,5 ათასი ლარით;  

ბ) თავდაცვა - 92,7 ათასი ლარით; 

გ) საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - 315,6 ათასი ლარით; 

დ) ეკონომიკური საქმიანობა - 1267,0 ათასი ლარით; 

ე) გარემოს დაცვა - 810,1 ათასი ლარით; 
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ვ) საბინაო კომუნალური მეურნეობა - 642,9 ათასი ლარით; 

ზ) ჯანმრთელობის დაცვა - 129,8 ათასი ლარით; 

თ) დასვენება, კულტურა და რელიგია - 912,5 ათასი ლარით; 

ი) განათლება - 1172,4  ათასი ლარით; 

კ) სოციალური დაცვა - 306,1 ათასი ლარით; 
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დ) დადგენილების დანართი 1 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„დანართი 1 

ხობის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ბალანსი 

 
 

d a s a x e l e b a 2010 wlis gegma 2011 wlis gegma 

Semosavlebi 8 108,1 6 979,8 

gadasaxadebi 6 192,0 5 180,9 

grantebi 1 549,5 1 402,6 

sxva Semosavlebi 366,6 396,3 

  

xarjebi 4 789,4 4 845,7 

Sromis anazRaureba 1 233,1 1 162,1 

saqoneli da momsaxureba 764,6 991,5 

procenti 65,1 85,0 

subsidiebi 2 473,0 2 301,0 

grantebi 0,0 0,0 

socialuri uzrunvelyofa 253,6 306,1 

sxva xarjebi 0,0 0,0 

  

saoperacio saldo 3 318,7 2 134,1 

  

arafinansuri aqtivebis cvlileba 3 245,4 2 394,6 

zrda  3 895,4 2 494,6 

kleba 650,0 100,0 

  

mTliani saldo 73,3 -260,5 

  

finansuri aqtivebis cvlileba 6,3 -301,8 

zrda 24,4 76,2 

valuta da depozitebi 24,4 76,2 

sesxebi 0,0 0,0 

aqciebi da sxva kapitali     

kleba 18,1 378,0 

valuta da depozitebi 18,1 378,0 

sesxebi 0,0 0,0 

aqciebi da sxva kapitali 0,0 0,0 

  

valdebulebebis cvlileba -10,8 -41,3 

zrda 0,0 0,0 

sagareo 0,0 0,0 

saSinao 0,0 0,0 

kleba 10,8 41,3 

sagareo     

saSinao 10,8 41,3 

  

balansi 56,2 0,0 
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ე) დადგენილების დანართი 2 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 

„დანართი 2 

ხობის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები 

და ნაშთის ცვლილება 

d a s a x e l e b a 2010 wlis gegma 2011 wlis gegma 

Semosulobebi 8 758,1 7 079,8 

Semosavlebi 8 108,1 6 979,8 

arafinansuri aqtivebis kleba 650,0 100,0 

finansuri aqtivebis kleba (naSTis gamoklebiT) 0,0 0,0 

valdebulebebis zrda 0,0 0,0 

      

gadasaxdelebi 8 695,6 7 381,6 

xarjebi 4 789,4 4 845,7 

arafinansuri aqtivebis zrda 3 895,4 2 494,6 

finansuri aqtivebis zrda (naSTis gamoklebiT) 0,0 0,0 

valdebulebebis kleba 10,8 41,3 

  

naSTis cvlileba 62,5 -301,8 

 

 

ვ) დადგენილების დანართი 3 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 

„დანართი 3 

ხობის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები 

 

S
em
o
su

l
o
be
bi
s 

ko
d
eb
i 

d a s a x e l e b a 
2010 wlis 

gegma 
2011 wlis 

gegma 

 
 

Semosulobebi 8 758,1 7 079,8 

  Semosavlebi 8 108,1 6 979,8 

 
 

arafinansuri aqtivebis kleba 650,0 100,0 

 
 

finansuri aqtivebis kleba 0,0 0,0 

 
 

valdebulebebis zrda 0,0 0,0 

 
 

 
  Semosavlebi 8 108,1 6 979,8 

11 gadasaxadebi 6 192,0 5 180,9 

11111 saSemosavlo gadasaxadi  
  

11311 qonebis gadasaxadi 6 192,0 5 180,9 

113111 saqarTvelos sawarmoTa qonebaze (garda miwisa)        4 630,0 3 060,0 

113112 ucxour sawarmoTa qonebaze (garda miwisa) 

  113113 fizikur pirTa qonebaze (garda miwisa) 2,0 
 113114 sasoflo-sameurneo daniSnulebis miwaze               100,0 80,0 

113115 arasasoflo-sameurneo daniSnulebis miwaze                                           1 460,0 2 040,9 

1136 sxva gadasaxadebi qonebaze 

  116 sxva gadasaxadebi 
  



 156

13 grantebi 1 549,5 1 402,6 

131 saerTaSoriso organizaciebidan miRebuli grantebi 
  

132 
ucxo qveynebis mTavrobebidan an maTi 

warmomadgenlobebidan miRebuli grantebi   

133 
saxelmwifo mmarTvelobis sxvadasxva donis 

organizaciebidan miRebuli grantebi 
1 549,5 1 402,6 

  gaTanabrebiTi transferi 

  

  

miznobrivi transferi delegirebuli 

uflebamosilebis gansaxorcieleblad 166,0 180,0 

  specialuri transferi 1 383,5 1 222,6 

  

m.S. infrastruqturis ganviTarebisaTvis da sxva 
mimdinare RonisZiebebis dasafinanseblad   

724,9 722,6 

  

m.S. saqarTvelos mTavrobis sarezervo fondidan 
gamoyofili saxsrebi    

  

m.S. saqarTvelos prezidentis sarezervo 
fondidan gamoyofili saxsrebi    

  

m.S. saqarTvelos regionebSi gansaxorcielebeli 
proeqtebis fondidan gamoyofili saxsrebi  

658,6 500,0 

14 sxva Semosavlebi 366,6 396,3 

141 Semosavlebi sakuTrebidan 85,0 86,0 

1411 procentebi 

  dividendebi 

    renta 85,0 86,0 

14151 
mosakrebeli bunebrivi resursebiT 

sargeblobisaTvis                      80,0 80,0 

14153 mosakrebeli nadirobis nebarTvaze 

14154 
Semosavali miwis ijaridan da marTvaSi 

(uzurfruqti, qiravnoba da sxva) gadacemidan 5,0 6,0 

14159 sxva araklasificirebuli renta 

142 saqonlisa da momsaxurebis realizacia 112,0 167,6 

1422 administraciuli mosakreblebi da gadasaxdelebi 25,0 36,9 

14222 
saerTo-saxelmwifoebrivi salicenzio 

mosakrebeli   

14223 sanebarTvo mosakrebeli 5,0 5,0 

14227 saxelmwifo baJi 
  

14229 
sajaro informaciis aslis gadaRebis 

mosakrebeli     

142210 satendero mosakrebeli 2,0 
 

142212 
samxedro savaldebulo samsaxuris gadavadebis 

mosakrebeli   

142213 saTamaSo biznesis mosakrebeli 
  

142215 
kulturuli memkvidreobis sareabilitacio 

arialis infrastruqturis adgilobrivi mosakrebeli   

142216 
adgilobrivi mosakrebeli specialuri 

(zonaluri) SeTanxmebis gacemisaTvis    

142214 
adgilobrivi mosakrebeli dasaxlebuli 

teritoriis dasufTavebisaTvis  
18,0 31,9 

142299 sxva araklasificirebuli mosakrebeli 
  

1423 
arasabazro wesiT gayiduli saqoneli da 

momsaxureba 87,0 130,7 

14231 Semosavlebi saqonlis realizaciidan 
  

14232 Semosavlebi momsaxurebis gawevidan 87,0 130,7 

143 jarimebi, sanqciebi da sauravebi  169,6 140,0 

144 nebayoflobiTi transferebi, grantebis gareSe 
  

145 Sereuli da sxva araklasificirebuli Semosavlebi 
 

2,7 
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31 arafinansuri aqtivebis kleba 650,0 100,0 

311 ZiriTadi aqtivebi 80,0 
 

314 arawarmoebuli aqtivebi 570,0 100,0 

  miwa 570,0 100,0 

  sxva bunebrivi aqtivebi 

    

32 finansuri aqtivebis kleba 0,0 0,0 

  sesxebi 
  

  aqciebi da sxva kapitali 
  

  

  valdebulebebis zrda 0,0 0,0 

  sagareo 
  

  saSinao 
  

 

 

ზ) დადგენილების დანართი 4 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 

„დანართი 4 

ხობის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური 

აქტივების საბიუჯეტო კლასიფიკაცია 

f
u
nq
c
io

na
l
u
r
i 

 
ko

d
i 

o
r
g.
 
ko

d
i 

d a s a x e l e b a 
2010 wlis 

gegma 
2011 wlis 

gegma 

  sul xobis municipaliteti 8 695,6 7 381,6 

    momuSaveTa ricxovnoba 191,0 202,0 

    xarjebi 4 789,4 4 845,7 

    Sromis anazRaureba 1 233,1 1 162,1 

    saqoneli da momsaxureba 764,6 991,5 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba 0,0 40,0 

        mivlinebebi 8,0 11,5 

        ofisis xarjebi 165,2 250,7 

        warmomadgenlobiTi xarjebi 12,0 12,0 

        kvebis xarjebi 0,0 0,0 

        samedicino xarjebi 0,0 0,1 

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 

sagnebis SeZenis xarjebi 
10,0 20,5 

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

136,4 202,2 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 433,0 454,5 

    procenti 65,1 85,0 

    subsidiebi 2 473,0 2 301,0 

    grantebi 0,0 0,0 

    socialuri uzrunvelyofa 253,6 306,1 

    sxva xarjebi 0,0 0,0 

    arafinansuri aqtivebis zrda 3 895,4 2 494,6 

    finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 
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    valdebulebebis kleba 10,8 41,3 

  

01 00 
xobis municipalitetis warmomadgenlobiTi da 

aRmasrulebeli organoebi 
1 569,5 1 732,5 

    momuSaveTa ricxovnoba 148,0 159,0 

    xarjebi 1 469,7 1 625,3 

    Sromis anazRaureba 1 015,4 944,4 

    saqoneli da momsaxureba 389,2 595,9 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba 0,0 29,1 

        mivlinebebi 6,0 8,6 

        ofisis xarjebi 125,0 202,2 

        warmomadgenlobiTi xarjebi 12,0 12,0 

        kvebis xarjebi 0,0 0,0 

        samedicino xarjebi 0,0 0,1 

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 
sagnebis SeZenis xarjebi 

0,0 0,0 

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

77,9 135,7 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 168,3 208,2 

    procenti 65,1 85,0 

    subsidiebi 0,0 0,0 

    grantebi 0,0 0,0 

    socialuri uzrunvelyofa 0,0 0,0 

    sxva xarjebi 0,0 0,0 

    arafinansuri aqtivebis zrda 89,0 65,9 

    finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 

    valdebulebebis kleba 10,8 41,3 

  

01 01 xobis municipalitetis sakrebulo 315,2 352,6 

    momuSaveTa ricxovnoba 20,0 27,0 

70111   xarjebi 307,8 337,9 

    Sromis anazRaureba 207,4 212,2 

    saqoneli da momsaxureba 100,4 125,7 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi 0,8 1,2 

        ofisis xarjebi 33,5 54,7 

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 
sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 

movla-Senaxvis xarjebi 
37,7 58,4 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 28,4 11,4 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

70111   arafinansuri aqtivebis zrda 7,4 14,7 

    finansuri aqtivebis zrda      
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    valdebulebebis kleba     

  01 02 xobis municipalitetis gamgeoba 1 138,1 1 150,2 

    momuSaveTa ricxovnoba 128,0 132,0 

70111   xarjebi 1 056,5 1 099,0 

    Sromis anazRaureba 808,0 732,2 

    saqoneli da momsaxureba 248,5 366,8 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba 0,0 29,1 

        mivlinebebi 5,2 7,4 

        ofisis xarjebi 91,5 147,5 

        warmomadgenlobiTi xarjebi 0,0 0,0 

        kvebis xarjebi 0,0 0,0 

        samedicino xarjebi 0,0 0,1 

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 
sagnebis SeZenis xarjebi 

0,0 0,0 

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

40,2 77,3 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 111,6 105,4 

    procenti 0,0 0,0 

    subsidiebi 0,0 0,0 

    grantebi 0,0 0,0 

    socialuri uzrunvelyofa 0,0 0,0 

    sxva xarjebi 0,0 0,0 

70111   arafinansuri aqtivebis zrda 81,6 51,2 

    finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 

    valdebulebebis kleba 0,0 0,0 

  
01 02 01 

xobis municipalitetis gamgeobis administraciuli 
samsaxuri 

435,9 458,5 

    momuSaveTa ricxovnoba 24,0 25,0 

    xarjebi 375,0 427,7 

    Sromis anazRaureba 194,5 177,5 

    saqoneli da momsaxureba 180,5 250,2 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba   13,6 

        mivlinebebi 1,5 2,4 

        ofisis xarjebi 49,8 79,1 

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi   0,1 

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 
sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 

movla-Senaxvis xarjebi 
31,3 49,6 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 97,9 105,4 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda 60,9 30,8 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     
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01 02 02 
xobis municipalitetis gamgeobis safinanso-

sabiujeto samsaxuri 
72,0 78,2 

    momuSaveTa ricxovnoba 9,0 10,0 

    xarjebi 70,4 67,7 

    Sromis anazRaureba 63,3 59,9 

    saqoneli da momsaxureba 7,1 7,8 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi 1,5 1,5 

        ofisis xarjebi 5,6 6,3 

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 
sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda 1,6 10,5 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  

01 02 03 
xobis municipalitetis gamgeobis ekonomikisa da 

infrastruqturis ganviTarebis samsaxuri 
120,6 93,5 

    momuSaveTa ricxovnoba 14,0 10,0 

    xarjebi 112,6 89,6 

    Sromis anazRaureba 90,6 58,2 

    saqoneli da momsaxureba 22,0 31,4 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba   8,5 

        mivlinebebi 1,5 1,8 

        ofisis xarjebi 3,8 8,1 

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 

sagnebis SeZenis xarjebi 
    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

8,2 13,0 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 8,5   

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda 8,0 3,9 

    finansuri aqtivebis zrda      



 161

    valdebulebebis kleba     

  
01 02 04 

xobis municipalitetis gamgeobis  zedamxedvelobis 

samsaxuri 
0,0 34,7 

    momuSaveTa ricxovnoba   5,0 

    xarjebi 0,0 32,7 

    Sromis anazRaureba   30,2 

    saqoneli da momsaxureba 0,0 2,5 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi   0,5 

        ofisis xarjebi   2,0 

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 
sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda   2,0 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  

01 02 05 
xobis municipalitetis gamgeobis kulturis, 
ganaTlebis, sportis, ZeglTa dacvisa da 

axalgazrdul saqmeTa samsaxuri 

46,0 48,2 

    momuSaveTa ricxovnoba 6,0 7,0 

    xarjebi 46,0 46,2 

    Sromis anazRaureba 44,0 42,1 

    saqoneli da momsaxureba 2,0 4,1 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi 0,5 0,6 

        ofisis xarjebi 1,5 3,5 

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 
sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda   2,0 

    finansuri aqtivebis zrda      
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    valdebulebebis kleba     

  

01 02 07 

xobis municipalitetis gamgeobis Sromis, 
sazogadoebrivi janmrTelobisa da socialuri 
dacvis, veteranTa, ltolvilTa da iZulebiT 
gadaadgilebul pirTa saqmeebis samsaxuri 

40,4 36,8 

    momuSaveTa ricxovnoba 5,0 5,0 

    xarjebi 39,8 34,8 

    Sromis anazRaureba 37,8 31,6 

    saqoneli da momsaxureba 2,0 3,2 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi 0,2 0,6 

        ofisis xarjebi 1,8 2,6 

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 
sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda 0,6 2,0 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  
01 02 12 

xobis municipalitetis gamgeobis teritoriuli 
organoebi 

423,2 400,3 

    momuSaveTa ricxovnoba 70,0 70,0 

    xarjebi 412,7 400,3 

    Sromis anazRaureba 377,8 332,7 

    saqoneli da momsaxureba 34,9 67,6 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba   7,0 

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi 29,0 45,9 

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 
sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

0,7 14,7 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 5,2   

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda 10,5   

    finansuri aqtivebis zrda      
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    valdebulebebis kleba     

  
01 03 sarezervo fondi 28,3 89,4 

    momuSaveTa ricxovnoba     

70112   xarjebi 28,3 89,4 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 28,3 89,4 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 
sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 28,3 89,4 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

70112   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

    valdebulebebis kleba     

  
01 05 maJoritari deputatis momsaxurebis xarjebi 12,0 12,0 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7018   xarjebi 12,0 12,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 12,0 12,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi 12,0 12,0 

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 
sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7018   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      
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    valdebulebebis kleba     

  
01 06 sabanko momsaxurebis xarjebi 0,0 2,0 

    momuSaveTa ricxovnoba     

70112   xarjebi 0,0 2,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 2,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 
sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba   2,0 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

70112   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  

01 07 
wina periodSi warmoqmnili valdebulebebis dafarva 

da sasamarTlos gadawyvetilebebis aRsrulebis 
finansuri uzrunvelyofa 

75,9 126,3 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7016   xarjebi 65,1 85,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 
sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 

movla-Senaxvis xarjebi 
    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti 65,1 85,0 

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      
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    valdebulebebis kleba 10,8 41,3 

  

02 00 
xobis municipalitetis gamgeobis saxanZro dacvisa 

da samaSvelo samsaxuri 
231,0 252,6 

    momuSaveTa ricxovnoba 35,0 35,0 

7032   xarjebi 221,0 240,6 

    Sromis anazRaureba 172,5 172,5 

    saqoneli da momsaxureba 48,5 68,1 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba   3,6 

        mivlinebebi 0,5 0,9 

        ofisis xarjebi 4,9 6,8 

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 
sagnebis SeZenis xarjebi 

10,0 20,0 

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

21,2 28,8 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 11,9 8,0 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7032   arafinansuri aqtivebis zrda 10,0 12,0 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  

03 00 
Sinagan saqmeTa saministros adgilobrivi organoebis 

dafinanseba 
114,9 63,0 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7031   xarjebi 47,8 58,8 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 47,8 58,8 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi 23,7 34,0 

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 
sagnebis SeZenis xarjebi 

  0,5 

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

24,1 24,3 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7031   arafinansuri aqtivebis zrda 67,1 4,2 

    finansuri aqtivebis zrda      
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    valdebulebebis kleba     

  
04 00 Tavdacvis RonisZiebebi 87,5 92,7 

    momuSaveTa ricxovnoba 8,0 8,0 

    xarjebi 86,2 90,9 

    Sromis anazRaureba 45,2 45,2 

    saqoneli da momsaxureba 41,0 45,7 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba 0,0 7,3 

        mivlinebebi 1,5 2,0 

        ofisis xarjebi 9,4 7,7 

        warmomadgenlobiTi xarjebi 0,0 0,0 

        kvebis xarjebi 0,0 0,0 

        samedicino xarjebi 0,0 0,0 

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 
sagnebis SeZenis xarjebi 

0,0 0,0 

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

13,2 13,4 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 16,9 15,3 

    procenti 0,0 0,0 

    subsidiebi 0,0 0,0 

    grantebi 0,0 0,0 

    socialuri uzrunvelyofa 0,0 0,0 

    sxva xarjebi 0,0 0,0 

    arafinansuri aqtivebis zrda 1,3 1,8 

    finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 

    valdebulebebis kleba 0,0 0,0 

  

04 01 
xobis municipalitetis gamgeobis wvevamdelTa, 
rezervistTa, samxedro aRricxvis, gawvevisa da 

mobilizaciis samsaxuri 
87,5 92,7 

    momuSaveTa ricxovnoba 8,0 8,0 

7021   xarjebi 86,2 90,9 

    Sromis anazRaureba 45,2 45,2 

    saqoneli da momsaxureba 41,0 45,7 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba   7,3 

        mivlinebebi 1,5 2,0 

        ofisis xarjebi 9,4 7,7 

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 

sagnebis SeZenis xarjebi 
    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

13,2 13,4 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 16,9 15,3 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7021   arafinansuri aqtivebis zrda 1,3 1,8 

    finansuri aqtivebis zrda      
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    valdebulebebis kleba     

  

05 00 
infrastruqturis mSenebloba, reabilitacia da 

eqsploatacia 
3 808,3 2 720,0 

    momuSaveTa ricxovnoba 0,0 0,0 

    xarjebi 420,6 520,9 

    Sromis anazRaureba 0,0 0,0 

    saqoneli da momsaxureba 204,6 175,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba 0,0 0,0 

        mivlinebebi 0,0 0,0 

        ofisis xarjebi 2,2 0,0 

        warmomadgenlobiTi xarjebi 0,0 0,0 

        kvebis xarjebi 0,0 0,0 

        samedicino xarjebi 0,0 0,0 

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 
sagnebis SeZenis xarjebi 

0,0 0,0 

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 

movla-Senaxvis xarjebi 
0,0 0,0 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 202,4 175,0 

    procenti 0,0 0,0 

    subsidiebi 216,0 345,9 

    grantebi 0,0 0,0 

    socialuri uzrunvelyofa 0,0 0,0 

    sxva xarjebi 0,0 0,0 

    arafinansuri aqtivebis zrda 3 387,7 2 199,1 

    finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 

    valdebulebebis kleba 0,0 0,0 

  

05 01 
gzebis  mSeneblobis, rekonsruqciisa da movla-

Senaxvis xarjebi 
857,6 672,3 

    momuSaveTa ricxovnoba     

70451   xarjebi 0,0 30,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 30,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 
sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba   30,0 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

70451   arafinansuri aqtivebis zrda 857,6 642,3 

    finansuri aqtivebis zrda      
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    valdebulebebis kleba     

  05 02 veterinariis xarjebi 0,0 10,0 

    momuSaveTa ricxovnoba     

70455   xarjebi 0,0 10,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 10,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 
sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba   10,0 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

70455   arafinansuri aqtivebis zrda   0,0 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  
05 03 

sarwyavi arxebis da napirsamagri nagebobebis mowyoba, 
reabilitacia da eqsploatacia 

1 038,3 584,7 

    momuSaveTa ricxovnoba     

70421   xarjebi 0,0 0,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 
sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 

movla-Senaxvis xarjebi 
    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

70421   arafinansuri aqtivebis zrda 1 038,3 584,7 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  05 04 wylis sistemis reabilitacia da eqsploatacia 492,7 129,8 

    momuSaveTa ricxovnoba     
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7063   xarjebi 0,0 0,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 
sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi   0,0 

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7063   arafinansuri aqtivebis zrda 492,7 129,8 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  
05 05 

sakanalizacio da sameloracio sistemebis mowyoba-
reabilitaciis RonisZiebebi 

115,5 354,2 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7052   xarjebi 0,0 0,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 

sagnebis SeZenis xarjebi 
    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7052   arafinansuri aqtivebis zrda 115,5 354,2 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  05 06 Sps `xobi dasufTaveba da ganaTeba~ 216,0 345,9 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7061   xarjebi 216,0 345,9 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 
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        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi   0,0 

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 
sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba   0,0 

    procenti     

    subsidiebi 216,0 345,9 

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi 0,0   

7061   arafinansuri aqtivebis zrda 0,0 0,0 

    finansuri aqtivebis zrda    0,0 

    valdebulebebis kleba     

  05 07 gare ganaTebis reabilitacia da eqsploatacia 524,0 30,4 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7064   xarjebi 130,0 25,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 130,0 25,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 
sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 130,0 25,0 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7064   arafinansuri aqtivebis zrda 394,0 5,4 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  05 08 dasufTavebis RonisZiebebi 97,4 110,0 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7051   xarjebi 72,4 110,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 72,4 110,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi   0,0 

        warmomadgenlobiTi xarjebi     
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        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 

sagnebis SeZenis xarjebi 
    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 72,4 110,0 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi 0,0 0,0 

7051   arafinansuri aqtivebis zrda 25,0   

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  05 09 keTilmowyoba 466,8 482,7 

    momuSaveTa ricxovnoba     

    xarjebi 2,2 0,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 2,2 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi 2,2   

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 
sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda 464,6 482,7 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  06 00 saganmanaTleblo RonisZiebebi 1 678,0 1 172,4 

    momuSaveTa ricxovnoba 0,0 0,0 

    xarjebi 1 353,7 1 028,6 

    Sromis anazRaureba 0,0 0,0 

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba 0,0 0,0 

        mivlinebebi 0,0 0,0 

        ofisis xarjebi 0,0 0,0 

        warmomadgenlobiTi xarjebi 0,0 0,0 

        kvebis xarjebi 0,0 0,0 

        samedicino xarjebi 0,0 0,0 

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 
sagnebis SeZenis xarjebi 

0,0 0,0 
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    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 

movla-Senaxvis xarjebi 
0,0 0,0 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

    procenti 0,0 0,0 

    subsidiebi 1 353,7 1 028,6 

    grantebi 0,0 0,0 

    socialuri uzrunvelyofa 0,0 0,0 

    sxva xarjebi 0,0 0,0 

    arafinansuri aqtivebis zrda 324,3 143,8 

    finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 

    valdebulebebis kleba 0,0 0,0 

  06 01  skolamdeli ganaTlebis dafinanseba 1 156,7 667,9 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7091   xarjebi 1 024,7 649,2 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 
sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi 1 024,7 649,2 

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7091   arafinansuri aqtivebis zrda 132,0 18,7 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  06 02 sajaro skolebis dafinanseba 230,3 117,4 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7092   xarjebi 38,0 4,3 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 
sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     
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    subsidiebi 38,0 4,3 

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7092   arafinansuri aqtivebis zrda 192,3 113,1 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  06 03 a(a)ip `xobis municipalitetis ganaTlebis centri~ 291,0 331,9 

    momuSaveTa ricxovnoba     

    xarjebi 291,0 319,9 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 

sagnebis SeZenis xarjebi 
    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi 291,0 319,9 

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda   12,0 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  
06 04 

a(a)ip `xobis municipalitetis profesiuli 
swavlebis centri~ 

0,0 55,2 

    momuSaveTa ricxovnoba     

    xarjebi 0,0 55,2 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 
sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi   55,2 

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     
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    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  07 00 sportuli da kulturuli RonisZiebebi 821,4 912,5 

    momuSaveTa ricxovnoba 0,0 0,0 

    xarjebi 805,4 844,7 

    Sromis anazRaureba 0,0 0,0 

    saqoneli da momsaxureba 33,5 48,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba 0,0 0,0 

        mivlinebebi 0,0 0,0 

        ofisis xarjebi 0,0 0,0 

        warmomadgenlobiTi xarjebi 0,0 0,0 

        kvebis xarjebi 0,0 0,0 

        samedicino xarjebi 0,0 0,0 

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 

sagnebis SeZenis xarjebi 
0,0 0,0 

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

0,0 0,0 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 33,5 48,0 

    procenti 0,0 0,0 

    subsidiebi 771,9 796,7 

    grantebi 0,0 0,0 

    socialuri uzrunvelyofa 0,0 0,0 

    sxva xarjebi 0,0 0,0 

    arafinansuri aqtivebis zrda 16,0 67,8 

    finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 

    valdebulebebis kleba 0,0 0,0 

  07 01 sportuli RonisZiebebis dafinanseba 14,6 32,0 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7081   xarjebi 14,6 32,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 14,6 32,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 

sagnebis SeZenis xarjebi 
    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 14,6 32,0 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7081   arafinansuri aqtivebis zrda   0,0 

    finansuri aqtivebis zrda      
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    valdebulebebis kleba     

  07 02 a(a)ip `xobis municipalitetis kulturis centri~ 421,7 494,5 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7082   xarjebi 405,7 426,7 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 
sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi 405,7 426,7 

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7082   arafinansuri aqtivebis zrda 16,0 67,8 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  
07 03 

 axalgazrduli organizaciebis RonisZiebebis 
dafinanseba 

8,4 10,0 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7084   xarjebi 8,4 10,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 8,4 10,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 
sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 

movla-Senaxvis xarjebi 
    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 8,4 10,0 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7084   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  07 04 Sps `safexburTo klubi `kolxeTi~ 326,8 330,0 

    momuSaveTa ricxovnoba     
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7081   xarjebi 326,8 330,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 
sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi 326,8 330,0 

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7081   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  07 08 regionaluri televiziis Tanadafinanseba 0,0 0,0 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7082   xarjebi 0,0 0,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 
sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 

movla-Senaxvis xarjebi 
    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi   0,0 

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7082   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  07 09 Sps `xobis moambe~ 39,4 40,0 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7083   xarjebi 39,4 40,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     
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        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 
sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi 39,4 40,0 

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7083   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  
07 10 

ZeglTa dacvisa da kulturuli memkvidreobis 
dafinanseba 

10,5 6,0 

    momuSaveTa ricxovnoba     

    xarjebi 10,5 6,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 10,5 6,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 
sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 10,5 6,0 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  08 00 socialuri da jandacvis programebi 385,0 435,9 

    momuSaveTa ricxovnoba 0,0 0,0 

    xarjebi 385,0 435,9 

    Sromis anazRaureba 0,0 0,0 

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba 0,0 0,0 

        mivlinebebi 0,0 0,0 

        ofisis xarjebi 0,0 0,0 

        warmomadgenlobiTi xarjebi 0,0 0,0 
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        kvebis xarjebi 0,0 0,0 

        samedicino xarjebi 0,0 0,0 

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 

sagnebis SeZenis xarjebi 
0,0 0,0 

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

0,0 0,0 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

    procenti 0,0 0,0 

    subsidiebi 131,4 129,8 

    grantebi 0,0 0,0 

    socialuri uzrunvelyofa 253,6 306,1 

    sxva xarjebi 0,0 0,0 

    arafinansuri aqtivebis zrda 0,0 0,0 

    finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 

    valdebulebebis kleba 0,0 0,0 

  08 01 sazogadoebrivi jandacvis momsaxureba 131,4 129,8 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7074   xarjebi 131,4 129,8 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 
sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi 131,4 129,8 

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7074   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  
08 02 

ufaso sasadilosa da xandazmulTa binaze 
momsaxurebis dafinanseba 

81,2 79,5 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7102   xarjebi 81,2 79,5 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     



 179

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 

sagnebis SeZenis xarjebi 
    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba   0,0 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa 81,2 79,5 

    sxva xarjebi     

7102   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  08 04 veteranTa dakrZalvis xarjebi 6,2 5,0 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7103   xarjebi 6,2 5,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 
sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa 6,2 5,0 

    sxva xarjebi     

7103   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  08 05 avadmyofTa socialuri dacva 62,0 0,0 

    momuSaveTa ricxovnoba     

71011   xarjebi 62,0 0,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 
sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

    



 180

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa 62,0   

    sxva xarjebi     

71011   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  08 06 ojaxebisa da bavSvebis socialuri dacva 104,2 68,6 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7104   xarjebi 104,2 68,6 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 
sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa 104,2 68,6 

    sxva xarjebi     

7104   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  08 07 erTjeradi daxmareba 0,0 65,0 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7109   xarjebi 0,0 65,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 
sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     
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    socialuri uzrunvelyofa   65,0 

    sxva xarjebi     

7109   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  08 08 xanZriTa da stiqiiT dazaralebulTa daxmareba 0,0 88,0 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7076   xarjebi 0,0 88,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 

sagnebis SeZenis xarjebi 
    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa   88,0 

    sxva xarjebi     

7076   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     
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თ) დადგენილების დანართი 5 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:  

„დანართი 5 

ხობის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური 

აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია 

f
u
nq
c
io

na
l
u
r
i 

ko
d
i 

d a s a x e l e b a  
 2010 wlis  

gegma 

 2011 wlis  

gegma 

701 saerTo daniSnulebis saxelmwifo momsaxureba 1 569,5     1 732,5     

7011 
aRmasrulebeli da warmomadgenlobiTi organoebis 

saqmianobis uzrunvelyofa, finansuri da fiskaluri saqmianoba, 

sagareo urTierTobebi 

1 481,6     1 594,2     

70111 
aRmasrulebeli da warmomadgenlobiTi organoebis 

saqmianobis uzrunvelyofa 
1 453,3     1 502,8     

70112 finansuri da fiskaluri saqmianoba 28,3     91,4     

70113 sagareo urTierTobebi     

7012 sagareo ekonomikuri daxmareba 0,0     0,0     

70121 
ekonomikuri daxmareba ganviTarebad da gardamavali 

ekonomikis mqone qveynebs  
    

70122 
saerTaSoriso organizaciebis meSveobiT gaweuli 

ekonomikuri daxmareba 
    

7013 saerTo daniSnulebis momsaxureba 0,0     0,0     

70131 saerTo sakadro momsaxureba     

70132 
saerTo daniSnulebis dagegmva da  statistikuri 

momsaxureba 
    

70133 saerTo daniSnulebis sxva momsaxureba 0,0     0,0     

7014 fundamenturi samecniero kvlevebi     

7015 
gamoyenebiTi kvlevebi saerTo daniSnulebis saxelmwifo 

momsaxurebaSi 
    

7016 valTan dakavSirebuli operaciebi  75,9     126,3     

7017 
saerTo daniSnulebis fuladi nakadebi mTavrobis sxvadasxva 

dones Soris 
    

7018 
sxva araklasificirebuli saqmianoba saerTo daniSnulebis 

saxelmwifo momsaxurebaSi 
12,0     12,0     

702 Tavdacva 87,5     92,7     

7021 SeiaraRebuli Zalebi 87,5     92,7     

7022 samoqalaqo Tavdacva 0,0     0,0     

7023 sagareo samxedro daxmareba     

7024 gamoyenebiTi kvlevebi Tavdacvis sferoSi     

7025 sxva araklasificirebuli saqmianoba Tavdacvis sferoSi 0,0     0,0     

703 sazogadoebrivi wesrigi da usafrTxoeba 345,9     315,6     

7031 policiis samsaxuri da saxelmwifo dacva 114,9     63,0     

7032 xanZarsawinaaRmdego dacva 231,0     252,6     

7033 sasamarTloebi da prokuratura     

7034 sasjelaRsrulebis dawesebulebebi     

7035 
gamoyenebiTi kvlevebi sazogadoebrivi wesrigisa da 

usafrTxoebis sferoSi 
    

7036 
sxva araklasificirebuli saqmianoba sazogadoebrivi 

wesrigisa da usafrTxoebis sferoSi 
    

704 ekonomikuri saqmianoba 1 895,9     1 267,0     
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7041 
saerTo ekonomikuri, komerciuli da SromiT resursebTan 

dakavSirebuli saqmianoba 
0,0     0,0     

70411 saerTo ekonomikuri da komerciuli saqmianoba     

70412 SromiT resursebTan dakavSirebuli saqmianoba     

7042 
soflis meurneoba, satyeo meurneoba, meTevzeoba da 

monadireoba 
1 038,3     594,7     

70421 soflis meurneoba 1 038,3     594,7     

70422 satyeo meurneoba     

70423 meTevzeoba da monadireoba     

7043 saTbobi da energetika 0,0     0,0     

70431 naxSiri da sxva saxis myari mineraluri sawvavi     

70432 navTobi da bunebrivi airi     

70433 birTvuli sawvavi     

70434 sxva saxis sawvavi     

70435 eleqtroenergetika     

70436 araeleqtruli (mzis, qaris, wylis) energia     

7044 
samTomompovebeli da gadamamuSavebeli mrewveloba, 

mSenebloba  
0,0     0,0     

70441 
mineraluri resursebis mopoveba, mineraluri sawvavis 

garda 
    

70442 gadamamuSavebeli mrewveloba     

70443 mSenebloba     

7045 transporti 857,6     672,3     

70451 saavtomobilo transporti da gzebi 857,6     672,3     

70452 sazRvao transporti     

70453 sarkinigzo transporti     

70454 sahaero transporti     

70455 milsadenebi da sxva saxis satransporto saSualebebi 0,0     0,0     

7046 kavSirgabmuloba     

7047 ekonomikis sxva dargebi 0,0     0,0     

70471 vaWroba, maragebis Seqmna, Senaxva da dasawyobeba     

70472 sastumroebi da restornebi     

70473 turizmi     

70474 mravalmiznobrivi ganviTarebis proeqtebi     

7048 gamoyenebiTi kvlevebi ekonomikuri saqmianobis sferoSi 0,0     0,0     

70481 
gamoyenebiTi kvlevebi saerTo ekonomikur, komerciul 

da SromiT resursebTan dakavSirebul saqmianobaSi 
    

70482 
gamoyenebiTi kvlevebi soflis meurneobaSi, satyeo 

meurneobaSi, meTevzeobasa da monadireobaSi 
    

70483 gamoyenebiTi kvlevebi saTbobsa da energetikaSi     

70484 
gamoyenebiTi kvlevebi samTomompovebel da 

gadamamuSavebel mrewvelobasa da mSeneblobaSi 
    

70485 gamoyenebiTi kvlevebi transportis sferoSi     

70486 gamoyenebiTi kvlevebi kavSirgabmulobis sferoSi     

70487 
gamoyenebiTi kvlevebi sxva saxis ekonomikur 

saqmianobaSi 
    

7049 sxva araklasificirebuli saqmianoba ekonomikur saqmianobaSi     

705 garemos dacva 428,9     810,1     

7051 narCenebis Segroveba, gadamuSaveba da ganadgureba 313,4     455,9     

7052 Camdinare wylebis marTva 115,5     354,2     

7053 garemos dabinZurebis winaaRmdeg brZola     

7054 biomravalferovnebisa da landSaftebis dacva     

7055 gamoyenebiTi kvlevebi garemos dacvis sferoSi     
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7056 
sxva araklasificirebuli saqmianoba garemos dacvis 

sferoSi 
    

706 sabinao-komunaluri meurneoba 1 483,5     642,9     

7061 binaTmSenebloba 0,0     0,0     

7062 komunaluri meurneobis ganviTareba 466,8     482,7     

7063 wyalmomarageba 492,7     129,8     

7064 gare ganaTeba 524,0     30,4     

7065 gamoyenebiTi kvlevebi sabinao-komunalur meurneobaSi     

7066 
sxva araklasificirebuli saqmianoba sabinao-komunalur 

meurneobaSi 
    

707 janmrTelobis dacva 131,4     129,8     

7071 samedicino produqcia, mowyobilobebi da aparatebi     

70711 farmacevtuli produqcia     

70712 sxva samedicino produqcia     

70713 Terapiuli daniSnulebis mowyobilobebi da aparatebi     

7072 ambulatoriuli momsaxureba 0,0     0,0     

70721 zogadi profilis ambulatoriuli momsaxureba     

70722 specializebuli ambulatoriuli momsaxureba     

70723 stomatologiuri momsaxureba     

70724 saSualo samedicino personalis momsaxureba     

7073 saavadmyofoebis momsaxureba 0,0     0,0     

70731 zogadi profilis saavadmyofoebis momsaxureba     

70732 specializebuli saavadmyofoebis momsaxureba     

70733 
samedicino centrebisa da samSobiaro saxlebis 

momsaxureba 
    

70734 
sanatoriumebisa da gamajansaRebeli saxlebis 

momsaxureba 
    

7074 sazogadoebrivi jandacvis momsaxureba 131,4     129,8     

7075 gamoyenebiTi kvlevebi janmrTelobis dacvis sferoSi     

7076 
sxva araklasificirebuli saqmianoba janmrTelobis dacvis 

sferoSi 
0,0     0,0     

708 dasveneba, kultura da religia 821,4     912,5     

7081 momsaxureba dasvenebisa da sportis sferoSi 341,4     362,0     

7082 momsaxureba kulturis sferoSi 421,7     494,5     

7083 teleradiomauwyebloba da sagamomcemlo saqmianoba 39,4     40,0     

7084 religiuri da sxva saxis sazogadoebrivi saqmianoba 8,4     10,0     

7085 
gamoyenebiTi kvlevebi dasvenebis, kulturisa da religiis 

sferoSi 
10,5     6,0     

7086 
sxva araklasificirebuli saqmianoba dasvenebis, kulturisa 

da religiis sferoSi 
    

709 ganaTleba 1 678,0     1 172,4     

7091 skolamdeli aRzrda 1 156,7     667,9     

7092 zogadi ganaTleba 230,3     117,4     

70921 dawyebiTi zogadi ganaTleba     

70922 sabazo zogadi ganaTleba     

70923 saSualo zogadi ganaTleba     

7093 profesiuli ganaTleba   55,2     

7094 umaRlesi ganaTleba 0,0     0,0     

70941 umaRlesi profesiuli ganaTleba     

70942 umaRlesi akademiuri ganaTleba     

7095 umaRlesisSemdgomi ganaTleba     

7096 ganaTlebis sferos damxmare momsaxureba     

7097 gamoyenebiTi kvlevebi ganaTlebis sferoSi     



 185

7098 sxva araklasificirebuli saqmianoba ganaTlebis sferoSi 291,0     331,9     

710 socialuri dacva 253,6     306,1     

7101 
avadmyofTa da SezRuduli SesaZleblobis mqone pirTa 

socialuri dacva 
62,0     0,0     

71011 avadmyofTa socialuri dacva 62,0     0,0     

71012 
SezRuduli SesaZleblobis mqone pirTa socialuri 

dacva 
    

7102 xandazmulTa socialuri dacva 81,2     79,5     

7103 marCenaldakargul pirTa socialuri dacva 6,2     5,0     

7104 ojaxebisa da bavSvebis socialuri dacva 104,2     221,6     

7105 umuSevarTa socialuri dacva     

7106 sacxovrebliT uzrunvelyofa     

7107 
socialuri gaucxoebis sakiTxebi, romlebic ar eqvemdebareba 

klasifikacias 
    

7108 gamoyenebiTi kvlevebi socialuri dacvis sferoSi     

7109 
sxva araklasificirebuli saqmianoba socialuri dacvis 

sferoSi 
0,0     0,0     

  sul 8 695,6     7 381,6     

 

 

 

5. დადგენილება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                    მ. ჭოხონელიძე 
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ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 
 

დადგენილება N43 

 

ქ. ხობი                                                                                                                 2011 წლის 27 ივნისი 
 

„ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების 

სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 

25 თებერვლის N26 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონისა და 

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო ადგენს:  

1. „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების 

სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 

25 თებერვლის N26 დადგენილებაში („საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე“, ვებგვერდი, 

110307104, 21.03.2011 წ.) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილების დანართის მე-7 მუხლის „ტ“ 

ქვეპუნქტი ამოღებულ იქნეს. 

2.  დადგენილება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე.  

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                   მ. ჭოხონელიძე 
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ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 
 

დადგენილება N44 

 

ქ. ხობი                                                                                                                 2011 წლის 27 ივნისი 
 

„ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ფორმისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის 

დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 10 მაისის N41 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონისა და 

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო ადგენს:  

1. „ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ფორმისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის 

დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 10 მაისის N41 

დადგენილებაში („საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე“, ვებგვერდი, 110517015, 20.05.2011 წ,) 

შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:  

ა) დადგენილების პრეამბულა ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:  

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის, „მკაცრი 

აღრიცხვის ფორმების შესახებ“ საქართველოს კანონისა და „მკაცრი აღრიცხვის ფორმების ნუსხის, 

მკაცრი აღრიცხვის ფორმების რეგისტრაციის წესისა და მკაცრი აღრიცხვის ფორმების 

რეგისტრაციის ჟურნალის ფორმის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 

2005 წლის 2 აგვისტოს N669 ბრძანების საფუძველზე, ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

ადგენს:“; 

ბ) დადგენილების მე-2 დანართის პირველი მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი 

რედაქციით: 

„1. აღნიშნული წესი შემუშავებულია „მკაცრი აღრიცხვის ფორმების შესახებ“ საქართველოს 

კანონისა და „მკაცრი აღრიცხვის ფორმების ნუსხის, მკაცრი აღრიცხვის ფორმების რეგისტრაციის 

წესისა და მკაცრი აღრიცხვის ფორმების რეგისტრაციის ჟურნალის ფორმის დამტკიცების 

თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2005 წლის 2 აგვისტოს N669 ბრძანების 

საფუძველზე.“; 

გ) დადგენილების მე-2 დანართის მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„მუხლი 3 

ხობის  მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახურის უფლებამოსილი პირი, 

კანონის მოთხოვნის შესაბამისად, ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმს შემოსავლის და 

გასავლის ჟურნალში სათანადო აღნიშვნისა და ხელმოწერის შემდეგ წარუდგენს შესაბამის 

უწყებას.“; 

დ) დადგენილების მე-2 დანართის მე-4 მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტები ჩამოყალიბდეს 

შემდეგი რედაქციით: 

„1. ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ფორმების მიღება, აღრიცხვა და გაცემა 

ხორციელდება „მკაცრი აღრიცხვის ფორმების ნუსხის, მკაცრი აღრიცხვის ფორმების 

რეგისტრაციის წესისა და მკაცრი აღრიცხვის ფორმების რეგისტრაციის ჟურნალის ფორმის 

დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2005 წლის 2 აგვისტოს N669 

ბრძანებისა და ამ წესის შესაბამისად. ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ფორმების 

მიღებისა და გაცემის რაოდენობრივი აღრიცხვა წარმოებს მკაცრი აღრიცხვის დოკუმენტის 

შემოსავლისა და გასავლის ჟურნალში. 

2. ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმების შემოსავლისა და გასავლის ჟურნალი უნდა 

იყოს სათანადო წესით დანომრილი, აკინძული, ზონარგაყრილი და ბეჭედდასმული. ჟურნალი 
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უნდა შეესაბამებოდეს „მკაცრი აღრიცხვის ფორმების ნუსხის, მკაცრი აღრიცხვის ფორმების 

რეგისტრაციის წესისა და მკაცრი აღრიცხვის ფორმების რეგისტრაციის ჟურნალის ფორმის 

დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2005 წლის 2 აგვისტოს №669 

ბრძანებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს.“; 

ე) დადგენილების მე-2 დანართის მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„მუხლი 5 

„მკაცრი აღრიცხვის ფორმების შესახებ“ საქართველოს კანონისა და „მკაცრი აღრიცხვის ფორმების 

ნუსხის, მკაცრი აღრიცხვის ფორმების რეგისტრაციის წესისა და მკაცრი აღრიცხვის ფორმების 

რეგისტრაციის ჟურნალის ფორმის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 

2005 წლის 2 აგვისტოს N669 ბრძანებისა და წინამდებარე წესის დამრღვევი პირი პასუხს აგებს 

კანონით დადგენილი წესით.“. 

2. დადგენილება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე. 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

 

დადგენილება N45 

 

2011 წლის 27 ივლისი 

 

ხობის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ხამისკური 

 

„ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 1 ოქტომბრის N10 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე 

 

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: 

  

მუხლი 1. 

„ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 1 ოქტომბრის N10 დადგენილებაში („საქართველოს 

საკანონმდებლო მაცნე“ N42 22.10.2010 წ.) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით 

დამტკიცებული დებულების მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„2. ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული ორგანოებია: 

ა) გამგეობის ტერიტორიული ორგანო ქალაქ ხობში; 

ბ) გამგეობის ტერიტორიული ორგანო ახალი ხიბულის თემში (სოფლები: ახალი ხიბულა; 

გაშფერდი; ზუბი); 

გ) გამგეობის ტერიტორიული ორგანო ახალსოფლის თემში (სოფლები: ახალსოფელი; განთიადი; 

გაღმა პირველი ხორგა); 

დ) გამგეობის ტერიტორიული ორგანო ბიის თემში (სოფლები: ბია; ბია-საშონიო; ზემო ბია); 

ე) გამგეობის ტერიტორიული ორგანო გურიფულის თემში (სოფლები: პირველი გურიფული; 

მეორე გურიფული); 

ვ) გამგეობის ტერიტორიული ორგანო ზემო ქვალონის თემში (სოფლები: ზემო ქვალონი; 

საალანიო-საფაჩულიო, სახოჭოლავო); 

ზ) გამგეობის ტერიტორიული ორგანო თორსა-დღვაბის თემში (სოფლები: თორსა; დღვაბა; 

საბუკიო); 

თ) გამგეობის ტერიტორიული ორგანო ნოჯიხევის თემში (სოფლები: ნოჯიხევი; დასახლება; ზენი; 

კუთხენოჯიხევი; ნაფოშტუ); 

ი) გამგეობის ტერიტორიული ორგანო პირველი მაისის თემში (სოფლები: ბულიწყუ; საკვიკვინიო; 

ჭიხუ); 

კ) გამგეობის ტერიტორიული ორგანო საჯიჯაოს  თემში (სოფლები: ზენი; გაღმა საჯიჯაო; ზუბი; 

ჯაპიშაქარი); 

ლ) გამგეობის ტერიტორიული ორგანო ქარიატის თემში (სოფლები: გაღმა ქარიატა; გამოღმა 

ქარიატა); 

მ) გამგეობის ტერიტორიული ორგანო ქვემო ქვალონის თემში (სოფლები: გიმოზგონჯილი; 

ბულიში; გვიმარონი; დურღენა; ჭითაუშქური); 

ნ) გამგეობის ტერიტორიული ორგანო შუა ხორგის თემში (სოფლები: გამოღმა შუა ხორგა; გაღმა 

შუა ხორგა; ყორათი); 

ო) გამგეობის ტერიტორიული ორგანო ჭალადიდის თემში (სოფლები: საბაჟო; საქორქიო; 

საღვამიჩავო; საჭოჭუო); 
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პ) გამგეობის ტერიტორიული ორგანო ხამისკურის თემში (სოფლები: ხამისკური, საკუკავო, 

საქირიო); 

ჟ) გამგეობის ტერიტორიული ორგანო ხეთის თემში (სოფლები: ხეთა, ლარჩვა, ნოჩხონი, 

ოხვამეკარი, წინაგოლა); 

რ)  გამგეობის ტერიტორიული ორგანო სოფელ პატარა ფოთში; 

ს) გამგეობის ტერიტორიული ორგანო სოფელ პირველ ხორგაში (სოფელი გამოღმა პირველი 

ხორგა); 

ტ) გამგეობის ტერიტორიული ორგანო სოფელ საგვიჩიოში; 

უ) გამგეობის ტერიტორიული ორგანო სოფელ ყულევში; 

ფ) გამგეობის ტერიტორიული ორგანო სოფელ შავღელეში. 

ქ) გამგეობის ტერიტორიული ორგანო სოფელ ძველ ხიბულაში.“. 

 

მუხლი 2.  

გამგეობის იმ ტერიტორიული ორგანოების ხელმძღვანელთა სამსახურებრივი ბეჭდები, რომელთა 

სამოქმედო ტერიტორიაზე არსებული ადმინისტრაციული ერთეულების თემებად გარდაქმნასაც 

ეს დადგენილება ითვალისწინებს, ინარჩუნებენ იურიდიულ ძალას 2011 წლის 31 დეკემბრის 

ჩათვლით და მათი გამოყენება გაგრძელდეს ამ მუხლში მითითებულ ვადამდე. 

 

მუხლი 3. 

დაევალოს ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობას, უზრუნველყოს სამსახურებრივი ბეჭდების 

დამზადება: 

ა) ამ დადგენილების პირველ მუხლში მითითებულ თემებში შექმნილი გამგეობის ტერიტორიული 

ორგანოების ხელმძღვანელებისთვის - 2012 წლის 1 იანვრამდე; 

ბ) სოფელ შავღელეში გამგეობის ტერიტორიული ორგანოს ხელმძღვანელისთვის - 2011 წლის 1 

სექტემბრამდე. 

 

მუხლი 4. 

1. ეს დადგენილება, გარდა მე-3 მუხლისა, ამოქმედდეს 2011 წლის 1 სექტემბრიდან. 

2. ამ დადგენილების მე-3 მუხლი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

 

დადგენილება N46 

 

2011 წლის 27 ივლისი 

 

ხობის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ხამისკური 

 

„ხობის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავ-მოძრავი ქონების (გარდა მიწისა) 

სარგებლობის ფორმით გადაცემის საწყისი წლიური ქირის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 25 ივნისის N124 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე 

 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონისა და 

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო ადგენს:  

1. „ხობის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავ-მოძრავი ქონების (გარდა მიწისა) 

სარგებლობის ფორმით გადაცემის საწყისი წლიური ქირის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 25 ივნისის N124 დადგენილებაში (გაზეთი 

„ახალი სამკუთხედი“ N18-20 20.07.2009 წ.) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილების პირველი 

პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„1. ხობის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავ-მოძრავი ქონების (გარდა მიწისა) 

სარგებლობაში გადაცემისას, საწყისი წლიური ქირის ოდენობა განისაზღვროს ქონების საბალანსო 

ღირებულების არანაკლებ 10%-ის და არაუმეტეს 40%-ის ოდენობით.“ 

2. დადგენილება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე. 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

 

დადგენილება N47 

 

2011 წლის 27 ივლისი 

 

ხობის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ხამისკური 

 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე I კლასს დაქვემდებარებულ შენობა-ნაგებობათა 

სახეობების, ზონების და პირობების განსაზღვრის შესახებ  

 

 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონისა და 

„მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ“ საქართველოს 

მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის N57 დადგენილების შესაბამისად, ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო ადგენს: 

1. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე I კლასს დაქვემდებარებულ შენობა-

ნაგებობათა სახეობები, ზონები და პირობები თანახმად დანართისა. 

2. დადგენილება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე. 
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დანართი 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2011 წლის 27 ივლისის N47 დადგენილებისა 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე I კლასს დაქვემდებარებულ შენობა-ნაგებობათა 

სახეობები, ზონები და პირობები 

 

მუხლი 1. 

1. ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე იმ ზონების, პირობებისა და I კლასს 

დაქვემდებარებულ შენობა-ნაგებობათა სახეობების განსაზღვრა, რომელთა 

განთავსება/მშენებლობა შესაძლებელია მშენებლობის ნებართვის გარეშე ხორციელდება 

„მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ“ საქართველოს 

მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის N57 დადგენილების საფუძველზე. 

2. დადგენილებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვს იგივე მნიშვნელობა, რაც „მშენებლობის 

ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2009 

წლის 24 მარტის N57 დადგენილებაში გამოყენებულ ტერმინებს. 

 

მუხლი 2. 

1. მშენებლობის ნებართვა არ ესაჭიროება I კლასს მიკუთვნებულ შემდეგი შენობა-ნაგებობების 

მშენებლობას: 

ა) 60 მ2-მდე სართულების იატაკის დონეებზე განაშენიანების ჯამური ფართობის, 5 მ-მდე 

სიმაღლისა და გრუნტის ზედაპირიდან საშუალოდ 2 მ-მდე ჩაღრმავების მქონე შენობა;  

ბ) 20 მ3-მდე მოცულობის, 10 მ-მდე სიმაღლისა და გრუნტის ზედაპირიდან საშუალოდ 10 მ-მდე 

ჩაღრმავების მქონე ნაგებობა;  

გ) შენობა-ნაგებობა, რომლის მალის, ფერმის ან სხვა კონსტრუქციული ელემენტის  სიგრძე  

ნაკლები  ან  ტოლია 5 მ-ისა; 

დ) V კატეგორიის ელექტროსადგურები (ჰიდროელექტროსადგური 50 კვტ-მდე, მზის და 

ბიოგაზის დანადგარი); 

 ე) გარე რეკლამის განთავსების ნებართვით გათვალისწინებული ნაგებობა; 

 ვ) საზოგადოებრივ ადგილებში გარე ვაჭრობისათვის განკუთვნილი 2,5 მ-მდე სიმაღლისა და 6 მ2-

მდე ფართობის მქონე დროებითი შენობა-ნაგებობები ან/და დანადგარები. 

2. პირველი პუნქტით განსაზღვრული შენობა-ნაგებობის მშენებლობა წარმოებს ნებართვის 

მიღების გარეშე. მშენებლობის მწარმოებელი ვალდებულია დაიცვას კანონმდებლობით, მათ 

შორის, სამშენებლო  რეგლამენტებით გათვალისწინებული მოთხოვნები. 

 

მუხლი 3. 

1. I კლასის შენობა-ნაგებობის მშენებლობის მწარმოებელი/დამკვეთი ვალდებულია განზრახული 

მშენებლობის შესახებ განცხადებით აცნობოს მშენებლობის ნებართვის გამცემ ორგანოს.  

2. პირველი პუნქტის „ა“-„გ“ და ,,ე“-„ვ“ ქვეპუნქტებით განსაზღვრულ შემთხვევებში შესაბამისი 

მიწის ნაკვეთის მესაკუთრე ან/და მოსარგებლე ვალდებულია, განცხადებაში ასახოს ინფორმაცია 

მიწის ნაკვეთის რეგისტრაციის შესახებ, ხოლო ,,დ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრულ შემთხვევაში 

განცხადებას დაურთოს მიწის ნაკვეთის საკუთრების ან სარგებლობის დამადასტურებელი 

დოკუმენტი.  

3. გარე რეკლამის განთავსების ნებართვით გათვალისწინებული ნაგებობის მშენებლობის 

შემთხვევაში გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის მფლობელმა განცხადებას უნდა დაურთოს: 

ა) გარე რეკლამის განთავსების ნებართვა; 

ბ) გარე რეკლამის განთავსების ადგილის ტოპოგრაფიული რუკა განთავსების ადგილის ჩვენებით; 

გ) ნაგებობის ესკიზური ნახაზი. 

4. საზოგადოებრივ ადგილებში გარე ვაჭრობისათვის განკუთვნილი 3 მ-მდე სიმაღლისა და 6 მ2-

მდე ფართობის მქონე დროებითი შენობა-ნაგებობების ან/და დანადგარების მშენებლობის 
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შემთხვევაში განცხადებას უნდა დაერთოს: 

ა) გარე ვაჭრობისათვის განკუთვნილი დროებითი შენობა-ნაგებობების ან/და დანადგარის 

განთავსების ადგილის ტოპოგრაფიული რუკა განთავსების ადგილის ჩვენებით; 

ბ) შენობა-ნაგებობის ესკიზური ნახაზი. 

5. მე-2 მუხლის პირველი პუნქტით „ა“-„გ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული შენობა-ნაგებობის 

მშენებლობისას, რომელიც გამოიყენება სამყოფად (საცხოვრებლად) მიწის ნაკვეთის მესაკუთრე 

ან/და მოსარგებლე ვალდებულია გარდა მე-3 მუხლით გათვალისწინებული დოკუმენტებისა 

განცხადებას დამატებით დაურთოს მიწის ნაკვეთის საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევა/დასკვნა. 

 

მუხლი 4.  

1. მშენებლობის ნებართვის გაცემაზე უფლებამოსილი ორგანო 5 დღის ვადაში წარდგენილი 

სრულყოფილი დოკუმენტის (დოკუმენტების) საფუძველზე წერილობით ადასტურებს დაგეგმილი 

მშენებლობის განხორციელების შესაძლებლობას.  

2. თუ ხუთი დღის ვადაში მშენებლობის ნებართვის გაცემაზე უფლებამოსილი ორგანოს მიერ 

განმცხადებელს პასუხი არ ეცნობება, მესაკუთრე ან/და მოსარგებლე უფლებამოსილია დაიწყოს 

მშენებლობა. 

3. მშენებლობის ნებართვის გაცემაზე უფლებამოსილი ორგანოს  გადაწყვეტილებით 

შესაძლებელია განისაზღვროს განმცხადებლის მიერ დამატებით წარმოსადგენი დოკუმენტაცია.  

 

მუხლი 5. 

1. მე-2 მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული შენობა-ნაგებობების მშენებლობა  მე-3 

მუხლით გათვალისწინებული პროცედურების დაცვით დასაშვებია ნებისმიერ მიწის ნაკვეთზე, 

მათ შორის საერთო საკუთრების მიწის ნაკვეთზე, გარდა მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებზე 

მიკუთვნებული მიწის ნაკვეთებისა, აგრეთვე იმ მიწის ნაკვეთებისა, რომლებიც მიკუთვნებული 

იყო მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლზე, მაგრამ მოხდა მისი გამოყოფა და დამოუკიდებელ 

საკადასტრო ერთეულად რეგისტრაცია, თუ: 

ა) სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის დოკუმენტაციის შესაბამისად, შენობა-ნაგებობა 

განეკუთვნება ზონების ტერიტორიაზე უძრავი ქონების (ობიექტების) გამოყენების ნებადართულ 

სახეობებს; 

ბ) შენობა-ნაგებობის ნებისმიერი ფასადი არ არის განთავსებული ქუჩაზე, ავტომაგისტრალზე, 

გზაზე ან განაშენიანებული ტერიტორიების საზღვრებში მდებარე ქუჩის, მოედნის, ხიდის, 

სკვერის, პარკის, ბაღის მიწის ნაკვეთებს შორის არსებული გასასვლელებისა  და სხვა სივრცეების, 

ასევე სხვა საზოგადოებრივი ტერიტორიის (სივრცის) უშუალოდ მომიჯნავედ. 

2.  მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის მიზნებისათვის შენობა-ნაგებობის ფასადი არ ითვლება ქუჩაზე, 

ავტომაგისტრალზე ან გზაზე განთავსებულად ან/და განაშენიანებული ტერიტორიის საზღვრებში 

მდებარე ქუჩის, მოედანის, ხიდის, სკვერის, პარკის ბაღის, მიწის ნაკვეთებს შორის არსებული 

გასასვლელებისა და სხვა სივრცეების, ასევე სხვა საზოგადოებრივი ტერიტორიის (სივრცის) 

უშუალოდ მომიჯნავედ განსათავსებლად, თუ შენობა-ნაგებობისა და ამ მუხლის პირველი 

პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ საზოგადოებრივ ტერიტორიას (სივრცით) შორის 

უკვე არსებული შენობა-ნაგებობა ან/და მიწასთან მყარად დაკავშირებული სხვა ობიექტი (მათ 

შორის ღობე) მთლიანად ფარავს ასაშენებელი შენობა-ნაგებობის საზოგადოებრივი ტერიტორიის 

(სივრცის) მხარეს განთავსებულ ფასადს. 

 

მუხლი 6 

1. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გრუნტის ზედაპირიდან 2,2 მ-მდე სიმაღლის მქონე 

ღობის მშენებლობა „მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ“ 

საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის N57 დადგენლების 66-ე მუხლითა და ამ 

დადგენილების მე-3 მუხლით გათვალსწინებული პროცედურის დაცვით, მშენებლობის 

ნებართვის გარეშე დასაშვებია,  ნებისმიერ მიწის ნაკვეთზე, მათ შორის საერთო საკუთრების მიწის 

ნაკვეთზე, გარდა კანონმდებლობის შესაბამისად  მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებზე 

მიკუთვნებული მიწის ნაკვეთებისა, აგრეთვე იმ მიწის ნაკვეთებისა, რომლებიც კანონმდებლობით 
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დადგენილი წესით მიკუთვნებული იყო მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლზე, მაგრამ მოხდა მისი 

გამოყოფა და დამოუკიდებელ საკადასტრო ერთეულად რეგისტრაცია. 

2. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კავშირგაბმულობის ხაზის (ქსელის) გაყვანა/მონტაჟი არ-

სებული ინფრასტრუქტურის გამოყენებით ან კავშირგაბმულობის ხაზის (ქსელის) 

გაყვანა/მონტაჟისათვის ტრანშეის/თხრილის მოწყობა (გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც 

კავშირგაბმულობის ხაზის (ქსელის) გაყვანა/მონტაჟი დამატებით საჭიროებს სანებართვო შენობა-

ნაგებობის მშენებლობას/მონტაჟს) და ხაზობრივი ნაგებობები - III კატეგორიის გაზსადენი, III 

კატეგორიის  წყალსადენი,  III კატეგორიის წყალარინების მილი,  III კატეგორიის ქუჩა, IV და V 

კატეგორიის ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობა „მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა 

და სანებართვო პირობების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის N57 

დადგენლების 66-ე მუხლითა და ამ დადგენილების მე-3 მუხლით გათვალსწინებული 

პროცედურების დაცვით, მშენებლობის ნებართვის გარეშე დასაშვებია, ნებისმიერ მიწის ნაკვეთზე, 

მათ შორის საერთო სარგებლობის მიწის ნაკვეთზე. 

 

მუხლი 7 

1. I კლასის ნებიესმიერი შენობა-ნაგებობის მშენებლობა, რომელიც ვერ აკმაყოფილებს 

წინამდებარე დადგენილების მოთხოვნებს, საჭიროებს მშენებლობის ნებართვას.  

2.  დადგენილების მოქმედება ვრცელდება I კლასს დაქვემდებარებული შენობა-ნაგებობის 

მშენებლობის ყველა სახეობაზე, გარდა I  კლასს დაქვემდებარებული ნებისმიერი სახის შენობა-

ნაგებობის დემონტაჟისა. 

3. ამ დადგენილების მოთხოვნათა დარღვევით I კლასის შენობა-ნაგებობის მშენებლობის 

განხორციელება განიხილება როგორც უნებართვო მშენებლობა. 

 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                               მამუკა ჭოხონელიძე 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

 

დადგენილება N48 

 

2011 წლის 29 აგვისტო 

 

ქ. ხობი 

 

„ხობის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 31 დეკემბრის N19 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე 

 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის, საქართველოს 

საბიუჯეტო კოდექსისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: 

 

1. „ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებების 

გადანაწილების წესის დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 

12 ივლისის N5 დადგენილების შესაბამისად, შეტანილ იქნეს ხობის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის 

დამტკიცებულ ბიუჯეტში ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანებებით მხარჯავი 

დაწესებულებებისთვის ადგილობრივი ბიუჯეტით გამოყოფილ ასიგნებებში ეკონომიკური 

კლასიფიკაციის მუხლებს  შორის განხორციელებული შემდეგი გადანაწილებები: 

ა) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 6 ივლისის N222 ბრძანებით, ხობის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახურისთვის ადგილობრივი ბიუჯეტით 

გამოყოფილ ასიგნებებში 0,5 ათასი ლარით მცირდება „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ 

მუხლის ასიგნება (ინვენტარის შეძენის ხარჯები) და შესაბამისად, 0,5 ათასი ლარით იზრდება 

„საქონელი და მომსახურების“ მუხლის „ოფისის ხარჯების“ ასიგნება (სასტამბო ხარჯები); 

ბ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 11 ივლისის N230 ბრძანებით, ხობის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურისთვის ადგილობრივი 

ბიუჯეტით გამოყოფილ ასიგნებებში 2,2 ათასი ლარით მცირდება „არაფინანსური აქტივების 

ზრდის“ მუხლის ასიგნება (პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯები) და შესაბამისად, 1,2 ათასი 

ლარით იზრდება „საქონელი და მომსახურების“ მუხლის „ოფისის ხარჯების“ ასიგნება, 0,5 ათასი 

ლარით იზრდება „საქონელი და მომსახურების“ მუხლის „სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურების“ ასიგნება და 0,5 ათასი ლარით იზრდება „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ 

მუხლის ასიგნება; 

გ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 11 ივლისის N231 ბრძანებით, ხობის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის წვევამდელთა, რეზერვისტთა სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და 

მობილიზაციის სამსახურისთვის ადგილობრივი ბიუჯეტით გამოყოფილ ასიგნებებში 0,2 ათასი 

ლარით მცირდება „საქონელი და მომსახურების“ მუხლის ,,სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურების“ ასიგნება (გაწვევის საექიმო კომისიის ხარჯები) და შესაბამისად, 0,2 ათასი ლარით 

იზრდება „საქონელი და მომსახურების“ მუხლის „ოფისის ხარჯების“ ასიგნება (შენობის 

მიმდებარე ტერიტორიის დასუფთავების მოსაკრებელი); 

დ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 27 ივლისის N262 ბრძანებით, „სტიქიის 

შედეგების სალიკვიდაციოდ საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების 

ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ 

საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 5 ივლისის N1402 განკარგულებით გამოყოფილი 80,3 ათასი 

ლარის ადგილობრივ ბიუჯეტში ასახვის მიზნით, ხობის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის 
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ადგილობრივ ბიუჯეტში გაიზარდა შემოსავლები გრანტებიდან 80,3 ათასი ლარით და 

შემოსავლების ზრდის თანხების მთლიანი მოცულობა - 80,3 ათასი ლარი მიიმართა 

„ინფრასტრუქტურის მშენებლობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლოატაციის ხარჯების“ ასიგნებაზე 

შემდეგ ღონისძიებათა დასაფინანსებლად: 

დ.ა) 50,2 ათასი ლარი - „გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის 

ხარჯების“ ასიგნებაზე (მათ შორის: 6,3 ათასი ლარი - სოფელ ნოჯიხევის ნაფოშტუს უბანში 

მილხიდის მოსაწყობად; 8,2 ათასი ლარი - სოფელ პირველი მაისის სალომაიოს უბანში ხიდ-

ბოგირის მოსაწყობად; 20,0 ათასი ლარი - სოფელ პირველ მაისში ბონდის ხიდის აღსადგენად 

(ნაპირგამაგრებით); 15,7 ათასი ლარი - სოფელ ხამისკურის საკუკავოს უბანში მილხიდის 

მოსაწყობად); 

დ.ბ) 10,8 ათასი ლარი - „სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობის, 

რეაბილიტაციისა და ექსპლოატაციის ხარჯების“ ასიგნებაზე (მათ შორის: 5,0 ათასი ლარი - 

სოფელ პირველი მაისის საკვიკვინიოს უბანში ნაპირგამაგრების სამუშაოებისთვის; 1,3 ათასი 

ლარი - სოფელ პატარა ფოთის N4 უბანში, საჭოჭუოს საზღვართან, დამბის ამაღლების 

სამუშაოებისთვის; 1,5 ათასი ლარი - სოფელ პატარა ფოთში 2 დაზიანებულ უბანზე დამბის 

ამაღლების სამუშაოებზე (შესაბამისად, 0,75 ათასი ლარის და 0,75 ათასი ლარის ოდენობით); 3,0 

ათასი ლარი - სოფელ პატარა ფოთის N4 უბანში დაზიანებული დამბის აღდგენის 

სამუშაოებისთვის); 

დ.გ) 19,3 ათასი ლარი - „საკანალიზაციო და სამელიორაციო სისტემების მოწყობა-

რეაბილიტაციის ღონისძიებების“ ასიგნებაზე (მათ შორის: 12,0 ათასი ლარი - ქ. ხობში 

თაყაიშვილის ქუჩიდან სპორტის ქუჩის გადაკვეთაზე არხის მოწყობა მილხიდის ჩალაგებით; 2,3 

ათასი ლარი - ქ. ხობში ცოტნე დადიანისა და სტალინის ქუჩებს შორის მონაკვეთზე არხის 

ამოწმენდა, 5,0 ათასი ლარი - სოფელ ნოჯიხევში პროფესიული სწავლების ცენტრის 

ტერიტორიაზე არხის ამოწმენდა). 

2. შემცირდეს ხობის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივ ბიუჯეტში: 

ა) აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების ასიგნება - 1,8 ათასი ლარით (ხობის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული ორგანოების ასიგნებებში „შრომის ანაზღაურების“ 

ხარჯები (სოფელ პატარა ფოთში გამგეობის ტერიტორიული ორგანოს „შრომის ანაზღაურების“ 

მუხლის ასიგნება)); 

ბ) ინფრასტრუქტურის მშენებლობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის ასიგნებები - 56,0 

ათასი ლარით, მათ შორის: 

ბ.ა) „საკანალიზაციო და სამელიორაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებების“ 

ასიგნება - 33,5 ათასი ლარით (ქ. ხობში, აღმაშენებლის ქუჩაზე სანიაღვრე არხის მოწყობის I ეტაპის 

სამუშაოები); 

ბ.ბ) კეთილმოწყობის ღონისძიებების ხარჯების ასიგნება - 22,5 ათასი ლარით (ქ. ხობის ახალი 

სასაფლაოს შემოღობვის სამუშაოების დაფინანსება, SPA110018924 ტენდერზე მოღებული 

ეკონომიის ხარჯზე). 

3. დადგენილების მე-2 პუნქტის შედეგად გამოთავისუფლებული  თანხების მთლიანი მოცულობა 

- 57.8 ათასი ლარი მიიმართოს შემდეგ ღონისძიებათა დასაფინანსებლად: 

ა)  აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების ხარჯებზე - 5,3 ათასი ლარი (მათ 

შორის: 3.8 ათასი ლარი - „შრომის ანაზღაურების“ მუხლის ასიგნებაზე (სოფელ შავღელეში 

გამგეობის ტერიტორიული ორგანოს „შრომის ანაზღაურების“ ხარჯები); 1,5 ათასი ლარი - 

„საქონელი და მომსახურების“ მუხლის „ოფისის ხარჯების“ ასიგნებაზე (სოფელ შავღელეს 

ტერიტორიული ორგანოს „ოფისის ხარჯები“); 

ბ) „ინფრასტრუქტურის მშენებლობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის ხარჯების“ 

ასიგნებებზე - 40.5  ათასი ლარი, მათ შორის: 

ბ.ა) „გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯების“ ასიგნებაზე - 1,1 

ათასი ლარი (სოფელ შავღელეს სოფლის სახელწოდების აღმნიშვნელი 3 ცალი ტრაფარეტის 

დასამზადებლად); 
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ბ.ბ) „გარე განათების რეაბილიტაციისა და ექსპლოატაციის ხარჯების“ ასიგნებაზე - 2,7 ათასი 

ლარი (ქ. ხობში, მიხეილ იოსავას სახელობის ქუჩაზე გარე განათების მოწყობის სამუშაოების 

დაფინანსება); 

ბ.გ) „საკანალიზაციო და სამელიორაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებების“ 

ასიგნებაზე - 36,7 ათასი ლარი (მათ შორის: 1,8 ათასი ლარი - ქ. ხობში კოსტავასა და წერეთლის 

ქუჩებზე გარე კანალიზაციის ქსელის სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაფინანსება; 1,4 ათასი ლარი 

- ქ. ხობში აღმაშენებლის ქუჩიდან კოლხეთის დასახლებამდე სანიაღვრე არხის ამოწმენდის 

სამუშაოებისთვის გამოყოფილი ასიგნებების დამატება; 33,5 ათასი ლარი - დავით აღმაშენებლის 

ქუჩაზე, წერეთლის ქუჩიდან დავით აღმაშენებლის I ჩიხამდე სანიაღვრე არხის მოწყობის 

სამუშაოების დაფინანსება);  

გ) საგანმანათლებო ღონისძიებების ხარჯების ასიგნებაზე - 12.0 ათასი ლარი (საჯარო სკოლების 

ასიგნებებში „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის ასიგნებაზე). 

4. ამ დადგენილების პირველი-მე-3 პუნქტებით განხორციელებული ცვლილებების 

გათვალისწინებით, „ხობის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების 

შესახებ“  ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 31 დეკემბრის N19 დადგენილებაში 

(„საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე“,  ვებგვერდი,  11.01.2011 წ.) შეტანილ იქნეს შემდეგი 

ცვლილება: 

ა) დადგენილების პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„1. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ბალანსი 

თანახმად N1 დანართისა: 

ა) ბიუჯეტის შემოსავლები - 7060,1 ათასი ლარით (აქედან: გადასახადები 5180,9 ათასი ლარი; 

გრანტები - 1482,9 ათასი ლარი; სხვა შემოსავლები - 396,3 ათასი ლარი); 

ბ) ბიუჯეტის ხარჯები - 4851,4 ათასი ლარით (აქედან: შრომის ანაზღაურება - 1164,1 ათასი 

ლარი; საქონელი და მომსახურება - 995,2 ათასი ლარი; პროცენტი 85,0 ათასი ლარი; სუბსიდიები - 

2301,0 ათასი ლარი; სოციალური უზრუნველყოფა - 306,1 ათასი ლარი); 

გ) საოპერაციო სალდო - 2208,7 ათასი ლარით; 

დ) არაფინასური აქტივების ცვლილება - 2469,2 ათასი ლარით; 

ე) მთლიანი სალდო -  -260,5 ათასი ლარით; 

ვ) ფინასური აქტივების ცვლილება -  -301,8 ათასი ლარით; 

 ბ) დადგენილების მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„2. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის 

შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანახმად  N2 დანართისა. მათ შორის: 

ა) შემოსულობები - 7160,1 ათასი ლარით (აქედან: შემოსავლები - 7060,1 ათასი ლარი; 

არაფინანსური აქტივების კლება - 100,0 ათასი ლარი); 

ბ) გადასახდელები - 7461,9 ათასი ლარით (აქედან: ხარჯები - 4851,4 ათასი ლარი; არაფინანსური 

აქტივების ზრდა - 2569,2 ათასი ლარი; ვალდებულებების კლება - 41,3  ათასი ლარი); 

გ) ნაშთის ცვლილება - -301,8 ათასი ლარით; 

გ) დადგენილების მე-5 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„5. ხობის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და 

არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს თანახმად N5 

დანართისა. მათ შორის: 

ა) საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება - 1736,0 ათასი ლარით;  

ბ) თავდაცვა - 92,7 ათასი ლარით; 

გ) საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - 315,6 ათასი ლარით; 

დ) ეკონომიკური საქმიანობა - 1329,1 ათასი ლარით; 

ე) გარემოს დაცვა - 832,6 ათასი ლარით; 

ვ) საბინაო კომუნალური მეურნეობა - 623,1 ათასი ლარით; 

ზ) ჯანმრთელობის დაცვა - 129,8 ათასი ლარით; 

თ) დასვენება, კულტურა და რელიგია - 912,5 ათასი ლარით; 

ი) განათლება - 1184,4  ათასი ლარით; 

კ) სოციალური დაცვა - 306,1 ათასი ლარით; 
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დ) დადგენილების დანართი 1 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„დანართი 1 

ხობის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ბალანსი 

 
 

d a s a x e l e b a 
2010 wlis 

gegma 
2011 wlis gegma 

Semosavlebi 8 108,1 7 060,1 

gadasaxadebi 6 192,0 5 180,9 

grantebi 1 549,5 1 482,9 

sxva Semosavlebi 366,6 396,3 

  

xarjebi 4 789,4 4 851,4 

Sromis anazRaureba 1 233,1 1 164,1 

saqoneli da momsaxureba 764,6 995,2 

procenti 65,1 85,0 

subsidiebi 2 473,0 2 301,0 

grantebi 0,0 0,0 

socialuri uzrunvelyofa 253,6 306,1 

sxva xarjebi 0,0 0,0 

  

saoperacio saldo 3 318,7 2 208,7 

  

arafinansuri aqtivebis cvlileba 3 245,4 2 469,2 

zrda  3 895,4 2 569,2 

kleba 650,0 100,0 

  

mTliani saldo 73,3 -260,5 

  

finansuri aqtivebis cvlileba 6,3 -301,8 

zrda 24,4 76,2 

valuta da depozitebi 24,4 76,2 

sesxebi 0,0 0,0 

aqciebi da sxva kapitali     

kleba 18,1 378,0 

valuta da depozitebi 18,1 378,0 

sesxebi 0,0 0,0 

aqciebi da sxva kapitali 0,0 0,0 

  

valdebulebebis cvlileba -10,8 -41,3 

zrda 0,0 0,0 

sagareo 0,0 0,0 

saSinao 0,0 0,0 

kleba 10,8 41,3 

sagareo     

saSinao 10,8 41,3 

  

balansi 56,2 0,0 
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ე) დადგენილების დანართი 2 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 

„დანართი 2 

ხობის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები 

და ნაშთის ცვლილება 

d a s a x e l e b a 2010 wlis gegma 2011 wlis gegma 

Semosulobebi 8 758,1 7 160,1 

Semosavlebi 8 108,1 7 060,1 

arafinansuri aqtivebis kleba 650,0 100,0 

finansuri aqtivebis kleba (naSTis gamoklebiT) 0,0 0,0 

valdebulebebis zrda 0,0 0,0 

      

gadasaxdelebi 8 695,6 7 461,9 

xarjebi 4 789,4 4 851,4 

arafinansuri aqtivebis zrda 3 895,4 2 569,2 

finansuri aqtivebis zrda (naSTis gamoklebiT) 0,0 0,0 

valdebulebebis kleba 10,8 41,3 

  

naSTis cvlileba 62,5 -301,8 

 

 

 

ვ) დადგენილების დანართი 3 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„დანართი 3 

ხობის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები 

 

S
em
o
su

l
o
be
bi
s 

ko
d
eb
i 

d a s a x e l e b a 
2010 wlis 

gegma 
2011 wlis 

gegma 

 
 

Semosulobebi 8 758,1 7 160,1 

  Semosavlebi 8 108,1 7 060,1 

 
 

arafinansuri aqtivebis kleba 650,0 100,0 

 
 

finansuri aqtivebis kleba 0,0 0,0 

 
 

valdebulebebis zrda 0,0 0,0 

 
 

 
  Semosavlebi 8 108,1 7 060,1 

11 gadasaxadebi 6 192,0 5 180,9 

11111 saSemosavlo gadasaxadi  
  

11311 qonebis gadasaxadi 6 192,0 5 180,9 

113111 

saqarTvelos sawarmoTa qonebaze (garda 

miwisa)         4 630,0 3 060,0 

113112 ucxour sawarmoTa qonebaze (garda miwisa) 

  113113 fizikur pirTa qonebaze (garda miwisa) 2,0 
 113114 sasoflo-sameurneo daniSnulebis miwaze                100,0 80,0 
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113115 arasasoflo-sameurneo daniSnulebis miwaze                                           1 460,0 2 040,9 

1136 sxva gadasaxadebi qonebaze 

  116 sxva gadasaxadebi 
  

13 grantebi 1 549,5 1 482,9 

131 saerTaSoriso organizaciebidan miRebuli grantebi 
  

132 
ucxo qveynebis mTavrobebidan an maTi 

warmomadgenlobebidan miRebuli grantebi   

133 
saxelmwifo mmarTvelobis sxvadasxva donis 

organizaciebidan miRebuli grantebi 
1 549,5 1 482,9 

  gaTanabrebiTi transferi 

  

  

miznobrivi transferi delegirebuli 
uflebamosilebis gansaxorcieleblad 166,0 180,0 

  specialuri transferi 1 383,5 1 302,9 

  

m.S. infrastruqturis ganviTarebisaTvis da 
sxva mimdinare RonisZiebebis dasafinanseblad   

724,9 722,6 

  

m.S. saqarTvelos mTavrobis sarezervo 
fondidan gamoyofili saxsrebi    

  

m.S. saqarTvelos prezidentis sarezervo 
fondidan gamoyofili saxsrebi    

  

m.S. saqarTvelos regionebSi 
gansaxorcielebeli proeqtebis fondidan gamoyofili 
saxsrebi  

658,6 580,3 

14 sxva Semosavlebi 366,6 396,3 

141 Semosavlebi sakuTrebidan 85,0 86,0 

1411 procentebi 

  dividendebi 

    renta 85,0 86,0 

14151 
mosakrebeli bunebrivi resursebiT 

sargeblobisaTvis                      80,0 80,0 

14153 mosakrebeli nadirobis nebarTvaze 

14154 
Semosavali miwis ijaridan da marTvaSi 

(uzurfruqti, qiravnoba da sxva) gadacemidan 5,0 6,0 

14159 sxva araklasificirebuli renta 

142 saqonlisa da momsaxurebis realizacia 112,0 167,6 

1422 
administraciuli mosakreblebi da 

gadasaxdelebi 25,0 36,9 

14222 
saerTo-saxelmwifoebrivi salicenzio 

mosakrebeli   

14223 sanebarTvo mosakrebeli 5,0 5,0 

14227 saxelmwifo baJi 
  

14229 
sajaro informaciis aslis gadaRebis 

mosakrebeli     

142210 satendero mosakrebeli 2,0 
 

142212 
samxedro savaldebulo samsaxuris gadavadebis 

mosakrebeli   

142213 saTamaSo biznesis mosakrebeli 
  

142215 
kulturuli memkvidreobis sareabilitacio 

arialis infrastruqturis adgilobrivi mosakrebeli   

142216 
adgilobrivi mosakrebeli specialuri 

(zonaluri) SeTanxmebis gacemisaTvis    

142214 
adgilobrivi mosakrebeli dasaxlebuli 

teritoriis dasufTavebisaTvis  
18,0 31,9 

142299 sxva araklasificirebuli mosakrebeli 
  

1423 
arasabazro wesiT gayiduli saqoneli da 

momsaxureba 87,0 130,7 

14231 Semosavlebi saqonlis realizaciidan 
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14232 Semosavlebi momsaxurebis gawevidan 87,0 130,7 

143 jarimebi, sanqciebi da sauravebi  169,6 140,0 

144 nebayoflobiTi transferebi, grantebis gareSe 
  

145 Sereuli da sxva araklasificirebuli Semosavlebi 
 

2,7 

  

31 arafinansuri aqtivebis kleba 650,0 100,0 

311 ZiriTadi aqtivebi 80,0 
 

314 arawarmoebuli aqtivebi 570,0 100,0 

  miwa 570,0 100,0 

  sxva bunebrivi aqtivebi 

    

32 finansuri aqtivebis kleba 0,0 0,0 

  sesxebi 
  

  aqciebi da sxva kapitali 
  

  

  valdebulebebis zrda 0,0 0,0 

  sagareo 
  

  saSinao 
  

 

 

 

ზ) დადგენილების დანართი 4 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 

„დანართი 4 

ხობის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური 

აქტივების საბიუჯეტო კლასიფიკაცია 

f
u
nq
c
io

na
l
u
r
i 
ko

d
i 

o
r
g.
 
ko

d
i 

d a s a x e l e b a 
2010 wlis 

gegma 
2011 wlis 

gegma 

  sul xobis municipaliteti 8 695,6 7 461,9 

    momuSaveTa ricxovnoba 191,0 203,0 

    xarjebi 4 789,4 4 851,4 

    Sromis anazRaureba 1 233,1 1 164,1 

    saqoneli da momsaxureba 764,6 995,2 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba 0,0 40,0 

        mivlinebebi 8,0 11,5 

        ofisis xarjebi 165,2 254,1 

        warmomadgenlobiTi xarjebi 12,0 12,0 

        kvebis xarjebi 0,0 0,0 

        samedicino xarjebi 0,0 0,1 

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 

higienis sagnebis SeZenis xarjebi 
10,0 20,5 

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis 
da movla-Senaxvis xarjebi 

136,4 202,2 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 433,0 454,8 

    procenti 65,1 85,0 

    subsidiebi 2 473,0 2 301,0 
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    grantebi 0,0 0,0 

    socialuri uzrunvelyofa 253,6 306,1 

    sxva xarjebi 0,0 0,0 

    arafinansuri aqtivebis zrda 3 895,4 2 569,2 

    finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 

    valdebulebebis kleba 10,8 41,3 

  
01 00 

xobis municipalitetis warmomadgenlobiTi 
da aRmasrulebeli organoebi 

1 569,5 1 736,0 

    momuSaveTa ricxovnoba 148,0 160,0 

    xarjebi 1 469,7 1 631,0 

    Sromis anazRaureba 1 015,4 946,4 

    saqoneli da momsaxureba 389,2 599,6 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba 0,0 29,1 

        mivlinebebi 6,0 8,6 

        ofisis xarjebi 125,0 205,4 

        warmomadgenlobiTi xarjebi 12,0 12,0 

        kvebis xarjebi 0,0 0,0 

        samedicino xarjebi 0,0 0,1 

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

0,0 0,0 

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis 
da movla-Senaxvis xarjebi 

77,9 135,7 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 168,3 208,7 

    procenti 65,1 85,0 

    subsidiebi 0,0 0,0 

    grantebi 0,0 0,0 

    socialuri uzrunvelyofa 0,0 0,0 

    sxva xarjebi 0,0 0,0 

    arafinansuri aqtivebis zrda 89,0 63,7 

    finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 

    valdebulebebis kleba 10,8 41,3 

  01 01 xobis municipalitetis sakrebulo 315,2 352,6 

    momuSaveTa ricxovnoba 20,0 27,0 

70111   xarjebi 307,8 337,9 

    Sromis anazRaureba 207,4 212,2 

    saqoneli da momsaxureba 100,4 125,7 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi 0,8 1,2 

        ofisis xarjebi 33,5 54,7 

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 

higienis sagnebis SeZenis xarjebi 
    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis 
da movla-Senaxvis xarjebi 

37,7 58,4 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 28,4 11,4 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     
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70111   arafinansuri aqtivebis zrda 7,4 14,7 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  01 02 xobis municipalitetis gamgeoba 1 138,1 1 153,7 

    momuSaveTa ricxovnoba 128,0 133,0 

70111   xarjebi 1 056,5 1 104,7 

    Sromis anazRaureba 808,0 734,2 

    saqoneli da momsaxureba 248,5 370,5 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba 0,0 29,1 

        mivlinebebi 5,2 7,4 

        ofisis xarjebi 91,5 150,7 

        warmomadgenlobiTi xarjebi 0,0 0,0 

        kvebis xarjebi 0,0 0,0 

        samedicino xarjebi 0,0 0,1 

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 

higienis sagnebis SeZenis xarjebi 
0,0 0,0 

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis 
da movla-Senaxvis xarjebi 

40,2 77,3 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 111,6 105,9 

    procenti 0,0 0,0 

    subsidiebi 0,0 0,0 

    grantebi 0,0 0,0 

    socialuri uzrunvelyofa 0,0 0,0 

    sxva xarjebi 0,0 0,0 

70111   arafinansuri aqtivebis zrda 81,6 49,0 

    finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 

    valdebulebebis kleba 0,0 0,0 

  
01 02 01 

xobis municipalitetis gamgeobis 
administraciuli samsaxuri 

435,9 458,5 

    momuSaveTa ricxovnoba 24,0 25,0 

    xarjebi 375,0 427,7 

    Sromis anazRaureba 194,5 177,5 

    saqoneli da momsaxureba 180,5 250,2 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba   13,6 

        mivlinebebi 1,5 2,4 

        ofisis xarjebi 49,8 79,1 

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi   0,1 

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 

higienis sagnebis SeZenis xarjebi 
    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis 
da movla-Senaxvis xarjebi 

31,3 49,6 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 97,9 105,4 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda 60,9 30,8 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     
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01 02 02 

xobis municipalitetis gamgeobis safinanso-
sabiujeto samsaxuri 

72,0 78,2 

    momuSaveTa ricxovnoba 9,0 10,0 

    xarjebi 70,4 69,4 

    Sromis anazRaureba 63,3 59,9 

    saqoneli da momsaxureba 7,1 9,5 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi 1,5 1,5 

        ofisis xarjebi 5,6 7,5 

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis 

da movla-Senaxvis xarjebi 
    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba   0,5 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda 1,6 8,8 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  

01 02 03 
xobis municipalitetis gamgeobis  
ekonomikisa da infrastruqturis 

ganviTarebis samsaxuri 

120,6 93,5 

    momuSaveTa ricxovnoba 14,0 10,0 

    xarjebi 112,6 89,6 

    Sromis anazRaureba 90,6 58,2 

    saqoneli da momsaxureba 22,0 31,4 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba   8,5 

        mivlinebebi 1,5 1,8 

        ofisis xarjebi 3,8 8,1 

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis 

da movla-Senaxvis xarjebi 
8,2 13,0 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 8,5   

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda 8,0 3,9 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     
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01 02 04 

xobis municipalitetis gamgeobis  
zedamxedvelobis samsaxuri 

0,0 34,7 

    momuSaveTa ricxovnoba   5,0 

    xarjebi 0,0 33,2 

    Sromis anazRaureba   30,2 

    saqoneli da momsaxureba 0,0 3,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi   0,5 

        ofisis xarjebi   2,5 

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis 

da movla-Senaxvis xarjebi 
    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda   1,5 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  

01 02 05 
xobis municipalitetis gamgeobis kulturis, 
ganaTlebis, sportis, ZeglTa dacvisa da 

axalgazrdul saqmeTa samsaxuri 

46,0 48,2 

    momuSaveTa ricxovnoba 6,0 7,0 

    xarjebi 46,0 46,2 

    Sromis anazRaureba 44,0 42,1 

    saqoneli da momsaxureba 2,0 4,1 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi 0,5 0,6 

        ofisis xarjebi 1,5 3,5 

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis 

da movla-Senaxvis xarjebi 
    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda   2,0 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     
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01 02 07 

xobis municipalitetis gamgeobis Sromis, 
sazogadoebrivi janmrTelobisa da socialuri 
dacvis, veteranTa, ltolvilTa da iZulebiT 
gadaadgilebul pirTa saqmeebis samsaxuri 

40,4 36,8 

    momuSaveTa ricxovnoba 5,0 5,0 

    xarjebi 39,8 34,8 

    Sromis anazRaureba 37,8 31,6 

    saqoneli da momsaxureba 2,0 3,2 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi 0,2 0,6 

        ofisis xarjebi 1,8 2,6 

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis 
da movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda 0,6 2,0 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  
01 02 12 

xobis municipalitetis gamgeobis  
teritoriuli organoebi 

423,2 403,8 

    momuSaveTa ricxovnoba 70,0 71,0 

    xarjebi 412,7 403,8 

    Sromis anazRaureba 377,8 334,7 

    saqoneli da momsaxureba 34,9 69,1 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba   7,0 

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi 29,0 47,4 

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis 
da movla-Senaxvis xarjebi 

0,7 14,7 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 5,2   

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda 10,5   

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     



 208

  01 03 sarezervo fondi 28,3 89,4 

    momuSaveTa ricxovnoba     

70112   xarjebi 28,3 89,4 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 28,3 89,4 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 

higienis sagnebis SeZenis xarjebi 
    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis 
da movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 28,3 89,4 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

70112   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

    valdebulebebis kleba     

  01 05 maJoritari deputatis momsaxurebis xarjebi 12,0 12,0 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7018   xarjebi 12,0 12,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 12,0 12,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi 12,0 12,0 

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis 

da movla-Senaxvis xarjebi 
    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7018   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  
01 06 sabanko momsaxurebis xarjebi 0,0 2,0 
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    momuSaveTa ricxovnoba     

70112   xarjebi 0,0 2,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 2,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis 
da movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba   2,0 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

70112   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  

01 07 
wina periodSi warmoqmnili valdebulebebis 
dafarva da sasamarTlos gadawyvetilebebis 

aRsrulebis finansuri uzrunvelyofa 
75,9 126,3 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7016   xarjebi 65,1 85,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis 
da movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti 65,1 85,0 

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba 10,8 41,3 
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02 00 
xobis municipalitetis gamgeobis saxanZro 

dacvisa da samaSvelo samsaxuri 
231,0 252,6 

    momuSaveTa ricxovnoba 35,0 35,0 

7032   xarjebi 221,0 240,6 

    Sromis anazRaureba 172,5 172,5 

    saqoneli da momsaxureba 48,5 68,1 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba   3,6 

        mivlinebebi 0,5 0,9 

        ofisis xarjebi 4,9 6,8 

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

10,0 20,0 

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis 

da movla-Senaxvis xarjebi 
21,2 28,8 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 11,9 8,0 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7032   arafinansuri aqtivebis zrda 10,0 12,0 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  

03 00 
Sinagan saqmeTa saministros adgilobrivi 

organoebis dafinanseba 
114,9 63,0 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7031   xarjebi 47,8 58,8 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 47,8 58,8 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi 23,7 34,0 

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

  0,5 

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis 
da movla-Senaxvis xarjebi 

24,1 24,3 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7031   arafinansuri aqtivebis zrda 67,1 4,2 

    finansuri aqtivebis zrda      
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    valdebulebebis kleba     

  04 00 Tavdacvis RonisZiebebi 87,5 92,7 

    momuSaveTa ricxovnoba 8,0 8,0 

    xarjebi 86,2 90,9 

    Sromis anazRaureba 45,2 45,2 

    saqoneli da momsaxureba 41,0 45,7 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba 0,0 7,3 

        mivlinebebi 1,5 2,0 

        ofisis xarjebi 9,4 7,9 

        warmomadgenlobiTi xarjebi 0,0 0,0 

        kvebis xarjebi 0,0 0,0 

        samedicino xarjebi 0,0 0,0 

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

0,0 0,0 

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis 
da movla-Senaxvis xarjebi 

13,2 13,4 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 16,9 15,1 

    procenti 0,0 0,0 

    subsidiebi 0,0 0,0 

    grantebi 0,0 0,0 

    socialuri uzrunvelyofa 0,0 0,0 

    sxva xarjebi 0,0 0,0 

    arafinansuri aqtivebis zrda 1,3 1,8 

    finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 

    valdebulebebis kleba 0,0 0,0 

  

04 01 

xobis municipalitetis gamgeobis 
wvevamdelTa, rezervistTa, samxedro 

aRricxvis, gawvevis da mobilizaciis 
samsaxuri 

87,5 92,7 

    momuSaveTa ricxovnoba 8,0 8,0 

7021   xarjebi 86,2 90,9 

    Sromis anazRaureba 45,2 45,2 

    saqoneli da momsaxureba 41,0 45,7 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba   7,3 

        mivlinebebi 1,5 2,0 

        ofisis xarjebi 9,4 7,9 

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis 
da movla-Senaxvis xarjebi 

13,2 13,4 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 16,9 15,1 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7021   arafinansuri aqtivebis zrda 1,3 1,8 

    finansuri aqtivebis zrda      
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    valdebulebebis kleba     

  

05 00 
infrastruqturis mSenebloba, reabilitacia 

da eqsploatacia 
3 808,3 2 784,8 

    momuSaveTa ricxovnoba 0,0 0,0 

    xarjebi 420,6 520,9 

    Sromis anazRaureba 0,0 0,0 

    saqoneli da momsaxureba 204,6 175,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba 0,0 0,0 

        mivlinebebi 0,0 0,0 

        ofisis xarjebi 2,2 0,0 

        warmomadgenlobiTi xarjebi 0,0 0,0 

        kvebis xarjebi 0,0 0,0 

        samedicino xarjebi 0,0 0,0 

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

0,0 0,0 

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis 

da movla-Senaxvis xarjebi 
0,0 0,0 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 202,4 175,0 

    procenti 0,0 0,0 

    subsidiebi 216,0 345,9 

    grantebi 0,0 0,0 

    socialuri uzrunvelyofa 0,0 0,0 

    sxva xarjebi 0,0 0,0 

    arafinansuri aqtivebis zrda 3 387,7 2 263,9 

    finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 

    valdebulebebis kleba 0,0 0,0 

  

05 01 
gzebis mSeneblobis, rekonsruqciisa da 

movla-Senaxvis xarjebi 
857,6 723,6 

    momuSaveTa ricxovnoba     

70451   xarjebi 0,0 30,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 30,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis 
da movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba   30,0 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

70451   arafinansuri aqtivebis zrda 857,6 693,6 

    finansuri aqtivebis zrda      
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    valdebulebebis kleba     

  
05 02 veterinariis xarjebi 0,0 10,0 

    momuSaveTa ricxovnoba     

70455   xarjebi 0,0 10,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 10,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 

higienis sagnebis SeZenis xarjebi 
    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis 
da movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba   10,0 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

70455   arafinansuri aqtivebis zrda   0,0 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  

05 03 
sarwyavi arxebis da napirsamagri nagebobebis 
mowyoba, reabilitacia da eqsploatacia 

1 038,3 595,5 

    momuSaveTa ricxovnoba     

70421   xarjebi 0,0 0,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis 
da movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

70421   arafinansuri aqtivebis zrda 1 038,3 595,5 

    finansuri aqtivebis zrda      
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    valdebulebebis kleba     

  

05 04 
wylis sistemis reabilitacia da 

eqsploatacia 
492,7 129,8 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7063   xarjebi 0,0 0,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis 

da movla-Senaxvis xarjebi 
    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi   0,0 

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7063   arafinansuri aqtivebis zrda 492,7 129,8 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  

05 05 
sakanalizacio da sameloracio sistemebis 

mowyoba-reabilitaciis RonisZiebebi 
115,5 376,7 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7052   xarjebi 0,0 0,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis 
da movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7052   arafinansuri aqtivebis zrda 115,5 376,7 

    finansuri aqtivebis zrda      
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    valdebulebebis kleba     

  05 06 Sps `xobi dasufTaveba da ganaTeba~ 216,0 345,9 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7061   xarjebi 216,0 345,9 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi   0,0 

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 

higienis sagnebis SeZenis xarjebi 
    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis 
da movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba   0,0 

    procenti     

    subsidiebi 216,0 345,9 

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi 0,0   

7061   arafinansuri aqtivebis zrda 0,0 0,0 

    finansuri aqtivebis zrda    0,0 

    valdebulebebis kleba     

  05 07 gare ganaTebis reabilitacia da eqsploatacia 524,0 33,1 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7064   xarjebi 130,0 25,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 130,0 25,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis 

da movla-Senaxvis xarjebi 
    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 130,0 25,0 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7064   arafinansuri aqtivebis zrda 394,0 8,1 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  05 08 dasufTavebis RonisZiebebi 97,4 110,0 

    momuSaveTa ricxovnoba     
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7051   xarjebi 72,4 110,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 72,4 110,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi   0,0 

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis 
da movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 72,4 110,0 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi 0,0 0,0 

7051   arafinansuri aqtivebis zrda 25,0   

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  05 09 keTilmowyoba 466,8 460,2 

    momuSaveTa ricxovnoba     

    xarjebi 2,2 0,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 2,2 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi 2,2   

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis 
da movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda 464,6 460,2 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  06 00 saganmanaTleblo RonisZiebebi 1 678,0 1 184,4 

    momuSaveTa ricxovnoba 0,0 0,0 

    xarjebi 1 353,7 1 028,6 

    Sromis anazRaureba 0,0 0,0 

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 
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        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba 0,0 0,0 

        mivlinebebi 0,0 0,0 

        ofisis xarjebi 0,0 0,0 

        warmomadgenlobiTi xarjebi 0,0 0,0 

        kvebis xarjebi 0,0 0,0 

        samedicino xarjebi 0,0 0,0 

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

0,0 0,0 

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis 
da movla-Senaxvis xarjebi 

0,0 0,0 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

    procenti 0,0 0,0 

    subsidiebi 1 353,7 1 028,6 

    grantebi 0,0 0,0 

    socialuri uzrunvelyofa 0,0 0,0 

    sxva xarjebi 0,0 0,0 

    arafinansuri aqtivebis zrda 324,3 155,8 

    finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 

    valdebulebebis kleba 0,0 0,0 

  06 01  skolamdeli ganaTlebis dafinanseba 1 156,7 667,9 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7091   xarjebi 1 024,7 649,2 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis 
da movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi 1 024,7 649,2 

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7091   arafinansuri aqtivebis zrda 132,0 18,7 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  06 02 sajaro skolebis dafinanseba 230,3 129,4 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7092   xarjebi 38,0 4,3 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     
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        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 

higienis sagnebis SeZenis xarjebi 
    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis 
da movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi 38,0 4,3 

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7092   arafinansuri aqtivebis zrda 192,3 125,1 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  
06 03 

a(a)ip `xobis municipalitetis ganaTlebis 
centri~ 

291,0 331,9 

    momuSaveTa ricxovnoba     

    xarjebi 291,0 319,9 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 

higienis sagnebis SeZenis xarjebi 
    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis 
da movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi 291,0 319,9 

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda   12,0 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  
06 04 

a(a)ip `xobis municipalitetis profesiuli 
swavlebis centri~ 

0,0 55,2 

    momuSaveTa ricxovnoba     

    xarjebi 0,0 55,2 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     
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        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 

higienis sagnebis SeZenis xarjebi 
    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis 
da movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi   55,2 

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  07 00 sportuli da kulturuli RonisZiebebi 821,4 912,5 

    momuSaveTa ricxovnoba 0,0 0,0 

    xarjebi 805,4 844,7 

    Sromis anazRaureba 0,0 0,0 

    saqoneli da momsaxureba 33,5 48,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba 0,0 0,0 

        mivlinebebi 0,0 0,0 

        ofisis xarjebi 0,0 0,0 

        warmomadgenlobiTi xarjebi 0,0 0,0 

        kvebis xarjebi 0,0 0,0 

        samedicino xarjebi 0,0 0,0 

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

0,0 0,0 

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis 

da movla-Senaxvis xarjebi 
0,0 0,0 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 33,5 48,0 

    procenti 0,0 0,0 

    subsidiebi 771,9 796,7 

    grantebi 0,0 0,0 

    socialuri uzrunvelyofa 0,0 0,0 

    sxva xarjebi 0,0 0,0 

    arafinansuri aqtivebis zrda 16,0 67,8 

    finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 

    valdebulebebis kleba 0,0 0,0 

  07 01 sportuli RonisZiebebis dafinanseba 14,6 32,0 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7081   xarjebi 14,6 32,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 14,6 32,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 
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    transportisa da teqnikis eqsploataciis 

da movla-Senaxvis xarjebi 
    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 14,6 32,0 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7081   arafinansuri aqtivebis zrda   0,0 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  
07 02 

a(a)ip `xobis municipalitetis kulturis 
centri~ 

421,7 494,5 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7082   xarjebi 405,7 426,7 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis 
da movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi 405,7 426,7 

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7082   arafinansuri aqtivebis zrda 16,0 67,8 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  
07 03 

 axalgazrduli organizaciebis RonisZiebebis 

dafinanseba 
8,4 10,0 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7084   xarjebi 8,4 10,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 8,4 10,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis 
da movla-Senaxvis xarjebi 
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        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 8,4 10,0 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7084   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  07 04 Sps `safexburTo klubi `kolxeTi~ 326,8 330,0 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7081   xarjebi 326,8 330,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis 
da movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi 326,8 330,0 

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7081   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  07 08 regionaluri televiziis Tanadafinanseba 0,0 0,0 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7082   xarjebi 0,0 0,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis 
da movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi   0,0 
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    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7082   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  07 09 Sps `xobis moambe~ 39,4 40,0 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7083   xarjebi 39,4 40,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis 
da movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi 39,4 40,0 

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7083   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  
07 10 

ZeglTa dacvisa da kulturuli 

memkvidreobis dafinanseba 
10,5 6,0 

    momuSaveTa ricxovnoba     

    xarjebi 10,5 6,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 10,5 6,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis 
da movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 10,5 6,0 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     
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    arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  
08 00 socialuri da jandacvis programebi 385,0 435,9 

    momuSaveTa ricxovnoba 0,0 0,0 

    xarjebi 385,0 435,9 

    Sromis anazRaureba 0,0 0,0 

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba 0,0 0,0 

        mivlinebebi 0,0 0,0 

        ofisis xarjebi 0,0 0,0 

        warmomadgenlobiTi xarjebi 0,0 0,0 

        kvebis xarjebi 0,0 0,0 

        samedicino xarjebi 0,0 0,0 

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 

higienis sagnebis SeZenis xarjebi 
0,0 0,0 

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis 
da movla-Senaxvis xarjebi 

0,0 0,0 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

    procenti 0,0 0,0 

    subsidiebi 131,4 129,8 

    grantebi 0,0 0,0 

    socialuri uzrunvelyofa 253,6 306,1 

    sxva xarjebi 0,0 0,0 

    arafinansuri aqtivebis zrda 0,0 0,0 

    finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 

    valdebulebebis kleba 0,0 0,0 

  
08 01 sazogadoebrivi jandacvis momsaxureba 131,4 129,8 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7074   xarjebi 131,4 129,8 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis 
da movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi 131,4 129,8 

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7074   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      
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    valdebulebebis kleba     

  

08 02 
ufaso sasadilosa da xandazmulTa binaze 

momsaxurebis dafinanseba 
81,2 79,5 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7102   xarjebi 81,2 79,5 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis 
da movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba   0,0 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa 81,2 79,5 

    sxva xarjebi     

7102   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  
08 04 veteranTa dakrZalvis xarjebi 6,2 5,0 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7103   xarjebi 6,2 5,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 

higienis sagnebis SeZenis xarjebi 
    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis 
da movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa 6,2 5,0 

    sxva xarjebi     

7103   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      
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    valdebulebebis kleba     

  08 05 avadmyofTa socialuri dacva 62,0 0,0 

    momuSaveTa ricxovnoba     

71011   xarjebi 62,0 0,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 

higienis sagnebis SeZenis xarjebi 
    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis 
da movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa 62,0   

    sxva xarjebi     

71011   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  08 06 ojaxebisa da bavSvebis socialuri dacva 104,2 68,6 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7104   xarjebi 104,2 68,6 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis 

da movla-Senaxvis xarjebi 
    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa 104,2 68,6 

    sxva xarjebi     

7104   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  08 07 erTjeradi daxmareba 0,0 65,0 

    momuSaveTa ricxovnoba     
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7109   xarjebi 0,0 65,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis 
da movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa   65,0 

    sxva xarjebi     

7109   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  
08 08 

xanZriTa da stiqiiT dazaralebulTa 

daxmareba 
0,0 88,0 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7076   xarjebi 0,0 88,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis 
da movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa   88,0 

    sxva xarjebi     

7076   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     
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თ) დადგენილების დანართი 5 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:  

„დანართი 5 

ხობის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური 

აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია 

f
u
nq
c
io

na
l
u
r
i 

ko
d
i 

d a s a x e l e b a  
 2010 wlis  

gegma 
 2011 wlis  

gegma 

701 saerTo daniSnulebis saxelmwifo momsaxureba 1 569,5     1 736,0     

7011 
aRmasrulebeli da warmomadgenlobiTi organoebis 

saqmianobis uzrunvelyofa, finansuri da fiskaluri 

saqmianoba, sagareo urTierTobebi 

1 481,6     1 597,7     

70111 
aRmasrulebeli da warmomadgenlobiTi organoebis 

saqmianobis uzrunvelyofa 
1 453,3     1 506,3     

70112 finansuri da fiskaluri saqmianoba 28,3     91,4     

70113 sagareo urTierTobebi     

7012 sagareo ekonomikuri daxmareba 0,0     0,0     

70121 
ekonomikuri daxmareba ganviTarebad da gardamavali 

ekonomikis mqone qveynebs  
    

70122 
saerTaSoriso organizaciebis meSveobiT gaweuli 

ekonomikuri daxmareba 
    

7013 saerTo daniSnulebis momsaxureba 0,0     0,0     

70131 saerTo sakadro momsaxureba     

70132 
saerTo daniSnulebis dagegmva da  statistikuri 

momsaxureba 
    

70133 saerTo daniSnulebis sxva momsaxureba 0,0     0,0     

7014 fundamenturi samecniero kvlevebi     

7015 
gamoyenebiTi kvlevebi saerTo daniSnulebis saxelmwifo 

momsaxurebaSi 
    

7016 valTan dakavSirebuli operaciebi  75,9     126,3     

7017 
saerTo daniSnulebis fuladi nakadebi mTavrobis 

sxvadasxva dones Soris 
    

7018 
sxva araklasificirebuli saqmianoba saerTo 

daniSnulebis saxelmwifo momsaxurebaSi 
12,0     12,0     

702 Tavdacva 87,5     92,7     

7021 SeiaraRebuli Zalebi 87,5     92,7     

7022 samoqalaqo Tavdacva 0,0     0,0     

7023 sagareo samxedro daxmareba     

7024 gamoyenebiTi kvlevebi Tavdacvis sferoSi     

7025 sxva araklasificirebuli saqmianoba Tavdacvis sferoSi 0,0     0,0     

703 sazogadoebrivi wesrigi da usafrTxoeba 345,9     315,6     

7031 policiis samsaxuri da saxelmwifo dacva 114,9     63,0     

7032 xanZarsawinaaRmdego dacva 231,0     252,6     

7033 sasamarTloebi da prokuratura     

7034 sasjelaRsrulebis dawesebulebebi     

7035 
gamoyenebiTi kvlevebi sazogadoebrivi wesrigisa da 

usafrTxoebis sferoSi 
    

7036 
sxva araklasificirebuli saqmianoba sazogadoebrivi 

wesrigisa da usafrTxoebis sferoSi 
    

704 ekonomikuri saqmianoba 1 895,9     1 329,1     

7041 
saerTo ekonomikuri, komerciuli da SromiT 

resursebTan dakavSirebuli saqmianoba 
0,0     0,0     
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70411 saerTo ekonomikuri da komerciuli saqmianoba     

70412 SromiT resursebTan dakavSirebuli saqmianoba     

7042 
soflis meurneoba, satyeo meurneoba, meTevzeoba da 

monadireoba 
1 038,3     605,5     

70421 soflis meurneoba 1 038,3     605,5     

70422 satyeo meurneoba     

70423 meTevzeoba da monadireoba     

7043 saTbobi da energetika 0,0     0,0     

70431 naxSiri da sxva saxis myari mineraluri sawvavi     

70432 navTobi da bunebrivi airi     

70433 birTvuli sawvavi     

70434 sxva saxis sawvavi     

70435 eleqtroenergetika     

70436 araeleqtruli (mzis, qaris, wylis) energia     

7044 
samTomompovebeli da gadamamuSavebeli mrewveloba, 

mSenebloba  
0,0     0,0     

70441 
mineraluri resursebis mopoveba, mineraluri 

sawvavis garda 
    

70442 gadamamuSavebeli mrewveloba     

70443 mSenebloba     

7045 transporti 857,6     723,6     

70451 saavtomobilo transporti da gzebi 857,6     723,6     

70452 sazRvao transporti     

70453 sarkinigzo transporti     

70454 sahaero transporti     

70455 
milsadenebi da sxva saxis satransporto 

saSualebebi 
0,0     0,0     

7046 kavSirgabmuloba     

7047 ekonomikis sxva dargebi 0,0     0,0     

70471 vaWroba, maragebis Seqmna, Senaxva da dasawyobeba     

70472 sastumroebi da restornebi     

70473 turizmi     

70474 mravalmiznobrivi ganviTarebis proeqtebi     

7048 gamoyenebiTi kvlevebi ekonomikuri saqmianobis sferoSi 0,0     0,0     

70481 
gamoyenebiTi kvlevebi saerTo ekonomikur, 

komerciul da SromiT resursebTan dakavSirebul 
saqmianobaSi 

    

70482 
gamoyenebiTi kvlevebi soflis meurneobaSi, satyeo 

meurneobaSi, meTevzeobasa da monadireobaSi 
    

70483 gamoyenebiTi kvlevebi saTbobsa da energetikaSi     

70484 
gamoyenebiTi kvlevebi samTomompovebel da 

gadamamuSavebel mrewvelobasa da mSeneblobaSi 
    

70485 gamoyenebiTi kvlevebi transportis sferoSi     

70486 gamoyenebiTi kvlevebi kavSirgabmulobis sferoSi     

70487 
gamoyenebiTi kvlevebi sxva saxis ekonomikur 

saqmianobaSi 
    

7049 
sxva araklasificirebuli saqmianoba ekonomikur 

saqmianobaSi 
    

705 garemos dacva 428,9     832,6     

7051 narCenebis Segroveba, gadamuSaveba da ganadgureba 313,4     455,9     

7052 Camdinare wylebis marTva 115,5     376,7     

7053 garemos dabinZurebis winaaRmdeg brZola     

7054 biomravalferovnebisa da landSaftebis dacva     
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7055 gamoyenebiTi kvlevebi garemos dacvis sferoSi     

7056 
sxva araklasificirebuli saqmianoba garemos dacvis 

sferoSi 
    

706 sabinao-komunaluri meurneoba 1 483,5     623,1     

7061 binaTmSenebloba 0,0     0,0     

7062 komunaluri meurneobis ganviTareba 466,8     460,2     

7063 wyalmomarageba 492,7     129,8     

7064 gare ganaTeba 524,0     33,1     

7065 gamoyenebiTi kvlevebi sabinao-komunalur meurneobaSi     

7066 
sxva araklasificirebuli saqmianoba sabinao-komunalur 

meurneobaSi 
    

707 janmrTelobis dacva 131,4     129,8     

7071 samedicino produqcia, mowyobilobebi da aparatebi     

70711 farmacevtuli produqcia     

70712 sxva samedicino produqcia     

70713 
Terapiuli daniSnulebis mowyobilobebi da 

aparatebi 
    

7072 ambulatoriuli momsaxureba 0,0     0,0     

70721 zogadi profilis ambulatoriuli momsaxureba     

70722 specializebuli ambulatoriuli momsaxureba     

70723 stomatologiuri momsaxureba     

70724 saSualo samedicino personalis momsaxureba     

7073 saavadmyofoebis momsaxureba 0,0     0,0     

70731 zogadi profilis saavadmyofoebis momsaxureba     

70732 specializebuli saavadmyofoebis momsaxureba     

70733 
samedicino centrebisa da samSobiaro saxlebis 

momsaxureba 
    

70734 
sanatoriumebisa da gamajansaRebeli saxlebis 

momsaxureba 
    

7074 sazogadoebrivi jandacvis momsaxureba 131,4     129,8     

7075 gamoyenebiTi kvlevebi janmrTelobis dacvis sferoSi     

7076 
sxva araklasificirebuli saqmianoba janmrTelobis 

dacvis sferoSi 
0,0     0,0     

708 dasveneba, kultura da religia 821,4     912,5     

7081 momsaxureba dasvenebisa da sportis sferoSi 341,4     362,0     

7082 momsaxureba kulturis sferoSi 421,7     494,5     

7083 teleradiomauwyebloba da sagamomcemlo saqmianoba 39,4     40,0     

7084 religiuri da sxva saxis sazogadoebrivi saqmianoba 8,4     10,0     

7085 
gamoyenebiTi kvlevebi dasvenebis, kulturisa da 

religiis sferoSi 
10,5     6,0     

7086 
sxva araklasificirebuli saqmianoba dasvenebis, 

kulturisa da religiis sferoSi 
    

709 ganaTleba 1 678,0     1 184,4     

7091 skolamdeli aRzrda 1 156,7     667,9     

7092 zogadi ganaTleba 230,3     129,4     

70921 dawyebiTi zogadi ganaTleba     

70922 sabazo zogadi ganaTleba     

70923 saSualo zogadi ganaTleba     

7093 profesiuli ganaTleba   55,2     

7094 umaRlesi ganaTleba 0,0     0,0     

70941 umaRlesi profesiuli ganaTleba     

70942 umaRlesi akademiuri ganaTleba     

7095 umaRlesisSemdgomi ganaTleba     
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7096 ganaTlebis sferos damxmare momsaxureba     

7097 gamoyenebiTi kvlevebi ganaTlebis sferoSi     

7098 sxva araklasificirebuli saqmianoba ganaTlebis sferoSi 291,0     331,9     

710 socialuri dacva 253,6     306,1     

7101 
avadmyofTa da SezRuduli SesaZleblobis mqone pirTa 

socialuri dacva 
62,0     0,0     

71011 avadmyofTa socialuri dacva 62,0     0,0     

71012 
SezRuduli SesaZleblobis mqone pirTa socialuri 

dacva 
    

7102 xandazmulTa socialuri dacva 81,2     79,5     

7103 marCenaldakargul pirTa socialuri dacva 6,2     5,0     

7104 ojaxebisa da bavSvebis socialuri dacva 104,2     221,6     

7105 umuSevarTa socialuri dacva     

7106 sacxovrebliT uzrunvelyofa     

7107 
socialuri gaucxoebis sakiTxebi, romlebic ar 

eqvemdebareba klasifikacias 
    

7108 gamoyenebiTi kvlevebi socialuri dacvis sferoSi     

7109 
sxva araklasificirebuli saqmianoba socialuri dacvis 

sferoSi 
0,0     0,0     

  sul 8 695,6     7 461,9     

 

 

 

5. დადგენილება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

 

 

 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                    მამუკა ჭოხონელიძე 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

 

დადგენილება N49 

 

2011 წლის 11 ოქტომბერი 

 

ქ. ხობი 

 

„ხობის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 31 დეკემბრის N19 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე 

 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის, საქართველოს 

საბიუჯეტო კოდექსისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: 

 

1. „ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებების 

გადანაწილების წესის დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 

12 ივლისის N5 დადგენილების შესაბამისად, შეტანილ იქნეს ხობის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის 

დამტკიცებულ ბიუჯეტში ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანებებით მხარჯავი 

დაწესებულებებისთვის ადგილობრივი ბიუჯეტით გამოყოფილ ასიგნებებში ეკონომიკური 

კლასიფიკაციის მუხლებს, ღონისძიებებსა და პროგრამებს შორის განხორციელებული შემდეგი 

გადანაწილებები: 

ა) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 23 აგვისტოს N324 ბრძანებით, შპს „საფეხბურთო 

კლუბ ,,კოლხეთისთვის“ ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტით გამოყოფილ 

ასიგნებებში 1,4 ათასი ლარით მცირდება „საქონელი და მომსახურების“ მუხლის „შტატგარეშე 

მომუშავეთა ანაზღაურების“ ასიგნება და შესაბამისად, 1,4 ათასი ლარით იზრდება „საქონელი და 

მომსახურების“ მუხლის „ოფისის ხარჯების“  ასიგნება; 

ბ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 26 აგვისტოს N330 ბრძანებით, ხობის 

მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტით ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 

სამსახურებისათვის გამოყოფილ ასიგნებებში: 

ბ.ა) გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურისთვის გამოყოფილ ასიგნებებში 3,5 ათასი ლარით 

მცირდება „ოფისის ხარჯების“ მუხლის ასიგნებები და შესაბამისად, 3,5 ათასი ლარით იზრდება 

„შრომის ანაზღაურების“ მუხლის ასიგნება; 

ბ.ბ) გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურისთვის გამოყოფილ ასიგნებებში 2,3 ათასი ლარით 

მცირდება „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის ასიგნება და შესაბამისად, 2,3 ათასი ლარით 

იზრდება  „შრომის ანაზღაურების“ მუხლის ასიგნება; 

ბ.გ) გამგეობის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურისთვის გამოყოფილ 

ასიგნებებში 1,0 ათასი ლარით მცირდება „საქონელი და მომსახურების“ მუხლის „შტატგარეშე 

მომუშავეთა ანაზღაურების“ ასიგნება, 0,9 ათასი ლარით - „საქონელი და მომსახურების“ მუხლის 

„მივლინებების“ ასიგნება, 1,2 ათასი ლარით - „საქონელი და მომსახურების“ მუხლის 

„ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯების“ ასიგნება და 

შესაბამისად, 3,1 ათასი ლარით იზრდება „შრომის ანაზღაურების“ მუხლის ასიგნება; 

ბ.დ) გამგეობის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ  საქმეთა 

სამსახურისათვის გამოყოფილ ასიგნებებში 1,4 ათასი ლარით მცირდება „არაფინანსური აქტივების 

ზრდის“ მუხლის ასიგნება და შესაბამისად, 1,4 ათასი  ლარით იზრდება „შრომის ანაზღაურების“ 

მუხლის ასიგნება; 
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ბ.ე) გამგეობის შრომის, საზოგადოებრივი ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, 

ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახურისათვის გამოყოფილ ასიგნებებში 

0,3 ათასი ლარით მცირდება „საქონელი და მომსახურების“ მუხლში „მივლინებების“ ასიგნება, 1,0 

ათასი ლარით - „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის ასიგნება და შესაბამისად, 1,3 ათასი 

ლარით იზრდება „შრომის ანაზღაურების“ მუხლის ასიგნება;  

ბ.ვ) გამგეობის წვევამდელთა, რეზერვისტთა, სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის 

სამსახურისათვის გამოყოფილ ასიგნებებში 0,7 ათასი ლარით მცირდება „საქონელი და 

მომსახურების“ მუხლის „სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურების“ ასიგნება და შესაბამისად, 0,7 

ათასი ლარით იზრდება „შრომის ანაზღაურების“ მუხლის ასიგნება; 

ბ.ზ) გამგეობის ტერიტორიული ორგანოებისათვის გამოყოფილ ასიგნებებში 0,9 ათასი ლარით 

მცირდება „საქონელი და მომსახურების“ მუხლის „შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურების“ 

ასიგნება, 7,5 ათასი ლარით - „საქონელი და მომსახურების“ მუხლის „ტრანსპორტისა და ტექნიკის 

ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯების“ ასიგნება და შესაბამისად 8,4 ათასი ლარით 

იზრდება „შრომის ანაზღაურების“ ასიგნება; 

გ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 29 აგვისტოს N334 ბრძანებით, ხობის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის წვევამდელთა, რეზერვისტთა სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და 

მობილიზაციის სამსახურისათვის ადგილობრივი ბიუჯეტით გამოყოფილ ასიგნებებში 0,6 ათასი 

ლარით მცირდება „საქონელი და მომსახურების“ მუხლის „ოფისის ხარჯებში“ „საოფისე ავეჯის 

შეძენის ხარჯების“ ასიგნება და შესაბამისად, 0,4 ათასი ლარით იზრდება „საქონელი და 

მომსახურების“ მუხლის „ოფისის ხარჯებში“ „კავშირგაბმულობის ხარჯების“ ასიგნება, ხოლო 0,2 

ათასი ლარით - „ოფისის ხარჯი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული“ ასიგნება; 

დ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 30 აგვისტოს N336 ბრძანებით, ხობის 

მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტით კეთილმოწყობის ღონისძიებებისთვის გამოყოფილ 

ასიგნებებში 4,9 ათასი ლარით მცირდება „ყოფილი აგროსამრეწველო გაერთიანების შენობის 

ფასადის შეღებვის სამუშაოების“ ასიგნება და შესაბამისად, 4,9 ათასი ლარით იზრდება „ცოტნე 

დადიანის ქუჩაზე, ყოფილი საგადასახადო სამსახურის შენობის მიმდებარედ, მხატვრული პანოს 

რეაბილიტაციის სამუშაოების“ ასიგნება; 

ე) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 6 სექტემბრის N364 ბრძანებით, ხობის 

მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტით ინფრასტრუქტურის მშენებლობის, 

რეაბილიტაციისა და ექსპლოატაციის ღონისძიებებისთვის გამოყოფილ ასიგნებებში 2,0 ათასი 

ლარით მცირდება „კეთილმოწყობის ღონისძიებების“ ასიგნება (ყოფილი აგროსამრეწველო 

გაერთიანების შენობის ფასადის შეღებვის სამუშაოების ასიგნება) და გამოთავისუფლებული 2,0 

ათასი ლარი მიიმართება „ვეტერინარიის ხარჯების“ ასიგნებაზე (ჯილეხით დაცემული პირუტყვის 

სამარხების მოწყობა); 

ვ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 8 სექტემბრის N367 ბრძანებით, ხობის 

მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტით ინფრასტრუქტურის მშენებლობის, 

რეაბილიტაციისა და ექსპლოატაციის ღონისძიებებისთვის გამოყოფილ ასიგნებებში 10,0 ათასი 

ლარით მცირდება „გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯების“ 

ასიგნება (სოფელ შავღელეში 9 კმ. გზის ორმული შეკეთების სამუშაოების ასიგნება) და შესაბამისად 

10,0  ათასი ლარით იზრდება ,,ვეტერინარიის ხარჯები“-ს ასიგნებები (ჯილეხით დაცემული 

პირუტყვის სამარხების მოწყობა); 

ზ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 8 სექტემბრის N369 ბრძანებით, ხობის 

მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტით საჯარო სკოლებისთვის გამოყოფილ ასიგნებებში 5,5 

ათასი ლარით მცირდება ხეთის თემში წინაგოლის საჯარო სკოლის სპორტული დარბაზის 

სახურავის რეაბილიტაციის სამუშაოების ასიგნება და გამოთავისუფლებული 5,5 ათასი ლარი 

მიიმართება სტიქიისაგან (ქარი) დაზიანებული სოფელ თორსის საჯარო სკოლის შენობის 

ფანჯრების რეაბილიტაციის სამუშაოების ასიგნებაზე; 

თ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 9 სექტემბრის N370 ბრძანებით, ხობის 

მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტით ა(ა)იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის კულტურის 

ცენტრისთვის“ გამოყოფილ ასიგნებებში 2,5 ათასი ლარით მცირდება სოფელ საჯიჯაოს კულტურის 

სახლში კრივისა და ჭიდაობის ოთახების მოწყობის სამუშაოების ასიგნება და 
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გამოთავისუფლებული 2,5 ათასი ლარი მიიმართება ქ. ხობში კულტურის სახლის ელექტრო 

გაყვანილობისა და განათების სისტემის შეკეთების სამუშაოების ასიგნებაზე; 

ი) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 9 სექტემბრის N371 ბრძანებით, ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტით გამოყოფილ 

ასიგნებებში 0,4 ათასი ლარით მცირდება „საქონელი და მომსახურების“ მუხლის „სხვა დანარჩენი 

საქონელი და მომსახურების“ ასიგნება და შესაბამისად, 0,4 ათასი ლარით იზრდება „საქონელი და 

მომსახურების“ მუხლის „ოფისის ხარჯების“ ასიგნება; 

კ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 13 სექტემბრის N377 ბრძანებით, ხობის 

მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტით ინფრასტრუქტურის მშენებლობის, 

რეაბილიტაციისა და ექსპლოატაციის ღონისძიებებისთვის გამოყოფილ ასიგნებებში: 

კ.ა) 6,0 ათასი ლარით მცირდება „წყლის სისტემის რეაბილიტაციისა და ექსპლოატაციის“ ასიგნებები 

(მათ შორის: 1,5 ათასი ლარით - სოფელ შავღელეს წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაციის 

სამუშაოების ასიგნება, 4,5 ათასი ლარით - სოფელ შავღელეს წყალსადენის სისტემის 

რეაბილიტაციის II ეტაპის სამუშაოების ასიგნება); 

კ.ბ) 8,0 ათასი ლარით მცირდება „კეთილმოწყობის ღონისძიებების“ ასიგნება (მათ შორის: 3,0 ათასი 

ლარით - ქ. ხობის ახალი სასაფლაოს შემოღობვის სამუშაოების ასიგნება, 5,0 ათასი ლარით - ქ. 

ხობში ცოტნე დადიანის ქუჩაზე წმინდა სამების ეკლესიის მიმდებარე ტერიტორიის 

კეთილმოწყობის სამუშაოების ასიგნება); 

კ.გ) 6,0 ათასი ლარი მიიმართა „გზების მშენებლობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლოატაციის“ 

ასიგნებაზე (სოფელ ჯაპიშაქარში 1.9 კმ. გზის ორმული შეკეთების სამუშაოების ასიგნება); 

კ.დ) 8,0 ათასი ლარი მიიმართა „წყლის სისტემის რეაბილიტაციისა და ექსპლოატაციის“ ასიგნებაზე 

(შუა ხორგის თემში 2 ცალი ტუმბოს შეძენისა და დამონტაჟების სამუშაოების ასიგნება); 

ლ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 13 სექტემბრის N378 ბრძანებით, ხობის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 

ადგილობრივი ბიუჯეტით გამოყოფილ ასიგნებებში: 

ლ.ა) 1,7 ათასი ლარით მცირდება „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის ასიგნება 

(სატელიტური ანტენის შეძენის ხარჯები); 

ლ.ბ) 1,6 ათასი ლარით მცირდება „საქონელი და მომსახურების“ მუხლის „ოფისის ხარჯების“ 

ასიგნებები (მათ შორის: 0,2 ათასი ლარით - „მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენისა და 

დამონტაჟების“ ასიგნებები, 1,0 ათასი ლარით - „საოფისე ინვენტარის შეძენისა და დამონტაჟების 

ხარჯების“ ასიგნებები, 0,4 ათასი ლარით - „შენობა-ნაგებობების მიმდინარე რემონტის ხარჯის“ 

ასიგნებები); 

ლ.გ) 1,7 ათასი ლარით იზრდება „საქონელი და მომსახურების“ მუხლის „ოფისის ხარჯების“ 

ასიგნება (მათ შორის: 0,7 ათასი ლარით - „საოფისე მოწყობილობების მიმდინარე რემონტის ხარჯის“ 

ასიგნება, 1,0 ათასი ლარით - „ოფისის ხარჯი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული“ ასიგნება); 

ლ.დ) 1,7 ათასი ლარით იზარდება „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის ასიგნება (დახლ-

მაცივარის შეძენის ასიგნება); 

მ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 19 სექტემბრის N381 ბრძანებით, ხობის 

მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტით „ახალგაზრდული ორგანიზაციების, ღონისძიებების 

დაფინანსებისთვის“ გამოყოფილ ასიგნებებში 0,2 ათასი ლარით მცირდება ღონისძიების - 

„შეხვედრა საჯარო სკოლის თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან თემაზე: ,,როგორ ვიცნობთ 

საკუთარ უფლებებსა და მოვალეობებს“ ასიგნება და 0,2 ათასი ლარით იზარდება პროგრამა 

,,პატრიოტის“ ასიგნება (სატრანსპორტო მომსახურება); 

ნ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 20 სექტემბრის N384 ბრძანებით, ა(ა)იპ „ხობის 

მუნიციპალიტეტის პროფესიული სწავლების ცენტრისთვის“ მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით 

გამოყოფილ ასიგნებებში 2,5 ათასი ლარით მცირდება „შრომის ანაზღაურების“ მუხლის  ასიგნება და  

1,5 ათასი ლარით იზრდება „საქონელი და მომსახურების“ მუხლის „ოფისის ხარჯების“ ასიგნება 

(ინვენტარის შეძენა), 1,0 ათასი ლარით - „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის ასიგნება 

(ინვენტარის შეძენა); 

ო) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 20 სექტემბრის N385 ბრძანებით, შპს 

„საფეხბურთო კლუბ „კოლხეთისთვის“ ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივ ბიუჯეტით 



 234

გამოყოფილ ასიგნებებში 2,8 ათასი ლარით მცირდება „საქონელი და მომსახურების“ მუხლის 

„შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურების“ ასიგნება და 2,8 ათასი ლარით იზარდება „საქონელი და 

მომსახურების“ მუხლის „ოფისის ხარჯების“ ასიგნება (მათ შორის: 1500 ლარი - სტადიონის 

ბილბორდების განახლება და 1,3 ათასი ლარი - სტადიონის ტრიბუნების რემონტი); 

პ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 26 სექტემბრის N398 ბრძანებით, ხობის 

მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტით საკანალიზაციო და სამელიორაციო სისტემების 

მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებებისათვის გამოყოფილ ასიგნებებში 4,0 ათასი ლარით 

მცირდება ქ. ხობში ჩაის კომბინატის მიმდებარე ტერიტორიაზე (ბარათაშვილის ქუჩიდან) 

სანიაღვრე არხის ამოწმენდის სამუშაოების ასიგნება და 4,0 ათასი ლარი მიიმართება ქ. ხობში ვაჟა-

ფშაველას ქუჩის მიმდებარე ტერიტორიაზე კანალიზაციის ქსელის რეაბილიტაციის სამუშაოების 

ასიგნებაზე; 

ჟ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 28 სექტემბრის N405 ბრძანებით, ხობის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურისათვის ადგილობრივი ბიუჯეტით 

დამტკიცებული „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის ასიგნებებში 0,7 ათასი ლარით 

მცირდება ფინანსური ანალიზისა და ბუღალტრული პროგრამის შესყიდვის ასიგნება და 0,7 ათასი  

ლარი მიიმართება კონდიციონერის შესყიდვის ასიგნებაზე; 

რ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 28 სექტემბრის N406 ბრძანებით, ხობის 

მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტით კეთილმოწყობის ღონისძიებებისათვის გამოყოფილ 

ასიგნებებში 1,3 ათასი ლარით მცირდება სოფელ შუა ხორგაში ცენტრალური სტადიონის 

კეთილმოწყობის სამუშაოების ასიგნება და 1,3 ათასი ლარი მიიმართება ქ. ხობის ცენტრში (ყოფილი 

საგადასახადოს შენობის წინ) სკამებისა და დეკორატიული ღობის აღდგენისა და სამღებრო 

სამუშაოების ასიგნებაზე; 

ს) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 28 სექტემბრის N407 ბრძანებით, შპს  „ხობი 

დასუფთავება და განათებისთვის“ ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტით 

გამოყოფილ ასიგნებებში 2000 ლარით მცირდება „შრომის ანაზღაურების“ მუხლის  ასიგნება და 2,0 

ათასი ლარით იზრდება „საქონელი და მომსახურების“ მუხლის ასიგნება (მათ შორის: 0,5 ათასი 

ლარით - „მივლინებების“ ასიგნება, 1,5 ათასი ლარით - „ტრანსპორტისა და ტექნიკის 

ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯების“ ასიგნება (აქედან: 0,9 ათასი ლარი - საწვავ-საპოხი 

მასალების შეძენაზე, 0,6 ათასი ლარი - „ტრანსპორტისა და ტექნიკის არაკლასიფიცირებულ 

ხარჯებზე“  (ტრანსპორტის დაქირავება)). 

2. შემცირდეს ხობის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივ ბიუჯეტში: 

ა) აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების ასიგნება 1.6 ათასი ლარით (ხობის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული ორგანოების ასიგნებებში, „საქონელი და 

მომსახურების“ მუხლის ,,ოფისის ხარჯების“ ასიგნება (მათ შორის: 0,9 ათასი ლარი - სოფელ 

პირველი ხორგის ადმინისტრაციული შენობის სარემონტო-სამშენებლო სამუშაოების ასიგნება, 0,7 

ათასი ლარი - შუა ხორგის თემის ადმინისტრაციული შენობის სარემონტო-სამშენებლო 

სამუშაოების ასიგნება)); 

ბ) ინფრასტრუქტურის მშენებლობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის ასიგნებები - 90.8 ათასი 

ლარით, კერძოდ: 

ბ.ა) 10,4 ათასი ლარით  - „გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯების“ 

ასიგნება (მათ შორის: 6,4 ათასი ლარით - ურთის მთაზე რადიომონიტორინგის სტაციონალურ 

სადგურთან მისასვლელი გზის ორმული შეკეთების სამუშაოების ასიგნება, 4,0 ათასი ლარით - 

სოფელ შავღელეში 9 კმ. გზის ორმული შეკეთების სამუშაოების ასიგნება); 

ბ.ბ) 7,3 ათასი ლარით - „სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობის, 

რეაბილიტაციისა და ექსპლოატაციის ხარჯების“ ასიგნება (მათ შორის: 0,6 ათასი ლარით საჯიჯაოს 

თემში, სოფელ ჯაპიშაქარში მდინარე ჭანისწყალზე ნაპირსამაგრი სამუშაოების ასიგნება, 6,7 ათასი 

ლარით - პირველი მაისის თემში, სოფელ საკვიკვინიოში მდინარე მუნჩიას გასწორხაზების 

სამუშაოების ასიგნება); 

ბ.გ) 8,8 ათასი ლარით - კეთილმოწყობის ღონისძიებების ხარჯების ასიგნება (მათ შორის: 0,6 ათასი 

ლარით - ქ. ხობში, სასტუმრო „კოლხეთის“ წინ მდებარე ამორტიზირებული ღობის დემონტაჟი და 

ცოტნე დადიანის სკვერის სამღებრო სამუშაოების ასიგნება, 5,0 ათასი ლარით - ყოფილი 
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აგროსამრეწველო გაერთიანების ფასადის შეღებვის სამუშაოების ასიგნება, 2,7 ათასი ლარით - 

ცოტნე დადიანის ქუჩაზე (ყოფილი საგადასახადო სამსახურის შენობის მიმდებარედ) მხატვრული 

პანოს რეაბილიტაციის სამუშაოების ასიგნება, 0,5 ათასი ლარით - წმინდა სამების ეკლესიის 

მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოების ასიგნება); 

ბ.დ) 64,3 ათასი ლარით - „საკანალიზაციო და სამელიორაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის 

ღონისძიებების“ ასიგნება (მათ შორის: 0,8 ათასი ლარით - ქ. ხობში ცოტნე დადიანის ქუჩაზე 

ეკლესიის უკანა მხარეს სანიაღვრე არხების მოწყობის სამუშაოების ასიგნება, 1,1 ათასი ლარით - 

სოფელ ყულევში სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოების ასიგნება, 0,2 ათასი ლარით - სოფელ 

საგვიჩიოს ცენტრში სანიაღვრე არხის მოწყობის I ეტაპის სამუშაოების ასიგნება, 7,0 ათასი ლარით - 

ქ. ხობში ჩაის კომბინატის მიმდებარე ტერიტორიაზე (ბარათაშვილის ქუჩიდან) სანიაღვრე არხის 

ამოწმენდის სამუშაოების ასიგნება, 55,2 ათასი ლარით - ქ. ხობში აღმაშენებლის ქუჩაზე სანიაღვრე 

არხის მოწყობის I ეტაპის სამუშაოების ასიგნება); 

გ) საგანმანათლებო ღონისძიებების ხარჯების ასიგნებები - 16,8 ათასი ლარით, კერძოდ: 

გ.ა) 12,1 ათასი ლარით - საჯარო სკოლების ასიგნებებში „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის 

ასიგნება (მათ შორის: 2,1 ათასი ლარით - სოფელ ახალი ხიბულის საჯარო სკოლის ეზოს 

შემოკავების სამუშაოების ასიგნება, 9,0 ათასი ლარით - სოფელ ხეთის საჯარო სკოლის ეზოს 

შემოკავების სამუშაოების ასიგნება, 1,0 ათასი ლარით - სოფელ პატარა ფოთის საჯარო სკოლის 

ეზოს შემოკავების სამუშაოების ასიგნება); 

გ.ბ) 4,7 ათასი ლარით - ა(ა)იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის განათლების ცენტრის“ ასიგნება (ა(ა)იპ 

„ხობის მუნიციპალიტეტის განათლების ცენტრის“ ასიგნებების „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ 

მუხლი (მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცენტრის სახურავისა და დაზიანებული ჭერის რემონტის 

სამუშაოების ასიგნება)); 

3. დადგენილების მე-2 პუნქტის შედეგად გამოთავისუფლებული  თანხების მთლიანი მოცულობა - 

109,2 ათასი ლარი მიიმართოს შემდეგ ღონისძიებათა დასაფინანსებლად: 

ა)  აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების ხარჯებზე - 6,1 ათასი ლარი, კერძოდ:  

ა.ა) 1,1 ათასი ლარი - ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის 

ასიგნებაზე („საქონელი და მომსახურების“ მუხლის „ოფისის ხარჯების“ ასიგნება); 

ა.ბ) 5,0 ათასი ლარი - სარეზერვო ფონდის ასიგნებაზე; 

ბ) შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების ხარჯების ასიგნებაზე - 2,5 ათასი ლარი 

(საქართველოს შსს სამეგრელო-ზემო სვანეთის მთავარი სამმართველოს ხობის რაიონული 

სამმართველოს ასიგნებების „საქონელი და მომსახურების“ მუხლის „ოფისის ხარჯები“ 

(სატელეფონო მომსახურების ხარჯები)); 

გ)   ინფრასტრუქტურის მშენებლობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის ხარჯების ასიგნებებზე 

- 72,7  ათასი ლარი, კერძოდ: 

გ.ა) 6,7 ათასი ლარი - „სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობის, რეაბილიტაციისა 

და ექსპლოატაციის ხარჯების“ ასიგნებაზე (პირველი მაისის თემში ბონდის ხიდის მიმდებარე 

ტერიტორიაზე მდინარე მუნჩიის გასწორხაზებისა და ნაპირსამაგრი სამუშაოების ასიგნება); 

გ.ბ) 15,2 ათასი ლარი - „წყლის სისტემის რეაბილიტაციისა და ექსპლოატაციის“ ასიგნებებზე (მათ 

შორის: 2,5 ათასი ლარი - ხეთის ყოფილი პროფტექნიკუმის შენობაში ჩასახლებული 

დევნილებისათვის წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგების სამუშაოების ასიგნებაზე, 12,7 ათასი 

ლარი - პირველი მაისის თემში, ოქროს საწმისის უბნის წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაციის 

სამუშაოების ასიგნებაზე); 

გ.გ) 24,6 ათასი ლარი - შპს „ხობი დასუფთავება და განათების“ სუბსიდიის ასიგნებაზე (გარე 

განათების ელექტრო ენერგიის ხარჯებზე); 

გ.დ) 26,2 ათასი ლარი - „დასუფთავების ღონისძიებების“ ასიგნებაზე (ნაგავსაყრელის მოვლა-

შენახვის ხარჯების ასიგნება); 

დ) საგანმანათლებო ღონისძიებების ხარჯების ასიგნებაზე - 27,9 ათასი ლარი, კერძოდ: 

დ.ა) 23,4 ათასი ლარი - სკოლამდელი განათლების დაფინანსების ასიგნებებზე (მათ შორის: 19,6 

ათასი ლარი - ა(ა)იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანების“ 

სუბსიდიურ ასიგნებაზე, 3,8 ათასი ლარი - „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის ასიგნებაზე 

(სოფელ თორსის საბავშვო ბაღის საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაციის სამუშაოები); 



 236

დ.ბ) 4,5 ათასი ლარი საჯარო სკოლების დაფინანსების ასიგნებაზე (მათ შორის: 1,4 ათასი ლარი - 

საჯარო სკოლების ასიგნებებში „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის ასიგნებაზე (სოფელ 

ქარიატის საჯარო სკოლის ოთახის სარემონტო სამუშაოების დაფინანსება); 3,1 ათასი ლარი - 

საჯარო სკოლების სუბსიდიურ ასიგნებაზე (მათ შორის: 2,0 ათასი ლარი - სოფელ შუა ხორგის 

საჯარო სკოლის სუბსიდია (შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მოსწავლეთა ოთახის და 

პანდუსის მოწყობა), 1,1 ათასი ლარი - სოფელ თორსის საჯარო სკოლის სუბსიდია (სკოლის 

მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხარჯები)). 

4. ამ დადგენილების პირველი-მე-3 პუნქტებით განხორციელებული ცვლილებების 

გათვალისწინებით, „ხობის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების 

შესახებ“  ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 31 დეკემბრის N19 დადგენილებაში 

(„საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე“,  ვებგვერდი, 11.01.2011 წ.) შეტანილ იქნეს შემდეგი 

ცვლილება: 

ა) დადგენილების პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„1. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ბალანსი 

თანახმად N1 დანართისა: 

ა) ბიუჯეტის შემოსავლები - 7060,1 ათასი ლარით (აქედან: გადასახადები 5180,9 ათასი ლარი; 

გრანტები - 1482,9 ათასი ლარი; სხვა შემოსავლები - 396,3 ათასი ლარი); 

ბ) ბიუჯეტის ხარჯები - 4948,7 ათასი ლარით (აქედან: შრომის ანაზღაურება - 1184,8 ათასი 

ლარი; საქონელი და მომსახურება - 1024,5 ათასი ლარი; პროცენტი 85,0 ათასი ლარი; სუბსიდიები - 

2348,3 ათასი ლარი; სოციალური უზრუნველყოფა - 306,1 ათასი ლარი); 

გ) საოპერაციო სალდო - 2111,4 ათასი ლარით; 

დ) არაფინასური აქტივების ცვლილება - 2371,9 ათასი ლარით; 

ე) მთლიანი სალდო -  -260,5 ათასი ლარით; 

ვ) ფინასური აქტივების ცვლილება -  -301,8 ათასი ლარით.“; 

 ბ) დადგენილების მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„2. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის 

შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანახმად  N2 დანართისა. მათ შორის: 

ა) შემოსულობები - 7160,1 ათასი ლარით (აქედან: შემოსავლები - 7060,1 ათასი ლარი; 

არაფინანსური აქტივების კლება - 100,0 ათასი ლარი); 

ბ) გადასახდელები - 7461,9 ათასი ლარით (აქედან: ხარჯები - 4948,7 ათასი ლარი; არაფინანსური 

აქტივების ზრდა - 2471,9 ათასი ლარი; ვალდებულებების კლება - 41,3  ათასი ლარი); 

გ) ნაშთის ცვლილება - -301,8 ათასი ლარით.“; 

გ) დადგენილების მე-5 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„5. ხობის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და 

არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს თანახმად N5 

დანართისა. მათ შორის: 

ა) საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება - 1740,5 ათასი ლარით;  

ბ) თავდაცვა - 92,7 ათასი ლარით; 

გ) საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - 318,1 ათასი ლარით; 

დ) ეკონომიკური საქმიანობა - 1326,1 ათასი ლარით; 

ე) გარემოს დაცვა - 819,1 ათასი ლარით; 

ვ) საბინაო კომუნალური მეურნეობა - 621,5 ათასი ლარით; 

ზ) ჯანმრთელობის დაცვა - 129,8 ათასი ლარით; 

თ) დასვენება, კულტურა და რელიგია - 912,5 ათასი ლარით; 

ი) განათლება - 1195,5  ათასი ლარით; 

კ) სოციალური დაცვა - 306,1 ათასი ლარით.“; 
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დ) დადგენილების დანართი 1 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„დანართი 1 

ხობის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ბალანსი 

 
 

d a s a x e l e b a 2010 wlis gegma 2011 wlis gegma 

Semosavlebi 8 108,1 7 060,1 

gadasaxadebi 6 192,0 5 180,9 

grantebi 1 549,5 1 482,9 

sxva Semosavlebi 366,6 396,3 

  

xarjebi 4 789,4 4 948,7 

Sromis anazRaureba 1 233,1 1 184,8 

saqoneli da momsaxureba 764,6 1 024,5 

procenti 65,1 85,0 

subsidiebi 2 473,0 2 348,3 

grantebi 0,0 0,0 

socialuri uzrunvelyofa 253,6 306,1 

sxva xarjebi 0,0 0,0 

  

saoperacio saldo 3 318,7 2 111,4 

  

arafinansuri aqtivebis cvlileba 3 245,4 2 371,9 

zrda  3 895,4 2 471,9 

kleba 650,0 100,0 

  

mTliani saldo 73,3 -260,5 

  

finansuri aqtivebis cvlileba 6,3 -301,8 

zrda 24,4 76,2 

valuta da depozitebi 24,4 76,2 

sesxebi 0,0 0,0 

aqciebi da sxva kapitali     

kleba 18,1 378,0 

valuta da depozitebi 18,1 378,0 

sesxebi 0,0 0,0 

aqciebi da sxva kapitali 0,0 0,0 

  

valdebulebebis cvlileba -10,8 -41,3 

zrda 0,0 0,0 

sagareo 0,0 0,0 

saSinao 0,0 0,0 

kleba 10,8 41,3 

sagareo     

saSinao 10,8 41,3 

  

balansi 56,2 0,0 
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ე) დადგენილების დანართი 2 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 

„დანართი 2 

ხობის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები 

და ნაშთის ცვლილება 

d a s a x e l e b a 2010 wlis gegma 2011 wlis gegma 

Semosulobebi 8 758,1 7 160,1 

Semosavlebi 8 108,1 7 060,1 

arafinansuri aqtivebis kleba 650,0 100,0 

finansuri aqtivebis kleba (naSTis gamoklebiT) 0,0 0,0 

valdebulebebis zrda 0,0 0,0 

      

gadasaxdelebi 8 695,6 7 461,9 

xarjebi 4 789,4 4 948,7 

arafinansuri aqtivebis zrda 3 895,4 2 471,9 

finansuri aqtivebis zrda (naSTis gamoklebiT) 0,0 0,0 

valdebulebebis kleba 10,8 41,3 

  

naSTis cvlileba 62,5 -301,8 

 

 

ვ) დადგენილების დანართი 3 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„დანართი 3 

ხობის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები 

 

S
em
o
su

l
o
be
bi
s 

ko
d
eb
i 

d a s a x e l e b a 
2010 wlis 

gegma 
2011 wlis 

gegma 

 
 

Semosulobebi 8 758,1 7 160,1 

  Semosavlebi 8 108,1 7 060,1 

 
 

arafinansuri aqtivebis kleba 650,0 100,0 

 
 

finansuri aqtivebis kleba 0,0 0,0 

 
 

valdebulebebis zrda 0,0 0,0 

 
 

 
  Semosavlebi 8 108,1 7 060,1 

11 gadasaxadebi 6 192,0 5 180,9 

11111 saSemosavlo gadasaxadi  
  

11311 qonebis gadasaxadi 6 192,0 5 180,9 

113111 saqarTvelos sawarmoTa qonebaze (garda miwisa)        4 630,0 3 060,0 

113112 ucxour sawarmoTa qonebaze (garda miwisa) 

  113113 fizikur pirTa qonebaze (garda miwisa) 2,0 
 113114 sasoflo-sameurneo daniSnulebis miwaze                100,0 80,0 

113115 arasasoflo-sameurneo daniSnulebis miwaze                                           1 460,0 2 040,9 

1136 sxva gadasaxadebi qonebaze 

  116 sxva gadasaxadebi 
  

13 grantebi 1 549,5 1 482,9 

131 saerTaSoriso organizaciebidan miRebuli grantebi 
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132 
ucxo qveynebis mTavrobebidan an maTi 

warmomadgenlobebidan miRebuli grantebi   

133 
saxelmwifo mmarTvelobis sxvadasxva donis 

organizaciebidan miRebuli grantebi 
1 549,5 1 482,9 

  gaTanabrebiTi transferi 

  

  

miznobrivi transferi delegirebuli 

uflebamosilebis gansaxorcieleblad 166,0 180,0 

  specialuri transferi 1 383,5 1 302,9 

  

m.S. infrastruqturis ganviTarebisaTvis da sxva 
mimdinare RonisZiebebis dasafinanseblad   

724,9 722,6 

  

m.S. saqarTvelos mTavrobis sarezervo fondidan 

gamoyofili saxsrebi    

  

m.S. saqarTvelos prezidentis sarezervo 
fondidan gamoyofili saxsrebi    

  

m.S. saqarTvelos regionebSi gansaxorcielebeli 

proeqtebis fondidan gamoyofili saxsrebi  
658,6 580,3 

14 sxva Semosavlebi 366,6 396,3 

141 Semosavlebi sakuTrebidan 85,0 86,0 

1411 procentebi 

  dividendebi 

    renta 85,0 86,0 

14151 
mosakrebeli bunebrivi resursebiT 

sargeblobisaTvis                      80,0 80,0 

14153 mosakrebeli nadirobis nebarTvaze 

14154 
Semosavali miwis ijaridan da marTvaSi 

(uzurfruqti, qiravnoba da sxva) gadacemidan 5,0 6,0 

14159 sxva araklasificirebuli renta 

142 saqonlisa da momsaxurebis realizacia 112,0 167,6 

1422 administraciuli mosakreblebi da gadasaxdelebi 25,0 36,9 

14222 
saerTo-saxelmwifoebrivi salicenzio 

mosakrebeli   

14223 sanebarTvo mosakrebeli 5,0 5,0 

14227 saxelmwifo baJi 
  

14229 
sajaro informaciis aslis gadaRebis 

mosakrebeli     

142210 satendero mosakrebeli 2,0 
 

142212 
samxedro savaldebulo samsaxuris gadavadebis 

mosakrebeli   

142213 saTamaSo biznesis mosakrebeli 
  

142215 
kulturuli memkvidreobis sareabilitacio 

arialis infrastruqturis adgilobrivi mosakrebeli   

142216 
adgilobrivi mosakrebeli specialuri 

(zonaluri) SeTanxmebis gacemisaTvis    

142214 
adgilobrivi mosakrebeli dasaxlebuli 

teritoriis dasufTavebisaTvis  
18,0 31,9 

142299 sxva araklasificirebuli mosakrebeli 
  

1423 
arasabazro wesiT gayiduli saqoneli da 

momsaxureba 87,0 130,7 

14231 Semosavlebi saqonlis realizaciidan 
  

14232 Semosavlebi momsaxurebis gawevidan 87,0 130,7 

143 jarimebi, sanqciebi da sauravebi  169,6 140,0 

144 nebayoflobiTi transferebi, grantebis gareSe 
  

145 Sereuli da sxva araklasificirebuli Semosavlebi 
 

2,7 

  

31 arafinansuri aqtivebis kleba 650,0 100,0 
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311 ZiriTadi aqtivebi 80,0 
 

314 arawarmoebuli aqtivebi 570,0 100,0 

  miwa 570,0 100,0 

  sxva bunebrivi aqtivebi 

    

32 finansuri aqtivebis kleba 0,0 0,0 

  sesxebi 
  

  aqciebi da sxva kapitali 
  

  

  valdebulebebis zrda 0,0 0,0 

  sagareo 
  

  saSinao 
  

 

 

ზ) დადგენილების დანართი 4 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 

„დანართი 4 

ხობის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური 

აქტივების საბიუჯეტო კლასიფიკაცია 

f
u
nq
c
io

na
l
u
r
i 

ko
d
i 

o
r
g.
 
ko

d
i 

d a s a x e l e b a 
2010 wlis 

gegma 

2011 wlis 

gegma 

  sul xobis municipaliteti 8 695,6 7 461,9 

    momuSaveTa ricxovnoba 191,0 203,0 

    xarjebi 4 789,4 4 948,7 

    Sromis anazRaureba 1 233,1 1 184,8 

    saqoneli da momsaxureba 764,6 1 024,5 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba 0,0 38,1 

        mivlinebebi 8,0 10,3 

        ofisis xarjebi 165,2 253,1 

        warmomadgenlobiTi xarjebi 12,0 12,0 

        kvebis xarjebi 0,0 0,0 

        samedicino xarjebi 0,0 0,1 

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 

higienis sagnebis SeZenis xarjebi 
10,0 20,5 

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

136,4 193,5 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 433,0 496,9 

    procenti 65,1 85,0 

    subsidiebi 2 473,0 2 348,3 

    grantebi 0,0 0,0 

    socialuri uzrunvelyofa 253,6 306,1 

    sxva xarjebi 0,0 0,0 

    arafinansuri aqtivebis zrda 3 895,4 2 471,9 

    finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 

    valdebulebebis kleba 10,8 41,3 
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01 00 
xobis municipalitetis warmomadgenlobiTi da 

aRmasrulebeli organoebi 
1 569,5 1 740,5 

    momuSaveTa ricxovnoba 148,0 160,0 

    xarjebi 1 469,7 1 640,3 

    Sromis anazRaureba 1 015,4 966,4 

    saqoneli da momsaxureba 389,2 588,9 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba 0,0 27,2 

        mivlinebebi 6,0 7,4 

        ofisis xarjebi 125,0 201,9 

        warmomadgenlobiTi xarjebi 12,0 12,0 

        kvebis xarjebi 0,0 0,0 

        samedicino xarjebi 0,0 0,1 

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

0,0 0,0 

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

77,9 127,0 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 168,3 213,3 

    procenti 65,1 85,0 

    subsidiebi 0,0 0,0 

    grantebi 0,0 0,0 

    socialuri uzrunvelyofa 0,0 0,0 

    sxva xarjebi 0,0 0,0 

    arafinansuri aqtivebis zrda 89,0 58,9 

    finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 

    valdebulebebis kleba 10,8 41,3 

  
01 01 xobis municipalitetis sakrebulo 315,2 352,6 

    momuSaveTa ricxovnoba 20,0 27,0 

70111   xarjebi 307,8 337,9 

    Sromis anazRaureba 207,4 212,2 

    saqoneli da momsaxureba 100,4 125,7 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi 0,8 1,2 

        ofisis xarjebi 33,5 55,1 

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 

movla-Senaxvis xarjebi 
37,7 58,4 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 28,4 11,0 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

70111   arafinansuri aqtivebis zrda 7,4 14,7 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     
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01 02 xobis municipalitetis gamgeoba 1 138,1 1 153,2 

    momuSaveTa ricxovnoba 128,0 133,0 

70111   xarjebi 1 056,5 1 109,0 

    Sromis anazRaureba 808,0 754,2 

    saqoneli da momsaxureba 248,5 354,8 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba 0,0 27,2 

        mivlinebebi 5,2 6,2 

        ofisis xarjebi 91,5 146,8 

        warmomadgenlobiTi xarjebi 0,0 0,0 

        kvebis xarjebi 0,0 0,0 

        samedicino xarjebi 0,0 0,1 

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

0,0 0,0 

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

40,2 68,6 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 111,6 105,9 

    procenti 0,0 0,0 

    subsidiebi 0,0 0,0 

    grantebi 0,0 0,0 

    socialuri uzrunvelyofa 0,0 0,0 

    sxva xarjebi 0,0 0,0 

70111   arafinansuri aqtivebis zrda 81,6 44,2 

    finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 

    valdebulebebis kleba 0,0 0,0 

  

01 02 01 
xobis municipalitetis gamgeobis administraciuli 

samsaxuri 
435,9 459,6 

    momuSaveTa ricxovnoba 24,0 25,0 

    xarjebi 375,0 428,9 

    Sromis anazRaureba 194,5 181,0 

    saqoneli da momsaxureba 180,5 247,9 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba   13,6 

        mivlinebebi 1,5 2,4 

        ofisis xarjebi 49,8 76,8 

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi   0,1 

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 

higienis sagnebis SeZenis xarjebi 
    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

31,3 49,6 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 97,9 105,4 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda 60,9 30,7 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     
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01 02 02 
xobis municipalitetis gamgeobis safinanso-

sabiujeto samsaxuri 
72,0 78,2 

    momuSaveTa ricxovnoba 9,0 10,0 

    xarjebi 70,4 71,7 

    Sromis anazRaureba 63,3 62,2 

    saqoneli da momsaxureba 7,1 9,5 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi 1,5 1,5 

        ofisis xarjebi 5,6 7,5 

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 

movla-Senaxvis xarjebi 
    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba   0,5 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda 1,6 6,5 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  

01 02 03 
xobis municipalitetis gamgeobis  ekonomikisa da 

infrastruqturis ganviTarebis samsaxuri 
120,6 93,5 

    momuSaveTa ricxovnoba 14,0 10,0 

    xarjebi 112,6 89,6 

    Sromis anazRaureba 90,6 61,3 

    saqoneli da momsaxureba 22,0 28,3 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba   7,5 

        mivlinebebi 1,5 0,9 

        ofisis xarjebi 3,8 8,1 

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

8,2 11,8 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 8,5   

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda 8,0 3,9 

    finansuri aqtivebis zrda      
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    valdebulebebis kleba     

  
01 02 04 

xobis municipalitetis gamgeobis  zedamxedvelobis 
samsaxuri 

0,0 34,7 

    momuSaveTa ricxovnoba   5,0 

    xarjebi 0,0 33,2 

    Sromis anazRaureba   30,2 

    saqoneli da momsaxureba 0,0 3,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi   0,5 

        ofisis xarjebi   2,5 

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 

movla-Senaxvis xarjebi 
    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda   1,5 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  

01 02 05 
xobis municipalitetis gamgeobis kulturis, 
ganaTlebis, sportis, ZeglTa dacvisa da 

axalgazrdul saqmeTa samsaxuri 
46,0 48,2 

    momuSaveTa ricxovnoba 6,0 7,0 

    xarjebi 46,0 47,6 

    Sromis anazRaureba 44,0 43,5 

    saqoneli da momsaxureba 2,0 4,1 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi 0,5 0,6 

        ofisis xarjebi 1,5 3,5 

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 

higienis sagnebis SeZenis xarjebi 
    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda   0,6 

    finansuri aqtivebis zrda      
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    valdebulebebis kleba     

  

01 02 07 

xobis municipalitetis gamgeobis Sromis, 
sazogadoebrivi janmrTelobisa da socialuri 
dacvis, veteranTa, ltolvilTa da iZulebiT 
gadaadgilebul pirTa saqmeebis samsaxuri 

40,4 36,8 

    momuSaveTa ricxovnoba 5,0 5,0 

    xarjebi 39,8 35,8 

    Sromis anazRaureba 37,8 32,9 

    saqoneli da momsaxureba 2,0 2,9 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi 0,2 0,3 

        ofisis xarjebi 1,8 2,6 

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 

higienis sagnebis SeZenis xarjebi 
    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda 0,6 1,0 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  
01 02 12 

xobis municipalitetis gamgeobis  teritoriuli 
organoebi 

423,2 402,2 

    momuSaveTa ricxovnoba 70,0 71,0 

    xarjebi 412,7 402,2 

    Sromis anazRaureba 377,8 343,1 

    saqoneli da momsaxureba 34,9 59,1 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba   6,1 

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi 29,0 45,8 

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

0,7 7,2 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 5,2   

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda 10,5   

    finansuri aqtivebis zrda      
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    valdebulebebis kleba     

  
01 03 sarezervo fondi 28,3 94,4 

    momuSaveTa ricxovnoba     

70112   xarjebi 28,3 94,4 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 28,3 94,4 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 

higienis sagnebis SeZenis xarjebi 
    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 28,3 94,4 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

70112   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

    valdebulebebis kleba     

  
01 05 maJoritari deputatis momsaxurebis xarjebi 12,0 12,0 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7018   xarjebi 12,0 12,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 12,0 12,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi 12,0 12,0 

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7018   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      
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    valdebulebebis kleba     

  
01 06 sabanko momsaxurebis xarjebi 0,0 2,0 

    momuSaveTa ricxovnoba     

70112   xarjebi 0,0 2,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 2,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba   2,0 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

70112   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  

01 07 
wina periodSi warmoqmnili valdebulebebis 
dafarva da sasamarTlos gadawyvetilebebis 

aRsrulebis finansuri uzrunvelyofa 
75,9 126,3 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7016   xarjebi 65,1 85,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti 65,1 85,0 

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      
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    valdebulebebis kleba 10,8 41,3 

  

02 00 
xobis municipalitetis gamgeobis saxanZro dacvisa 

da samaSvelo samsaxuri 
231,0 252,6 

    momuSaveTa ricxovnoba 35,0 35,0 

7032   xarjebi 221,0 240,6 

    Sromis anazRaureba 172,5 172,5 

    saqoneli da momsaxureba 48,5 68,1 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba   3,6 

        mivlinebebi 0,5 0,9 

        ofisis xarjebi 4,9 6,8 

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

10,0 20,0 

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

21,2 28,8 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 11,9 8,0 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7032   arafinansuri aqtivebis zrda 10,0 12,0 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  

03 00 
Sinagan saqmeTa saministros adgilobrivi 

organoebis dafinanseba 
114,9 65,5 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7031   xarjebi 47,8 61,3 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 47,8 61,3 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi 23,7 36,5 

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

  0,5 

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 

movla-Senaxvis xarjebi 
24,1 24,3 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7031   arafinansuri aqtivebis zrda 67,1 4,2 

    finansuri aqtivebis zrda      
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    valdebulebebis kleba     

  
04 00 Tavdacvis RonisZiebebi 87,5 92,7 

    momuSaveTa ricxovnoba 8,0 8,0 

    xarjebi 86,2 90,9 

    Sromis anazRaureba 45,2 45,9 

    saqoneli da momsaxureba 41,0 45,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba 0,0 7,3 

        mivlinebebi 1,5 2,0 

        ofisis xarjebi 9,4 7,9 

        warmomadgenlobiTi xarjebi 0,0 0,0 

        kvebis xarjebi 0,0 0,0 

        samedicino xarjebi 0,0 0,0 

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

0,0 0,0 

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

13,2 13,4 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 16,9 14,4 

    procenti 0,0 0,0 

    subsidiebi 0,0 0,0 

    grantebi 0,0 0,0 

    socialuri uzrunvelyofa 0,0 0,0 

    sxva xarjebi 0,0 0,0 

    arafinansuri aqtivebis zrda 1,3 1,8 

    finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 

    valdebulebebis kleba 0,0 0,0 

  

04 01 
xobis municipalitetis gamgeobis wvevamdelTa, 
rezervistTa, samxedro aRricxvis, gawvevis da 

mobilizaciis samsaxuri 
87,5 92,7 

    momuSaveTa ricxovnoba 8,0 8,0 

7021   xarjebi 86,2 90,9 

    Sromis anazRaureba 45,2 45,9 

    saqoneli da momsaxureba 41,0 45,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba   7,3 

        mivlinebebi 1,5 2,0 

        ofisis xarjebi 9,4 7,9 

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 

higienis sagnebis SeZenis xarjebi 
    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

13,2 13,4 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 16,9 14,4 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7021   arafinansuri aqtivebis zrda 1,3 1,8 

    finansuri aqtivebis zrda      
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    valdebulebebis kleba     

  
05 00 

infrastruqturis mSenebloba, reabilitacia da 
eqsploatacia 

3 808,3 2 766,7 

    momuSaveTa ricxovnoba 0,0 0,0 

    xarjebi 420,6 583,7 

    Sromis anazRaureba 0,0 0,0 

    saqoneli da momsaxureba 204,6 213,2 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba 0,0 0,0 

        mivlinebebi 0,0 0,0 

        ofisis xarjebi 2,2 0,0 

        warmomadgenlobiTi xarjebi 0,0 0,0 

        kvebis xarjebi 0,0 0,0 

        samedicino xarjebi 0,0 0,0 

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

0,0 0,0 

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 

movla-Senaxvis xarjebi 
0,0 0,0 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 202,4 213,2 

    procenti 0,0 0,0 

    subsidiebi 216,0 370,5 

    grantebi 0,0 0,0 

    socialuri uzrunvelyofa 0,0 0,0 

    sxva xarjebi 0,0 0,0 

    arafinansuri aqtivebis zrda 3 387,7 2 183,0 

    finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 

    valdebulebebis kleba 0,0 0,0 

  05 01 gzebis mSeneblobis, rekonsruqciisa da movla-

Senaxvis xarjebi momuSaveTa ricxovnoba 

857,6 709,2 

        

70451   xarjebi 0,0 30,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 30,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 

movla-Senaxvis xarjebi 
    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba   30,0 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

70451   arafinansuri aqtivebis zrda 857,6 679,2 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  05 02 veterinariis xarjebi 0,0 22,0 

    momuSaveTa ricxovnoba     
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70455   xarjebi 0,0 22,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 22,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba   22,0 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

70455   arafinansuri aqtivebis zrda   0,0 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  
05 03 

sarwyavi arxebis da napirsamagri nagebobebis 

mowyoba, reabilitacia da eqsploatacia 
1 038,3 594,9 

    momuSaveTa ricxovnoba     

70421   xarjebi 0,0 0,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

70421   arafinansuri aqtivebis zrda 1 038,3 594,9 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  05 04 wylis sistemis reabilitacia da eqsploatacia 492,7 147,0 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7063   xarjebi 0,0 0,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 
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        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi   0,0 

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7063   arafinansuri aqtivebis zrda 492,7 147,0 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  
05 05 

sakanalizacio da sameloracio sistemebis mowyoba-
reabilitaciis RonisZiebebi 

115,5 312,4 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7052   xarjebi 0,0 0,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 

higienis sagnebis SeZenis xarjebi 
    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7052   arafinansuri aqtivebis zrda 115,5 312,4 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  05 06 Sps `xobi dasufTaveba da ganaTeba~ 216,0 370,5 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7061   xarjebi 216,0 370,5 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi   0,0 
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        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 

higienis sagnebis SeZenis xarjebi 
    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba   0,0 

    procenti     

    subsidiebi 216,0 370,5 

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi 0,0   

7061   arafinansuri aqtivebis zrda 0,0 0,0 

    finansuri aqtivebis zrda    0,0 

    valdebulebebis kleba     

  05 07 gare ganaTebis reabilitacia da eqsploatacia 524,0 33,1 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7064   xarjebi 130,0 25,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 130,0 25,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 

movla-Senaxvis xarjebi 
    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 130,0 25,0 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7064   arafinansuri aqtivebis zrda 394,0 8,1 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  05 08 dasufTavebis RonisZiebebi 97,4 136,2 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7051   xarjebi 72,4 136,2 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 72,4 136,2 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi   0,0 

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     
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    rbili inventaris, uniformisa da piradi 

higienis sagnebis SeZenis xarjebi 
    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 72,4 136,2 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi 0,0 0,0 

7051   arafinansuri aqtivebis zrda 25,0   

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  05 09 keTilmowyoba 466,8 441,4 

    momuSaveTa ricxovnoba     

    xarjebi 2,2 0,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 2,2 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi 2,2   

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda 464,6 441,4 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  06 00 saganmanaTleblo RonisZiebebi 1 678,0 1 195,5 

    momuSaveTa ricxovnoba 0,0 0,0 

    xarjebi 1 353,7 1 051,3 

    Sromis anazRaureba 0,0 0,0 

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba 0,0 0,0 

        mivlinebebi 0,0 0,0 

        ofisis xarjebi 0,0 0,0 

        warmomadgenlobiTi xarjebi 0,0 0,0 

        kvebis xarjebi 0,0 0,0 

        samedicino xarjebi 0,0 0,0 

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

0,0 0,0 

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

0,0 0,0 
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        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

    procenti 0,0 0,0 

    subsidiebi 1 353,7 1 051,3 

    grantebi 0,0 0,0 

    socialuri uzrunvelyofa 0,0 0,0 

    sxva xarjebi 0,0 0,0 

    arafinansuri aqtivebis zrda 324,3 144,2 

    finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 

    valdebulebebis kleba 0,0 0,0 

  06 01  skolamdeli ganaTlebis dafinanseba 1 156,7 691,3 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7091   xarjebi 1 024,7 668,8 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi 1 024,7 668,8 

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7091   arafinansuri aqtivebis zrda 132,0 22,5 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  06 02 sajaro skolebis dafinanseba 230,3 121,8 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7092   xarjebi 38,0 7,4 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi 38,0 7,4 
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    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7092   arafinansuri aqtivebis zrda 192,3 114,4 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  06 03 a(a)ip `xobis municipalitetis ganaTlebis centri~ 291,0 327,2 

    momuSaveTa ricxovnoba     

    xarjebi 291,0 319,9 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi 291,0 319,9 

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda   7,3 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  
06 04 

a(a)ip `xobis municipalitetis profesiuli 

swavlebis centri~ 
0,0 55,2 

    momuSaveTa ricxovnoba     

    xarjebi 0,0 55,2 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi   55,2 

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     
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    arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  
07 00 sportuli da kulturuli RonisZiebebi 821,4 912,5 

    momuSaveTa ricxovnoba 0,0 0,0 

    xarjebi 805,4 844,7 

    Sromis anazRaureba 0,0 0,0 

    saqoneli da momsaxureba 33,5 48,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba 0,0 0,0 

        mivlinebebi 0,0 0,0 

        ofisis xarjebi 0,0 0,0 

        warmomadgenlobiTi xarjebi 0,0 0,0 

        kvebis xarjebi 0,0 0,0 

        samedicino xarjebi 0,0 0,0 

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 

higienis sagnebis SeZenis xarjebi 
0,0 0,0 

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

0,0 0,0 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 33,5 48,0 

    procenti 0,0 0,0 

    subsidiebi 771,9 796,7 

    grantebi 0,0 0,0 

    socialuri uzrunvelyofa 0,0 0,0 

    sxva xarjebi 0,0 0,0 

    arafinansuri aqtivebis zrda 16,0 67,8 

    finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 

    valdebulebebis kleba 0,0 0,0 

  
07 01 sportuli RonisZiebebis dafinanseba 14,6 32,0 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7081   xarjebi 14,6 32,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 14,6 32,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 14,6 32,0 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7081   arafinansuri aqtivebis zrda   0,0 

    finansuri aqtivebis zrda      
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    valdebulebebis kleba     

  
07 02 a(a)ip `xobis municipalitetis kulturis centri~ 421,7 494,5 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7082   xarjebi 405,7 426,7 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 

higienis sagnebis SeZenis xarjebi 
    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi 405,7 426,7 

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7082   arafinansuri aqtivebis zrda 16,0 67,8 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  

07 03 
 axalgazrduli organizaciebis RonisZiebebis 

dafinanseba 
8,4 10,0 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7084   xarjebi 8,4 10,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 8,4 10,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 8,4 10,0 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7084   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      
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    valdebulebebis kleba     

  07 04 Sps `safexburTo klubi `kolxeTi~ 326,8 330,0 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7081   xarjebi 326,8 330,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 

higienis sagnebis SeZenis xarjebi 
    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi 326,8 330,0 

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7081   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  07 08 regionaluri televiziis Tanadafinanseba 0,0 0,0 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7082   xarjebi 0,0 0,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 

movla-Senaxvis xarjebi 
    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi   0,0 

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7082   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  07 09 Sps `xobis moambe~ 39,4 40,0 

    momuSaveTa ricxovnoba     
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7083   xarjebi 39,4 40,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi 39,4 40,0 

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7083   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  
07 10 

ZeglTa dacvisa da kulturuli memkvidreobis 

dafinanseba 
10,5 6,0 

    momuSaveTa ricxovnoba     

    xarjebi 10,5 6,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 10,5 6,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 10,5 6,0 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  08 00 socialuri da jandacvis programebi 385,0 435,9 

    momuSaveTa ricxovnoba 0,0 0,0 

    xarjebi 385,0 435,9 

    Sromis anazRaureba 0,0 0,0 

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 
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        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba 0,0 0,0 

        mivlinebebi 0,0 0,0 

        ofisis xarjebi 0,0 0,0 

        warmomadgenlobiTi xarjebi 0,0 0,0 

        kvebis xarjebi 0,0 0,0 

        samedicino xarjebi 0,0 0,0 

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

0,0 0,0 

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

0,0 0,0 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

    procenti 0,0 0,0 

    subsidiebi 131,4 129,8 

    grantebi 0,0 0,0 

    socialuri uzrunvelyofa 253,6 306,1 

    sxva xarjebi 0,0 0,0 

    arafinansuri aqtivebis zrda 0,0 0,0 

    finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 

    valdebulebebis kleba 0,0 0,0 

  08 01 sazogadoebrivi jandacvis momsaxureba 131,4 129,8 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7074   xarjebi 131,4 129,8 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi 131,4 129,8 

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7074   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  
08 02 

ufaso sasadilosa da xandazmulTa binaze 
momsaxurebis dafinanseba 

81,2 79,5 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7102   xarjebi 81,2 79,5 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     
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        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 

higienis sagnebis SeZenis xarjebi 
    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba   0,0 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa 81,2 79,5 

    sxva xarjebi     

7102   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  08 04 veteranTa dakrZalvis xarjebi 6,2 5,0 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7103   xarjebi 6,2 5,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 

movla-Senaxvis xarjebi 
    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa 6,2 5,0 

    sxva xarjebi     

7103   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  08 05 avadmyofTa socialuri dacva 62,0 0,0 

    momuSaveTa ricxovnoba     

71011   xarjebi 62,0 0,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     
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    rbili inventaris, uniformisa da piradi 

higienis sagnebis SeZenis xarjebi 
    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa 62,0   

    sxva xarjebi     

71011   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  08 06 ojaxebisa da bavSvebis socialuri dacva 104,2 68,6 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7104   xarjebi 104,2 68,6 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa 104,2 68,6 

    sxva xarjebi     

7104   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  08 07 erTjeradi daxmareba 0,0 65,0 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7109   xarjebi 0,0 65,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 
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        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa   65,0 

    sxva xarjebi     

7109   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  08 08 xanZriTa da stiqiiT dazaralebulTa daxmareba 0,0 88,0 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7076   xarjebi 0,0 88,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa   88,0 

    sxva xarjebi     

7076   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     
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თ) დადგენილების დანართი 5 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:  

„დანართი 5 

ხობის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური 

აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია 

f
u
nq
c
io

na
l
u
r
i 

ko
d
i 

d a s a x e l e b a  
 2010 wlis  

gegma 

 2011 wlis  

gegma 

701 saerTo daniSnulebis saxelmwifo momsaxureba 1 569,5     1 740,5     

7011 
aRmasrulebeli da warmomadgenlobiTi organoebis 

saqmianobis uzrunvelyofa, finansuri da fiskaluri 
saqmianoba, sagareo urTierTobebi 

1 481,6     1 602,2     

70111 
aRmasrulebeli da warmomadgenlobiTi organoebis 

saqmianobis uzrunvelyofa 
1 453,3     1 505,8     

70112 finansuri da fiskaluri saqmianoba 28,3     96,4     

70113 sagareo urTierTobebi     

7012 sagareo ekonomikuri daxmareba 0,0     0,0     

70121 
ekonomikuri daxmareba ganviTarebad da 

gardamavali ekonomikis mqone qveynebs  
    

70122 
saerTaSoriso organizaciebis meSveobiT gaweuli 

ekonomikuri daxmareba 
    

7013 saerTo daniSnulebis momsaxureba 0,0     0,0     

70131 saerTo sakadro momsaxureba     

70132 
saerTo daniSnulebis dagegmva da  statistikuri 

momsaxureba 
    

70133 saerTo daniSnulebis sxva momsaxureba 0,0     0,0     

7014 fundamenturi samecniero kvlevebi     

7015 
gamoyenebiTi kvlevebi saerTo daniSnulebis 

saxelmwifo momsaxurebaSi 
    

7016 valTan dakavSirebuli operaciebi  75,9     126,3     

7017 
saerTo daniSnulebis fuladi nakadebi mTavrobis 

sxvadasxva dones Soris 
    

7018 
sxva araklasificirebuli saqmianoba saerTo 

daniSnulebis saxelmwifo momsaxurebaSi 
12,0     12,0     

702 Tavdacva 87,5     92,7     

7021 SeiaraRebuli Zalebi 87,5     92,7     

7022 samoqalaqo Tavdacva 0,0     0,0     

7023 sagareo samxedro daxmareba     

7024 gamoyenebiTi kvlevebi Tavdacvis sferoSi     

7025 
sxva araklasificirebuli saqmianoba Tavdacvis 

sferoSi 
0,0     0,0     

703 sazogadoebrivi wesrigi da usafrTxoeba 345,9     318,1     

7031 policiis samsaxuri da saxelmwifo dacva 114,9     65,5     

7032 xanZarsawinaaRmdego dacva 231,0     252,6     

7033 sasamarTloebi da prokuratura     

7034 sasjelaRsrulebis dawesebulebebi     

7035 
gamoyenebiTi kvlevebi sazogadoebrivi wesrigisa da 

usafrTxoebis sferoSi 
    

7036 
sxva araklasificirebuli saqmianoba sazogadoebrivi 

wesrigisa da usafrTxoebis sferoSi 
    

704 ekonomikuri saqmianoba 1 895,9     1 326,1     
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7041 
saerTo ekonomikuri, komerciuli da SromiT 

resursebTan dakavSirebuli saqmianoba 
0,0     0,0     

70411 saerTo ekonomikuri da komerciuli saqmianoba     

70412 SromiT resursebTan dakavSirebuli saqmianoba     

7042 
soflis meurneoba, satyeo meurneoba, meTevzeoba da 

monadireoba 
1 038,3     616,9     

70421 soflis meurneoba 1 038,3     616,9     

70422 satyeo meurneoba     

70423 meTevzeoba da monadireoba     

7043 saTbobi da energetika 0,0     0,0     

70431 naxSiri da sxva saxis myari mineraluri sawvavi     

70432 navTobi da bunebrivi airi     

70433 birTvuli sawvavi     

70434 sxva saxis sawvavi     

70435 eleqtroenergetika     

70436 araeleqtruli (mzis, qaris, wylis) energia     

7044 
samTomompovebeli da gadamamuSavebeli mrewveloba, 

mSenebloba  
0,0     0,0     

70441 
mineraluri resursebis mopoveba, mineraluri 

sawvavis garda 
    

70442 gadamamuSavebeli mrewveloba     

70443 mSenebloba     

7045 transporti 857,6     709,2     

70451 saavtomobilo transporti da gzebi 857,6     709,2     

70452 sazRvao transporti     

70453 sarkinigzo transporti     

70454 sahaero transporti     

70455 
milsadenebi da sxva saxis satransporto 

saSualebebi 
0,0     0,0     

7046 kavSirgabmuloba     

7047 ekonomikis sxva dargebi 0,0     0,0     

70471 vaWroba, maragebis Seqmna, Senaxva da dasawyobeba     

70472 sastumroebi da restornebi     

70473 turizmi     

70474 mravalmiznobrivi ganviTarebis proeqtebi     

7048 
gamoyenebiTi kvlevebi ekonomikuri saqmianobis 

sferoSi 
0,0     0,0     

70481 
gamoyenebiTi kvlevebi saerTo ekonomikur, 

komerciul da SromiT resursebTan dakavSirebul 
saqmianobaSi 

    

70482 
gamoyenebiTi kvlevebi soflis meurneobaSi, satyeo 

meurneobaSi, meTevzeobasa da monadireobaSi 
    

70483 gamoyenebiTi kvlevebi saTbobsa da energetikaSi     

70484 
gamoyenebiTi kvlevebi samTomompovebel da 

gadamamuSavebel mrewvelobasa da mSeneblobaSi 
    

70485 gamoyenebiTi kvlevebi transportis sferoSi     

70486 gamoyenebiTi kvlevebi kavSirgabmulobis sferoSi     

70487 
gamoyenebiTi kvlevebi sxva saxis ekonomikur 

saqmianobaSi 
    

7049 
sxva araklasificirebuli saqmianoba ekonomikur 

saqmianobaSi 
    

705 garemos dacva 428,9     819,1     

7051 narCenebis Segroveba, gadamuSaveba da ganadgureba 313,4     506,7     

7052 Camdinare wylebis marTva 115,5     312,4     
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7053 garemos dabinZurebis winaaRmdeg brZola     

7054 biomravalferovnebisa da landSaftebis dacva     

7055 gamoyenebiTi kvlevebi garemos dacvis sferoSi     

7056 
sxva araklasificirebuli saqmianoba garemos dacvis 

sferoSi 
    

706 sabinao-komunaluri meurneoba 1 483,5     621,5     

7061 binaTmSenebloba 0,0     0,0     

7062 komunaluri meurneobis ganviTareba 466,8     441,4     

7063 wyalmomarageba 492,7     147,0     

7064 gare ganaTeba 524,0     33,1     

7065 gamoyenebiTi kvlevebi sabinao-komunalur meurneobaSi     

7066 
sxva araklasificirebuli saqmianoba sabinao-

komunalur meurneobaSi 
    

707 janmrTelobis dacva 131,4     129,8     

7071 samedicino produqcia, mowyobilobebi da aparatebi     

70711 farmacevtuli produqcia     

70712 sxva samedicino produqcia     

70713 
Terapiuli daniSnulebis mowyobilobebi da 

aparatebi 
    

7072 ambulatoriuli momsaxureba 0,0     0,0     

70721 zogadi profilis ambulatoriuli momsaxureba     

70722 specializebuli ambulatoriuli momsaxureba     

70723 stomatologiuri momsaxureba     

70724 saSualo samedicino personalis momsaxureba     

7073 saavadmyofoebis momsaxureba 0,0     0,0     

70731 zogadi profilis saavadmyofoebis momsaxureba     

70732 specializebuli saavadmyofoebis momsaxureba     

70733 
samedicino centrebisa da samSobiaro saxlebis 

momsaxureba 
    

70734 
sanatoriumebisa da gamajansaRebeli saxlebis 

momsaxureba 
    

7074 sazogadoebrivi jandacvis momsaxureba 131,4     129,8     

7075 gamoyenebiTi kvlevebi janmrTelobis dacvis sferoSi     

7076 
sxva araklasificirebuli saqmianoba janmrTelobis 

dacvis sferoSi 
0,0     0,0     

708 dasveneba, kultura da religia 821,4     912,5     

7081 momsaxureba dasvenebisa da sportis sferoSi 341,4     362,0     

7082 momsaxureba kulturis sferoSi 421,7     494,5     

7083 teleradiomauwyebloba da sagamomcemlo saqmianoba 39,4     40,0     

7084 religiuri da sxva saxis sazogadoebrivi saqmianoba 8,4     10,0     

7085 
gamoyenebiTi kvlevebi dasvenebis, kulturisa da 

religiis sferoSi 
10,5     6,0     

7086 
sxva araklasificirebuli saqmianoba dasvenebis, 

kulturisa da religiis sferoSi 
    

709 ganaTleba 1 678,0     1 195,5     

7091 skolamdeli aRzrda 1 156,7     691,3     

7092 zogadi ganaTleba 230,3     121,8     

70921 dawyebiTi zogadi ganaTleba     

70922 sabazo zogadi ganaTleba     

70923 saSualo zogadi ganaTleba     

7093 profesiuli ganaTleba   55,2     

7094 umaRlesi ganaTleba 0,0     0,0     

70941 umaRlesi profesiuli ganaTleba     
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70942 umaRlesi akademiuri ganaTleba     

7095 umaRlesisSemdgomi ganaTleba     

7096 ganaTlebis sferos damxmare momsaxureba     

7097 gamoyenebiTi kvlevebi ganaTlebis sferoSi     

7098 
sxva araklasificirebuli saqmianoba ganaTlebis 

sferoSi 
291,0     327,2     

710 socialuri dacva 253,6     306,1     

7101 
avadmyofTa da SezRuduli SesaZleblobis mqone pirTa 

socialuri dacva 
62,0     0,0     

71011 avadmyofTa socialuri dacva 62,0     0,0     

71012 
SezRuduli SesaZleblobis mqone pirTa 

socialuri dacva 
    

7102 xandazmulTa socialuri dacva 81,2     79,5     

7103 marCenaldakargul pirTa socialuri dacva 6,2     5,0     

7104 ojaxebisa da bavSvebis socialuri dacva 104,2     221,6     

7105 umuSevarTa socialuri dacva     

7106 sacxovrebliT uzrunvelyofa     

7107 
socialuri gaucxoebis sakiTxebi, romlebic ar 

eqvemdebareba klasifikacias 
    

7108 gamoyenebiTi kvlevebi socialuri dacvis sferoSi     

7109 
sxva araklasificirebuli saqmianoba socialuri 

dacvis sferoSi 
0,0     0,0     

  sul 8 695,6     7 461,9     

 

 

 

5. დადგენილება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

 

 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                    მამუკა ჭოხონელიძე 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

 

დადგენილება N50 

 

2011 წლის 8 ნოემბერი 

 

ქ. ხობი 

 

„ხობის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 31 დეკემბრის N19 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე 

 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის, საქართველოს 

საბიუჯეტო კოდექსისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: 

 

1. „ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებების 

გადანაწილების წესის დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 

12 ივლისის N5 დადგენილების შესაბამისად, შეტანილ იქნეს ხობის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის 

დამტკიცებულ ბიუჯეტში ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანებებით მხარჯავი 

დაწესებულებებისთვის ადგილობრივი ბიუჯეტით გამოყოფილ ასიგნებებში ეკონომიკური 

კლასიფიკაციის მუხლებს, ღონისძიებებსა და პროგრამებს შორის განხორციელებული შემდეგი 

გადანაწილებები: 

ა) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 4 ოქტომბრის N422 ბრძანებით, ხობის 

მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტით „სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამებისთვის“ 

გამოყოფილ ასიგნებებში 1,0 ათასი ლარით მცირდება „დევნილთა დაკრძალვის ხარჯების“ 

ასიგნება და შესაბამისად, 1,0 ათასი ლარით იზრდება „ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯების“ 

ასიგნება; 

ბ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 4 ოქტომბრის N423 ბრძანებით, ხობის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 

ადგილობრივი ბიუჯეტით გამოყოფილ ასიგნებებში, „საქონელი და მომსახურების“ მუხლის 

„ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯების“ ასიგნებებში 2,8 

ათასი ლარით მცირდება „მიმდინარე რემონტის ხარჯები“ და შესაბამისად, 2,8 ათასი ლარით 

იზრდება „სათადარიგო ნაწილების“  ასიგნება; 

გ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 5 ოქტომბრის N425 ბრძანებით, ხობის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული ორგანოებისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 

ადგილობრივი ბიუჯეტით გამოყოფილ ასიგნებებში, „საქონელი და მომსახურების“ მუხლის 

„ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯების“ ასიგნებებში 1,7 

ათასი ლარით მცირდება „საწვავ-საპოხი მასალების შეძენის“ ასიგნება და შესაბამისად, 1,7 ათასი 

ლარით იზრდება „ტრანსპორტისა და ტექნიკის არაკლასიფიცირებული ხარჯების“ ასიგნება 

(ტრანსპორტის დაქირავების ხარჯები); 

დ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 11 ოქტომბრის N435 ბრძანებით, ხობის 

მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტით ინფრასტრუქტურის მშენებლობის, 

რეაბილიტაციისა და ექსპლოატაციის ღონისძიებებისთვის გამოყოფილ ასიგნებებში 2,7 ათასი 

ლარით მცირდება პირველი მაისის თემში, სოფელ საკვიკვინიოში მდინარე მუნჩიის 

გასწორხაზების სამუშაოების ასიგნება და შესაბამისად, 2,7 ათასი ლარით იზრდება პირველი 

მაისის თემში ბონდის ხიდის აღდგენისა და ნაპირგამაგრებითი სამუშაოების ასიგნება; 
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ე) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 11 ოქტომბრის N436 ბრძანებით, ხობის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის სახანძრო-სამაშველო სამსახურისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 

ადგილობრივი ბიუჯეტით გამოყოფილ ასიგნებებში 7,3 ათასი ლარით მცირდება „საქონელი და 

მომსახურების“ მუხლის „რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის 

ხარჯების“ ასიგნება და შესაბამისად, 4,5 ათასი ლარით იზრდება „საქონელი და მომსახურების“ 

მუხლის „ოფისის ხარჯების“ ასიგნება, ხოლო 2,8 ათასი ლარით - „არაფინანსური აქტივების 

ზრდის“ მუხლის ასიგნება; 

ვ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 11 ოქტომბრის N437 ბრძანებით, ა(ა)იპ „ხობის 

მუნიციპალიტეტის განათლების ცენტრისთვის“ ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი 

ბიუჯეტით გამოყოფილ ასიგნებებში 0,1 ათასი ლარით მცირდება „საქონელი და მომსახურების“ 

მუხლის „ოფისის ხარჯების“ ასიგნება (კომპიუტერის სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხაჯები), 0,2 

ათასი ლარით ლარით - „საქონელი და მომსახურების“ მუხლის „სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურების“ ასიგნება (ღონისძიებების ხარჯების ასიგნება) და შესაბამისად, 0,3 ათასი ლარით 

იზრდება „საქონელი და მომსახურების“ მუხლის „სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურების“ 

ასიგნება (სატენდერო ხარჯები); 

ზ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 11 ოქტომბრის N443 ბრძანებით, „სპორტული 

და კულტურული ღონისძიებებისთვის“ ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტით 

გამოყოფილ ასიგნებებში 2,5 ათასი ლარით მცირდება სპორტული ღონისძიებების დაფინანსების 

ხარჯების „საქონელი და მომსახურების“ მუხლის „სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურების“ 

ასიგნება და შესაბამისად, 2,5 ათასი ლარით იზრდება ახალგაზრდული ორგანიზაციების 

ღონისძიებების დაფინანსების ხარჯების „საქონელი და მომსახურების“ მუხლის „სხვა დანარჩენი 

საქონელი და მომსახურების“ ასიგნება; 

თ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 18 ოქტომბრის N444 ბრძანებით, ა(ა)იპ „ხობის 

მუნიციპალიტეტის განათლების ცენტრისთვის“ ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი 

ბიუჯეტით გამოყოფილ ასიგნებებში 0,5 ათასი ლარით მცირდება ა(ა)იპ „ხობის 

მუნიციპალიტეტის განათლების ცენტრის“ „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის  ასიგნება 

(ინვენტარის შეძენის ასიგნება) და შესაბამისად, 0,5 ათასი ლარით იზრდება ა(ა)იპ „ხობის 

მუნიციპალიტეტის განათლების ცენტრის“  „საქონელი და მომსახურების“ მუხლის „შტატგარეშე 

მომუშავეთა შრომის ანაზღაურების“ ასიგნება; 

ი) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 20 ოქტომბრის N449 ბრძანებით, ა(ა)იპ „ხობის 

მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანებისთვის“ ხობის მუნიციპალიტეტის 

ადგილობრივი ბიუჯეტით გამოყოფილ ასიგნებებში 3,2 ათასი ლარით მცირდება „საქონელი და 

მომსახურების“ მუხლის „კვების ხარჯების“ ასიგნება და შესაბამისად, 2,8 ათასი ლარით იზრდება 

„არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის ასიგნება (ინვენტარის შეძენის ხარჯები), 0,35 ათასი 

ლარით -  „საქონელი და მომსახურების“ მუხლის „ოფისის ხარჯების“ ასიგნება (ინვენტარის 

შეძენის ხარჯები), ხოლო 0,05 ათასი ლარით - „საქონელი და მომსახურების“ მუხლის „სხვა 

დანარჩენი საქონელი და მომსახურების“ ასიგნება (ტენდერის გამოცხადების ხარჯები); 

კ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 20 ოქტომბერი N450 ბრძანებით, ა(ა)იპ „ხობის 

მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანებისთვის“ ხობის მუნიციპალიტეტის 

ადგილობრივი ბიუჯეტით გამოყოფილ ასიგნებებში 1,6 ათასი ლარით მცირდება „საქონელი და 

მომსახურების“ მუხლის „კვების ხარჯების“ ასიგნება და შესაბამისად, 1,6 ათასი ლარით იზრდება 

„არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის ასიგნება (კაპიტალური ხარჯები); 

ლ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 21 ოქტომბრის N453 ბრძანებით, ხობის 

მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტით ინფრასტრუქტურის მშენებლობის, 

რეაბილიტაციისა და ექსპლოატაციის ღონისძიებებისთვის გამოყოფილ ასიგნებებში 79,0 ათასი 

ლარით მცირდება ქ. ხობში ცოტნე დადიანის ქუჩაზე 5 მრავალსართულიანი სახლის ფასადების 

კეთილმოწყობის სამუშაოების ასიგნება და შესაბამისად, 74,0 ათასი ლარი მიიმართა ჭალადიდის 

თემში გამგეობის ტერიტორიული ორგანოს ადმინისტრაციული შენობის ტერიტორიის 

კეთილმოწყობისა და გარე საინჟინრო ქსელების მონტაჟის სამუშაოების ასიგნებაზე (მათ შორის: 

69,85 ათასი ლარი - სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები, 2,75 ათასი ლარი - სანებართვო 

მოსაკრებელი ელექტროენერგიით მომარაგებაზე, 0,4 ათასი ლარი - სანებართვო მოსაკრებელი 
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წყალმომარაგებაზე და 1,0 ათასი ლარი - საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 

შედგენა), ხოლო 5,0 ათასი ლარი მიიმართა ჭალადიდის თემში ხელოვნურსაფარიანი მინი 

სპორტული მოედნის რაებილიტაციის სამუშაოების ასიგნებაზე (მათ შორის: 4,75 ათასი ლარი - 

სპორტული მოედნის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, 0,25 ათასი ლარი - საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა); 

მ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 25 ოქტომბრის N460 ბრძანებით, შპს  „ხობი 

დასუფთავება და განათებისთვის“ ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტით 

დამტკიცებულ ასიგნებებში 3,0 ათასი ლარით მცირდება „საქონელი და მომსახურების“ მუხლის 

„ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯების“ ასიგნებაში 

დიზელის საწვავის შეძენის ასიგნება, 1,0 ათასი ლარით მცირდება „არაფინანსური აქტივების 

ზრდის“ მუხლის ასიგნება (ინვენტარის შეძენის ხარჯები) და შესაბამისად, 4,0 ათასი ლარით 

იზრდება „საქონელი და მომსახურების“ მუხლის „ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და 

მოვლა-შენახვის ხარჯების“ ასიგნებაში ბენზინის საწვავის შეძენის ასიგნება; 

ნ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 3 ნოემბრის N476 ბრძანებით, „ახალგაზრდული 

ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსებისთვის“ გამოყოფილ ასიგნებებში 0,1 ათასი ლარით 

მცირდება „შეხვედრა საჯარო სკოლის თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან თემაზე: 

,,როგორ ვიცნობთ საკუთარ უფლებებსა და მოვალეობებს“ ღონისძიების ასიგნება, 0,9 ათასი 

ლარით მცირდება „სხვადასხვა კონკურსში გამარჯვებულებისთვის ექსკურსიის“ ღონისძიების 

ასიგნება და შესაბამისად, 1,0 ათასი ლარით იზრდება „anaklia fashion week“ ღონისძიების ასიგნება. 

2. გაიზარდოს ხობის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები 128,1 

ათასი ლარით. მათ შორის: 

ა) 27,0 ათასი ლარით - შემოსავლების მუხლი „მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით 

სარგებლობისათვის“; 

ბ) 11,1 ათასი ლარით - შემოსავლების მუხლი „სანებართვო მოსაკრებელი“; 

გ) 90,0 ათასი ლარით - შემოსავლების მუხლი „ჯარიმები, სანქციები და საურავები“. 

3. შემცირდეს ხობის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივ ბიუჯეტში: 

ა)  აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების ხარჯები - 47,4 ათასი ლარით, კერძოდ: 

ა.ა) 14,7 ათასი ლარით - ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ასიგნება (მათ შორის: 6,2 ათასი 

ლარი - „საქონელი და მომსახურების“ მუხლის „ოფისის ხარჯების“ ასიგნება, 1,5 ათასი ლარი - 

„საქონელი და მომსახურების“ მუხლის „სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურების“ ასიგნება, 7,0 

ათასი ლარი - „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის ასიგნება);  

ა.ბ) 27,9 ათასი ლარით - ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის 

ასიგნება (მათ შორის: 20,4 ათასი ლარი - „საქონელი და მომსახურების“ მუხლის „სხვა დანარჩენი 

საქონელი და მომსახურების“ ასიგნება, 6,5 ათასი ლარი - „საქონელი და მომსახურების“ მუხლის 

„ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯების“ ასიგნება, 1,0 ათასი 

ლარი - „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის ასიგნება); 

ა.გ) 2,9 ათასი ლარით - ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის 

ასიგნება (მათ შორის: 0,5 ათასი ლარი - „საქონელი და მომსახურების“ მუხლის „სხვა დანარჩენი 

საქონელი და მომსახურების“ ასიგნება, 2,4 ათასი ლარი - „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ 

მუხლის ასიგნება); 

ა.დ) 0,4 ათასი ლარით - ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახურის 

ასიგნება (მათ შორის: 0,4 ათასი ლარი - „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის ასიგნება); 

ა.ე) 1,5 ათასი ლარით - საბანკო მომსახურების ხარჯების ასიგნება; 

ბ) თავდაცვის ღონისძიებების ასიგნებები - 5,0 ათასი ლარით (ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 

წვევამდელთა, რეზერვისტთა, სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის 

ასიგნების „საქონელი და მომსახურების“ მუხლის „სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურების“ 

ხარჯები); 

გ) ინფრასტრუქტურის მშენებლობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის ასიგნებები - 4.5 ათასი 

ლარით, კერძოდ: 
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გ.ა) 0,7 ათასი ლარით - „სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობის, 

რეაბილიტაციისა და ექსპლოატაციის ხარჯების“ ასიგნება (მათ შორის: 0,7 ათასი ლარი - სოფელ 

პატარა ფოთში მდინარე რიონზე გარღვეული დამბის აღდგენის სამუშაოების ასიგნება); 

გ.ბ) 3,5 ათასი ლარით - კეთილმოწყობის ღონისძიებების ხარჯების ასიგნება (მათ შორის: 3,5 ათასი 

ლარი - ქ. ხობში, ცოტნე დადიანის ქუჩაზე ცენტრალური გზის გასწვრივ ყოფილი კოლხეთის 

მეურნეობის შესახვევამდე მოსახლეობის ღობის შესაღებად (საღებავის შეძენის ასიგნება)); 

გ.გ) 0,3 ათასი ლარით - „საკანალიზაციო და სამელიორაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის 

ღონისძიებების“ ასიგნება (მათ შორის: 0,3 ათასი ლარი - ახალსოფლის თემში, საშონიოს უბანში 

სანიაღვრე არხის ამოწმენდის სამუშაოების ასიგნება). 

4. ამ დადგენილების მე-2 და მე-3 პუნქტებით განხორციელებული ცვლილებებით მიღებული 

შემოსულობების ზრდისა და გამოთავისუფლებული  თანხების მთლიანი მოცულობა - 185,0 ათასი 

ლარი მიიმართოს შემდეგ ღონისძიებათა დასაფინანსებლად: 

ა)  აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების ხარჯებზე - 116,9 ათასი ლარი, კერძოდ:  
ა.ა) 24,1 ათასი ლარი - ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ასიგნებაზე („შრომის ანაზღაურების“ 

მუხლის ასიგნება); 

ა.ბ) 29,5 ათასი ლარი - ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის 

ასიგნებაზე (მათ შორის: 19,5 ათასი ლარი - „შრომის ანაზღაურების“ მუხლის ასიგნება; 6,3 ათასი 

ლარი - „საქონელი და მომსახურების“ მუხლის „ოფისის ხარჯების“ ასიგნება; 3,7 ათასი ლარი - 

„არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის ასიგნება); 

ა.გ) 7,4 ათასი ლარი - ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის 

ასიგნებაზე („შრომის ანაზღაურების“ მუხლის ასიგნება); 

ა.დ) 8,9 ათასი ლარი - ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის 

განვითარების სამსახურის ასიგნებაზე („შრომის ანაზღაურების“ მუხლის ასიგნება); 

ა.ე) 2,3 ათასი ლარი - ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახურის 

ასიგნებაზე („შრომის ანაზღაურების“ მუხლის ასიგნება); 

ა.ვ) 6,5 ათასი ლარი - ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის კულტურის, განათლების, სპორტის, 

ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ  საქმეთა სამსახურის ასიგნებაზე („შრომის ანაზღაურების“ 

მუხლის ასიგნება); 

ა.ზ) 4,9 ათასი ლარი - ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შრომის, საზოგადოებრივი 

ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა სამსახურის ასიგნებაზე („შრომის ანაზღაურების“ მუხლის ასიგნება); 

ა.თ) 33,3 ათასი ლარი - ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული ორგანოების 

ასიგნებაზე („შრომის ანაზღაურების“ მუხლის ასიგნება); 

ბ) თავდაცვის ღონისძიებების ასიგნებებზე - 7,0 ათასი ლარი, კერძოდ: 7,0 ათასი ლარი - ხობის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის წვევამდელთა, რეზერვისტთა, სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და 

მობილიზაციის სამსახურის ასიგნებაზე („შრომის ანაზღაურების“ მუხლის ასიგნება); 

გ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახურის ასიგნებებზე - 

26.1 ათასი ლარი („შრომის ანაზღაურების“ მუხლის ასიგნება); 

დ) ინფრასტრუქტურის მშენებლობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის ხარჯების ასიგნებებზე 

- 35,0  ათასი ლარი, კერძოდ: 

დ.ა) 30,0 ათასი ლარი - „გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯების“ 

ასიგნებაზე („არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის ასიგნება); 

დ.ბ) 5,0 ათასი ლარი - შპს „ხობი დასუფთავება და განათების“ სუბსიდიის ასიგნებაზე. 

5. ამ დადგენილების პირველი-მე-4 პუნქტებით განხორციელებული ცვლილებების 

გათვალისწინებით, „ხობის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების 

შესახებ“  ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 31 დეკემბრის N19 დადგენილებაში 

(„საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე“,  ვებგვერდი,  11.01.2011 წ.) შეტანილ იქნეს შემდეგი 

ცვლილება: 

ა) დადგენილების პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„1. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ბალანსი 

თანახმად N1 დანართისა: 
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ა) ბიუჯეტის შემოსავლები - 7188,2 ათასი ლარით (აქედან: გადასახადები 5180,9 ათასი ლარი; 

გრანტები - 1482,9 ათასი ლარი; სხვა შემოსავლები - 524,4 ათასი ლარი); 

ბ) ბიუჯეტის ხარჯები - 5055,6 ათასი ლარით (აქედან: შრომის ანაზღაურება - 1324,8 ათასი 

ლარი; საქონელი და მომსახურება - 986,4 ათასი ლარი; პროცენტი 85,0 ათასი ლარი; სუბსიდიები - 

2353,3 ათასი ლარი; სოციალური უზრუნველყოფა - 306,1 ათასი ლარი); 

გ) საოპერაციო სალდო - 2132,6 ათასი ლარით; 

დ) არაფინასური აქტივების ცვლილება - 2393,1 ათასი ლარით; 

ე) მთლიანი სალდო -  -260,5 ათასი ლარით; 

ვ) ფინასური აქტივების ცვლილება -  -301,8 ათასი ლარით.“; 

ბ) დადგენილების მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„2. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის 

შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანახმად  N2 დანართისა. მათ შორის: 

ა) შემოსულობები - 7288,2 ათასი ლარით (აქედან: შემოსავლები - 7188,2 ათასი ლარი; 

არაფინანსური აქტივების კლება - 100,0 ათასი ლარი); 

ბ) გადასახდელები - 7590,0 ათასი ლარით (აქედან: ხარჯები - 5055,6 ათასი ლარი; არაფინანსური 

აქტივების ზრდა - 2493,1 ათასი ლარი; ვალდებულებების კლება - 41,3  ათასი ლარი); 

გ) ნაშთის ცვლილება - -301,8 ათასი ლარით.“; 

გ) დადგენილების მე-5 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„5. ხობის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და 

არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს თანახმად N5 

დანართისა. მათ შორის: 

ა) საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება - 1810,0 ათასი ლარით;  

ბ) თავდაცვა - 94,7 ათასი ლარით; 

გ) საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - 344,2 ათასი ლარით; 

დ) ეკონომიკური საქმიანობა - 1355,4 ათასი ლარით; 

ე) გარემოს დაცვა - 823,8 ათასი ლარით; 

ვ) საბინაო კომუნალური მეურნეობა - 618,0 ათასი ლარით; 

ზ) ჯანმრთელობის დაცვა - 129,8 ათასი ლარით; 

თ) დასვენება, კულტურა და რელიგია - 912,5 ათასი ლარით; 

ი) განათლება - 1195,5  ათასი ლარით; 

კ) სოციალური დაცვა - 306,1 ათასი ლარით.“; 
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დ) დადგენილების დანართი 1 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„დანართი 1 

ხობის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ბალანსი 

 
 

d a s a x e l e b a 2010 wlis gegma 2011 wlis gegma 

Semosavlebi 8 108,1 7 188,2 

gadasaxadebi 6 192,0 5 180,9 

grantebi 1 549,5 1 482,9 

sxva Semosavlebi 366,6 524,4 

  

xarjebi 4 789,4 5 055,6 

Sromis anazRaureba 1 233,1 1 324,8 

saqoneli da momsaxureba 764,6 986,4 

procenti 65,1 85,0 

subsidiebi 2 473,0 2 353,3 

grantebi 0,0 0,0 

socialuri uzrunvelyofa 253,6 306,1 

sxva xarjebi 0,0 0,0 

  

saoperacio saldo 3 318,7 2 132,6 

  

arafinansuri aqtivebis cvlileba 3 245,4 2 393,1 

zrda  3 895,4 2 493,1 

kleba 650,0 100,0 

  

mTliani saldo 73,3 -260,5 

  

finansuri aqtivebis cvlileba 6,3 -301,8 

zrda 24,4 76,2 

valuta da depozitebi 24,4 76,2 

sesxebi 0,0 0,0 

aqciebi da sxva kapitali     

kleba 18,1 378,0 

valuta da depozitebi 18,1 378,0 

sesxebi 0,0 0,0 

aqciebi da sxva kapitali 0,0 0,0 

  

valdebulebebis cvlileba -10,8 -41,3 

zrda 0,0 0,0 

sagareo 0,0 0,0 

saSinao 0,0 0,0 

kleba 10,8 41,3 

sagareo     

saSinao 10,8 41,3 

  

balansi 56,2 0,0 
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ე) დადგენილების დანართი 2 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 

„დანართი 2 

ხობის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები 

და ნაშთის ცვლილება 

d a s a x e l e b a 
2010 wlis 

gegma 
2011 wlis gegma 

Semosulobebi 8 758,1 7 288,2 

Semosavlebi 8 108,1 7 188,2 

arafinansuri aqtivebis kleba 650,0 100,0 

finansuri aqtivebis kleba (naSTis gamoklebiT) 0,0 0,0 

valdebulebebis zrda 0,0 0,0 

      

gadasaxdelebi 8 695,6 7 590,0 

xarjebi 4 789,4 5 055,6 

arafinansuri aqtivebis zrda 3 895,4 2 493,1 

finansuri aqtivebis zrda (naSTis gamoklebiT) 0,0 0,0 

valdebulebebis kleba 10,8 41,3 

  

naSTis cvlileba 62,5 -301,8 

 

 

ვ) დადგენილების დანართი 3 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„დანართი 3 

ხობის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები 

 

S
em
o
su

l
o
be
bi
s 

ko
d
eb
i 

d a s a x e l e b a 
2010 wlis 

gegma 
2011 wlis 

gegma 

 
 

Semosulobebi 8 758,1 7 288,2 

  Semosavlebi 8 108,1 7 188,2 

 
 

arafinansuri aqtivebis kleba 650,0 100,0 

 
 

finansuri aqtivebis kleba 0,0 0,0 

 
 

valdebulebebis zrda 0,0 0,0 

 
 

 
  Semosavlebi 8 108,1 7 188,2 

11 gadasaxadebi 6 192,0 5 180,9 

11111 saSemosavlo gadasaxadi  
  

11311 qonebis gadasaxadi 6 192,0 5 180,9 

113111 saqarTvelos sawarmoTa qonebaze (garda miwisa)        4 630,0 3 060,0 

113112 ucxour sawarmoTa qonebaze (garda miwisa) 

  113113 fizikur pirTa qonebaze (garda miwisa) 2,0 
 113114 sasoflo-sameurneo daniSnulebis miwaze                100,0 80,0 

113115 arasasoflo-sameurneo daniSnulebis miwaze                                           1 460,0 2 040,9 

1136 sxva gadasaxadebi qonebaze 

  116 sxva gadasaxadebi 
  

13 grantebi 1 549,5 1 482,9 
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131 saerTaSoriso organizaciebidan miRebuli grantebi 
  

132 
ucxo qveynebis mTavrobebidan an maTi 

warmomadgenlobebidan miRebuli grantebi   

133 
saxelmwifo mmarTvelobis sxvadasxva donis 

organizaciebidan miRebuli grantebi 
1 549,5 1 482,9 

  gaTanabrebiTi transferi 

  

  

miznobrivi transferi delegirebuli 

uflebamosilebis gansaxorcieleblad 166,0 180,0 

  specialuri transferi 1 383,5 1 302,9 

  

m.S. infrastruqturis ganviTarebisaTvis da sxva 
mimdinare RonisZiebebis dasafinanseblad   

724,9 722,6 

  

m.S. saqarTvelos mTavrobis sarezervo fondidan 

gamoyofili saxsrebi    

  

m.S. saqarTvelos prezidentis sarezervo fondidan 
gamoyofili saxsrebi    

  

m.S. saqarTvelos regionebSi gansaxorcielebeli 

proeqtebis fondidan gamoyofili saxsrebi  
658,6 580,3 

14 sxva Semosavlebi 366,6 524,4 

141 Semosavlebi sakuTrebidan 85,0 113,0 

1411 procentebi 

  dividendebi 

    renta 85,0 113,0 

14151 mosakrebeli bunebrivi resursebiT sargeblobisaTvis                     80,0 107,0 

14153 mosakrebeli nadirobis nebarTvaze 

14154 
Semosavali miwis ijaridan da marTvaSi (uzurfruqti, 

qiravnoba da sxva) gadacemidan 5,0 6,0 

14159 sxva araklasificirebuli renta 

142 saqonlisa da momsaxurebis realizacia 112,0 178,7 

1422 administraciuli mosakreblebi da gadasaxdelebi 25,0 48,0 

14222 saerTo-saxelmwifoebrivi salicenzio mosakrebeli 
  

14223 sanebarTvo mosakrebeli 5,0 16,1 

14227 saxelmwifo baJi 
  

14229 sajaro informaciis aslis gadaRebis mosakrebeli   
  

142210 satendero mosakrebeli 2,0 
 

142212 
samxedro savaldebulo samsaxuris gadavadebis 

mosakrebeli   

142213 saTamaSo biznesis mosakrebeli 
  

142215 
kulturuli memkvidreobis sareabilitacio arialis 

infrastruqturis adgilobrivi mosakrebeli   

142216 
adgilobrivi mosakrebeli specialuri (zonaluri) 

SeTanxmebis gacemisaTvis    

142214 
adgilobrivi mosakrebeli dasaxlebuli teritoriis 

dasufTavebisaTvis  
18,0 31,9 

142299 sxva araklasificirebuli mosakrebeli 
  

1423 arasabazro wesiT gayiduli saqoneli da momsaxureba 87,0 130,7 

14231 Semosavlebi saqonlis realizaciidan 
  

14232 Semosavlebi momsaxurebis gawevidan 87,0 130,7 

143 jarimebi, sanqciebi da sauravebi  169,6 230,0 

144 nebayoflobiTi transferebi, grantebis gareSe 
  

145 Sereuli da sxva araklasificirebuli Semosavlebi 
 

2,7 

  

31 arafinansuri aqtivebis kleba 650,0 100,0 

311 ZiriTadi aqtivebi 80,0 
 

314 arawarmoebuli aqtivebi 570,0 100,0 
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  miwa 570,0 100,0 

  sxva bunebrivi aqtivebi 

    

32 finansuri aqtivebis kleba 0,0 0,0 

  sesxebi 
  

  aqciebi da sxva kapitali 
  

  

  valdebulebebis zrda 0,0 0,0 

  sagareo 
  

  saSinao 
  

 

 

ზ) დადგენილების დანართი 4 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 

 

„დანართი 4 

ხობის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური 

აქტივების საბიუჯეტო კლასიფიკაცია 
 

f
u
nq
c
io

na
l
u
r
i 

ko
d
i 

o
r
g.
 
ko

d
i 

d a s a x e l e b a 
2010 wlis 

gegma 
2011 wlis 

gegma 

  sul xobis municipaliteti 8 695,6 7 590,0 

    momuSaveTa ricxovnoba 191,0 203,0 

    xarjebi 4 789,4 5 055,6 

    Sromis anazRaureba 1 233,1 1 324,8 

    saqoneli da momsaxureba 764,6 986,4 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba 0,0 38,1 

        mivlinebebi 8,0 10,3 

        ofisis xarjebi 165,2 257,7 

        warmomadgenlobiTi xarjebi 12,0 12,0 

        kvebis xarjebi 0,0 0,0 

        samedicino xarjebi 0,0 0,1 

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

10,0 13,2 

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 

movla-Senaxvis xarjebi 
136,4 187,0 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 433,0 468,0 

    procenti 65,1 85,0 

    subsidiebi 2 473,0 2 353,3 

    grantebi 0,0 0,0 

    socialuri uzrunvelyofa 253,6 306,1 

    sxva xarjebi 0,0 0,0 

    arafinansuri aqtivebis zrda 3 895,4 2 493,1 

    finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 

    valdebulebebis kleba 10,8 41,3 

  
01 00 

xobis municipalitetis warmomadgenlobiTi da 
aRmasrulebeli organoebi 

1 569,5 1 810,0 
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    momuSaveTa ricxovnoba 148,0 160,0 

    xarjebi 1 469,7 1 716,9 

    Sromis anazRaureba 1 015,4 1 073,3 

    saqoneli da momsaxureba 389,2 558,6 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba 0,0 27,2 

        mivlinebebi 6,0 7,4 

        ofisis xarjebi 125,0 202,0 

        warmomadgenlobiTi xarjebi 12,0 12,0 

        kvebis xarjebi 0,0 0,0 

        samedicino xarjebi 0,0 0,1 

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

0,0 0,0 

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

77,9 120,5 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 168,3 189,4 

    procenti 65,1 85,0 

    subsidiebi 0,0 0,0 

    grantebi 0,0 0,0 

    socialuri uzrunvelyofa 0,0 0,0 

    sxva xarjebi 0,0 0,0 

    arafinansuri aqtivebis zrda 89,0 51,8 

    finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 

    valdebulebebis kleba 10,8 41,3 

  
01 01 xobis municipalitetis sakrebulo 315,2 362,0 

    momuSaveTa ricxovnoba 20,0 27,0 

70111   xarjebi 307,8 354,3 

    Sromis anazRaureba 207,4 236,3 

    saqoneli da momsaxureba 100,4 118,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi 0,8 1,2 

        ofisis xarjebi 33,5 48,9 

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 

higienis sagnebis SeZenis xarjebi 
    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

37,7 58,4 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 28,4 9,5 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

70111   arafinansuri aqtivebis zrda 7,4 7,7 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  
01 02 xobis municipalitetis gamgeoba 1 138,1 1 214,8 

    momuSaveTa ricxovnoba 128,0 133,0 

70111   xarjebi 1 056,5 1 170,7 
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    Sromis anazRaureba 808,0 837,0 

    saqoneli da momsaxureba 248,5 333,7 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba 0,0 27,2 

        mivlinebebi 5,2 6,2 

        ofisis xarjebi 91,5 153,1 

        warmomadgenlobiTi xarjebi 0,0 0,0 

        kvebis xarjebi 0,0 0,0 

        samedicino xarjebi 0,0 0,1 

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

0,0 0,0 

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

40,2 62,1 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 111,6 85,0 

    procenti 0,0 0,0 

    subsidiebi 0,0 0,0 

    grantebi 0,0 0,0 

    socialuri uzrunvelyofa 0,0 0,0 

    sxva xarjebi 0,0 0,0 

70111   arafinansuri aqtivebis zrda 81,6 44,1 

    finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 

    valdebulebebis kleba 0,0 0,0 

  

01 02 01 
xobis municipalitetis gamgeobis administraciuli 

samsaxuri 
435,9 461,2 

    momuSaveTa ricxovnoba 24,0 25,0 

    xarjebi 375,0 427,8 

    Sromis anazRaureba 194,5 200,5 

    saqoneli da momsaxureba 180,5 227,3 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba   13,6 

        mivlinebebi 1,5 2,4 

        ofisis xarjebi 49,8 83,1 

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi   0,1 

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

31,3 43,1 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 97,9 85,0 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda 60,9 33,4 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  
01 02 02 

xobis municipalitetis gamgeobis safinanso-
sabiujeto samsaxuri 

72,0 82,7 

    momuSaveTa ricxovnoba 9,0 10,0 

    xarjebi 70,4 78,6 
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    Sromis anazRaureba 63,3 69,6 

    saqoneli da momsaxureba 7,1 9,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi 1,5 1,5 

        ofisis xarjebi 5,6 7,5 

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda 1,6 4,1 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  
01 02 03 

xobis municipalitetis gamgeobis  ekonomikisa da 
infrastruqturis ganviTarebis samsaxuri 

120,6 102,4 

    momuSaveTa ricxovnoba 14,0 10,0 

    xarjebi 112,6 98,5 

    Sromis anazRaureba 90,6 70,2 

    saqoneli da momsaxureba 22,0 28,3 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba   7,5 

        mivlinebebi 1,5 0,9 

        ofisis xarjebi 3,8 8,1 

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 

movla-Senaxvis xarjebi 
8,2 11,8 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 8,5   

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda 8,0 3,9 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  
01 02 04 

xobis municipalitetis gamgeobis  zedamxedvelobis 
samsaxuri 

0,0 36,6 

    momuSaveTa ricxovnoba   5,0 

    xarjebi 0,0 35,5 

    Sromis anazRaureba   32,5 



 281

    saqoneli da momsaxureba 0,0 3,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi   0,5 

        ofisis xarjebi   2,5 

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda   1,1 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  

01 02 05 
xobis municipalitetis gamgeobis kulturis, 
ganaTlebis, sportis, ZeglTa dacvisa da 

axalgazrdul saqmeTa samsaxuri 

46,0 54,7 

    momuSaveTa ricxovnoba 6,0 7,0 

    xarjebi 46,0 54,1 

    Sromis anazRaureba 44,0 50,0 

    saqoneli da momsaxureba 2,0 4,1 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi 0,5 0,6 

        ofisis xarjebi 1,5 3,5 

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda   0,6 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  

01 02 07 

xobis municipalitetis gamgeobis Sromis, 
sazogadoebrivi janmrTelobisa da socialuri 
dacvis, veteranTa, ltolvilTa da iZulebiT 
gadaadgilebul pirTa saqmeebis samsaxuri 

40,4 41,7 

    momuSaveTa ricxovnoba 5,0 5,0 
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    xarjebi 39,8 40,7 

    Sromis anazRaureba 37,8 37,8 

    saqoneli da momsaxureba 2,0 2,9 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi 0,2 0,3 

        ofisis xarjebi 1,8 2,6 

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda 0,6 1,0 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  
01 02 12 

xobis municipalitetis gamgeobis  teritoriuli 

organoebi 
423,2 435,5 

    momuSaveTa ricxovnoba 70,0 71,0 

    xarjebi 412,7 435,5 

    Sromis anazRaureba 377,8 376,4 

    saqoneli da momsaxureba 34,9 59,1 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba   6,1 

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi 29,0 45,8 

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

0,7 7,2 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 5,2   

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda 10,5   

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  
01 03 sarezervo fondi 28,3 94,4 

    momuSaveTa ricxovnoba     

70112   xarjebi 28,3 94,4 

    Sromis anazRaureba     
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    saqoneli da momsaxureba 28,3 94,4 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 28,3 94,4 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

70112   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

    valdebulebebis kleba     

  
01 05 maJoritari deputatis momsaxurebis xarjebi 12,0 12,0 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7018   xarjebi 12,0 12,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 12,0 12,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi 12,0 12,0 

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 

movla-Senaxvis xarjebi 
    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7018   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  
01 06 sabanko momsaxurebis xarjebi 0,0 0,5 

    momuSaveTa ricxovnoba     

70112   xarjebi 0,0 0,5 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,5 
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        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba   0,5 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

70112   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  

01 07 
wina periodSi warmoqmnili valdebulebebis dafarva 

da sasamarTlos gadawyvetilebebis aRsrulebis 
finansuri uzrunvelyofa 

75,9 126,3 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7016   xarjebi 65,1 85,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 

movla-Senaxvis xarjebi 
    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti 65,1 85,0 

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba 10,8 41,3 

  
02 00 

xobis municipalitetis gamgeobis saxanZro dacvisa 
da samaSvelo samsaxuri 

231,0 278,7 

    momuSaveTa ricxovnoba 35,0 35,0 

7032   xarjebi 221,0 263,9 

    Sromis anazRaureba 172,5 198,6 

    saqoneli da momsaxureba 48,5 65,3 
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        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba   3,6 

        mivlinebebi 0,5 0,9 

        ofisis xarjebi 4,9 11,3 

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

10,0 12,7 

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

21,2 28,8 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 11,9 8,0 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7032   arafinansuri aqtivebis zrda 10,0 14,8 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  

03 00 
Sinagan saqmeTa saministros adgilobrivi 

organoebis dafinanseba 
114,9 65,5 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7031   xarjebi 47,8 61,3 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 47,8 61,3 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi 23,7 36,5 

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

  0,5 

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

24,1 24,3 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7031   arafinansuri aqtivebis zrda 67,1 4,2 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  04 00 Tavdacvis RonisZiebebi 87,5 94,7 

    momuSaveTa ricxovnoba 8,0 8,0 

    xarjebi 86,2 92,9 

    Sromis anazRaureba 45,2 52,9 

    saqoneli da momsaxureba 41,0 40,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba 0,0 7,3 

        mivlinebebi 1,5 2,0 
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        ofisis xarjebi 9,4 7,9 

        warmomadgenlobiTi xarjebi 0,0 0,0 

        kvebis xarjebi 0,0 0,0 

        samedicino xarjebi 0,0 0,0 

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 

higienis sagnebis SeZenis xarjebi 
0,0 0,0 

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

13,2 13,4 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 16,9 9,4 

    procenti 0,0 0,0 

    subsidiebi 0,0 0,0 

    grantebi 0,0 0,0 

    socialuri uzrunvelyofa 0,0 0,0 

    sxva xarjebi 0,0 0,0 

    arafinansuri aqtivebis zrda 1,3 1,8 

    finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 

    valdebulebebis kleba 0,0 0,0 

  

04 01 
xobis municipalitetis gamgeobis wvevamdelTa, 
rezervistTa, samxedro aRricxvis, gawvevis da 

mobilizaciis samsaxuri 

87,5 94,7 

    momuSaveTa ricxovnoba 8,0 8,0 

7021   xarjebi 86,2 92,9 

    Sromis anazRaureba 45,2 52,9 

    saqoneli da momsaxureba 41,0 40,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba   7,3 

        mivlinebebi 1,5 2,0 

        ofisis xarjebi 9,4 7,9 

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 

higienis sagnebis SeZenis xarjebi 
    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

13,2 13,4 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 16,9 9,4 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7021   arafinansuri aqtivebis zrda 1,3 1,8 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  
05 00 

infrastruqturis mSenebloba, reabilitacia da 

eqsploatacia 
3 808,3 2 797,2 

    momuSaveTa ricxovnoba 0,0 0,0 

    xarjebi 420,6 588,7 

    Sromis anazRaureba 0,0 0,0 

    saqoneli da momsaxureba 204,6 213,2 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba 0,0 0,0 
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        mivlinebebi 0,0 0,0 

        ofisis xarjebi 2,2 0,0 

        warmomadgenlobiTi xarjebi 0,0 0,0 

        kvebis xarjebi 0,0 0,0 

        samedicino xarjebi 0,0 0,0 

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 

higienis sagnebis SeZenis xarjebi 
0,0 0,0 

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

0,0 0,0 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 202,4 213,2 

    procenti 0,0 0,0 

    subsidiebi 216,0 375,5 

    grantebi 0,0 0,0 

    socialuri uzrunvelyofa 0,0 0,0 

    sxva xarjebi 0,0 0,0 

    arafinansuri aqtivebis zrda 3 387,7 2 208,5 

    finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 

    valdebulebebis kleba 0,0 0,0 

  

05 01 
gzebis mSeneblobis, rekonsruqciisa da movla-

Senaxvis xarjebi 
857,6 741,9 

    momuSaveTa ricxovnoba     

70451   xarjebi 0,0 30,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 30,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba   30,0 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

70451   arafinansuri aqtivebis zrda 857,6 711,9 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  
05 02 veterinariis xarjebi 0,0 22,0 

    momuSaveTa ricxovnoba     

70455   xarjebi 0,0 22,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 22,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     
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        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 

higienis sagnebis SeZenis xarjebi 
    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba   22,0 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

70455   arafinansuri aqtivebis zrda   0,0 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  

05 03 
sarwyavi arxebis da napirsamagri nagebobebis 

mowyoba, reabilitacia da eqsploatacia 
1 038,3 591,5 

    momuSaveTa ricxovnoba     

70421   xarjebi 0,0 0,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 

movla-Senaxvis xarjebi 
    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

70421   arafinansuri aqtivebis zrda 1 038,3 591,5 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  
05 04 wylis sistemis reabilitacia da eqsploatacia 492,7 147,0 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7063   xarjebi 0,0 0,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     
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        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 

higienis sagnebis SeZenis xarjebi 
    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi   0,0 

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7063   arafinansuri aqtivebis zrda 492,7 147,0 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  
05 05 

sakanalizacio da sameloracio sistemebis mowyoba-
reabilitaciis RonisZiebebi 

115,5 312,1 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7052   xarjebi 0,0 0,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 

movla-Senaxvis xarjebi 
    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7052   arafinansuri aqtivebis zrda 115,5 312,1 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  05 06 Sps `xobi dasufTaveba da ganaTeba~ 216,0 375,5 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7061   xarjebi 216,0 375,5 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi   0,0 

        warmomadgenlobiTi xarjebi     
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        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 

higienis sagnebis SeZenis xarjebi 
    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba   0,0 

    procenti     

    subsidiebi 216,0 375,5 

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi 0,0   

7061   arafinansuri aqtivebis zrda 0,0 0,0 

    finansuri aqtivebis zrda    0,0 

    valdebulebebis kleba     

  05 07 gare ganaTebis reabilitacia da eqsploatacia 524,0 33,1 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7064   xarjebi 130,0 25,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 130,0 25,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 130,0 25,0 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7064   arafinansuri aqtivebis zrda 394,0 8,1 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  05 08 dasufTavebis RonisZiebebi 97,4 136,2 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7051   xarjebi 72,4 136,2 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 72,4 136,2 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi   0,0 

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 
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    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 72,4 136,2 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi 0,0 0,0 

7051   arafinansuri aqtivebis zrda 25,0   

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  05 09 keTilmowyoba 466,8 437,9 

    momuSaveTa ricxovnoba     

    xarjebi 2,2 0,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 2,2 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi 2,2   

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda 464,6 437,9 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  06 00 saganmanaTleblo RonisZiebebi 1 678,0 1 195,5 

    momuSaveTa ricxovnoba 0,0 0,0 

    xarjebi 1 353,7 1 051,3 

    Sromis anazRaureba 0,0 0,0 

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba 0,0 0,0 

        mivlinebebi 0,0 0,0 

        ofisis xarjebi 0,0 0,0 

        warmomadgenlobiTi xarjebi 0,0 0,0 

        kvebis xarjebi 0,0 0,0 

        samedicino xarjebi 0,0 0,0 

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

0,0 0,0 

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

0,0 0,0 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

    procenti 0,0 0,0 
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    subsidiebi 1 353,7 1 051,3 

    grantebi 0,0 0,0 

    socialuri uzrunvelyofa 0,0 0,0 

    sxva xarjebi 0,0 0,0 

    arafinansuri aqtivebis zrda 324,3 144,2 

    finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 

    valdebulebebis kleba 0,0 0,0 

  06 01  skolamdeli ganaTlebis dafinanseba 1 156,7 691,3 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7091   xarjebi 1 024,7 668,8 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi 1 024,7 668,8 

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7091   arafinansuri aqtivebis zrda 132,0 22,5 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  06 02 sajaro skolebis dafinanseba 230,3 121,8 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7092   xarjebi 38,0 7,4 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi 38,0 7,4 

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     
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    sxva xarjebi     

7092   arafinansuri aqtivebis zrda 192,3 114,4 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  06 03 a(a)ip `xobis municipalitetis ganaTlebis centri~ 291,0 327,2 

    momuSaveTa ricxovnoba     

    xarjebi 291,0 319,9 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 

higienis sagnebis SeZenis xarjebi 
    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi 291,0 319,9 

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda   7,3 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  
06 04 

a(a)ip `xobis municipalitetis profesiuli 
swavlebis centri~ 

0,0 55,2 

    momuSaveTa ricxovnoba     

    xarjebi 0,0 55,2 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 

higienis sagnebis SeZenis xarjebi 
    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi   55,2 

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      
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    valdebulebebis kleba     

  07 00 sportuli da kulturuli RonisZiebebi 821,4 912,5 

    momuSaveTa ricxovnoba 0,0 0,0 

    xarjebi 805,4 844,7 

    Sromis anazRaureba 0,0 0,0 

    saqoneli da momsaxureba 33,5 48,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba 0,0 0,0 

        mivlinebebi 0,0 0,0 

        ofisis xarjebi 0,0 0,0 

        warmomadgenlobiTi xarjebi 0,0 0,0 

        kvebis xarjebi 0,0 0,0 

        samedicino xarjebi 0,0 0,0 

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 

higienis sagnebis SeZenis xarjebi 
0,0 0,0 

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

0,0 0,0 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 33,5 48,0 

    procenti 0,0 0,0 

    subsidiebi 771,9 796,7 

    grantebi 0,0 0,0 

    socialuri uzrunvelyofa 0,0 0,0 

    sxva xarjebi 0,0 0,0 

    arafinansuri aqtivebis zrda 16,0 67,8 

    finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 

    valdebulebebis kleba 0,0 0,0 

  07 01 sportuli RonisZiebebis dafinanseba 14,6 29,5 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7081   xarjebi 14,6 29,5 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 14,6 29,5 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 14,6 29,5 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7081   arafinansuri aqtivebis zrda   0,0 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  07 02 a(a)ip `xobis municipalitetis kulturis centri~ 421,7 494,5 

    momuSaveTa ricxovnoba     
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7082   xarjebi 405,7 426,7 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi 405,7 426,7 

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7082   arafinansuri aqtivebis zrda 16,0 67,8 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  
07 03 

 axalgazrduli organizaciebis RonisZiebebis 

dafinanseba 
8,4 12,5 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7084   xarjebi 8,4 12,5 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 8,4 12,5 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 8,4 12,5 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7084   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  07 04 Sps `safexburTo klubi `kolxeTi~ 326,8 330,0 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7081   xarjebi 326,8 330,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 
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        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi 326,8 330,0 

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7081   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  07 08 regionaluri televiziis Tanadafinanseba 0,0 0,0 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7082   xarjebi 0,0 0,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 

movla-Senaxvis xarjebi 
    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi   0,0 

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7082   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  07 09 Sps `xobis moambe~ 39,4 40,0 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7083   xarjebi 39,4 40,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     
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        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 

higienis sagnebis SeZenis xarjebi 
    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi 39,4 40,0 

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7083   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  
07 10 

ZeglTa dacvisa da kulturuli memkvidreobis 
dafinanseba 

10,5 6,0 

    momuSaveTa ricxovnoba     

    xarjebi 10,5 6,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 10,5 6,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 10,5 6,0 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  08 00 socialuri da jandacvis programebi 385,0 435,9 

    momuSaveTa ricxovnoba 0,0 0,0 

    xarjebi 385,0 435,9 

    Sromis anazRaureba 0,0 0,0 

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba 0,0 0,0 

        mivlinebebi 0,0 0,0 

        ofisis xarjebi 0,0 0,0 

        warmomadgenlobiTi xarjebi 0,0 0,0 

        kvebis xarjebi 0,0 0,0 

        samedicino xarjebi 0,0 0,0 
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    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

0,0 0,0 

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

0,0 0,0 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

    procenti 0,0 0,0 

    subsidiebi 131,4 129,8 

    grantebi 0,0 0,0 

    socialuri uzrunvelyofa 253,6 306,1 

    sxva xarjebi 0,0 0,0 

    arafinansuri aqtivebis zrda 0,0 0,0 

    finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 

    valdebulebebis kleba 0,0 0,0 

  08 01 sazogadoebrivi jandacvis momsaxureba 131,4 129,8 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7074   xarjebi 131,4 129,8 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi 131,4 129,8 

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7074   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  

08 02 
ufaso sasadilosa da xandazmulTa binaze 

momsaxurebis dafinanseba 
81,2 79,5 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7102   xarjebi 81,2 79,5 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    



 299

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba   0,0 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa 81,2 79,5 

    sxva xarjebi     

7102   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  
08 04 veteranTa dakrZalvis xarjebi 6,2 5,0 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7103   xarjebi 6,2 5,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 

movla-Senaxvis xarjebi 
    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa 6,2 5,0 

    sxva xarjebi     

7103   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  08 05 avadmyofTa socialuri dacva 62,0 0,0 

    momuSaveTa ricxovnoba     

71011   xarjebi 62,0 0,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 

higienis sagnebis SeZenis xarjebi 
    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     
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    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa 62,0   

    sxva xarjebi     

71011   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  08 06 ojaxebisa da bavSvebis socialuri dacva 104,2 68,6 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7104   xarjebi 104,2 68,6 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa 104,2 68,6 

    sxva xarjebi     

7104   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  08 07 erTjeradi daxmareba 0,0 65,0 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7109   xarjebi 0,0 65,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     
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    socialuri uzrunvelyofa   65,0 

    sxva xarjebi     

7109   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  08 08 xanZriTa da stiqiiT dazaralebulTa daxmareba 0,0 88,0 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7076   xarjebi 0,0 88,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 
higienis sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 
movla-Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa   88,0 

    sxva xarjebi     

7076   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

 

 

 

 

 

თ) დადგენილების დანართი 5 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:  

„დანართი 5 

ხობის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური 

აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია 
 

f
u
nq
c
io

na
l
u
r
i 

ko
d
i 

d a s a x e l e b a  
 2010 wlis  

gegma 
 2011 wlis  

gegma 

701 saerTo daniSnulebis saxelmwifo momsaxureba 1 569,5     1 810,0     

7011 
aRmasrulebeli da warmomadgenlobiTi organoebis saqmianobis 

uzrunvelyofa, finansuri da fiskaluri saqmianoba, sagareo 
urTierTobebi 

1 481,6     1 671,7     

70111 
aRmasrulebeli da warmomadgenlobiTi organoebis saqmianobis 

uzrunvelyofa 
1 453,3     1 576,8     

70112 finansuri da fiskaluri saqmianoba 28,3     94,9     

70113 sagareo urTierTobebi     
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7012 sagareo ekonomikuri daxmareba 0,0     0,0     

70121 
ekonomikuri daxmareba ganviTarebad da gardamavali ekonomikis 

mqone qveynebs  
    

70122 
saerTaSoriso organizaciebis meSveobiT gaweuli ekonomikuri 

daxmareba 
    

7013 saerTo daniSnulebis momsaxureba 0,0     0,0     

70131 saerTo sakadro momsaxureba     

70132 saerTo daniSnulebis dagegmva da  statistikuri momsaxureba     

70133 saerTo daniSnulebis sxva momsaxureba 0,0     0,0     

7014 fundamenturi samecniero kvlevebi     

7015 
gamoyenebiTi kvlevebi saerTo daniSnulebis saxelmwifo 

momsaxurebaSi 
    

7016 valTan dakavSirebuli operaciebi  75,9     126,3     

7017 
saerTo daniSnulebis fuladi nakadebi mTavrobis sxvadasxva dones 

Soris 
    

7018 
sxva araklasificirebuli saqmianoba saerTo daniSnulebis 

saxelmwifo momsaxurebaSi 
12,0     12,0     

702 Tavdacva 87,5     94,7     

7021 SeiaraRebuli Zalebi 87,5     94,7     

7022 samoqalaqo Tavdacva 0,0     0,0     

7023 sagareo samxedro daxmareba     

7024 gamoyenebiTi kvlevebi Tavdacvis sferoSi     

7025 sxva araklasificirebuli saqmianoba Tavdacvis sferoSi 0,0     0,0     

703 sazogadoebrivi wesrigi da usafrTxoeba 345,9     344,2     

7031 policiis samsaxuri da saxelmwifo dacva 114,9     65,5     

7032 xanZarsawinaaRmdego dacva 231,0     278,7     

7033 sasamarTloebi da prokuratura     

7034 sasjelaRsrulebis dawesebulebebi     

7035 
gamoyenebiTi kvlevebi sazogadoebrivi wesrigisa da usafrTxoebis 

sferoSi 
    

7036 
sxva araklasificirebuli saqmianoba sazogadoebrivi wesrigisa da 

usafrTxoebis sferoSi 
    

704 ekonomikuri saqmianoba 1 895,9     1 355,4     

7041 
saerTo ekonomikuri, komerciuli da SromiT resursebTan 

dakavSirebuli saqmianoba 
0,0     0,0     

70411 saerTo ekonomikuri da komerciuli saqmianoba     

70412 SromiT resursebTan dakavSirebuli saqmianoba     

7042 soflis meurneoba, satyeo meurneoba, meTevzeoba da monadireoba 1 038,3     613,5     

70421 soflis meurneoba 1 038,3     613,5     

70422 satyeo meurneoba     

70423 meTevzeoba da monadireoba     

7043 saTbobi da energetika 0,0     0,0     

70431 naxSiri da sxva saxis myari mineraluri sawvavi     

70432 navTobi da bunebrivi airi     

70433 birTvuli sawvavi     

70434 sxva saxis sawvavi     

70435 eleqtroenergetika     

70436 araeleqtruli (mzis, qaris, wylis) energia     

7044 samTomompovebeli da gadamamuSavebeli mrewveloba, mSenebloba  0,0     0,0     

70441 mineraluri resursebis mopoveba, mineraluri sawvavis garda     

70442 gadamamuSavebeli mrewveloba     

70443 mSenebloba     

7045 transporti 857,6     741,9     

70451 saavtomobilo transporti da gzebi 857,6     741,9     
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70452 sazRvao transporti     

70453 sarkinigzo transporti     

70454 sahaero transporti     

70455 milsadenebi da sxva saxis satransporto saSualebebi 0,0     0,0     

7046 kavSirgabmuloba     

7047 ekonomikis sxva dargebi 0,0     0,0     

70471 vaWroba, maragebis Seqmna, Senaxva da dasawyobeba     

70472 sastumroebi da restornebi     

70473 turizmi     

70474 mravalmiznobrivi ganviTarebis proeqtebi     

7048 gamoyenebiTi kvlevebi ekonomikuri saqmianobis sferoSi 0,0     0,0     

70481 
gamoyenebiTi kvlevebi saerTo ekonomikur, komerciul da 

SromiT resursebTan dakavSirebul saqmianobaSi 
    

70482 
gamoyenebiTi kvlevebi soflis meurneobaSi, satyeo 

meurneobaSi, meTevzeobasa da monadireobaSi 
    

70483 gamoyenebiTi kvlevebi saTbobsa da energetikaSi     

70484 
gamoyenebiTi kvlevebi samTomompovebel da gadamamuSavebel 

mrewvelobasa da mSeneblobaSi 
    

70485 gamoyenebiTi kvlevebi transportis sferoSi     

70486 gamoyenebiTi kvlevebi kavSirgabmulobis sferoSi     

70487 gamoyenebiTi kvlevebi sxva saxis ekonomikur saqmianobaSi     

7049 sxva araklasificirebuli saqmianoba ekonomikur saqmianobaSi     

705 garemos dacva 428,9     823,8     

7051 narCenebis Segroveba, gadamuSaveba da ganadgureba 313,4     511,7     

7052 Camdinare wylebis marTva 115,5     312,1     

7053 garemos dabinZurebis winaaRmdeg brZola     

7054 biomravalferovnebisa da landSaftebis dacva     

7055 gamoyenebiTi kvlevebi garemos dacvis sferoSi     

7056 sxva araklasificirebuli saqmianoba garemos dacvis sferoSi     

706 sabinao-komunaluri meurneoba 1 483,5     618,0     

7061 binaTmSenebloba 0,0     0,0     

7062 komunaluri meurneobis ganviTareba 466,8     437,9     

7063 wyalmomarageba 492,7     147,0     

7064 gare ganaTeba 524,0     33,1     

7065 gamoyenebiTi kvlevebi sabinao-komunalur meurneobaSi     

7066 
sxva araklasificirebuli saqmianoba sabinao-komunalur 

meurneobaSi 
    

707 janmrTelobis dacva 131,4     129,8     

7071 samedicino produqcia, mowyobilobebi da aparatebi     

70711 farmacevtuli produqcia     

70712 sxva samedicino produqcia     

70713 Terapiuli daniSnulebis mowyobilobebi da aparatebi     

7072 ambulatoriuli momsaxureba 0,0     0,0     

70721 zogadi profilis ambulatoriuli momsaxureba     

70722 specializebuli ambulatoriuli momsaxureba     

70723 stomatologiuri momsaxureba     

70724 saSualo samedicino personalis momsaxureba     

7073 saavadmyofoebis momsaxureba 0,0     0,0     

70731 zogadi profilis saavadmyofoebis momsaxureba     

70732 specializebuli saavadmyofoebis momsaxureba     

70733 samedicino centrebisa da samSobiaro saxlebis momsaxureba     

70734 sanatoriumebisa da gamajansaRebeli saxlebis momsaxureba     

7074 sazogadoebrivi jandacvis momsaxureba 131,4     129,8     
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7075 gamoyenebiTi kvlevebi janmrTelobis dacvis sferoSi     

7076 sxva araklasificirebuli saqmianoba janmrTelobis dacvis sferoSi 0,0     0,0     

708 dasveneba, kultura da religia 821,4     912,5     

7081 momsaxureba dasvenebisa da sportis sferoSi 341,4     359,5     

7082 momsaxureba kulturis sferoSi 421,7     494,5     

7083 teleradiomauwyebloba da sagamomcemlo saqmianoba 39,4     40,0     

7084 religiuri da sxva saxis sazogadoebrivi saqmianoba 8,4     12,5     

7085 gamoyenebiTi kvlevebi dasvenebis, kulturisa da religiis sferoSi 10,5     6,0     

7086 
sxva araklasificirebuli saqmianoba dasvenebis, kulturisa da 

religiis sferoSi 
    

709 ganaTleba 1 678,0     1 195,5     

7091 skolamdeli aRzrda 1 156,7     691,3     

7092 zogadi ganaTleba 230,3     121,8     

70921 dawyebiTi zogadi ganaTleba     

70922 sabazo zogadi ganaTleba     

70923 saSualo zogadi ganaTleba     

7093 profesiuli ganaTleba   55,2     

7094 umaRlesi ganaTleba 0,0     0,0     

70941 umaRlesi profesiuli ganaTleba     

70942 umaRlesi akademiuri ganaTleba     

7095 umaRlesisSemdgomi ganaTleba     

7096 ganaTlebis sferos damxmare momsaxureba     

7097 gamoyenebiTi kvlevebi ganaTlebis sferoSi     

7098 sxva araklasificirebuli saqmianoba ganaTlebis sferoSi 291,0     327,2     

710 socialuri dacva 253,6     306,1     

7101 
avadmyofTa da SezRuduli SesaZleblobis mqone pirTa socialuri 

dacva 
62,0     0,0     

71011 avadmyofTa socialuri dacva 62,0     0,0     

71012 SezRuduli SesaZleblobis mqone pirTa socialuri dacva     

7102 xandazmulTa socialuri dacva 81,2     79,5     

7103 marCenaldakargul pirTa socialuri dacva 6,2     5,0     

7104 ojaxebisa da bavSvebis socialuri dacva 104,2     221,6     

7105 umuSevarTa socialuri dacva     

7106 sacxovrebliT uzrunvelyofa     

7107 
socialuri gaucxoebis sakiTxebi, romlebic ar eqvemdebareba 

klasifikacias 
    

7108 gamoyenebiTi kvlevebi socialuri dacvis sferoSi     

7109 sxva araklasificirebuli saqmianoba socialuri dacvis sferoSi 0,0     0,0     

  sul 8 695,6     7 590,0     

 

 

 

5. დადგენილება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

 

 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                    მამუკა ჭოხონელიძე 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

 

დადგენილება N51 

 

2011 წლის 8 ნოემბერი 

 

ქ. ხობი 

 

„ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2007 წლის 29 მარტის N27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე 

 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონისა და 

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო ადგენს:  

1. „ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2007 წლის 29 მარტის N27 დადგენილებაში (გაზეთი „ხობის 

მოამბე“, N4-5 აპრილი) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული 

დებულების I1 თავი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„თავი I1 

აპარატის სტრუქტურა 

მუხლი 31. აპარატის სტრუქტურული ერთეულები 

აპარატის სტრუქტურული ერთეულებია: 

ა) იურიდიულ საკითხთა და საქმისწარმოების განყოფილება;  

ბ) საორგანიზაციო საკითხთა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილება; 

გ) საზოგადოებასთან და მედიასთან ურთიერთობის განყოფილება. 

მუხლი 32. იურიდიულ საკითხთა და საქმისწარმოების განყოფილება  

იურიდიულ საკითხთა და საქმისწარმოების განყოფილება: 

ა) ამზადებს საკრებულოს თავმჯდომარის სამართლებრივ აქტებს; 

ბ) მონაწილეობას იღებს შესაბამის კომისიებთან ერთად საკრებულოს მიერ მისაღები 

სამართლებრივი აქტების მომზადებაში; 

გ) ორგანიზაციულ და მეთოდურ დახმარებას უწევს საკრებულოს, საკრებულოს თავმჯდომარეს, 

საკრებულოს ბიუროს, საკრებულოს კომისიებს, საკრებულოს ფრაქციებს, საკრებულოს დროებით 

სამუშაო ჯგუფებს და საკრებულოს წევრებს სამართლებრივი აქტებისა და სოციალურ-

ეკონომიკური შინაარსის პროექტების შემუშავებაში; 

დ) ახორციელებს საკრებულოსა და საკრებულოს თავმჯდომარის სამართლებრივი აქტების 

პროექტების სამართლებრივ ექსპერტიზას;  

ე) წარმოადგენს და იცავს საკრებულოს ინტერესებს სასამართლოში; 

ვ) ახდენს საკრებულოს და საკრებულოს თავმჯდომარის სამართლებრივი აქტების 

სისტემატიზაციას და სისტემატიზაციას; აკონტროლებს მათ შესაბამისობას საქართველოს 

კანონმდებლობასთან, საჭიროების შეთხვევაში ამზადებს წინადადებებს მიღებული 

სამართლებრივი აქტის გაუქმების, ან მასში ცვლილებების შეტანის შესახებ; 

ზ) უზრუნველყოფს საკრებულოს აპარატის მოსამსახურეთა პირადი საქმეების და სხვა საკადრო 

დოკუმენტაციის შედგენას, აღრიცხვას და წარმოებას; 

თ) აფორმებს აპარატის მოსამსახურეთა სამუშაოზე მიღების, სამუშაოდან გათავისუფლების, 

შვებულებაზე გასვლის, სამივლინებო, საპენსიო და სხვა დოკუმენტებს; 
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ი) უზრუნველყოფს აპარატში ერთიან საქმისწარმოებას; აყალიბებს საქმეთა ნომენკლატურას, 

შეიმუშავებს კლასიფიკატორებს, ინდექსებს, შიფრებსა და კოდებს; 

კ) უზრუნველყოფს საკრებულოსა და საკრებულოს თანამდებობის პირების სახელზე შემოსული 

წერილების, განცხადებების და სხვა დოკუმენტაციის აღრიცხვას, სისტემატიზაციას, მათ 

ანოტირებას, სარეკვიზიტო და დოკუმენტურ გაფორმებას, ადრესატისადმი გადაცემას, 

კორესპონდენციის გადაგზავნას, საარქივო მასალების ანოტირებას და არქივის წარმოებას; 

ლ) აფორმებს და აღრიცხავს მიღებულ დოკუმენტებზე საკრებულოს თანამდებობის პირების 

დავალებებს და გადასცემს შემსრულებლებს; აკონტროლებს კორესპონდენციის განსახილველად 

გამზადებას და მოძრაობას, საკითხის განხილვაზე კანონით დადგენილი ვადების დაცვას; 

მ) უზრუნველყოფს საკრებულოს და საკრებულოს ბიუროს სხდომებზე გამოთქმული 

წინადადებებისა და შენიშვნების აღრიცხვას, მიღებულ გადაწყვეტილებათა გაფორმებას, 

რედაქტირებას, რეგისტრაციას და გამოქვეყნებას; 

ნ) უზრუნველყოფს საკრებულოს და საკრებულოს ბიუროს სხდომებისა და თათბირების ოქმების 

წარმოებას; სხდომებზე მიღებულ გადაწყვეტილებათა და დავალებათა აღრიცხვას და კონტროლს 

მათ შესრულებაზე; 

ო) ახდენს ინიციირების წესით შემოსულ საკითხთა რეგისტრაციას; 

პ) ახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობით და ამ დებულებით განსაზღვრულ სხვა 

უფლებამოსილებებს; 

მუხლი 33. საორგანიზაციო საკითხთა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის 

განყოფილება 

საორგანიზაციო საკითხთა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილება: 

ა) ახორციელებს საკრებულოს, საკრებულოს ბიუროს, საკრებულოს კომისიების და საკრებულოს 

დროებითი სამუშაო ჯგუფების სხდომების და სხვა ღონისძიებების ჩატარების ორგანიზაციულ 

უზრუნველყოფას და სხდომაზე განსახილველ საკითხთან დაკავშირებული მასალების 

გამრავლებას და დარიგებას; 

ბ) ორგანიზაციას უწევს სხდომებზე პირთა მოწვევას და გაფრთხილებას, ახდენს მათ 

რეგისტრაციას; 

გ) უზრუნველყოფს სამსახურებრივი მოვალეობების შესასრულებლად აუცილებელი პირობების 

შექმნას; 

დ) ახორციელებს საკრებულოს თანამდებობის პირებისა და აპარატის მოსამსახურეების 

მატერიალურ-ტექნიკური და სატრანსპორტო მომსახურებით უზრუნველყოფას; 

ე) უზრუნველყოფს საკრებულოს ინვენტარისა და მატერიალურ ფასეულობათა აღრიცხვას, 

შენახვას, რაციონალურ გამოყენებას, მოვლასა და დაცვას. 

ვ) ახორციელებს საკრებულოს და საკრებულოს აპარატის უფლებამოსილების 

განხორციელებისთვის საჭირო მომსახურების, საქონლისა და სამუშაოთა შესყიდვის დაგეგმვას, 

საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, აღმასრულებელი ორგანოსთვის წარსადგენად და 

უზრუნველყოფს ადგილობრივი შესყიდვების გეგმით საკრებულოსთვის გათვალისწინებული 

საქონლისა და მომსახურების შესყიდვას; 

ზ) ახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობით და ამ დებულებით განსაზღვრულ სხვა 

უფლებამოსილებებს. 

მუხლი 34. საზოგადოებასთან და მედიასთან ურთიერთობის განყოფილება 

ა) ორგანიზებას უწევს საკრებულოს, საკრებულოს თანამდებობის პირების და საკრებულოს 

წევრების შეხვედრებს მოსახლეობასთან; 

ბ) ორგანიზებას უწევს თანამდებობის პირთა მიერ მოქალაქეთა მიღებას; 

გ) ორგანიზებას უწევს საკრებულოს ურთიერთობას სახელმწიფო და ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორგანოებთან, დაწესებულებებთან, საწარმოებთან, საზოგადოებრივ 

ორგანიზაციებთან და მოქალაქეებთან; 

დ) ორგანიზებას უწევს საკრებულოს კავშირურთიერთობების ჩამოყალიბებას და 

თანამშრომლობის განვითარებას სხვა (მათ შორის საზღვარგარეთ) თვითმმართველ ერთეულებთან 

და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან; 
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ე) ორგანიზებას უწევს ოფიციალური დელეგაციების მიღებას და საკრებულოს ოფიციალური 

დელეგაციების მივლინებას; 

ვ) უზრუნველყოფს საკრებულოს საქმიანობის შესახებ ოფიციალური ინფორმაციის გავრცელებას; 

ზ) ამზადებს საკრებულოს და საკრებულოს ბიუროს სხდომების ანგარიშებს მათი შემდგომი 

გამოქვეყნებისთვის. 

თ) ორგანიზაციას უწევს პრესკონფერენციების, ბრიფინგების, ჟურნალისტებთან შეხვედრების 

ჩატარებას; 

ი) ახდენს ჟურნალისტების აკრედიტაციას; უზრუნველყოფს მათ დასწრებას საკრებულოს 

ორგანოების სხდომებზე, მათთვის სათანადო სამუშაო პირობების შექმნას, მათ ინფორმირებას, 

საზოგადოებასთან ქმედითი ურთიერთობების ჩამოყალიბებას; 

კ) უზრუნველყოფს ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მიერ განხორციელებული 

ღონისძიებებისა და განსახორციელებელი პროექტების წარმოჩენას, პრესრელიზების, 

შეტყობინებების და სხვა სახის საინფორმაციო მასალების მომზადებას და საზოგადოებისთვის 

ხელმისაწვდომი ფორმით მიწოდებას; 

ლ) ახდენს საკრებულოს ორგანოების და თანამდებობის პირების საქმიანობის შესახებ მასობრივი 

ინფორმაციის საშუალებებით გაშუქებული მასალების და პუბლიკაციების ანალიზს; 

მ) ორგანიზებას უწევს სოციოლოგიური გამოკითხვების ჩატარებას;  

ნ) ახორციელებს საკრებულოს ოფიციალური ვებგვერდის ადმინისტრირებას; 

ო) უზრუნველყოფს საკრებულოს ოფიციალური ვებგვერდისთვის ინფორმაციების მოძიებას, მათ 

დამუშავებას და გამოქვეყნებას. 

პ) ახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობითა და ამ დებულებით განსაზღვრულ სხვა 

უფლებამოსილებებს.“. 

2. დადგენილება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე 

 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                             მამუკა ჭოხონელიძე 

 

 



 308

 

 

 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

 

დადგენილება N52 

 

2011 წლის 27 დეკემბერი 

 

ქ. ხობი 

 

 

„ხობის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 31 დეკემბრის N19 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე 

 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის, საქართველოს 

საბიუჯეტო კოდექსისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: 

 

1. „ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებების 

გადანაწილების წესის დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 

12 ივლისის N5 დადგენილების შესაბამისად, შეტანილ იქნეს ხობის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის 

დამტკიცებულ ბიუჯეტში ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანებებით მხარჯავი 

დაწესებულებებისთვის ადგილობრივი ბიუჯეტით გამოყოფილ ასიგნებებში ეკონომიკური 

კლასიფიკაციის მუხლებს, ღონისძიებებსა და პროგრამებს შორის განხორციელებული შემდეგი 

გადანაწილებები: 

ა) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 11 მარტის N51 ბრძანებით, ა(ა)იპ „ხობის 

მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანებისთვის“ ხობის მუნიციპალიტეტის 

ადგილობრივ ბიუჯეტით გამოყოფილ ასიგნებებში 0,4 ათასი ლარით შემცირდა ,,შრომის 

ანაზღაურების“ ასიგნება და შესაბამისად, 0,4 ათასი ლარით გაიზარდა „არაფინანსური აქტივების 

ზრდის“  ასიგნება; 

ბ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 24 მარტის N59 ბრძანებით, ა(ა)იპ „ხობის 

მუნიციპალიტეტის განათლების ცენტრისთვის“ ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი 

ბიუჯეტით გამოყოფილ ასიგნებებში 2,4 ათასი ლარით შემცირდა ა(ა)იპ „ხობის 

მუნიციპალიტეტის განათლების ცენტრის“ „შრომის ანაზღაურების“ ასიგნება (სასპორტო სკოლის 

მუხლი „შრომის ანაზღაურების“ ასიგნება) და შესაბამისად, 2,4 ათასი ლარით გაიზარდა ა(ა)იპ 

„ხობის მუნიციპალიტეტის განათლების ცენტრის“ დირექციის ხარჯების „საქონელი და 

მომსახურების“ „შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურების“ ასიგნება; 

გ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 1 აპრილის N82 ბრძანებით, შპს „საფეხბურთო 

კლუბ „კოლხეთისთვის“ ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტით გამოყოფილ 

ასიგნებებში 6,0 ათასი ლარით შემცირდა „საქონელი და მომსახურების“ „კვების ხარჯების“ 

ასიგნება და შესაბამისად, 1,5 ათასი ლარით გაიზარდა „საქონელი და მომსახურების“ „ოფისის 

ხარჯების“ ასიგნება, 0,3 ათასი ლარით - „საქონელი და მომსახურების“ „რბილი ინვენტარის, 

უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯების“ ასიგნება, ხოლო 4,2 ათასი ლარით - 

„არაფინანსური აქტივების ზრდის“ ასიგნება (მათ შორის: 0,4 ათასი ლარი - კაპიტალური ხარჯი, 

3,8 ათასი ლარი - ინვენტარის შეძენა); 

დ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 10 მაისის N132 ბრძანებით, ა(ა)იპ „ხობის 

მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრისთვის“ ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი 

ბიუჯეტით გამოყოფილ ასიგნებებში 1,7 ათასი ლარით შემცირდა „საქონელი და მომსახურების“ 
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მუხლის „რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯების“  

ასიგნება და შესაბამისად, 1,7 ათასი ლარით გაიზარდა „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ ასიგნება 

(ინვენტარის შეძენა); 

ე) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 23 მაისის N138 ბრძანებით, ა(ა)იპ „ხობის 

მუნიციპალიტეტის პროფესიული სწავლების ცენტრისთვის“ ხობის მუნიციპალიტეტის 

ადგილობრივი ბიუჯეტით გამოყოფილ ასიგნებებში 2,3 ათასი ლარით შემცირდა „შრომის 

ანაზღაურების“ მუხლის  ასიგნება და შესაბამისად, 0,5 ათასი  ლარით გაიზარდა „საქონელი და 

მომსახურების“ მუხლის „ოფისის ხარჯების“ ასიგნება (ინვენტარის შეძენა), ხოლო 1,8 ათასი 

ლარით - „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის ასიგნება (ინვენტარის შეძენა); 

ვ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 31 მაისის N154 ბრძანებით, შპს „საფეხბურთო 

კლუბ ,,კოლხეთისთვის“ ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტით გამოყოფილ 

ასიგნებებში 1,0 ათასი ლარით შემცირდა „საქონელი და მომსახურების“ მუხლის „მივლინებების“ 

ასიგნება და შესაბამისად, 1,0 ათასი ლარით გაიზარდა „საქონელი და მომსახურების“ მუხლის 

„ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯების“ ასიგნება (საწვავის 

შეძენის ხარჯები); 

ზ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 1 ივნისის N165 ბრძანებით, ა(ა)იპ „ხობის 

მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანებისთვის“ ხობის მუნიციპალიტეტის 

ადგილობრივი ბიუჯეტით გამოყოფილ ასიგნებებში 3,2 ათასი ლარით შემცირდა „საქონელი და 

მომსახურების“ მუხლის „ოფისის ხარჯების“ ასიგნება (კომუნალური ხარჯები) და შესაბამისად, 3,2 

ათასი ლარით გაიზარდა „საქონელი და მომსახურების“ მუხლის „შტატგარეშე მომუშავეთა 

ანაზღაურების“ ასიგნება; 

თ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 6 ივნისის N169 ბრძანებით, ხობის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 

ადგილობრივი ბიუჯეტით გამოყოფილ ასიგნებებში 0,3 ათასი ლარით შემცირდა  ,,საქონელი და 

მომსახურების“ მუხლის „ოფისის ხარჯების“  ასიგნებებში „მეგრული სიმღერების ფესტივალზე 

საინფორმაციო ბუკლეტის გამოშვების ხარჯების“ ასიგნება და შესაბამისად, 0,3 ათასი ლარი 

მიმართულ იქნა  „საქონელი და მომსახურების“ მუხლის „ოფისის ხარჯების“ ასიგნებებში „გაზეთ 

„მთავარი თემა სამეგრელოში“ სპეციალური ნომრის ხარჯების“ ასიგნებისთვის (2008 წლის 8 

აგვისტოს დაღუპულ ხობელ ახალგაზრდებზე ჩანართის განთავსების ხარჯები); 

ი) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 20 ივნისის N185 ბრძანებით, ხობის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული ორგანოებისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 

ადგილობრივი ბიუჯეტით გამოყოფილ ასიგნებებში 0,9 ათასი ლარით შემცირდა  „საქონელი და 

მომსახურების“ მუხლის „ოფისის ხარჯებში“ ,,საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო 

ბლანკების, ბიულეტენების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენის“ ასიგნება და შესაბამისად, 0,9 

ათასი ლარით გაიზარდა „საქონელი და მომსახურების“ მუხლის „ოფისის ხარჯებში“ „ოფისის 

ხარჯი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული“-ს ასიგნება (სამეურნეო ინვენტარის შეძენა); 

კ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 22 ივნისის N192 ბრძანებით, ა(ა)იპ ,,ხობის 

მუნიციპალიტეტის განათლების ცენტრისთვის“ ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი 

ბიუჯეტით გამოყოფილ ასიგნებებში 1,71 ათასი ლარით შემცირდა ა(ა)იპ ,,ხობის 

მუნიციპალიტეტის განათლების ცენტრის“ სასპორტო სკოლის „შრომის ანაზღაურების“ მუხლის 

ასიგნება და შესაბამისად, 1,28 ათასი  ლარით გაიზარდა ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის 

განათლების ცენტრის“ ადმინისტრაციის  „შრომის ანაზღაურების“ მუხლის  ასიგნება, 0,18 ათასი 

ლარით - ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის განათლების ცენტრის“ სამუსიკო სკოლის „შრომის 

ანაზღაურების“ მუხლის ასიგნება, 0,18 ათასი ლარით - ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის 

განათლების ცენტრის“ ინფორმატიკის სასწავლო ცენტრის „შრომის ანაზღაურების“ მუხლის  

ასიგნება, ხოლო 0,07 ათასი ლარით - ა(ა)იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის განათლების ცენტრის“ 

მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის „შრომის ანაზღაურების“ მუხლის  ასიგნება; 

ლ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 27 ივნისის N197 ბრძანებით, შპს  „ხობი 

დასუფთავება და განათებისთვის“ ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტით 

გამოყოფილ ასიგნებებში 4,6 ათასი ლარით შემცირდა „საქონელი და მომსახურების“ მუხლის „სხვა 

დანარჩენი საქონელი და მომსახურების“ ხარჯების „გარე განათების მოვლა-შენახვის“ 
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ღონისძიების ასიგნება და 4,6 ათასი ლარი მიმართულ იქნა „საქონელი და მომსახურების“ მუხლის 

„სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურების“ ხარჯებში, „ყვავილების ჩითილების შეძენის“ 

ასიგნებაზე; 

მ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 27 ივნისის N198 ბრძანებით, ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტით 

გამოყოფილ ასიგნებებში 1,3 ათასი ლარით შემცირდა „საქონელი და მომსახურების“ მუხლის  

„ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯებში“ ,,სათადარიგო 

ნაწილების შეძენის“ ასიგნება და შესაბამისად, 1,3 ათასი ლარით გაიზარდა „საქონელი და 

მომსახურების“ მუხლის „ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის 

ხარჯებში“ „მიმდინარე რემონტის ხარჯების“  ასიგნება; 

ნ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 30 ივნისის N210 ბრძანებით, შპს „საფეხბურთო 

კლუბ ,,კოლხეთისთვის“ ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტით გამოყოფილ 

ასიგნებებში 1,5 ათასი ლარით შემცირდა „საქონელი და მომსახურების“ მუხლის „შტატგარეშე 

მომუშავეთა ანაზღაურების“ ასიგნება და შესაბამისად, 1,5 ათასი ლარით გაიზარდა „საქონელი და 

მომსახურების“ მუხლის „ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის 

ხარჯების“ ასიგნება (მათ შორის: მიმდინარე რემონტის ხარჯი - 0,2 ათასი ლარი, სათადარიგო 

ნაწილების შეძენის ხარჯი - 1,3 ათასი ლარი); 

ო) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 30 ივნისის N211 ბრძანებით, შპს „საფეხბურთო 

კლუბ „კოლხეთისთვის“ ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტით გამოყოფილ 

ასიგნებებში 2,9 ათასი ლარით შემცირდა „საქონელი და მომსახურების“ მუხლის „შტატგარეშე 

მომუშავეთა ანაზღაურების“ ასიგნება და შესაბამისად, 2,9 ათასი ლარით გაიზარდა  „შრომის 

ანაზღაურების“  მუხლის ასიგნება; 

პ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 7 ივლისის N226 ბრძანებით, შუა ხორგის 

თემში, მდინარე ხობის მარცხენა სანაპიროზე ნაპირგამაგრების ობიექტის სამშენებლო-სამონტაჟო 

სამუშაოებისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გამოყოფილი 398,0 ათასი ლარი 

გადანაწილდა: 369,0 ათასი ლარი - სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოების ასიგნებაზე, 15,61 ათასი 

ლარი - გაუთვალისწინებელი ხარჯების ასიგნებაზე, 1,84 ათასი ლარი - ტექნიკური 

ზედამხედველობის ხარჯების ასიგნებაზე, 3,0 ათასი ლარი - სანებართვო მოსაკრებლის 

ასიგნებაზე, 1,59 ათასი ლარი - პროექტის ექსპერტიზის ხარჯების ასიგნებაზე, 6,96 ათასი ლარი -

შესრულებულ სამუშაოთა ექსპერტიზის ასიგნებაზე; 

ჟ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 8 ივლისის N227 ბრძანებით, მოსახლეობის 

დამატებითი ამბულატორიული სამედიცინო დახმარების პროგრამისთვის ხობის 

მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 2,2 ათასი ლარით 

შემცირდა მოსახლეობის დამატებითი ამბულატორიული სამედიცინო დახმარების პროგრამით 

სოფელ პატარა ფოთის შავღელეს უბნისთვის გათვალისწინებული ასიგნება და შესაბამისად, 2,2 

ათასი ლარი მიმართულ იქნა მოსახლეობის დამატებითი ამბულატორიული სამედიცინო 

დახმარების პროგრამის მართვის ხარჯების ასიგნებაზე; 

რ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 11 ივლისის N230 ბრძანებით, ხობის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 

ადგილობრივი ბიუჯეტით გამოყოფილ ასიგნებებში 2,2 ათასი ლარით შემცირდა „არაფინანსური 

აქტივების ზრდის“ მუხლის ასიგნება (პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯები) და შესაბამისად, 

1,2 ათასი ლარით გაიზარდა „საქონელი და მომსახურების“ მუხლის „ოფისის ხარჯების“ ასიგნება, 

0,5 ათასი ლარით - „საქონელი და მომსახურების“ მუხლის „სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურების“ ასიგნება, ხოლო 0,5 ათასი ლარით - „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის 

ასიგნება; 

ს) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 27 ივლისის N267 ბრძანებით, ა(ა)იპ „ხობის 

მუნიციპალიტეტის განათლების ცენტრისთვის“ ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი 

ბიუჯეტით გამოყოფილ ასიგნებებში 0,3 ათასი ლარით შემცირდა ა(ა)იპ „ხობის 

მუნიციპალიტეტის განათლების ცენტრის“ „საქონელი და მომსახურების“ მუხლის 

„მივლინებების“ ხარჯების ასიგნება (დირექციის ხარჯების „საქონელი და მომსახურების“ მუხლის 

„მივლინებების“ ხარჯების ასიგნება) და შესაბამისად, 0,3  ათასი ლარით გაიზარდა ა(ა)იპ „ხობის 
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მუნიციპალიტეტის განათლების ცენტრის“ „საქონელი და მომსახურების“ მუხლის „ოფისის 

ხარჯების“ ასიგნება (დირექციის ხარჯების „საქონელი და მომსახურების“ მუხლის „ოფისის 

ხარჯების“ ასიგნება (ინტერნეტმომსახურება)); 

ტ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 4 აგვისტოს N296 ბრძანებით, ა(ა)იპ „ხობის 

მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანებისთვის“ ხობის მუნიციპალიტეტის 

ადგილობრივი ბიუჯეტით გამოყოფილ ასიგნებებში 0,2 ათასი ლარით შემცირდა „საქონელი და 

მომსახურების“ მუხლის „ოფისის ხარჯების“ ასიგნება (კომუნალური ხარჯები) და შესაბამისად, 0,2  

ათასი ლარით გაიზარდა „საქონელი და მომსახურების“ მუხლის „სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურების“ ასიგნება (ტენდერის გამოცხადების ხარჯები); 

უ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 4 ნოემბრის N481 ბრძანებით, ა(ა)იპ „ხობის 

მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრისთვის“ ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი 

ბიუჯეტით გამოყოფილ ასიგნებებში 1,4 ათასი ლარით შემცირდა „საქონელი და მომსახურების“ 

მუხლის „ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯების“ 

„სათადარიგო ნაწილების შეძენის“ ასიგნება და შესაბამისად, 1,4 ათასი ლარით გაიზარდა  

„საქონელი და მომსახურების“ მუხლის „ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-

შენახვის ხარჯების“ „საწვავ-საპოხი მასალების შეძენის“  ასიგნება; 

ფ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 4 ნოემბრის N482 ბრძანებით, შპს 

„საფეხბურთო კლუბ „კოლხეთისთვის“ ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტით 

გამოყოფილ ასიგნებებში 1,9 ათასი ლარით შემცირდა „საქონელი და მომსახურების“ მუხლის 

„შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურების“ ასიგნება და შესაბამისად, 1,4 ათასი ლარით გაიზარდა  

„შრომის ანაზღაურების“ მუხლის ასიგნება, 0,2 ათასი ლარით - „საქონელი და მომსახურების“ 

მუხლის „ოფისის ხარჯების“ ასიგნება, 0,2 ათასი ლარით - „საქონელი და მომსახურების“ მუხლის 

„სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურების“ ასიგნება, ხოლო 0,1 ათასი  ლარით - „საქონელი და 

მომსახურების“ მუხლის „ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის 

ხარჯების“ ასიგნება; 

ქ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 4 ნოემბრის N483 ბრძანებით, ხობის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის წვევამდელთა, რეზერვისტთა, სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და 

მობილიზაციის სამსახურისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტით 

გამოყოფილ ასიგნებებში 1,3 ათასი  ლარით შემცირდა „საქონელი და მომსახურების“  მუხლის 

„სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურების“ ასიგნება (გაწვევის საექიმო კომისიის ხარჯები) და 

შესაბამისად, 1,3 ათასი ლარით გაიზარდა „საქონელი და მომსახურების“ მუხლის „ოფისის 

ხარჯების“ ასიგნება; 

ღ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 4 ნოემბრის N484 ბრძანებით, ხობის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული ორგანოებისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 

ადგილობრივი ბიუჯეტით გამოყოფილ ასიგნებებში 0,1 ლარით შემცირდა შუა ხორგის თემში 

გამგეობის ტერიტორიული ორგანოსთვის დამტკიცებული „საქონელი და მომსახურების“ მუხლის 

„ოფისის ხარჯების“ ასიგნება (შუა ხორგის ადმინისტრაციული შენობის სარემონტო-სამშენებლო 

სამუშაოების ასიგნება) და შესაბამისად, 0,1 ათასი ლარით გაიზარდა ქარიატის თემში გამგეობის 

ტერიტორიული ორგანოსთვის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებული „საქონელი და 

მომსახურების“ მუხლის „ოფისის ხარჯების“ ასიგნება („ოფისის ხარჯი, რომელიც არ არის 

კლასიფიცირებული“); 

ყ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 4 ნოემბრის N485 ბრძანებით, ხობის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების 

სამსახურისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტით გამოყოფილ ასიგნებებში 

0,15 ათასი ლარით შემცირდა „საქონელი და მომსახურების“ მუხლის „ტრანსპორტისა და ტექნიკის 

ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯების“ „საწვავ-საპოხი მასალების შეძენის“ ასიგნება და 

შესაბამისად, 0,12 ათასი ლარით გაიზარდა „საქონელი და მომსახურების“ მუხლის „ტრანსპორტისა 

და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯების“ „სათადარიგო ნაწილების“ ასიგნება, 

ხოლო 0,03 ათასი ლარით - „საქონელი და მომსახურების“ მუხლის „ტრანსპორტისა და ტექნიკის 

ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯების“ „მიმდინარე რემონტის ხარჯის“ ასიგნება; 
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შ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 4 ნოემბრის N486 ბრძანებით, ხობის 

მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტით „საჯარო სკოლების დაფინანსებისთვის“ 

გამოყოფილ ასიგნებებში 0,5 ათასი ლარით შემცირდა „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის 

ასიგნება (ახალი ხიბულის საჯარო სკოლის ეზოს შემოკავების სარემონტო სამუშაოების ასიგნება) 

და შესაბამისად, 0,5 ათასი ლარით გაიზარდა „სუბსიდიების“ მუხლის ასიგნება (შუა ხორგის 

საჯარო სკოლის სუბსიდია (შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოსწავლეთა ოთახის და 

პანდუსის მოწყობა)); 

ჩ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 7 ნოემბრის N491 ბრძანებით, ხობის 

მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტით ინფრასტრუქტურის მშენებლობის, 

რეაბილიტაციისა და ექსპლოატაციის ღონისძიებებისთვის გამოყოფილ ასიგნებებში 5,85 ათასი 

ლარით შემცირდა ქ. ხობში ცოტნე დადიანის ქუჩის N185 მდებარე ადმინისტრაციული შენობის 

მიმდებარე ტერიტორიაზე საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაციის სამუშაოების ასიგნება და 

შესაბამისად, 4,8 ათასი ლარით გაიზარდა ცოტნე დადიანის ქუჩაზე არსებულ პარკებსა და 

სკვერებში დაბალი განათების მოწყობის სამუშაოების ასიგნება, ხოლო 1,05 ათასი ლარით - ქ. 

ხობში ცოტნე დადიანის ქუჩის N195 მდებარე საცხოვრებელი სახლის ფასადის კეთილმოწყობის 

სამუშაოების ასიგნება; 

ც) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 7 ნოემბრის N492 ბრძანებით, ხობის 

მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტით „საჯარო სკოლების დაფინანსებისთვის“ 

გამოყოფილ ასიგნებებში, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლში 2,85 ათასი ლარით 

შემცირდა სოფელ შავღელეს საჯარო სკოლის ოთახების რემონტის სამუშაოების ასიგნება და 

შესაბამისად, 2,85 ათასი ლარით გაიზარდა პირველი მაისის სკოლის ნაწილობრივი 

რეაბილიტაციის სამუშაოების ასიგნება; 

ძ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 7 ნოემბრის N493 ბრძანებით, ხობის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 

ადგილობრივი ბიუჯეტით გამოყოფილ ასიგნებებში 0,5 ათასი ლარით შემცირდა „არაფინანსური 

აქტივების ზრდის“ მუხლის ასიგნება (პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯები) და შესაბამისად, 

0,5  ათასი ლარით გაიზარდა „საქონელი და მომსახურების“ მუხლის „ოფისის ხარჯების“ ასიგნება 

(სამეურნეო ინვენტარის შეძენა); 

წ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 7 ნოემბრის N494 ბრძანებით, ხობის 

მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტით ინფრასტრუქტურის მშენებლობის, 

რეაბილიტაციისა და ექსპლოატაციის ღონისძიებებისთვის გამოყოფილ ასიგნებებში 7,5 ათასი 

ლარით შემცირდა ზემო ქვალონის თემში სარკინიგზო გადასასვლელის მოწყობის პირველი 

ეტაპის სამუშაოების ასიგნება, 7,5  ათასი ლარით - ქ. ხობში ცოტნე დადიანის ქუჩაზე 5 

მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის ფასადების კეთილმოწყობის სამუშაოების ასიგნება, 

9,5 ათასი ლარით - ჭალადიდის თემში გამგეობის ტერიტორიული ორგანოს ადმინისტრაციული 

შენობის მიმდებარე ტერიტორიისა და გარე საინჟინრო ქსელების მონტაჟის სამუშაოების ასიგნება 

და 24,5 ათასი ლარი მიიმართა ჭალადიდის თემში გამგეობის ტერიტორიული ორგანოს 

ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის დამატებითი სამუშაოების 

ასიგნებაზე; 

ჭ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 9 ნოემბრის N496 ბრძანებით, ხობის 

მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტით ინფრასტრუქტურის მშენებლობის, 

რეაბილიტაციისა და ექსპლოატაციის ღონისძიებებისთვის გამოყოფილ ასიგნებებში 1,9 ათასი 

ლარით შემცირდა ქ. ხობში წერეთლის ქუჩაზე სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოების ასიგნება 

და შესაბამისად, 1,9 ათასი ლარით გაიზარდა ჭალადიდის თემში ხელოვნურსაფარიანი მინი 

სპორტული მოედნის რეაბილიტაციის სამუშაოების ასიგნება; 

ხ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 9 ნოემბრის N497 ბრძანებით, ა(ა)იპ „ხობის 

მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრისთვის“ ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი 

ბიუჯეტით გამოყოფილ ასიგნებებში 0,4 ათასი ლარით შემცირდა „საქონელი და მომსახურების“ 

მუხლის „ოფისის ხარჯების“ ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,მცირეფასიანი საოფისე 

ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების“ ასიგნება, 0,7 ათასი ლარით - „საქონელი და მომსახურების“ 

მუხლის „ოფისის ხარჯების“ ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის „რბილი ავეჯის“ ასიგნება და 
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შესაბამისად, 1,1 ათასი  ლარით გაიზარდა „საქონელი და მომსახურების“ მუხლის „ოფისის 

ხარჯების“ ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის „ოფისის ხარჯი, რომელიც არ არის 

კლასიფიცირებულის“ ასიგნება; 

ჯ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 9 ნოემბრის N498 ბრძანებით, ხობის 

მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტით ინფრასტრუქტურის მშენებლობის, 

რეაბილიტაციისა და ექსპლოატაციის ღონისძიებებისთვის გამოყოფილ ასიგნებებში 25,33 ათასი 

ლარით შემცირდა „გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯების“ 

ასიგნებებში „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის“ ობიექტების ასიგნება, 5,83 ათასი ლარით - 

„საკანალიზაციო და სამელიორაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებების“ 

ასიგნებებში „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის“ ობიექტების ასიგნება და შესაბამისად, 8,96 ათასი 

ლარით გაიზარდა „წყლის სისტემის რეაბილიტაციისა და ექსპლოატაციის“ ასიგნებებში „სოფლის 

მხარდაჭერის პროგრამის“ ობიექტების ასიგნება, ხოლო 22,2 ათასი ლარით - „კეთილმოწყობის 

ღონისძიებების ხარჯების“ ასიგნებებში „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის“ ობიექტების ასიგნება; 

ჰ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 21 ნოემბრის N507 ბრძანებით,  ა(ა)იპ „ხობის 

მუნიციპალიტეტის განათლების ცენტრისთვის“ ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი 

ბიუჯეტით გამოყოფილ ასიგნებებში 7,8 ათასი ლარით შემცირდა „საქონელი და მომსახურების“ 

მუხლის „სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურების“ ასიგნება (ღონისძიებების ხარჯები) და 

შესაბამისად, 7,8 ათასი ლარით გაიზარდა  „შრომის ანაზღაურების“ მუხლის ასიგნება; 

ჰ1) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 22 ნოემბრის N509 ბრძანებით, ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტით 

გამოყოფილ ასიგნებებში 0,2 ათასი ლარით შემცირდა „საქონელი და მომსახურების“ მუხლის 

„ოფისის ხარჯების“ ასიგნება (სსმ-ში ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილებების 

გამოქვეყნების ხარჯები) და შესაბამისად, 0,2 ათასი ლარით გაიზარდა „საქონელი და 

მომსახურების“ მუხლის „სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურების“ ასიგნება (სატელევიზიო 

მომსახურება); 

ჰ2) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 22 ნოემბრის N510 ბრძანებით, ხობის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული ორგანოებისთვის ადგილობრივი ბიუჯეტით 

გამოყოფილ ასიგნებებში 0,15 ათასი ლარით შემცირდა სოფელ ძველ ხიბულაში გამგეობის 

ტერიტორიული ორგანოსთვის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებული „საქონელი და 

მომსახურების“ მუხლის „ოფისის ხარჯების“ ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის „შენობა-

ნაგებობების მიმდინარე რემონტის ხარჯების“ ასიგნება (სოფელ ძველი ხიბულის 

ადმინისტრაციული შენობის სარემონტო სამუშაოების ასიგნება) და შესაბამისად, 0,15 ლარით 

გაიზარდა პირველი მაისის თემში გამგეობის ტერიტორიული ორგანოსთვის ადგილობრივი 

ბიუჯეტით დამტკიცებული „საქონელი და მომსახურების“ მუხლის ,,ოფისის ხარჯების“ 

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის „ოფისის ხარჯი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული“ ; 

ჰ3) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 22 ნოემბრის N511 ბრძანებით, ხობის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 

ადგილობრივი ბიუჯეტით გამოყოფილ ასიგნებებში 0,2 ათასი ლარით შემცირდა „საქონელი და 

მომსახურების“ მუხლის „ოფისის ხარჯების“ ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის 

,,კომუნალური ხარჯის“ ასიგნება (ელექტრო ენერგიის ხარჯი) და შესაბამისად, 0,2 ათასი ლარით 

გაიზარდა „საქონელი და მომსახურების“ მუხლის „ოფისის ხარჯების“ ეკონომიკური 

კლასიფიკაციის მუხლის „საფოსტო მომსახურების ხარჯის“ ასიგნება (წერილებთან 

დაკავშირებული საფოსტო მომსახურებები); 

ჰ4) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 22 ნოემბრის N512 ბრძანებით, ხობის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის წვევამდელთა, რეზერვისტთა, სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და 

მობილიზაციის სამსახურისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტით 

გამოყოფილ ასიგნებებში 0,15 ათასი ლარით შემცირდა „საქონელი და მომსახურების“ მუხლის 

„სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურების“ ასიგნება (გაწვევის საექიმო კომისიის ხარჯები) და 

შესაბამისად, 0,15 ათასი ლარით გაიზარდა „საქონელი და მომსახურების“ მუხლის „ოფისის 

ხარჯების“ ასიგნება (საფოსტო მომსახურების ხარჯები); 
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ჰ5) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 28 ნოემბრის N514 ბრძანებით, შპს 

„საფეხბურთო კლუბ ,,კოლხეთისთვის“ ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტით 

გამოყოფილ ასიგნებებში 1,1 ათასი ლარით შემცირდა „საქონელი და მომსახურების“ მუხლის 

„შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურების“ ასიგნება და შესაბამისად, 0,5 ათასი ლარით გაიზარდა  

„საქონელი და მომსახურების“ მუხლის „რბილი ინვენტარის“ ასიგნება, ხოლო 0,6 ათასი ლარით - 

„საქონელი და მომსახურების“ მუხლის „ოფისის ხარჯების“ ასიგნება (სამეურნეო საქონლის 

შეძენა); 

ჰ6) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 30 ნოემბრის N520 ბრძანებით, ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტით გამოყოფილ 

ასიგნებებში: 

ჰ6.ა) შემცირდა: 0,4 ათასი ლარით - „შრომის ანაზღაურების“ მუხლის ასიგნება; 4,1 ათასი ლარით - 

„საქონელი და მომსახურების“ მუხლის „ოფისის ხარჯების“ ასიგნება (აქედან: 1,2 ათასი ლარი - 

ნორმატიული აქტების გამოქვეყნების, 0,2 ათასი ლარი - კარტრიჯების შეძენის, 0,4 ათასი ლარი - 

კარტრიჯების დატუმბვის, 0,2 ათასი ლარი - კომპიუტერული მომსახურების, 0,3 ათასი ლარი - 

რკინის კარადის შეძენის, 1,4 ათასი ლარი - სატელეფონო მომსახურების, 0,4 ათასი ლარი - 

სატელეფონო ბარათების შეძენის ასიგნებები); 4,5 ათასი ლარით - „საქონელი და მომსახურების“ 

მუხლის „სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურების“ ასიგნება (ჰერალდიკის ხარჯები); 0,5 ათასი 

ლარით „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის  ასიგნება; 

ჰ6.ბ) გაიზარდა: 2,9 ათასი ლარით - „საქონელი და მომსახურების“ მუხლის „ოფისის ხარჯების“ 

ასიგნება (აქედან: 0,1 ათასი ლარი - ჟურნალ ,,ტაბულა“-ს გამოწერის, 0,1 ათასი ლარი - 5 ცალი 

ტელეფონის აპარატის, 0,3 ათასი ლარი - 5 ცალი ფლეშმეხსიერების, 0,9 ათასი ლარი - 6 ცალი 

დროშის სადგამის, 0,2 ათასი ლარი - 13 ცალი სამაგიდე დროშის, 0,4 ათასი ლარი - 1 ცალი 

საშობაო ნაძვის ხის შეძენის, 0,1 ათასი ლარი - 1 ცალი ფაქსიმილიეს შტამპის დამზადების, 0,8 

ათასი ლარი - 1 ცალი ახალი კარადის, 1 ცალი ახალი მაგიდის დამზადების და 2 ცალი კარადის 

გადაკეთების ასიგნებები); 2,2 ათასი ლარით - „საქონელი და მომსახურების“ მუხლის „სხვა 

დანარჩენი საქონელი და მომსახურების“ ასიგნება (აქედან: 1,5 ათასი ლარი - 10 ცალი დროშის 

შეკერვის, 0,4 ათასი ლარი - 20 ცალი ვიმპელის შეკერვის, 0,3 ათასი ლარი - 150 ცალი საახალწლო 

მისალოცის დაბეჭდვის ასიგნებები); 4,4 ათასი ლარით - „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ 

მუხლის ასიგნება (2 ცალი მუნიციპალიტეტის გერბის დამზადების ასიგნება); 

ჰ7) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 1 დეკემბრის N522 ბრძანებით, ა(ა)იპ „ხობის 

მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანებისთვის“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტით გამოყოფილ ასიგნებებში 31,1 ათასი ლარით 

შემცირდა „საქონელი და მომსახურების“ მუხლის „კვების ხარჯების“ ასიგნება და შესაბამისად, 

23,0 ათასი ლარით გაიზარდა „შრომის ანაზღაურების“ მუხლის ასიგნება, 5,1 ათასი ლარით -  

„საქონელი და მომსახურების“ მუხლის „ოფისის ხარჯების“ ასიგნება (სამეურნეო ინვენტარის 

შეძენის ხარჯები), ხოლო 3,0 ათასი ლარით - „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის 

ასიგნება (ინვენტარის შეძენის ხარჯები); 

ჰ8) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 2 დეკემბრის N530 ბრძანებით, ხობის 

მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 27 ივლისის N262 ბრძანებით გამოყოფილ 

ასიგნებებში: 

ჰ8.ა) შემცირდა:  

ჰ8.ა.ა) 3,5 ათასი ლარით - „გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის 

ხარჯების“ ასიგნება (მათ შორის: 0,5 ათასი ლარით - პირველი მაისის თემში ბონდის ხიდის 

აღდგენისა და  ნაპირგამაგრებითი სამუშაოების ასიგნება, 0,5 ათასი ლარით - პირველი მაისის 

თემში, სალომაიოს უბანში ხიდ-ბოგირის მოწყობის სამუშაოების ასიგნება, 2,5 ათასი ლარით - 

ხამისქურის თემში, სოფელ საკუკავოში მილხიდის მოწყობის სამუშაოების ასიგნება);  

ჰ8.ა.ბ) 1,2 ათასი ლარით - „საკანალიზაციო და სამელიორაციო სისტემების მოწყობა-

რეაბილიტაციის ღონისძიებების“ ასიგნება (მათ შორის: 0,1 ათასი ლარით - ქ. ხობში 

თაყაიშვილის ქუჩიდან სპორტის ქუჩის გადაკვეთაზე არსებული არხის მოწყობის (მილხიდის 

ჩალაგებით) სამუშაობის ასიგნება, 0,3 ათასი ლარით - ქ. ხობში ცოტნე დადიანისა და სტალინის 

ქუჩებს შორის მონაკვეთზე არსებული არხის ამოწმენდის სამუშაოების ასიგნება, 0,8 ათასი 
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ლარით - ნოჯიხევის თემში, ხობის მუნიციპალიტეტის პროფესიული სწავლების ცენტრის 

ტერიტორიაზე არხის ამოწმენდის სამუშაოების ასგნება);  

ჰ8.ა.გ) 1,7 ათასი ლარით - „სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობის, 

რეაბილიტაციისა და ექსპლოატაციის ხარჯების“ ასიგნება (მათ შორის: 0,8 ათასი ლარით - 

პირველი მაისის თემში, სოფელ საკვიკვინიოს უბანში ნაპირგმაგრების სამუშაოების ასიგნება, 0,2 

ათასი ლარით - სოფელ პატარა ფოთის N4 უბანში საჭოჭუოს საზღვართან დამბის ამაღლების 

სამუშაოების ასიგნება, 0,2 ათასი ლარით - სოფელ პატარა ფოთში ორ დაზიანებულ უბანზე 

დამბის ამაღლების სამუშაოების ასიგნება (თითოეული - 0,1  ათასი ლარის ოდენობით), 0,5 

ათასი ლარით - სოფელ პატარა ფოთის N4 უბანში დაზიანებული დამბის აღდგენის სამუშაოების 

ასიგნება); 

ჰ8.ბ) გამოთავისუფლებული 6,4 ათასი ლარი მიიმართა: 

ჰ8.ბ.ა) 5,9 ათასი ლარი - „გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის 

ხარჯების“ ასიგნებაზე (მათ შორის: 5,8 ათასი ლარი - პირველი მაისის თემში, საფილიპიოს 

უბანში ნიაღვრისგან დაზიანებული გზის სარკინიგზო გადასასვლელის მოწესრიგების 

სამუშაოების ასიგნებაზე (აქედან: 0,2 ათასი ლარი - საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენაზე), 0,1 ათასი ლარი - ახალი ხიბულის თემში, ზუბი-ძველი ხიბულის 

საავტომობილო გზის მე-3 კმ-ზე წყალდიდობისგან წარეცხილი მილხიდის სარეაბილიტაციო 

სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენაზე);  

ჰ8.ბ.ბ) 0,5 ათასი ლარი - „სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობის, 

რეაბილიტაციისა და ექსპლოატაციის ხარჯების“ ასიგნებაზე (მათ შორის: 0,4 ათასი ლარი - 

სოფელ პატარა ფოთში მდინარე რიონის მარჯვენა ნაპირზე წყალდიდობისგან წარეცხილი 

დამბის ამაღლების სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენაზე, 0,1 

ათასი ლარი - ზემო ქვალონის თემში, ღელე სკურიას წყალდიდობისგან წარეცხილი დამბის 

აღდგენითი სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენაზე); 

ჰ9) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 2 დეკემბრის N531 ბრძანებით, შსს 

კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის სენაკის განყოფილებისთვის ხობის 

მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტით გამოყოფილ ასიგნებებში 1,0 ათასი ლარით 

შემცირდა „საქონელი და მომსახურების“ მუხლის „ოფისის ხარჯების“ ასიგნება (მათ შორის: 0,4 

ათასი ლარი - საკანცელარიო ნივთების შეძენის ხარჯები, 0,6 ათასი ლარი - კომპიუტერული 

მომსახურების ხარჯები) და შესაბამისად, 1,0 ათასი ლარით გაიზარდა „საქონელი და 

მომსახურების“ მუხლის „ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის 

ხარჯების“ ასიგნება (საწვავის შეძენის ხარჯები); 

ჰ10) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 2 დეკემბრის N532 ბრძანებით, ა(ა)იპ „ხობის 

მუნიციპალიტეტის პროფესიული სწავლების ცენტრისთვის“ ხობის მუნიციპალიტეტის 

ადგილობრივი ბიუჯეტით გამოყოფილ ასიგნებებში 0,3 ათასი ლარით შემცირდა  „საქონელი და 

მომსახურების“ მუხლის „ოფისის ხარჯების“ ასიგნება (მათ შორის: 0,1 ათასი ლარი - 

კომუნალური მომსახურების ხარჯები, 0,2 ათასი ლარი - სამეურნეო საქონლის შეძენის ხარჯები) 

და  შესაბამისად, 0,2 ათასი ლარით გაიზარდა „საქონელი და მომსახურების“ მუხლის „ოფისის 

ხარჯების“ ასიგნება (კავშირგაბმულობის ხარჯები), 0,1 ათასი ლარით - „საქონელი და 

მომსახურების“ მუხლის „ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის 

ხარჯების“ ასიგნება (საწვავის შეძენის ხარჯები); 

ჰ11) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 6 დეკემბრის N538 ბრძანებით, ხობის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული ორგანოებისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 

ადგილობრივი ბიუჯეტით გამოყოფილ ასიგნებებში 0,4 ათასი ლარით შემცირდა სოფელ ძველ 

ხიბულაში გამგეობის ტერიტორიული ორგანოსთვის დამტკიცებული „საქონელი და 

მომსახურების“ მუხლის „ოფისის ხარჯების“ ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის „შენობა-

ნაგებობების მიმდინარე რემონტის ხარჯის“ ასიგნება (სოფელ ძველ ხიბულაში გამგეობის 

ტერიტორიული ორგანოს ადმინისტრაციული შენობის სარემონტო სამუშაოების ასიგნება) და 

შესაბამისად, 0,4 ათასი ლარით გაიზარდა გამგეობის ტერიტორიული ორგანოებისთვის 

ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებული „საქონელი და მომსახურების“ მუხლის „ოფისის 
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ხარჯების“ ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის „სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის 

შეძენისა და მონტაჟის“ ასიგნება; 

ჰ12) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 7 დეკემბრის N539 ბრძანებით, ხობის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული ორგანოებისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 

ადგილობრივი ბიუჯეტით გამოყოფილ ასიგნებებში 0,2 ათასი ლარით შემცირდა სოფელ ძველ 

ხიბულაში გამგეობის ტერიტორიული ორგანოსთვის დამტკიცებული „საქონელი და 

მომსახურების“ მუხლის „ოფისის ხარჯების“ ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის „შენობა-

ნაგებობების მიმდინარე რემონტის ხარჯის“ ასიგნება (სოფელ ძველ ხიბულაში გამგეობის 

ტერიტორიული ორგანოს ადმინისტრაციული შენობის სარემონტო სამუშაოების ასიგნება) და 

შესაბამისად, 0,2 ათასი ლარით გაიზარდა სოფელ პატარა ფოთში გამგეობის ტერიტორიული 

ორგანოსთვის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებული „საქონელი და მომსახურების“ 

მუხლის „ოფისის ხარჯების“ ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის „ოფისის ხარჯი, რომელიც 

არ არის კლასიფიცირებული“ ასიგნება; 

ჰ13) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 7 დეკემბრის N540 ბრძანებით, ხობის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული ორგანოებისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 

ადგილობრივი ბიუჯეტით გამოყოფილ ასიგნებებში 0,1 ათასი ლარით შემცირდა სოფელ ძველ 

ხიბულაში გამგეობის ტერიტორიული ორგანოსთვის დამტკიცებული „საქონელი და 

მომსახურების“ მუხლის „ოფისის ხარჯების“ ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის „შენობა-

ნაგებობების მიმდინარე რემონტის ხარჯის“ ასიგნება (სოფელ ძველ ხიბულაში გამგეობის 

ტერიტორიული ორგანოს ადმინისტრაციული შენობის სარემონტო სამუშაოების ასიგნება) და 

შესაბამისად, 0,1 ათასი ლარით გაიზარდა სოფელ ყულევში გამგეობის ტერიტორიული 

ორგანოსთვის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებული „საქონელი და მომსახურების“ 

მუხლის „ოფისის ხარჯების“ ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის „ოფისის ხარჯი, რომელიც 

არ არის კლასიფიცირებული“ ასიგნება; 

ჰ14) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 7 დეკემბრის N541 ბრძანებით, 

საქართველოს შს სამინისტროს სამეგრელო-ზემო სვანეთის სამხარეო მთავარი სამმართველოს 

ხობის რაიონული სამმართველოსთვის ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტით 

გამოყოფილ ასიგნებებში 0,4 ათასი ლარით შემცირდა „საქონელი და მომსახურების“  მუხლის 

„ოფისის ხარჯების“ ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის „საწერ-სახაზავი ქაღალდის, 

საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენის ხარჯების“ 

ასიგნებები (საბეჭდი ქაღალდი А4-ის შეძენის ხარჯი) და შესაბამისად, 0,4 ათასი ლარით 

გაიზარდა „საქონელი და მომსახურების“ მუხლის „ოფისის ხარჯების“ ეკონომიკური 

კლასიფიკაციის მუხლის „რბილი ავეჯის“ ასიგნებები (1 ცალი მოსაბრუნებელი სავარძლის 

შეძენა); 

ჰ15) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 14 დეკემბრის N547 ბრძანებით, ხობის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 

ადგილობრივი ბიუჯეტით გამოყოფილ ასიგნებებში 3,0 ათასი ლარით შემცირდა „საქონელი და 

მომსახურების“ მუხლის „ოფისის ხარჯების“ ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის 

,,ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების 

შეძენისა და საგამომცემლო-სასტამბო ხარჯების“ ასიგნება (მეგრული სიმღერების ფესტივალზე 

საინფორმაციო ბუკლეტის გამოშვების ხარჯები) და შესაბამისად, 3,0 ათასი ლარით გაიზარდა  

„საქონელი და მომსახურების“ მუხლის „ოფისის ხარჯების“ ეკონომიკური კლასიფიკაციის 

მუხლის „ოფისის ხარჯი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებულის“ ასიგნება (სანათი 

მოწყობილობების შეძენის ხარჯები); 

ჰ16) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 15 დეკემბრის N548 ბრძანებით, ა(ა)იპ 

„ხობის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანებისთვის“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტით გამოყოფილ ასიგნებებში 9,5 ათასი ლარით 

შემცირდა „საქონელი და მომსახურების“ მუხლის „კვების ხარჯების“ ასიგნება, 8,0 ათასი ლარით -  

„საქონელი და მომსახურების“ მუხლის „ოფისის ხარჯების“ ასიგნება (კომუნალური ხარჯები) და 

შესაბამისად, 13,0 ათასი  ლარით გაიზარდა „შრომის ანაზღაურების“ მუხლის ასიგნება, ხოლო 4,5 
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ათასი ლარით - „საქონელი და მომსახურების“ მუხლის „სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურების“ ასიგნება (ბავშვებისთვის საახალწლო საჩუქრების ხარჯები); 

ჰ17) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 16 დეკემბრის N549 ბრძანებით, ხობის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 

ბიუჯეტით გამოყოფილ ასიგნებებში 0,3 ათასი ლარით შემცირდა „საქონელი და მომსახურების“ 

მუხლის „ოფისის ხარჯების“ ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის „ნორმატიული აქტების, 

საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენისა და საგამომცემლო-

სასტამბო ხარჯების“ ასიგნება (მეგრული სიმღერების ფესტივალზე საინფორმაციო ბუკლეტის 

გამოშვების ხარჯები) და შესაბამისად, 0,3 ათასი ლარით გაიზარდა „საქონელი და მომსახურების“ 

მუხლის „ოფისის ხარჯების“ ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის „მცირეფასიანი საოფისე 

ტექნიკის შეძენისა და დამონტაჟების“ ასიგნება (მათ შორის: 0,2 ათასი ლარი - 1 ცალი მობილური 

ტელეფონის შეძენის, 0,1 ათასი ლარი - 1 ცალი ბეჭდის მექანიზმის დამზადების); 

ჰ18) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 16 დეკემბრის N550 ბრძანებით, ა(ა)იპ 

„ხობის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრისთვის“ ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი 

ბიუჯეტით გამოყოფილ ასიგნებებში 6,0 ათასი ლარით შემცირდა „საქონელი და მომსახურების“ 

მუხლის „ოფისის ხარჯების“ ასიგნება (მათ შორის: 2,5 ათასი ლარი - სამეურნეო საქონლის 

შეძენის ხარჯები, 3,5 ათასი ლარი - კომუნალური ხარჯები), 1,2 ათასი ლარით - „საქონელი და 

მომსახურების“ მუხლის „მივლინებების“ ასიგნება, 0,7 ათასი ლარით - „საქონელი და 

მომსახურების“ მუხლის „ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის 

ხარჯების“ ასიგნება (სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯები) და შესაბამისად, 3,5 ათასი 

ლარით გაიზარდა „შრომის ანაზღაურების“ მუხლის ასიგნება, 0,7 ათასი ლარით - „საქონელი და 

მომსახურების“ მუხლის „ოფისის ხარჯების“ ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის „ოფისის 

ხარჯი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული“ ასიგნება, ხოლო 3,7 ათასი ლარით - „საქონელი 

და მომსახურების“ მუხლის „სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურების“ ასიგნებები 

(საახალწლო ღონისძიებების ხარჯები); 

ჰ19) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 16 დეკემბრის N551 ბრძანებით, ხობის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 

ადგილობრივი ბიუჯეტით გამოყოფილ ასიგნებებში 14,5 ათასი ლარით შემცირდა 

„არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის ასიგნება (კომპიუტერული ქსელის, ვიდეო 

სისტემისა და IP სადგურის მონტაჟისა და ინსტალაციის სამუშაოების ასიგნება), 1,1 ათასი 

ლარით - „საქონელი და მომსახურების“ მუხლის „ოფისის ხარჯების“ ეკონომიკური 

კლასიფიკაციის მუხლის „ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, 

ჟურნალ-გაზეთების შეძენისა და საგამომცემლო-სასტამბო ხარჯების“ ასიგნება (მეგრული 

სიმღერების ფესტივალზე საინფორმაციო ბუკლეტის გამოშვების ხარჯები) და შესაბამისად, 15,6 

ათასი ლარით გაიზარდა „საქონელი და მომსახურების“ მუხლის „ოფისის ხარჯების“ 

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის „ოფისის ხარჯი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული“ 

ასიგნება (საახალწლოდ ქალაქგაფორმების ინვენტარის შესაძენა); 

ჰ20) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 16 დეკემბრის N552 ბრძანებით, ა(ა)იპ 

„ხობის მუნიციპალიტეტის პროფესიული სწავლების ცენტრისთვის „ხობის მუნიციპალიტეტის 

ადგილობრივი ბიუჯეტით გამოყოფილ ასიგნებებში 1,6 ათასი ლარით შემცირდა  „არაფინანსური 

აქტივების ზრდის“ მუხლის ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის „სხვა არამატერიალური 

აქტივების“ ასიგნება (ლიცენზიის ხარჯები) და შესაბამისად, 1,6 ათასი ლარით გაიზარდა  

„არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის „სხვა 

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის“ ასიგნება (1,1 ათასი ლარი - 1 ცალი კომპიუტერის 

კომპლექტი და 0,5 ათასი ლარი - 1 ცალი ქსეროქსი); 

2. გაიზარდოს ხობის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები 1,1 

ათასი ლარით (შემოსავლების მუხლი „არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და 

მომსახურების“ მუხლი „შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან“). 

3. შემცირდეს ხობის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივ ბიუჯეტში „ინფრასტრუქტურის 

მშენებლობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის ხარჯებში“ „გზების მშენებლობის, 
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რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯების“ ასიგნება 5,0 ათასი ლარით (საქართველოს 

მუნიციპალური განვითარების ფონდის თანადაფინანსება) 

4. ამ დადგენილების მე-2 და მე-3 პუნქტებით განხორციელებული ცვლილებებით მიღებული 

შემოსულობების ზრდისა და გამოთავისუფლებული თანხების მთლიანი მოცულობა - 6,1 ათასი 

ლარი მიიმართოს შემდეგ ღონისძიებათა დასაფინანსებლად: 

ა) 1,1 ათასი ლარი - ა(ა)იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის პროფესიული სწავლების ცენტრის“ 

სუბსიდიაზე; 

ბ) 5,0 ათასი ლარი - შპს „ხობი დასუფთავება და განათებას“ სუბსიდიაზე (გარე განათების 

ელექტროენერგიის ხარჯების დასაფინანსებლად). 

5. ამ დადგენილების პირველი-მე-4 პუნქტებით განხორციელებული ცვლილებების 

გათვალისწინებით, „ხობის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების 

შესახებ“  ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 31 დეკემბრის N19 დადგენილებაში 

(„საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე“,  ვებგვერდი, 11.01.2011 წ.) შეტანილ იქნეს შემდეგი 

ცვლილება: 

ა) დადგენილების პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„1. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ბალანსი 

თანახმად N1 დანართისა: 

ა) ბიუჯეტის შემოსავლები - 7189,3 ათასი ლარით (აქედან: გადასახადები 5180,9 ათასი ლარი; 

გრანტები - 1482,9 ათასი ლარი; სხვა შემოსავლები - 525,5 ათასი ლარი); 

ბ) ბიუჯეტის ხარჯები - 5073,3 ათასი ლარით (აქედან: შრომის ანაზღაურება - 1324,4 ათასი 

ლარი; საქონელი და მომსახურება - 997,9 ათასი ლარი; პროცენტი 85,0 ათასი ლარი; სუბსიდიები - 

2359,9 ათასი ლარი; სოციალური უზრუნველყოფა - 306,1 ათასი ლარი); 

გ) საოპერაციო სალდო - 2116,0 ათასი ლარით; 

დ) არაფინასური აქტივების ცვლილება - 2376,5 ათასი ლარით; 

ე) მთლიანი სალდო -  -260,5 ათასი ლარით; 

ვ) ფინასური აქტივების ცვლილება -  -301,8 ათასი ლარით.“; 

ბ) დადგენილების მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„2. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის 

შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანახმად  N2 დანართისა. მათ შორის: 

ა) შემოსულობები - 7289,3 ათასი ლარით (აქედან: შემოსავლები - 7189,3 ათასი ლარი; 

არაფინანსური აქტივების კლება - 100,0 ათასი ლარი); 

ბ) გადასახდელები - 7591,1 ათასი ლარით (აქედან: ხარჯები - 5073,3 ათასი ლარი; არაფინანსური 

აქტივების ზრდა - 2476,5 ათასი ლარი; ვალდებულებების კლება - 41,3  ათასი ლარი); 

გ) ნაშთის ცვლილება - -301,8 ათასი ლარით.“; 

გ) დადგენილების მე-5 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„5. ხობის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და 

არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს თანახმად N5 

დანართისა. მათ შორის: 

ა) საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება - 1810,0 ათასი ლარით;  

ბ) თავდაცვა - 94,7 ათასი ლარით; 

გ) საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - 344,2 ათასი ლარით; 

დ) ეკონომიკური საქმიანობა - 1318,8 ათასი ლარით; 

ე) გარემოს დაცვა - 814,0 ათასი ლარით; 

ვ) საბინაო კომუნალური მეურნეობა - 664,4 ათასი ლარით; 

ზ) ჯანმრთელობის დაცვა - 129,8 ათასი ლარით; 

თ) დასვენება, კულტურა და რელიგია - 912,5 ათასი ლარით; 

ი) განათლება - 1196,6  ათასი ლარით; 

კ) სოციალური დაცვა - 306,1 ათასი ლარით.“; 
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დ) დადგენილების დანართი 1 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„დანართი 1 

ხობის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ბალანსი 

 
 

d a s a x e l e b a 2010 wlis gegma 2011 wlis gegma 

Semosavlebi 8 108,1 7 189,3 

gadasaxadebi 6 192,0 5 180,9 

grantebi 1 549,5 1 482,9 

sxva Semosavlebi 366,6 525,5 

  

xarjebi 4 789,4 5 073,3 

Sromis anazRaureba 1 233,1 1 324,4 

saqoneli da momsaxureba 764,6 997,9 

procenti 65,1 85,0 

subsidiebi 2 473,0 2 359,9 

grantebi 0,0 0,0 

socialuri uzrunvelyofa 253,6 306,1 

sxva xarjebi 0,0 0,0 

  

saoperacio saldo 3 318,7 2 116,0 

  

arafinansuri aqtivebis cvlileba 3 245,4 2 376,5 

zrda  3 895,4 2 476,5 

kleba 650,0 100,0 

  

mTliani saldo 73,3 -260,5 

  

finansuri aqtivebis cvlileba 6,3 -301,8 

zrda 24,4 76,2 

valuta da depozitebi 24,4 76,2 

sesxebi 0,0 0,0 

aqciebi da sxva kapitali     

kleba 18,1 378,0 

valuta da depozitebi 18,1 378,0 

sesxebi 0,0 0,0 

aqciebi da sxva kapitali 0,0 0,0 

  

valdebulebebis cvlileba -10,8 -41,3 

zrda 0,0 0,0 

sagareo 0,0 0,0 

saSinao 0,0 0,0 

kleba 10,8 41,3 

sagareo     

saSinao 10,8 41,3 

  

balansi 56,2 0,0 
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ე) დადგენილების დანართი 2  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 

„დანართი 2 

ხობის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები 

და ნაშთის ცვლილება 

d a s a x e l e b a 2010 wlis gegma 2011 wlis gegma 

Semosulobebi 8 758,1 7 289,3 

Semosavlebi 8 108,1 7 189,3 

arafinansuri aqtivebis kleba 650,0 100,0 

finansuri aqtivebis kleba (naSTis gamoklebiT) 0,0 0,0 

valdebulebebis zrda 0,0 0,0 

      

gadasaxdelebi 8 695,6 7 591,1 

xarjebi 4 789,4 5 073,3 

arafinansuri aqtivebis zrda 3 895,4 2 476,5 

finansuri aqtivebis zrda (naSTis gamoklebiT) 0,0 0,0 

valdebulebebis kleba 10,8 41,3 

  

naSTis cvlileba 62,5 -301,8 

 

 

 

ვ) დადგენილების დანართი 3 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„დანართი 3 

ხობის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები 

 

S
em
o
su

l
o
be
bi
s 

ko
d
eb
i 

d a s a x e l e b a 2010 wlis gegma 2011 wlis gegma 

 
 

Semosulobebi 8 758,1 7 289,3 

  Semosavlebi 8 108,1 7 189,3 

 
 

arafinansuri aqtivebis kleba 650,0 100,0 

 
 

finansuri aqtivebis kleba 0,0 0,0 

 
 

valdebulebebis zrda 0,0 0,0 

 
    Semosavlebi 8 108,1 7 189,3 

11 gadasaxadebi 6 192,0 5 180,9 

11111 saSemosavlo gadasaxadi      

11311 qonebis gadasaxadi 6 192,0 5 180,9 

113111 

saqarTvelos sawarmoTa qonebaze (garda 
miwisa)         4 630,0 3 060,0 

113112 

ucxour sawarmoTa qonebaze (garda 
miwisa)     

113113 fizikur pirTa qonebaze (garda miwisa) 2,0   

113114 sasoflo-sameurneo daniSnulebis miwaze          100,0 80,0 

113115 

arasasoflo-sameurneo daniSnulebis 

miwaze                                           1 460,0 2 040,9 
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1136 sxva gadasaxadebi qonebaze     

116 sxva gadasaxadebi     

13 grantebi 1 549,5 1 482,9 

131 
saerTaSoriso organizaciebidan miRebuli 

grantebi 
    

132 
ucxo qveynebis mTavrobebidan an maTi 

warmomadgenlobebidan miRebuli grantebi 
    

133 
saxelmwifo mmarTvelobis sxvadasxva donis 

organizaciebidan miRebuli grantebi 
1 549,5 1 482,9 

  gaTanabrebiTi transferi     

  

miznobrivi transferi delegirebuli 
uflebamosilebis gansaxorcieleblad 166,0 180,0 

  specialuri transferi 1 383,5 1 302,9 

  

m.S. infrastruqturis ganviTarebisaTvis 

da sxva mimdinare RonisZiebebis dasafinanseblad   
724,9 722,6 

  

m.S. saqarTvelos mTavrobis sarezervo 
fondidan gamoyofili saxsrebi  

    

  

m.S. saqarTvelos prezidentis sarezervo 

fondidan gamoyofili saxsrebi  
    

  

m.S. saqarTvelos regionebSi 
gansaxorcielebeli proeqtebis fondidan 
gamoyofili saxsrebi  

658,6 580,3 

14 sxva Semosavlebi 366,6 525,5 

141 Semosavlebi sakuTrebidan 85,0 113,0 

1411 procentebi     

  dividendebi     

  renta 85,0 113,0 

14151 
mosakrebeli bunebrivi resursebiT 

sargeblobisaTvis                      80,0 107,0 

14153 mosakrebeli nadirobis nebarTvaze     

14154 
Semosavali miwis ijaridan da marTvaSi 

(uzurfruqti, qiravnoba da sxva) gadacemidan 5,0 6,0 

14159 sxva araklasificirebuli renta     

142 saqonlisa da momsaxurebis realizacia 112,0 179,8 

1422 
administraciuli mosakreblebi da 

gadasaxdelebi 25,0 48,0 

14222 
saerTo-saxelmwifoebrivi salicenzio 

mosakrebeli 
    

14223 sanebarTvo mosakrebeli 5,0 16,1 

14227 saxelmwifo baJi     

14229 
sajaro informaciis aslis gadaRebis 

mosakrebeli   
    

142210 satendero mosakrebeli 2,0   

142212 
samxedro savaldebulo samsaxuris 

gadavadebis mosakrebeli 
    

142213 saTamaSo biznesis mosakrebeli     

142215 
kulturuli memkvidreobis 

sareabilitacio arialis infrastruqturis 

adgilobrivi mosakrebeli 
    

142216 
adgilobrivi mosakrebeli specialuri 

(zonaluri) SeTanxmebis gacemisaTvis  
    

142214 
adgilobrivi mosakrebeli dasaxlebuli 

teritoriis dasufTavebisaTvis  
18,0 31,9 

142299 sxva araklasificirebuli mosakrebeli     

1423 
arasabazro wesiT gayiduli saqoneli da 

momsaxureba 87,0 131,8 
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ზ) დადგენილების დანართი 4 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 

„დანართი 4 

ხობის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური 

აქტივების საბიუჯეტო კლასიფიკაცია 
 

f
u
nq
c
io

na
l
u
r
i 

ko
d
i 

o
r
g.
 
ko

d
i 

d a s a x e l e b a 
2010 wlis 

gegma 
2011 wlis 

gegma 

  sul xobis municipaliteti 8 695,6 7 591,1 

    momuSaveTa ricxovnoba 191,0 203,0 

    xarjebi 4 789,4 5 073,3 

    Sromis anazRaureba 1 233,1 1 324,4 

    saqoneli da momsaxureba 764,6 997,9 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba 0,0 38,1 

        mivlinebebi 8,0 10,3 

        ofisis xarjebi 165,2 271,8 

        warmomadgenlobiTi xarjebi 12,0 12,0 

        kvebis xarjebi 0,0 0,0 

        samedicino xarjebi 0,0 0,1 

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 

sagnebis SeZenis xarjebi 
10,0 13,2 

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da movla-
Senaxvis xarjebi 

136,4 188,0 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 433,0 464,4 

    procenti 65,1 85,0 

14231 Semosavlebi saqonlis realizaciidan     

14232 Semosavlebi momsaxurebis gawevidan 87,0 131,8 

143 jarimebi, sanqciebi da sauravebi  169,6 230,0 

144 nebayoflobiTi transferebi, grantebis gareSe     

145 
Sereuli da sxva araklasificirebuli 

Semosavlebi 
  2,7 

 
 

  31 arafinansuri aqtivebis kleba 650,0 100,0 

311 ZiriTadi aqtivebi 80,0   

314 arawarmoebuli aqtivebi 570,0 100,0 

  miwa 570,0 100,0 

  sxva bunebrivi aqtivebi     

 
 

  32 finansuri aqtivebis kleba 0,0 0,0 

  sesxebi     

  aqciebi da sxva kapitali     

 
    valdebulebebis zrda 0,0 0,0 

  sagareo     

  saSinao     
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    subsidiebi 2 473,0 2 359,9 

    grantebi 0,0 0,0 

    socialuri uzrunvelyofa 253,6 306,1 

    sxva xarjebi 0,0 0,0 

    arafinansuri aqtivebis zrda 3 895,4 2 476,5 

    finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 

    valdebulebebis kleba 10,8 41,3 

  
01 00 

xobis municipalitetis warmomadgenlobiTi da 
aRmasrulebeli organoebi 

1 569,5 1 810,0 

    momuSaveTa ricxovnoba 148,0 160,0 

    xarjebi 1 469,7 1 728,0 

    Sromis anazRaureba 1 015,4 1 072,9 

    saqoneli da momsaxureba 389,2 570,1 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba 0,0 27,2 

        mivlinebebi 6,0 7,4 

        ofisis xarjebi 125,0 215,6 

        warmomadgenlobiTi xarjebi 12,0 12,0 

        kvebis xarjebi 0,0 0,0 

        samedicino xarjebi 0,0 0,1 

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 
sagnebis SeZenis xarjebi 

0,0 0,0 

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da movla-
Senaxvis xarjebi 

77,9 120,5 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 168,3 187,3 

    procenti 65,1 85,0 

    subsidiebi 0,0 0,0 

    grantebi 0,0 0,0 

    socialuri uzrunvelyofa 0,0 0,0 

    sxva xarjebi 0,0 0,0 

    arafinansuri aqtivebis zrda 89,0 40,7 

    finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 

    valdebulebebis kleba 10,8 41,3 

  01 01 xobis municipalitetis sakrebulo 315,2 362,0 

    momuSaveTa ricxovnoba 20,0 27,0 

70111   xarjebi 307,8 350,4 

    Sromis anazRaureba 207,4 235,9 

    saqoneli da momsaxureba 100,4 114,5 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi 0,8 1,2 

        ofisis xarjebi 33,5 47,5 

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 

sagnebis SeZenis xarjebi 
    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da movla-
Senaxvis xarjebi 

37,7 58,4 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 28,4 7,4 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     
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    sxva xarjebi     

70111   arafinansuri aqtivebis zrda 7,4 11,6 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  01 02 xobis municipalitetis gamgeoba 1 138,1 1 214,8 

    momuSaveTa ricxovnoba 128,0 133,0 

70111   xarjebi 1 056,5 1 185,7 

    Sromis anazRaureba 808,0 837,0 

    saqoneli da momsaxureba 248,5 348,7 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba 0,0 27,2 

        mivlinebebi 5,2 6,2 

        ofisis xarjebi 91,5 168,1 

        warmomadgenlobiTi xarjebi 0,0 0,0 

        kvebis xarjebi 0,0 0,0 

        samedicino xarjebi 0,0 0,1 

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 

sagnebis SeZenis xarjebi 
0,0 0,0 

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da movla-
Senaxvis xarjebi 

40,2 62,1 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 111,6 85,0 

    procenti 0,0 0,0 

    subsidiebi 0,0 0,0 

    grantebi 0,0 0,0 

    socialuri uzrunvelyofa 0,0 0,0 

    sxva xarjebi 0,0 0,0 

70111   arafinansuri aqtivebis zrda 81,6 29,1 

    finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 

    valdebulebebis kleba 0,0 0,0 

  
01 02 01 

xobis municipalitetis gamgeobis administraciuli 
samsaxuri 

435,9 461,2 

    momuSaveTa ricxovnoba 24,0 25,0 

    xarjebi 375,0 442,3 

    Sromis anazRaureba 194,5 200,5 

    saqoneli da momsaxureba 180,5 241,8 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba   13,6 

        mivlinebebi 1,5 2,4 

        ofisis xarjebi 49,8 97,6 

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi   0,1 

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 

sagnebis SeZenis xarjebi 
    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da movla-
Senaxvis xarjebi 

31,3 43,1 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 97,9 85,0 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda 60,9 18,9 

    finansuri aqtivebis zrda      
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    valdebulebebis kleba     

  
01 02 02 

xobis municipalitetis gamgeobis safinanso-sabiujeto 
samsaxuri 

72,0 82,7 

    momuSaveTa ricxovnoba 9,0 10,0 

    xarjebi 70,4 79,1 

    Sromis anazRaureba 63,3 69,6 

    saqoneli da momsaxureba 7,1 9,5 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi 1,5 1,5 

        ofisis xarjebi 5,6 8,0 

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 
sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da movla-

Senaxvis xarjebi 
    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda 1,6 3,6 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  
01 02 03 

xobis municipalitetis gamgeobis  ekonomikisa da 

infrastruqturis ganviTarebis samsaxuri 
120,6 102,4 

    momuSaveTa ricxovnoba 14,0 10,0 

    xarjebi 112,6 98,5 

    Sromis anazRaureba 90,6 70,2 

    saqoneli da momsaxureba 22,0 28,3 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba   7,5 

        mivlinebebi 1,5 0,9 

        ofisis xarjebi 3,8 8,1 

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 
sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da movla-
Senaxvis xarjebi 

8,2 11,8 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 8,5   

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda 8,0 3,9 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     
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01 02 04 

xobis municipalitetis gamgeobis  zedamxedvelobis 
samsaxuri 

0,0 36,6 

    momuSaveTa ricxovnoba   5,0 

    xarjebi 0,0 35,5 

    Sromis anazRaureba   32,5 

    saqoneli da momsaxureba 0,0 3,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi   0,5 

        ofisis xarjebi   2,5 

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 
sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da movla-

Senaxvis xarjebi 
    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda   1,1 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  

01 02 05 
xobis municipalitetis gamgeobis kulturis, 

ganaTlebis, sportis, ZeglTa dacvisa da axalgazrdul 
saqmeTa samsaxuri 

46,0 54,7 

    momuSaveTa ricxovnoba 6,0 7,0 

    xarjebi 46,0 54,1 

    Sromis anazRaureba 44,0 50,0 

    saqoneli da momsaxureba 2,0 4,1 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi 0,5 0,6 

        ofisis xarjebi 1,5 3,5 

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 
sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da movla-

Senaxvis xarjebi 
    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda   0,6 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     
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01 02 07 

xobis municipalitetis gamgeobis Sromis, 
sazogadoebrivi janmrTelobisa da socialuri dacvis, 
veteranTa, ltolvilTa da iZulebiT gadaadgilebul 

pirTa saqmeebis samsaxuri 

40,4 41,7 

    momuSaveTa ricxovnoba 5,0 5,0 

    xarjebi 39,8 40,7 

    Sromis anazRaureba 37,8 37,8 

    saqoneli da momsaxureba 2,0 2,9 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi 0,2 0,3 

        ofisis xarjebi 1,8 2,6 

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 
sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da movla-
Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda 0,6 1,0 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  
01 02 12 

xobis municipalitetis gamgeobis  teritoriuli 
organoebi 

423,2 435,5 

    momuSaveTa ricxovnoba 70,0 71,0 

    xarjebi 412,7 435,5 

    Sromis anazRaureba 377,8 376,4 

    saqoneli da momsaxureba 34,9 59,1 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba   6,1 

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi 29,0 45,8 

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 
sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da movla-
Senaxvis xarjebi 

0,7 7,2 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 5,2   

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda 10,5   

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     
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01 03 sarezervo fondi 28,3 94,4 

    momuSaveTa ricxovnoba     

70112   xarjebi 28,3 94,4 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 28,3 94,4 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 

sagnebis SeZenis xarjebi 
    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da movla-
Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 28,3 94,4 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

70112   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

    valdebulebebis kleba     

  
01 05 maJoritari deputatis momsaxurebis xarjebi 12,0 12,0 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7018   xarjebi 12,0 12,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 12,0 12,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi 12,0 12,0 

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 
sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da movla-
Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7018   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     
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01 06 sabanko momsaxurebis xarjebi 0,0 0,5 

    momuSaveTa ricxovnoba     

70112   xarjebi 0,0 0,5 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,5 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 

sagnebis SeZenis xarjebi 
    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da movla-
Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba   0,5 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

70112   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  

01 07 
wina periodSi warmoqmnili valdebulebebis dafarva da 

sasamarTlos gadawyvetilebebis aRsrulebis finansuri 
uzrunvelyofa 

75,9 126,3 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7016   xarjebi 65,1 85,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 

sagnebis SeZenis xarjebi 
    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da movla-
Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti 65,1 85,0 

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba 10,8 41,3 
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02 00 
xobis municipalitetis gamgeobis saxanZro dacvisa da 

samaSvelo samsaxuri 
231,0 278,7 

    momuSaveTa ricxovnoba 35,0 35,0 

7032   xarjebi 221,0 263,9 

    Sromis anazRaureba 172,5 198,6 

    saqoneli da momsaxureba 48,5 65,3 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba   3,6 

        mivlinebebi 0,5 0,9 

        ofisis xarjebi 4,9 11,3 

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 
sagnebis SeZenis xarjebi 

10,0 12,7 

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da movla-

Senaxvis xarjebi 
21,2 28,8 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 11,9 8,0 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7032   arafinansuri aqtivebis zrda 10,0 14,8 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  
03 00 

Sinagan saqmeTa saministros adgilobrivi organoebis 
dafinanseba 

114,9 65,5 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7031   xarjebi 47,8 61,3 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 47,8 61,3 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi 23,7 35,5 

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 
sagnebis SeZenis xarjebi 

  0,5 

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da movla-
Senaxvis xarjebi 

24,1 25,3 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7031   arafinansuri aqtivebis zrda 67,1 4,2 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     
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04 00 Tavdacvis RonisZiebebi 87,5 94,7 

    momuSaveTa ricxovnoba 8,0 8,0 

    xarjebi 86,2 92,9 

    Sromis anazRaureba 45,2 52,9 

    saqoneli da momsaxureba 41,0 40,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba 0,0 7,3 

        mivlinebebi 1,5 2,0 

        ofisis xarjebi 9,4 9,4 

        warmomadgenlobiTi xarjebi 0,0 0,0 

        kvebis xarjebi 0,0 0,0 

        samedicino xarjebi 0,0 0,0 

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 

sagnebis SeZenis xarjebi 
0,0 0,0 

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da movla-
Senaxvis xarjebi 

13,2 13,4 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 16,9 7,9 

    procenti 0,0 0,0 

    subsidiebi 0,0 0,0 

    grantebi 0,0 0,0 

    socialuri uzrunvelyofa 0,0 0,0 

    sxva xarjebi 0,0 0,0 

    arafinansuri aqtivebis zrda 1,3 1,8 

    finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 

    valdebulebebis kleba 0,0 0,0 

  

04 01 
xobis municipalitetis gamgeobis wvevamdelTa, 

rezervistTa, samxedro aRricxvis, gawvevis da 
mobilizaciis samsaxuri 

87,5 94,7 

    momuSaveTa ricxovnoba 8,0 8,0 

7021   xarjebi 86,2 92,9 

    Sromis anazRaureba 45,2 52,9 

    saqoneli da momsaxureba 41,0 40,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba   7,3 

        mivlinebebi 1,5 2,0 

        ofisis xarjebi 9,4 9,4 

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 

sagnebis SeZenis xarjebi 
    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da movla-
Senaxvis xarjebi 

13,2 13,4 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 16,9 7,9 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7021   arafinansuri aqtivebis zrda 1,3 1,8 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     
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05 00 
infrastruqturis mSenebloba, reabilitacia da 

eqsploatacia 
3 808,3 2 797,2 

    momuSaveTa ricxovnoba 0,0 0,0 

    xarjebi 420,6 593,7 

    Sromis anazRaureba 0,0 0,0 

    saqoneli da momsaxureba 204,6 213,2 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba 0,0 0,0 

        mivlinebebi 0,0 0,0 

        ofisis xarjebi 2,2 0,0 

        warmomadgenlobiTi xarjebi 0,0 0,0 

        kvebis xarjebi 0,0 0,0 

        samedicino xarjebi 0,0 0,0 

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 
sagnebis SeZenis xarjebi 

0,0 0,0 

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da movla-

Senaxvis xarjebi 
0,0 0,0 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 202,4 213,2 

    procenti 0,0 0,0 

    subsidiebi 216,0 380,5 

    grantebi 0,0 0,0 

    socialuri uzrunvelyofa 0,0 0,0 

    sxva xarjebi 0,0 0,0 

    arafinansuri aqtivebis zrda 3 387,7 2 203,5 

    finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 

    valdebulebebis kleba 0,0 0,0 

  

05 01 
gzebis mSeneblobis, rekonsruqciisa da movla-Senaxvis 

xarjebi 
857,6 706,5 

    momuSaveTa ricxovnoba     

70451   xarjebi 0,0 30,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 30,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 
sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da movla-
Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba   30,0 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

70451   arafinansuri aqtivebis zrda 857,6 676,5 

    finansuri aqtivebis zrda      
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    valdebulebebis kleba     

  
05 02 veterinariis xarjebi 0,0 22,0 

    momuSaveTa ricxovnoba     

70455   xarjebi 0,0 22,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 22,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 

sagnebis SeZenis xarjebi 
    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da movla-
Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba   22,0 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

70455   arafinansuri aqtivebis zrda   0,0 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  

05 03 
sarwyavi arxebis da napirsamagri nagebobebis mowyoba, 

reabilitacia da eqsploatacia 
1 038,3 590,3 

    momuSaveTa ricxovnoba     

70421   xarjebi 0,0 0,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 
sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da movla-
Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

70421   arafinansuri aqtivebis zrda 1 038,3 590,3 

    finansuri aqtivebis zrda      
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    valdebulebebis kleba     

  
05 04 wylis sistemis reabilitacia da eqsploatacia 492,7 159,2 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7063   xarjebi 0,0 0,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 

sagnebis SeZenis xarjebi 
    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da movla-
Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi   0,0 

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7063   arafinansuri aqtivebis zrda 492,7 159,2 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  

05 05 
sakanalizacio da sameloracio sistemebis mowyoba-

reabilitaciis RonisZiebebi 
115,5 297,3 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7052   xarjebi 0,0 0,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 
sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da movla-
Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7052   arafinansuri aqtivebis zrda 115,5 297,3 

    finansuri aqtivebis zrda      
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    valdebulebebis kleba     

  05 06 Sps `xobi dasufTaveba da ganaTeba~ 216,0 380,5 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7061   xarjebi 216,0 380,5 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi   0,0 

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 

sagnebis SeZenis xarjebi 
    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da movla-
Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba   0,0 

    procenti     

    subsidiebi 216,0 380,5 

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi 0,0   

7061   arafinansuri aqtivebis zrda 0,0 0,0 

    finansuri aqtivebis zrda    0,0 

    valdebulebebis kleba     

  05 07 gare ganaTebis reabilitacia da eqsploatacia 524,0 33,1 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7064   xarjebi 130,0 25,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 130,0 25,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 
sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da movla-

Senaxvis xarjebi 
    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 130,0 25,0 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7064   arafinansuri aqtivebis zrda 394,0 8,1 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  05 08 dasufTavebis RonisZiebebi 97,4 136,2 

    momuSaveTa ricxovnoba     
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7051   xarjebi 72,4 136,2 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 72,4 136,2 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi   0,0 

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 
sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da movla-
Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 72,4 136,2 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi 0,0 0,0 

7051   arafinansuri aqtivebis zrda 25,0   

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  05 09 keTilmowyoba 466,8 472,1 

    momuSaveTa ricxovnoba     

    xarjebi 2,2 0,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 2,2 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi 2,2   

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 
sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da movla-
Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda 464,6 472,1 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  06 00 saganmanaTleblo RonisZiebebi 1 678,0 1 196,6 

    momuSaveTa ricxovnoba 0,0 0,0 

    xarjebi 1 353,7 1 052,9 

    Sromis anazRaureba 0,0 0,0 

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 
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        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba 0,0 0,0 

        mivlinebebi 0,0 0,0 

        ofisis xarjebi 0,0 0,0 

        warmomadgenlobiTi xarjebi 0,0 0,0 

        kvebis xarjebi 0,0 0,0 

        samedicino xarjebi 0,0 0,0 

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 
sagnebis SeZenis xarjebi 

0,0 0,0 

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da movla-
Senaxvis xarjebi 

0,0 0,0 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

    procenti 0,0 0,0 

    subsidiebi 1 353,7 1 052,9 

    grantebi 0,0 0,0 

    socialuri uzrunvelyofa 0,0 0,0 

    sxva xarjebi 0,0 0,0 

    arafinansuri aqtivebis zrda 324,3 143,7 

    finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 

    valdebulebebis kleba 0,0 0,0 

  06 01  skolamdeli ganaTlebis dafinanseba 1 156,7 691,3 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7091   xarjebi 1 024,7 668,8 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 
sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da movla-
Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi 1 024,7 668,8 

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7091   arafinansuri aqtivebis zrda 132,0 22,5 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  06 02 sajaro skolebis dafinanseba 230,3 121,8 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7092   xarjebi 38,0 7,9 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     
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        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 

sagnebis SeZenis xarjebi 
    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da movla-
Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi 38,0 7,9 

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7092   arafinansuri aqtivebis zrda 192,3 113,9 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  06 03 a(a)ip `xobis municipalitetis ganaTlebis centri~ 291,0 327,2 

    momuSaveTa ricxovnoba     

    xarjebi 291,0 319,9 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 
sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da movla-

Senaxvis xarjebi 
    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi 291,0 319,9 

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda   7,3 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  
06 04 

a(a)ip `xobis municipalitetis profesiuli swavlebis 
centri~ 

0,0 56,3 

    momuSaveTa ricxovnoba     

    xarjebi 0,0 56,3 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     
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    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 

sagnebis SeZenis xarjebi 
    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da movla-
Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi   56,3 

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  07 00 sportuli da kulturuli RonisZiebebi 821,4 912,5 

    momuSaveTa ricxovnoba 0,0 0,0 

    xarjebi 805,4 844,7 

    Sromis anazRaureba 0,0 0,0 

    saqoneli da momsaxureba 33,5 48,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba 0,0 0,0 

        mivlinebebi 0,0 0,0 

        ofisis xarjebi 0,0 0,0 

        warmomadgenlobiTi xarjebi 0,0 0,0 

        kvebis xarjebi 0,0 0,0 

        samedicino xarjebi 0,0 0,0 

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 
sagnebis SeZenis xarjebi 

0,0 0,0 

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da movla-
Senaxvis xarjebi 

0,0 0,0 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 33,5 48,0 

    procenti 0,0 0,0 

    subsidiebi 771,9 796,7 

    grantebi 0,0 0,0 

    socialuri uzrunvelyofa 0,0 0,0 

    sxva xarjebi 0,0 0,0 

    arafinansuri aqtivebis zrda 16,0 67,8 

    finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 

    valdebulebebis kleba 0,0 0,0 

  07 01 sportuli RonisZiebebis dafinanseba 14,6 29,5 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7081   xarjebi 14,6 29,5 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 14,6 29,5 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 
sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da movla-
Senaxvis xarjebi 
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        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 14,6 29,5 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7081   arafinansuri aqtivebis zrda   0,0 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  07 02 a(a)ip `xobis municipalitetis kulturis centri~ 421,7 494,5 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7082   xarjebi 405,7 426,7 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 
sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da movla-
Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi 405,7 426,7 

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7082   arafinansuri aqtivebis zrda 16,0 67,8 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  
07 03 

 axalgazrduli organizaciebis RonisZiebebis 

dafinanseba 
8,4 12,5 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7084   xarjebi 8,4 12,5 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 8,4 12,5 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 
sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da movla-
Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 8,4 12,5 

    procenti     

    subsidiebi     
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    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7084   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  07 04 Sps `safexburTo klubi `kolxeTi~ 326,8 330,0 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7081   xarjebi 326,8 330,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 
sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da movla-
Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi 326,8 330,0 

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7081   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  07 08 regionaluri televiziis Tanadafinanseba 0,0 0,0 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7082   xarjebi 0,0 0,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 
sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da movla-
Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi   0,0 

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     
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7082   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  07 09 Sps `xobis moambe~ 39,4 40,0 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7083   xarjebi 39,4 40,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 
sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da movla-
Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi 39,4 40,0 

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7083   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  

07 10 
ZeglTa dacvisa da kulturuli memkvidreobis 

dafinanseba 
10,5 6,0 

    momuSaveTa ricxovnoba     

    xarjebi 10,5 6,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 10,5 6,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 
sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da movla-
Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 10,5 6,0 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      
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    valdebulebebis kleba     

  

08 00 socialuri da jandacvis programebi 385,0 435,9 

    momuSaveTa ricxovnoba 0,0 0,0 

    xarjebi 385,0 435,9 

    Sromis anazRaureba 0,0 0,0 

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba 0,0 0,0 

        mivlinebebi 0,0 0,0 

        ofisis xarjebi 0,0 0,0 

        warmomadgenlobiTi xarjebi 0,0 0,0 

        kvebis xarjebi 0,0 0,0 

        samedicino xarjebi 0,0 0,0 

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 
sagnebis SeZenis xarjebi 

0,0 0,0 

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da movla-

Senaxvis xarjebi 
0,0 0,0 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

    procenti 0,0 0,0 

    subsidiebi 131,4 129,8 

    grantebi 0,0 0,0 

    socialuri uzrunvelyofa 253,6 306,1 

    sxva xarjebi 0,0 0,0 

    arafinansuri aqtivebis zrda 0,0 0,0 

    finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 

    valdebulebebis kleba 0,0 0,0 

  
08 01 sazogadoebrivi jandacvis momsaxureba 131,4 129,8 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7074   xarjebi 131,4 129,8 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 
sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da movla-

Senaxvis xarjebi 
    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi 131,4 129,8 

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7074   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      
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    valdebulebebis kleba     

  

08 02 
ufaso sasadilosa da xandazmulTa binaze momsaxurebis 

dafinanseba 
81,2 79,5 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7102   xarjebi 81,2 79,5 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 
sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da movla-

Senaxvis xarjebi 
    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba   0,0 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa 81,2 79,5 

    sxva xarjebi     

7102   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  

08 04 veteranTa dakrZalvis xarjebi 6,2 5,0 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7103   xarjebi 6,2 5,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 
sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da movla-
Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa 6,2 5,0 

    sxva xarjebi     

7103   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      
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    valdebulebebis kleba     

  08 05 avadmyofTa socialuri dacva 62,0 0,0 

    momuSaveTa ricxovnoba     

71011   xarjebi 62,0 0,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 

sagnebis SeZenis xarjebi 
    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da movla-
Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa 62,0   

    sxva xarjebi     

71011   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  08 06 ojaxebisa da bavSvebis socialuri dacva 104,2 68,6 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7104   xarjebi 104,2 68,6 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 
sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da movla-

Senaxvis xarjebi 
    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa 104,2 68,6 

    sxva xarjebi     

7104   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  08 07 erTjeradi daxmareba 0,0 65,0 

    momuSaveTa ricxovnoba     
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7109   xarjebi 0,0 65,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 
sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da movla-
Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa   65,0 

    sxva xarjebi     

7109   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  08 08 xanZriTa da stiqiiT dazaralebulTa daxmareba 0,0 88,0 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7076   xarjebi 0,0 88,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 
sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da movla-
Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa   88,0 

    sxva xarjebi     

7076   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     
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თ) დადგენილების დანართი 5 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:  

„დანართი 5 

ხობის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური 

აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია 

f
u
nq
c
io

na
l
u
r
i 

ko
d
i 

d a s a x e l e b a  
 2010 wlis  

gegma 

 2011 wlis  

gegma 

701 saerTo daniSnulebis saxelmwifo momsaxureba 1 569,5     1 810,0     

7011 
aRmasrulebeli da warmomadgenlobiTi organoebis 

saqmianobis uzrunvelyofa, finansuri da fiskaluri saqmianoba, 
sagareo urTierTobebi 

1 481,6     1 671,7     

70111 
aRmasrulebeli da warmomadgenlobiTi organoebis 

saqmianobis uzrunvelyofa 
1 453,3     1 576,8     

70112 finansuri da fiskaluri saqmianoba 28,3     94,9     

70113 sagareo urTierTobebi     

7012 sagareo ekonomikuri daxmareba 0,0     0,0     

70121 
ekonomikuri daxmareba ganviTarebad da gardamavali 

ekonomikis mqone qveynebs  
    

70122 
saerTaSoriso organizaciebis meSveobiT gaweuli 

ekonomikuri daxmareba 
    

7013 saerTo daniSnulebis momsaxureba 0,0     0,0     

70131 saerTo sakadro momsaxureba     

70132 
saerTo daniSnulebis dagegmva da  statistikuri 

momsaxureba 
    

70133 saerTo daniSnulebis sxva momsaxureba 0,0     0,0     

7014 fundamenturi samecniero kvlevebi     

7015 
gamoyenebiTi kvlevebi saerTo daniSnulebis saxelmwifo 

momsaxurebaSi 
    

7016 valTan dakavSirebuli operaciebi  75,9     126,3     

7017 
saerTo daniSnulebis fuladi nakadebi mTavrobis sxvadasxva 

dones Soris 
    

7018 
sxva araklasificirebuli saqmianoba saerTo daniSnulebis 

saxelmwifo momsaxurebaSi 
12,0     12,0     

702 Tavdacva 87,5     94,7     

7021 SeiaraRebuli Zalebi 87,5     94,7     

7022 samoqalaqo Tavdacva 0,0     0,0     

7023 sagareo samxedro daxmareba     

7024 gamoyenebiTi kvlevebi Tavdacvis sferoSi     

7025 sxva araklasificirebuli saqmianoba Tavdacvis sferoSi 0,0     0,0     

703 sazogadoebrivi wesrigi da usafrTxoeba 345,9     344,2     

7031 policiis samsaxuri da saxelmwifo dacva 114,9     65,5     

7032 xanZarsawinaaRmdego dacva 231,0     278,7     

7033 sasamarTloebi da prokuratura     

7034 sasjelaRsrulebis dawesebulebebi     

7035 
gamoyenebiTi kvlevebi sazogadoebrivi wesrigisa da 

usafrTxoebis sferoSi 
    

7036 
sxva araklasificirebuli saqmianoba sazogadoebrivi 

wesrigisa da usafrTxoebis sferoSi 
    

704 ekonomikuri saqmianoba 1 895,9     1 318,8     
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7041 
saerTo ekonomikuri, komerciuli da SromiT resursebTan 

dakavSirebuli saqmianoba 
0,0     0,0     

70411 saerTo ekonomikuri da komerciuli saqmianoba     

70412 SromiT resursebTan dakavSirebuli saqmianoba     

7042 
soflis meurneoba, satyeo meurneoba, meTevzeoba da 

monadireoba 
1 038,3     612,3     

70421 soflis meurneoba 1 038,3     612,3     

70422 satyeo meurneoba     

70423 meTevzeoba da monadireoba     

7043 saTbobi da energetika 0,0     0,0     

70431 naxSiri da sxva saxis myari mineraluri sawvavi     

70432 navTobi da bunebrivi airi     

70433 birTvuli sawvavi     

70434 sxva saxis sawvavi     

70435 eleqtroenergetika     

70436 araeleqtruli (mzis, qaris, wylis) energia     

7044 
samTomompovebeli da gadamamuSavebeli mrewveloba, 

mSenebloba  
0,0     0,0     

70441 
mineraluri resursebis mopoveba, mineraluri sawvavis 

garda 
    

70442 gadamamuSavebeli mrewveloba     

70443 mSenebloba     

7045 transporti 857,6     706,5     

70451 saavtomobilo transporti da gzebi 857,6     706,5     

70452 sazRvao transporti     

70453 sarkinigzo transporti     

70454 sahaero transporti     

70455 milsadenebi da sxva saxis satransporto saSualebebi 0,0     0,0     

7046 kavSirgabmuloba     

7047 ekonomikis sxva dargebi 0,0     0,0     

70471 vaWroba, maragebis Seqmna, Senaxva da dasawyobeba     

70472 sastumroebi da restornebi     

70473 turizmi     

70474 mravalmiznobrivi ganviTarebis proeqtebi     

7048 gamoyenebiTi kvlevebi ekonomikuri saqmianobis sferoSi 0,0     0,0     

70481 
gamoyenebiTi kvlevebi saerTo ekonomikur, komerciul da 

SromiT resursebTan dakavSirebul saqmianobaSi 
    

70482 
gamoyenebiTi kvlevebi soflis meurneobaSi, satyeo 

meurneobaSi, meTevzeobasa da monadireobaSi 
    

70483 gamoyenebiTi kvlevebi saTbobsa da energetikaSi     

70484 
gamoyenebiTi kvlevebi samTomompovebel da 

gadamamuSavebel mrewvelobasa da mSeneblobaSi 
    

70485 gamoyenebiTi kvlevebi transportis sferoSi     

70486 gamoyenebiTi kvlevebi kavSirgabmulobis sferoSi     

70487 gamoyenebiTi kvlevebi sxva saxis ekonomikur saqmianobaSi     

7049 sxva araklasificirebuli saqmianoba ekonomikur saqmianobaSi     

705 garemos dacva 428,9     814,0     

7051 narCenebis Segroveba, gadamuSaveba da ganadgureba 313,4     516,7     

7052 Camdinare wylebis marTva 115,5     297,3     

7053 garemos dabinZurebis winaaRmdeg brZola     

7054 biomravalferovnebisa da landSaftebis dacva     

7055 gamoyenebiTi kvlevebi garemos dacvis sferoSi     

7056 sxva araklasificirebuli saqmianoba garemos dacvis sferoSi     
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706 sabinao-komunaluri meurneoba 1 483,5     664,4     

7061 binaTmSenebloba 0,0     0,0     

7062 komunaluri meurneobis ganviTareba 466,8     472,1     

7063 wyalmomarageba 492,7     159,2     

7064 gare ganaTeba 524,0     33,1     

7065 gamoyenebiTi kvlevebi sabinao-komunalur meurneobaSi     

7066 
sxva araklasificirebuli saqmianoba sabinao-komunalur 

meurneobaSi 
    

707 janmrTelobis dacva 131,4     129,8     

7071 samedicino produqcia, mowyobilobebi da aparatebi     

70711 farmacevtuli produqcia     

70712 sxva samedicino produqcia     

70713 Terapiuli daniSnulebis mowyobilobebi da aparatebi     

7072 ambulatoriuli momsaxureba 0,0     0,0     

70721 zogadi profilis ambulatoriuli momsaxureba     

70722 specializebuli ambulatoriuli momsaxureba     

70723 stomatologiuri momsaxureba     

70724 saSualo samedicino personalis momsaxureba     

7073 saavadmyofoebis momsaxureba 0,0     0,0     

70731 zogadi profilis saavadmyofoebis momsaxureba     

70732 specializebuli saavadmyofoebis momsaxureba     

70733 
samedicino centrebisa da samSobiaro saxlebis 

momsaxureba 
    

70734 
sanatoriumebisa da gamajansaRebeli saxlebis 

momsaxureba 
    

7074 sazogadoebrivi jandacvis momsaxureba 131,4     129,8     

7075 gamoyenebiTi kvlevebi janmrTelobis dacvis sferoSi     

7076 
sxva araklasificirebuli saqmianoba janmrTelobis dacvis 

sferoSi 
0,0     0,0     

708 dasveneba, kultura da religia 821,4     912,5     

7081 momsaxureba dasvenebisa da sportis sferoSi 341,4     359,5     

7082 momsaxureba kulturis sferoSi 421,7     494,5     

7083 teleradiomauwyebloba da sagamomcemlo saqmianoba 39,4     40,0     

7084 religiuri da sxva saxis sazogadoebrivi saqmianoba 8,4     12,5     

7085 
gamoyenebiTi kvlevebi dasvenebis, kulturisa da religiis 

sferoSi 
10,5     6,0     

7086 
sxva araklasificirebuli saqmianoba dasvenebis, kulturisa 

da religiis sferoSi 
    

709 ganaTleba 1 678,0     1 196,6     

7091 skolamdeli aRzrda 1 156,7     691,3     

7092 zogadi ganaTleba 230,3     121,8     

70921 dawyebiTi zogadi ganaTleba     

70922 sabazo zogadi ganaTleba     

70923 saSualo zogadi ganaTleba     

7093 profesiuli ganaTleba   56,3     

7094 umaRlesi ganaTleba 0,0     0,0     

70941 umaRlesi profesiuli ganaTleba     

70942 umaRlesi akademiuri ganaTleba     

7095 umaRlesisSemdgomi ganaTleba     

7096 ganaTlebis sferos damxmare momsaxureba     

7097 gamoyenebiTi kvlevebi ganaTlebis sferoSi     

7098 sxva araklasificirebuli saqmianoba ganaTlebis sferoSi 291,0     327,2     
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710 socialuri dacva 253,6     306,1     

7101 
avadmyofTa da SezRuduli SesaZleblobis mqone pirTa 

socialuri dacva 
62,0     0,0     

71011 avadmyofTa socialuri dacva 62,0     0,0     

71012 
SezRuduli SesaZleblobis mqone pirTa socialuri 

dacva 
    

7102 xandazmulTa socialuri dacva 81,2     79,5     

7103 marCenaldakargul pirTa socialuri dacva 6,2     5,0     

7104 ojaxebisa da bavSvebis socialuri dacva 104,2     221,6     

7105 umuSevarTa socialuri dacva     

7106 sacxovrebliT uzrunvelyofa     

7107 
socialuri gaucxoebis sakiTxebi, romlebic ar eqvemdebareba 

klasifikacias 
    

7108 gamoyenebiTi kvlevebi socialuri dacvis sferoSi     

7109 
sxva araklasificirebuli saqmianoba socialuri dacvis 

sferoSi 
0,0     0,0     

  sul 8 695,6     7 591,1     

 

 

6. დადგენილება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                             მამუკა ჭოხონელიძე 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

 

დადგენილება N53 

 

2011 წლის 27 დეკემბერი 

 

ქ. ხობი 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე „ადგილობრივი მოსაკრებლების შემოღებისა და მათი 

ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“  ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 30 მარტის 

N118 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. 

 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის, „სათამაშო 

ბიზნესის მოსაკრებლის შესახებ’’ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 2011 წლის 

9 დეკემბრის N5453–II-ს საქართველოს კანონისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს 

კანონის შესაბამისად, ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: 

 

 მუხლი 1.  

„ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მოსაკრებლების შემოღებისა და მათი 

ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 30 მარტის 

N118 დადგენილებაში (გაზეთი „ახალი სამკუთხედი“ N11 28.04.2009 წ.) შეტანილ იქნეს ცვლილება  

და დადგენილების დანართის მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„მუხლი 9. სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 

1. სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის გადამხდელია: 

ა) პირი, რომლიც ეწევა სამეწარმეო საქმიანობას ლატარიების, აზარტული და მომგებიანი 

თამაშობებით და ასეთი საქმიანობა საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად ექვემდებარება 

ნებართვით რეგულირებას; 

ბ) ლატარიის მომწყობი პირი (ორგანიზატორი), რომლიც ეწევა სამეწარმეო საქმიანობას 

„ლატარიების, აზარტული და სხვა მომგებიანი თამაშობების მოწყობის შესახებ“ საქართველოს 

კანონით გათვალისწინებული ეროვნული ლატარიის ფონდის მიერ ორგანიზებულ ტენდერში 

გამარჯვებული პირის გამოვლენამდე. 

2. სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის ობიექტებია: 

ა) სათამაშო მაგიდები და სათამაშო აპარატები; 

ბ)  წამახალისებელი გათამაშების საპრიზო ფონდი; 

გ) სისტემურ-ელექტრონული ფორმის თამაშობა; 

დ) ლატარიის ბილეთების რეალიზაციიდან მიღებული ამონაგები; 

ე) აზარტული ან/და მომგებიანი თამაშობის მოწყობის ნებართვით ორგანიზებული ობიექტის 

გარეთ განთავსებული, სისტემურ-ელექტრონული ფორმით მოწყობილი აზარტული ან/და 

მომგებიანი თამაშობის სალარო. 

3. სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის ოდენობა განისაზღვრება: 

ა) სამორინეს თითოეულ სათამაშო მაგიდაზე - კვარტალში 15000 ლარი; 

ბ) თითოეულ სათამაშო აპარატზე - კვარტალში 1500 ლარი; 

გ) თითოეულ წამახალისებელ გათამაშებაზე - საპრიზო ფონდის 10%; 

დ) სისტემურ-ელექტრონული ფორმით მოწყობილ თამაშობაზე - კვარტალში 45000 ლარი; 

ე) ლატარიების მოწყობაზე - ლატარიის ბილეთების რეალიზაციიდან მიღებული ამონაგების 10%; 
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ვ) აზარტული ან/და მომგებიანი თამაშობის მოწყობის ნებართვით ორგანიზებული ობიექტის 

გარეთ განთავსებული, სისტემურ-ელექტრონული ფორმით მოწყობილი აზარტული ან/და 

მომგებიანი თამაშობის თითოეულ სალაროზე - კვარტალში 3000 ლარი.  

4. სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის გადახდის ადმინისტრირებას „სათამაშო ბიზნესის 

მოსაკრებლის შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად უზრუნველყოფს შესაბამისი 

საგადასახადო ორგანო.“. 

 

 მუხლი 2.    

ეს დადგენილება ძალაში შევიდეს 2012 წლის 3 იანვრიდან. 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                             მამუკა ჭოხონელიძე 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

 

დადგენილება N54 

 

2011 წლის 27 დეკემბერი 

 

ქ. ხობი 

 

„ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების 

სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 

25 თებერვლის N26 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონისა და 

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო ადგენს:  

1. „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების 

სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 

25 თებერვლის N26 დადგენილებაში (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, ვებგვერდი, 110307104, 

21.03.2011 წ.) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილების დანართის მე-8 მუხლის „ა“ ქვეპუნქტი 

ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„ა) „მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ“ საქართველოს 

მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის N57 დადგენილების შესაბამისად, კომპეტენციის ფარგლებში 

მშენებლობაზე ნებართვის შესახებ საკრებულოს თავმჯდომარის ბრძანების პროექტის შემუშავება; 

მშენებლობის პროექტის შეთანხმება, მშენებლობისთვის არქიტექტურულ-გეგმარებითი 

დავალების მომზადება, საპროექტო დოკუმენტაციის განხილვა, შეთანხმება და 

მშენებლობადამთავრებული ობიექტების ექსპლუატაციაში მიღება;“. 

2.  დადგენილება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე. 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

 

დადგენილება N55 

 

2011 წლის 27 დეკემბერი 

 

ქ. ხობი 

„ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების 

შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 25 თებერვლის N31 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონისა და 

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო ადგენს:  

1. „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახურის დებულების 

დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 25 თებერვლის N31 

დადგენილებაში (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, ვებგვერდი, 110307109, 21.03.2011 წ.) 

შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება: 

ა) დადგენილების დანართის მე-3 მუხლის მე-2  პუნქტის „თ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს 

შემდეგი რედაქციით: 

„თ)  საკუთარი უფლებამოსილების ფარგლებში, დამრღვევი ფიზიკური ან/და იურიდიული 

პირების მიმართ საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით და 

„ტექნიკური საფრთხის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი ზომების 

განხორციელება და საჭიროების შემთხვევაში შესაბამისი დადგენილების გამოცემა;“; 

ბ) დადგენილების დანართის მე-3 მუხლის მე-2 პუნქტის „მ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი 

რედაქციით: 

„მ) მშენებლობადამთავრებულ ობიექტებთან დაკავშირებით შესაბამისი აქტის გამოცემა 

„მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ“ საქართველოს 

მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის N57 დადგენილებით განსაზღვრული წესის შესაბამისად;“. 

2.  დადგენილება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე. 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

 

დადგენილება N56 

 

2011 წლის 27 დეკემბერი 

 

ქ. ხობი 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ   

 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის, საქართველოს 

საბიუჯეტო კოდექსის, „საქართველოს 2012 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს 

კანონისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: 

 

1. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ბალანსი 

თანახმად N1 დანართისა, მათ შორის: 

ა) ბიუჯეტის შემოსავლები - 6342,0 ათასი ლარით (აქედან: გადასახადები - 5537,6 ათასი ლარი; 

გრანტები - 380,7 ათასი ლარი; სხვა შემოსავლები - 423,7 ათასი ლარი); 

ბ) ბიუჯეტის ხარჯები - 5390,6 ათასი ლარით (აქედან: შრომის ანაზღაურება - 1412,5 ათასი 

ლარი; საქონელი და მომსახურება - 1102,6 ათასი ლარი; პროცენტი - 69,1 ათასი ლარი; სუბსიდიები 

- 2433,9 ათასი ლარი; სოციალური უზრუნველყოფა - 372,5 ათასი ლარი); 

გ) საოპერაციო სალდო - 901,4 ათასი ლარით; 

დ) არაფინასური აქტივების ცვლილება - 903,6 ათასი ლარით; 

ე) მთლიანი სალდო - 47,8 ათასი ლარით; 

ვ) ვალდებულებების ცვლილება (კლება) -  -47,8 ათასი ლარით;  

 2. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები, 

გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანახმად N2 დანართისა, მათ შორის: 

ა) შემოსულობები - 6586,0 ათასი ლარით (აქედან: შემოსავლები - 6342,0 ათასი ლარი; 

არაფინანსური აქტივების კლება - 244,0 ათასი ლარი); 

ბ) გადასახდელები - 6586,0 ათასი ლარით (აქედან: ხარჯები - 5390,6 ათასი ლარი; არაფინანსური 

აქტივების ზრდა - 1147,6 ათასი ლარი; ვალდებულებების კლება - 47,8 ათასი ლარი); 

გ) ნაშთის ცვლილება - 0,0 ათასი ლარით; 

3. ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები განისაზღვროს 

თანახმად N3 დანართისა.  

4. ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური 

აქტივების საბიუჯეტო კლასიფიკაცია განისაზღვროს თანახმად N4 დანართისა. 

5. ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური 

აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს თანახმად N5 დანართისა, მათ შორის: 

ა) საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება - 2080,2 ათასი ლარით;  

ბ) თავდაცვა - 97,4 ათასი ლარით; 

გ) საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - 471,3 ათასი ლარით; 

დ) ეკონომიკური საქმიანობა - 299,8 ათასი ლარით; 

ე) გარემოს დაცვა - 691,0 ათასი ლარით; 

ვ) საბინაო კომუნალური მეურნეობა - 404,2 ათასი ლარით; 

ზ) ჯანმრთელობის დაცვა - 129,9 ათასი ლარით; 

თ) დასვენება, კულტურა და რელიგია - 870,2 ათასი ლარით  
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ი) განათლება - 1169,5  ათასი ლარით; 

კ) სოციალური დაცვა - 372,5 ათასი ლარით; 

6. ამ დადგენილების გამოქვეყნებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ხობის 

მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 31 დეკემბრის N19 დადგენილება. 

7. დადგენილება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე და მისი მოქმედება გავრცელდეს 2012 

წლის 1 იანვრიდან წარმოშობილ ურთიერთობებზე. 
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დანართი 1 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2011 წლის 27 დეკემბრის N56 დადგენილებისა 

ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ბალანსი 

d a s a x e l e b a 2011 wlis gegma 2012 wlis gegma 

Semosavlebi 7 188,2 6 342,0 

gadasaxadebi 5 180,9 5 537,6 

grantebi 1 482,9 380,7 

sxva Semosavlebi 524,4 423,7 

  

xarjebi 5 055,6 5 390,6 

Sromis anazRaureba 1 324,8 1 412,5 

saqoneli da momsaxureba 986,4 1 102,6 

procenti 85,0 69,1 

subsidiebi 2 353,3 2 433,9 

grantebi 0,0 0,0 

socialuri uzrunvelyofa 306,1 372,5 

sxva xarjebi 0,0 0,0 

  

saoperacio saldo 2 132,6 951,4 

  

arafinansuri aqtivebis cvlileba 2 393,1 903,6 

zrda  2 493,1 1 147,6 

kleba 100,0 244,0 

  

mTliani saldo -260,5 47,8 

  

finansuri aqtivebis cvlileba -301,8 0,0 

zrda 76,2 0,0 

valuta da depozitebi 76,2   

sesxebi 0,0 0,0 

aqciebi da sxva kapitali     

kleba 378,0 0,0 

valuta da depozitebi 378,0   

sesxebi 0,0 0,0 

aqciebi da sxva kapitali 0,0 0,0 

  

valdebulebebis cvlileba -41,3 -47,8 

zrda 0,0 0,0 

sagareo 0,0 0,0 

saSinao 0,0 0,0 

kleba 41,3 47,8 

sagareo     

saSinao 41,3 47,8 

  

balansi 0,0 0,0 
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დანართი 2 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2011 წლის 27 დეკემბრის N56 დადგენილებისა 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები 

და ნაშთის ცვლილება 

 

d a s a x e l e b a 2011 wlis gegma 2012 wlis gegma 

Semosulobebi 7 288,2 6 586,0 

Semosavlebi 7 188,2 6 342,0 

arafinansuri aqtivebis kleba 100,0 244,0 

finansuri aqtivebis kleba (naSTis gamoklebiT) 0,0 0,0 

valdebulebebis zrda 0,0 0,0 

      

gadasaxdelebi 7 590,0 6 586,0 

xarjebi 5 055,6 5 390,6 

arafinansuri aqtivebis zrda 2 493,1 1 147,6 

finansuri aqtivebis zrda (naSTis gamoklebiT) 0,0 0,0 

valdebulebebis kleba 41,3 47,8 

  

naSTis cvlileba -301,8 0,0 
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დანართი 3 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2011 წლის 27 დეკემბრის N56 დადგენილებისა 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები 

 

S
em
o
su

l
o
be
bi
s 

ko
d
eb
i 

d a s a x e l e b a 
2011 wlis 

gegma 
2012 wlis 

gegma 

 
 

Semosulobebi 7 288,2 6 586,0 

  Semosavlebi 7 188,2 6 342,0 

 
 

arafinansuri aqtivebis kleba 100,0 244,0 

 
 

finansuri aqtivebis kleba 0,0 0,0 

 
 

valdebulebebis zrda 0,0 0,0 

 
    Semosavlebi 7 188,2 6 342,0 

11 gadasaxadebi 5 180,9 5 537,6 

11111 saSemosavlo gadasaxadi      

11311 qonebis gadasaxadi 5 180,9 5 537,6 

113111 saqarTvelos sawarmoTa qonebaze (garda miwisa)        3 060,0 3 518,0 

113112 ucxour sawarmoTa qonebaze (garda miwisa)     

113113 fizikur pirTa qonebaze (garda miwisa)     

113114 sasoflo-sameurneo daniSnulebis miwaze                               80,0 132,0 

113115 arasasoflo-sameurneo daniSnulebis miwaze                                           2 040,9 1 887,6 

1136 sxva gadasaxadebi qonebaze     

116 sxva gadasaxadebi     

13 grantebi 1 482,9 380,7 

131 saerTaSoriso organizaciebidan miRebuli grantebi     

132 
ucxo qveynebis mTavrobebidan an maTi 

warmomadgenlobebidan miRebuli grantebi 
    

133 
saxelmwifo mmarTvelobis sxvadasxva donis 

organizaciebidan miRebuli grantebi 
1 482,9 380,7 

  gaTanabrebiTi transferi     

  

miznobrivi transferi delegirebuli 

uflebamosilebis gansaxorcieleblad 180,0 183,0 

  specialuri transferi 1 302,9 197,7 

  

m.S. infrastruqturis ganviTarebisaTvis da sxva 
mimdinare RonisZiebebis dasafinanseblad   

722,6   

  

m.S. saqarTvelos mTavrobis sarezervo fondidan 

gamoyofili saxsrebi  
    

  

m.S. saqarTvelos prezidentis sarezervo fondidan 
gamoyofili saxsrebi  

    

  

m.S. saqarTvelos regionebSi gansaxorcielebeli 

proeqtebis fondidan gamoyofili saxsrebi  
580,3 197,7 

14 sxva Semosavlebi 524,4 423,7 

141 Semosavlebi sakuTrebidan 113,0 85,0 

1411 procentebi     

  dividendebi     
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  renta 113,0 85,0 

14151 mosakrebeli bunebrivi resursebiT sargeblobisaTvis                     107,0 80,0 

14153 mosakrebeli nadirobis nebarTvaze     

14154 
Semosavali miwis ijaridan da marTvaSi (uzurfruqti, 

qiravnoba da sxva) gadacemidan 6,0 5,0 

14159 sxva araklasificirebuli renta     

142 saqonlisa da momsaxurebis realizacia 178,7 189,0 

1422 administraciuli mosakreblebi da gadasaxdelebi 48,0 29,8 

14222 saerTo-saxelmwifoebrivi salicenzio mosakrebeli     

14223 sanebarTvo mosakrebeli 16,1 10,0 

14227 saxelmwifo baJi     

14229 sajaro informaciis aslis gadaRebis mosakrebeli       

142210 satendero mosakrebeli     

142212 
samxedro savaldebulo samsaxuris gadavadebis 

mosakrebeli 
    

142213 saTamaSo biznesis mosakrebeli     

142215 
kulturuli memkvidreobis sareabilitacio arialis 

infrastruqturis adgilobrivi mosakrebeli 
    

142216 
adgilobrivi mosakrebeli specialuri (zonaluri) 

SeTanxmebis gacemisaTvis  
    

142214 
adgilobrivi mosakrebeli dasaxlebuli teritoriis 

dasufTavebisaTvis  
31,9 19,8 

142299 sxva araklasificirebuli mosakrebeli     

1423 arasabazro wesiT gayiduli saqoneli da momsaxureba 130,7 159,2 

14231 Semosavlebi saqonlis realizaciidan     

14232 Semosavlebi momsaxurebis gawevidan 130,7 159,2 

143 jarimebi, sanqciebi da sauravebi  230,0 149,7 

144 nebayoflobiTi transferebi, grantebis gareSe     

145 Sereuli da sxva araklasificirebuli Semosavlebi 2,7   

 
 

  31 arafinansuri aqtivebis kleba 100,0 244,0 

311 ZiriTadi aqtivebi     

314 arawarmoebuli aqtivebi 100,0 244,0 

  miwa 100,0 244,0 

  sxva bunebrivi aqtivebi     

 
 

  32 finansuri aqtivebis kleba 0,0 0,0 

  sesxebi     

  aqciebi da sxva kapitali     

 
    valdebulebebis zrda 0,0 0,0 

  sagareo     

  saSinao     

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                             მამუკა ჭოხონელიძე 
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დანართი 4 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2011 წლის 27 დეკემბრის N56 დადგენილებისა 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური 

აქტივების საბიუჯეტო კლასიფიკაცია 

 

f
u
nq
c
io

na
l
u
r
i 

ko
d
i 

o
r
g.
 
ko

d
i 

d a s a x e l e b a 
2011 wlis 

gegma 

2012 wlis 

gegma 

  sul xobis municipaliteti 7 590,0 6 586,0 

    momuSaveTa ricxovnoba 203,0 495,5 

    xarjebi 5 055,6 5 390,6 

    Sromis anazRaureba 1 324,8 1 412,5 

    saqoneli da momsaxureba 986,4 1 102,6 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba 38,1 38,9 

        mivlinebebi 10,3 10,9 

        ofisis xarjebi 257,7 299,1 

        warmomadgenlobiTi xarjebi 12,0 12,9 

        kvebis xarjebi 0,0 0,0 

        samedicino xarjebi 0,1 0,0 

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 
sagnebis SeZenis xarjebi 

13,2 16,9 

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da movla-

Senaxvis xarjebi 
187,0 221,0 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 468,0 502,9 

    procenti 85,0 69,1 

    subsidiebi 2 353,3 2 433,9 

    grantebi 0,0 0,0 

    socialuri uzrunvelyofa 306,1 372,5 

    sxva xarjebi 0,0 0,0 

    arafinansuri aqtivebis zrda 2 493,1 1 147,6 

    finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 

    valdebulebebis kleba 41,3 47,8 

  
01 00 

xobis municipalitetis warmomadgenlobiTi da 
aRmasrulebeli organoebi 

1 810,0 2 080,2 

    momuSaveTa ricxovnoba 160,0 158,0 

    xarjebi 1 716,9 1 872,9 

    Sromis anazRaureba 1 073,3 1 145,2 

    saqoneli da momsaxureba 558,6 658,6 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba 27,2 28,0 

        mivlinebebi 7,4 8,0 

        ofisis xarjebi 202,0 246,3 

        warmomadgenlobiTi xarjebi 12,0 12,9 

        kvebis xarjebi 0,0 0,0 

        samedicino xarjebi 0,1 0,0 
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    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 
sagnebis SeZenis xarjebi 

0,0 0,0 

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da movla-
Senaxvis xarjebi 

120,5 146,1 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 189,4 217,3 

    procenti 85,0 69,1 

    subsidiebi 0,0 0,0 

    grantebi 0,0 0,0 

    socialuri uzrunvelyofa 0,0 0,0 

    sxva xarjebi 0,0 0,0 

    arafinansuri aqtivebis zrda 51,8 159,5 

    finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 

    valdebulebebis kleba 41,3 47,8 

  01 01 xobis municipalitetis sakrebulo 362,0 471,1 

    momuSaveTa ricxovnoba 27,0 25,0 

70111   xarjebi 354,3 385,5 

    Sromis anazRaureba 236,3 237,6 

    saqoneli da momsaxureba 118,0 147,9 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi 1,2 1,2 

        ofisis xarjebi 48,9 66,3 

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 
sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da movla-
Senaxvis xarjebi 

58,4 68,8 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 9,5 11,6 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

70111   arafinansuri aqtivebis zrda 7,7 85,6 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  01 02 xobis municipalitetis gamgeoba 1 214,8 1 379,5 

    momuSaveTa ricxovnoba 133,0 133,0 

70111   xarjebi 1 170,7 1 305,6 

    Sromis anazRaureba 837,0 907,6 

    saqoneli da momsaxureba 333,7 398,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba 27,2 28,0 

        mivlinebebi 6,2 6,8 

        ofisis xarjebi 153,1 180,0 

        warmomadgenlobiTi xarjebi 0,0 0,0 

        kvebis xarjebi 0,0 0,0 

        samedicino xarjebi 0,1 0,0 

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 
sagnebis SeZenis xarjebi 

0,0 0,0 

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da movla-
Senaxvis xarjebi 

62,1 77,3 
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        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 85,0 105,9 

    procenti 0,0 0,0 

    subsidiebi 0,0 0,0 

    grantebi 0,0 0,0 

    socialuri uzrunvelyofa 0,0 0,0 

    sxva xarjebi 0,0 0,0 

70111   arafinansuri aqtivebis zrda 44,1 73,9 

    finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 

    valdebulebebis kleba 0,0 0,0 

  
01 02 01 

xobis municipalitetis gamgeobis administraciuli 
samsaxuri 

461,2 553,3 

    momuSaveTa ricxovnoba 25,0 25,0 

    xarjebi 427,8 488,6 

    Sromis anazRaureba 200,5 218,4 

    saqoneli da momsaxureba 227,3 270,2 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba 13,6 12,6 

        mivlinebebi 2,4 2,4 

        ofisis xarjebi 83,1 90,9 

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi 0,1   

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 
sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da movla-
Senaxvis xarjebi 

43,1 59,6 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 85,0 104,7 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda 33,4 64,7 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  
01 02 02 

xobis municipalitetis gamgeobis safinanso-sabiujeto 
samsaxuri 

82,7 89,8 

    momuSaveTa ricxovnoba 10,0 10,0 

    xarjebi 78,6 85,6 

    Sromis anazRaureba 69,6 73,8 

    saqoneli da momsaxureba 9,0 11,8 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi 1,5 1,5 

        ofisis xarjebi 7,5 9,1 

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 
sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da movla-
Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba   1,2 

    procenti     
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    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda 4,1 4,2 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  
01 02 03 

xobis municipalitetis gamgeobis  ekonomikisa da 
infrastruqturis ganviTarebis samsaxuri 

102,4 103,2 

    momuSaveTa ricxovnoba 10,0 10,0 

    xarjebi 98,5 101,9 

    Sromis anazRaureba 70,2 71,7 

    saqoneli da momsaxureba 28,3 30,2 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba 7,5 8,4 

        mivlinebebi 0,9 1,2 

        ofisis xarjebi 8,1 7,8 

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 
sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da movla-
Senaxvis xarjebi 

11,8 12,8 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda 3,9 1,3 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  
01 02 04 

xobis municipalitetis gamgeobis  zedamxedvelobis 
samsaxuri 

36,6 40,7 

    momuSaveTa ricxovnoba 5,0 5,0 

    xarjebi 35,5 40,7 

    Sromis anazRaureba 32,5 37,1 

    saqoneli da momsaxureba 3,0 3,6 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi 0,5 0,5 

        ofisis xarjebi 2,5 3,1 

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 
sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da movla-

Senaxvis xarjebi 
    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     
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    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda 1,1   

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  

01 02 05 
xobis municipalitetis gamgeobis kulturis, ganaTlebis, 

sportis, ZeglTa dacvisa da axalgazrdul saqmeTa 
samsaxuri 

54,7 58,1 

    momuSaveTa ricxovnoba 7,0 7,0 

    xarjebi 54,1 56,7 

    Sromis anazRaureba 50,0 51,9 

    saqoneli da momsaxureba 4,1 4,8 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi 0,6 0,6 

        ofisis xarjebi 3,5 4,2 

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 
sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da movla-
Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda 0,6 1,4 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  

01 02 07 

xobis municipalitetis gamgeobis Sromis, sazogadoebrivi 
janmrTelobisa da socialuri dacvis, veteranTa, 

ltolvilTa da iZulebiT gadaadgilebul pirTa saqmeebis 
samsaxuri 

41,7 43,8 

    momuSaveTa ricxovnoba 5,0 5,0 

    xarjebi 40,7 42,8 

    Sromis anazRaureba 37,8 38,9 

    saqoneli da momsaxureba 2,9 3,9 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi 0,3 0,6 

        ofisis xarjebi 2,6 3,3 

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 

sagnebis SeZenis xarjebi 
    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da movla-
Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi     
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    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda 1,0 1,0 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  
01 02 12 

xobis municipalitetis gamgeobis  teritoriuli 
organoebi 

435,5 490,6 

    momuSaveTa ricxovnoba 71,0 71,0 

    xarjebi 435,5 489,3 

    Sromis anazRaureba 376,4 415,8 

    saqoneli da momsaxureba 59,1 73,5 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba 6,1 7,0 

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi 45,8 61,6 

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 
sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da movla-
Senaxvis xarjebi 

7,2 4,9 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda   1,3 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  01 03 sarezervo fondi 94,4 95,0 

    momuSaveTa ricxovnoba     

70112   xarjebi 94,4 95,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 94,4 95,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 

sagnebis SeZenis xarjebi 
    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da movla-
Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 94,4 95,0 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     
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70112   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

    valdebulebebis kleba     

  
01 05 maJoritari deputatis momsaxurebis xarjebi 12,0 12,9 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7018   xarjebi 12,0 12,9 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 12,0 12,9 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi 12,0 12,9 

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 
sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da movla-
Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7018   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  
01 06 sabanko momsaxurebis xarjebi 0,5 4,8 

    momuSaveTa ricxovnoba     

70112   xarjebi 0,5 4,8 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,5 4,8 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 
sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da movla-
Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 0,5 4,8 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     
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70112   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  

01 07 
wina periodSi warmoqmnili valdebulebebis dafarva da 
sasamarTlos gadawyvetilebebis aRsrulebis finansuri 

uzrunvelyofa 
126,3 116,9 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7016   xarjebi 85,0 69,1 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 

sagnebis SeZenis xarjebi 
    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da movla-
Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti 85,0 69,1 

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba 41,3 47,8 

  

02 00 
xobis municipalitetis gamgeobis saxanZro dacvisa da 

samaSvelo samsaxuri 
278,7 302,7 

    momuSaveTa ricxovnoba 35,0 35,0 

7032   xarjebi 263,9 287,7 

    Sromis anazRaureba 198,6 211,6 

    saqoneli da momsaxureba 65,3 76,1 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba 3,6 3,6 

        mivlinebebi 0,9 0,9 

        ofisis xarjebi 11,3 13,8 

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 
sagnebis SeZenis xarjebi 

12,7 16,9 

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da movla-

Senaxvis xarjebi 
28,8 31,0 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 8,0 9,9 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     
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    sxva xarjebi     

7032   arafinansuri aqtivebis zrda 14,8 15,0 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  

03 00 
Sinagan saqmeTa saministros adgilobrivi organoebis 

dafinanseba 
65,5 168,6 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7031   xarjebi 61,3 62,4 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 61,3 62,4 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi 36,5 32,0 

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 
sagnebis SeZenis xarjebi 

0,5   

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da movla-
Senaxvis xarjebi 

24,3 30,4 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7031   arafinansuri aqtivebis zrda 4,2 106,2 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  
04 00 Tavdacvis RonisZiebebi 94,7 97,4 

    momuSaveTa ricxovnoba 8,0 8,0 

    xarjebi 92,9 96,1 

    Sromis anazRaureba 52,9 55,7 

    saqoneli da momsaxureba 40,0 40,4 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba 7,3 7,3 

        mivlinebebi 2,0 2,0 

        ofisis xarjebi 7,9 7,0 

        warmomadgenlobiTi xarjebi 0,0 0,0 

        kvebis xarjebi 0,0 0,0 

        samedicino xarjebi 0,0 0,0 

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 
sagnebis SeZenis xarjebi 

0,0 0,0 

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da movla-

Senaxvis xarjebi 
13,4 13,5 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 9,4 10,6 

    procenti 0,0 0,0 

    subsidiebi 0,0 0,0 

    grantebi 0,0 0,0 

    socialuri uzrunvelyofa 0,0 0,0 

    sxva xarjebi 0,0 0,0 
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    arafinansuri aqtivebis zrda 1,8 1,3 

    finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 

    valdebulebebis kleba 0,0 0,0 

  

04 01 
xobis municipalitetis gamgeobis wvevamdelTa, 
rezervistTa, samxedro aRricxvis, gawvevis da 

mobilizaciis samsaxuri 

94,7 97,4 

    momuSaveTa ricxovnoba 8,0 8,0 

7021   xarjebi 92,9 96,1 

    Sromis anazRaureba 52,9 55,7 

    saqoneli da momsaxureba 40,0 40,4 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba 7,3 7,3 

        mivlinebebi 2,0 2,0 

        ofisis xarjebi 7,9 7,0 

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 
sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da movla-

Senaxvis xarjebi 
13,4 13,5 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 9,4 10,6 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7021   arafinansuri aqtivebis zrda 1,8 1,3 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  

05 00 
infrastruqturis mSenebloba, reabilitacia da 

eqsploatacia 
2 797,2 1 395,0 

    momuSaveTa ricxovnoba 0,0 9,0 

    xarjebi 588,7 648,9 

    Sromis anazRaureba 0,0 0,0 

    saqoneli da momsaxureba 213,2 216,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba 0,0 0,0 

        mivlinebebi 0,0 0,0 

        ofisis xarjebi 0,0 0,0 

        warmomadgenlobiTi xarjebi 0,0 0,0 

        kvebis xarjebi 0,0 0,0 

        samedicino xarjebi 0,0 0,0 

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 
sagnebis SeZenis xarjebi 

0,0 0,0 

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da movla-
Senaxvis xarjebi 

0,0 0,0 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 213,2 216,0 

    procenti 0,0 0,0 

    subsidiebi 375,5 432,9 

    grantebi 0,0 0,0 

    socialuri uzrunvelyofa 0,0 0,0 
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    sxva xarjebi 0,0 0,0 

    arafinansuri aqtivebis zrda 2 208,5 746,1 

    finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 

    valdebulebebis kleba 0,0 0,0 

  

05 01 
gzebis mSeneblobis, rekonsruqciisa da movla-Senaxvis 

xarjebi 
741,9 128,0 

    momuSaveTa ricxovnoba     

70451   xarjebi 30,0 30,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 30,0 30,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 
sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da movla-

Senaxvis xarjebi 
    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 30,0 30,0 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

70451   arafinansuri aqtivebis zrda 711,9 98,0 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  
05 02 veterinariis xarjebi 22,0 10,0 

    momuSaveTa ricxovnoba     

70455   xarjebi 22,0 10,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 22,0 10,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 
sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da movla-
Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 22,0 10,0 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     
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70455   arafinansuri aqtivebis zrda 0,0 0,0 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  

05 03 
sarwyavi arxebis da napirsamagri nagebobebis mowyoba, 

reabilitacia da eqsploatacia 
591,5 161,8 

    momuSaveTa ricxovnoba     

70421   xarjebi 0,0 0,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 
sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da movla-
Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

70421   arafinansuri aqtivebis zrda 591,5 161,8 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  
05 04 wylis sistemis reabilitacia da eqsploatacia 147,0 99,2 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7063   xarjebi 0,0 15,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 15,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 
sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da movla-

Senaxvis xarjebi 
    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba   15,0 

    procenti     

    subsidiebi 0,0 0,0 

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7063   arafinansuri aqtivebis zrda 147,0 84,2 
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    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  

05 05 
sakanalizacio da sameloracio sistemebis mowyoba-

reabilitaciis RonisZiebebi 
312,1 112,1 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7052   xarjebi 0,0 0,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 
sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da movla-

Senaxvis xarjebi 
    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7052   arafinansuri aqtivebis zrda 312,1 112,1 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  
05 06 Sps `xobi dasufTaveba da ganaTeba~ 375,5 432,9 

    momuSaveTa ricxovnoba   9,0 

7061   xarjebi 375,5 432,9 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi 0,0 0,0 

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 
sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da movla-
Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

    procenti     

    subsidiebi 375,5 432,9 

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7061   arafinansuri aqtivebis zrda 0,0 0,0 
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    finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 

    valdebulebebis kleba     

  05 07 gare ganaTebis reabilitacia da eqsploatacia 33,1 0,0 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7064   xarjebi 25,0 0,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 25,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 

sagnebis SeZenis xarjebi 
    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da movla-
Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 25,0   

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7064   arafinansuri aqtivebis zrda 8,1   

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  05 08 dasufTavebis RonisZiebebi 136,2 146,0 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7051   xarjebi 136,2 146,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 136,2 146,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi 0,0 0,0 

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 
sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da movla-

Senaxvis xarjebi 
    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 136,2 146,0 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi 0,0 0,0 

7051   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  05 09 keTilmowyoba 437,9 305,0 
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    momuSaveTa ricxovnoba     

    xarjebi 0,0 15,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 15,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 
sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da movla-
Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba   15,0 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda 437,9 290,0 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  06 00 saganmanaTleblo RonisZiebebi 1 195,5 1 169,5 

    momuSaveTa ricxovnoba 0,0 246,5 

    xarjebi 1 051,3 1 050,0 

    Sromis anazRaureba 0,0 0,0 

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba 0,0 0,0 

        mivlinebebi 0,0 0,0 

        ofisis xarjebi 0,0 0,0 

        warmomadgenlobiTi xarjebi 0,0 0,0 

        kvebis xarjebi 0,0 0,0 

        samedicino xarjebi 0,0 0,0 

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 
sagnebis SeZenis xarjebi 

0,0 0,0 

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da movla-
Senaxvis xarjebi 

0,0 0,0 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

    procenti 0,0 0,0 

    subsidiebi 1 051,3 1 050,0 

    grantebi 0,0 0,0 

    socialuri uzrunvelyofa 0,0 0,0 

    sxva xarjebi 0,0 0,0 

    arafinansuri aqtivebis zrda 144,2 119,5 

    finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 

    valdebulebebis kleba 0,0 0,0 

  06 01  skolamdeli ganaTlebis dafinanseba 691,3 710,3 

    momuSaveTa ricxovnoba   153,5 

7091   xarjebi 668,8 590,8 

    Sromis anazRaureba     
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    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 
sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da movla-
Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi 668,8 590,8 

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7091   arafinansuri aqtivebis zrda 22,5 119,5 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  06 02 sajaro skolebis dafinanseba 121,8 45,0 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7092   xarjebi 7,4 45,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 
sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da movla-

Senaxvis xarjebi 
    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi 7,4 45,0 

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7092   arafinansuri aqtivebis zrda 114,4   

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  06 03 a(a)ip `xobis municipalitetis ganaTlebis centri~ 327,2 317,8 

    momuSaveTa ricxovnoba   69,0 

    xarjebi 319,9 317,8 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     
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        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 

sagnebis SeZenis xarjebi 
    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da movla-
Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi 319,9 317,8 

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda 7,3   

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  
06 04 

a(a)ip `xobis municipalitetis profesiuli swavlebis 
centri~ 

55,2 96,4 

    momuSaveTa ricxovnoba   24,0 

    xarjebi 55,2 96,4 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 

sagnebis SeZenis xarjebi 
    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da movla-
Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi 55,2 96,4 

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  07 00 sportuli da kulturuli RonisZiebebi 912,5 870,2 

    momuSaveTa ricxovnoba 0,0 94,0 

    xarjebi 844,7 870,2 

    Sromis anazRaureba 0,0 0,0 

    saqoneli da momsaxureba 48,0 49,1 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba 0,0 0,0 

        mivlinebebi 0,0 0,0 

        ofisis xarjebi 0,0 0,0 

        warmomadgenlobiTi xarjebi 0,0 0,0 

        kvebis xarjebi 0,0 0,0 
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        samedicino xarjebi 0,0 0,0 

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 

sagnebis SeZenis xarjebi 
0,0 0,0 

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da movla-
Senaxvis xarjebi 

0,0 0,0 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 48,0 49,1 

    procenti 0,0 0,0 

    subsidiebi 796,7 821,1 

    grantebi 0,0 0,0 

    socialuri uzrunvelyofa 0,0 0,0 

    sxva xarjebi 0,0 0,0 

    arafinansuri aqtivebis zrda 67,8 0,0 

    finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 

    valdebulebebis kleba 0,0 0,0 

  07 01 sportuli RonisZiebebis dafinanseba 29,5 28,0 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7081   xarjebi 29,5 28,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 29,5 28,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 
sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da movla-
Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 29,5 28,0 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7081   arafinansuri aqtivebis zrda 0,0 0,0 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  07 02 a(a)ip `xobis municipalitetis kulturis centri~ 494,5 460,0 

    momuSaveTa ricxovnoba   82,0 

7082   xarjebi 426,7 460,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 
sagnebis SeZenis xarjebi 
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    transportisa da teqnikis eqsploataciis da movla-
Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi 426,7 460,0 

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7082   arafinansuri aqtivebis zrda 67,8   

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  07 03  axalgazrduli organizaciebis RonisZiebebis dafinanseba 12,5 10,4 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7084   xarjebi 12,5 10,4 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 12,5 10,4 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 
sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da movla-
Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 12,5 10,4 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7084   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  
07 04 

A(a)ip `xobis municipalitetis safexburTo klubi 
`kolxeTi~ 

330,0 315,6 

    momuSaveTa ricxovnoba   5,0 

7081   xarjebi 330,0 315,6 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 
sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da movla-
Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     
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    procenti     

    subsidiebi 330,0 315,6 

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7081   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  07 08 regionaluri televiziis Tanadafinanseba 0,0 0,0 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7082   xarjebi 0,0 0,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 
sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da movla-
Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi 0,0 0,0 

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7082   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  07 09 Sps `xobis moambe~ 40,0 45,5 

    momuSaveTa ricxovnoba   7,0 

7083   xarjebi 40,0 45,5 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 
sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da movla-
Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi 40,0 45,5 

    grantebi     



 381

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7083   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  
07 10 ZeglTa dacvisa da kulturuli memkvidreobis dafinanseba 6,0 10,7 

    momuSaveTa ricxovnoba     

    xarjebi 6,0 10,7 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 6,0 10,7 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 

sagnebis SeZenis xarjebi 
    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da movla-
Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 6,0 10,7 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  
08 00 socialuri da jandacvis programebi 435,9 502,4 

    momuSaveTa ricxovnoba 0,0 15,0 

    xarjebi 435,9 502,4 

    Sromis anazRaureba 0,0 0,0 

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba 0,0 0,0 

        mivlinebebi 0,0 0,0 

        ofisis xarjebi 0,0 0,0 

        warmomadgenlobiTi xarjebi 0,0 0,0 

        kvebis xarjebi 0,0 0,0 

        samedicino xarjebi 0,0 0,0 

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 
sagnebis SeZenis xarjebi 

0,0 0,0 

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da movla-
Senaxvis xarjebi 

0,0 0,0 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

    procenti 0,0 0,0 

    subsidiebi 129,8 129,9 

    grantebi 0,0 0,0 

    socialuri uzrunvelyofa 306,1 372,5 

    sxva xarjebi 0,0 0,0 
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    arafinansuri aqtivebis zrda 0,0 0,0 

    finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 

    valdebulebebis kleba 0,0 0,0 

  08 01 sazogadoebrivi jandacvis momsaxureba 129,8 129,9 

    momuSaveTa ricxovnoba   15,0 

7074   xarjebi 129,8 129,9 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 

sagnebis SeZenis xarjebi 
    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da movla-
Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi 129,8 129,9 

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7074   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  08 02 A(a)ip `xobis municipalitetis saTnoebis saxli~ 79,5 84,5 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7102   xarjebi 79,5 84,5 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 
sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da movla-

Senaxvis xarjebi 
    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa 79,5 84,5 

    sxva xarjebi     

7102   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     
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  08 04 veteranTa dakrZalvis xarjebi 5,0 5,0 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7103   xarjebi 5,0 5,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 

sagnebis SeZenis xarjebi 
    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da movla-
Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa 5,0 5,0 

    sxva xarjebi     

7103   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  08 05 avadmyofTa socialuri dacva 0,0 90,0 

    momuSaveTa ricxovnoba     

71011   xarjebi 0,0 90,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 
sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da movla-

Senaxvis xarjebi 
    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa   90,0 

    sxva xarjebi     

71011   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  08 06 ojaxebisa da bavSvebis socialuri dacva 68,6 65,0 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7104   xarjebi 68,6 65,0 
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    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 
sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da movla-
Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa 68,6 65,0 

    sxva xarjebi     

7104   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  08 07 erTjeradi daxmareba 65,0 60,0 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7109   xarjebi 65,0 60,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 
sagnebis SeZenis xarjebi 

    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da movla-
Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa 65,0 60,0 

    sxva xarjebi     

7109   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  08 08 xanZriTa da stiqiiT dazaralebulTa daxmareba 88,0 68,0 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7076   xarjebi 88,0 68,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     
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        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 

sagnebis SeZenis xarjebi 
    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da movla-
Senaxvis xarjebi 

    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa 88,0 68,0 

    sxva xarjebi     

7076   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     
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დანართი 5 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2011 წლის 27 დეკემბრის N56 დადგენილებისა 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური 

აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია 

 

f
u
nq
c
io

na
l
u
r
i 

ko
d
i 

d a s a x e l e b a  
2011 wlis  

gegma 
2012 wlis  

gegma 

701 saerTo daniSnulebis saxelmwifo momsaxureba 1 810,0     2 080,2     

7011 
aRmasrulebeli da warmomadgenlobiTi organoebis saqmianobis 

uzrunvelyofa, finansuri da fiskaluri saqmianoba, sagareo 
urTierTobebi 

1 671,7     1 950,4     

70111 
aRmasrulebeli da warmomadgenlobiTi organoebis 

saqmianobis uzrunvelyofa 
1 576,8     1 850,6     

70112 finansuri da fiskaluri saqmianoba 94,9     99,8     

70113 sagareo urTierTobebi     

7012 sagareo ekonomikuri daxmareba 0,0     0,0     

70121 
ekonomikuri daxmareba ganviTarebad da gardamavali 

ekonomikis mqone qveynebs  
    

70122 
saerTaSoriso organizaciebis meSveobiT gaweuli 

ekonomikuri daxmareba 
    

7013 saerTo daniSnulebis momsaxureba 0,0     0,0     

70131 saerTo sakadro momsaxureba     

70132 
saerTo daniSnulebis dagegmva da  statistikuri 

momsaxureba 
    

70133 saerTo daniSnulebis sxva momsaxureba 0,0     0,0     

7014 fundamenturi samecniero kvlevebi     

7015 
gamoyenebiTi kvlevebi saerTo daniSnulebis saxelmwifo 

momsaxurebaSi 
    

7016 valTan dakavSirebuli operaciebi  126,3     116,9     

7017 
saerTo daniSnulebis fuladi nakadebi mTavrobis sxvadasxva 

dones Soris 
    

7018 
sxva araklasificirebuli saqmianoba saerTo daniSnulebis 

saxelmwifo momsaxurebaSi 
12,0     12,9     

702 Tavdacva 94,7     97,4     

7021 SeiaraRebuli Zalebi 94,7     97,4     

7022 samoqalaqo Tavdacva 0,0     0,0     

7023 sagareo samxedro daxmareba     

7024 gamoyenebiTi kvlevebi Tavdacvis sferoSi     

7025 sxva araklasificirebuli saqmianoba Tavdacvis sferoSi 0,0     0,0     

703 sazogadoebrivi wesrigi da usafrTxoeba 344,2     471,3     

7031 policiis samsaxuri da saxelmwifo dacva 65,5     168,6     

7032 xanZarsawinaaRmdego dacva 278,7     302,7     

7033 sasamarTloebi da prokuratura     

7034 sasjelaRsrulebis dawesebulebebi     

7035 
gamoyenebiTi kvlevebi sazogadoebrivi wesrigisa da 

usafrTxoebis sferoSi 
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7036 
sxva araklasificirebuli saqmianoba sazogadoebrivi 

wesrigisa da usafrTxoebis sferoSi 
    

704 ekonomikuri saqmianoba 1 355,4     299,8     

7041 
saerTo ekonomikuri, komerciuli da SromiT resursebTan 

dakavSirebuli saqmianoba 
0,0     0,0     

70411 saerTo ekonomikuri da komerciuli saqmianoba     

70412 SromiT resursebTan dakavSirebuli saqmianoba     

7042 
soflis meurneoba, satyeo meurneoba, meTevzeoba da 

monadireoba 
613,5     171,8     

70421 soflis meurneoba 613,5     171,8     

70422 satyeo meurneoba     

70423 meTevzeoba da monadireoba     

7043 saTbobi da energetika 0,0     0,0     

70431 naxSiri da sxva saxis myari mineraluri sawvavi     

70432 navTobi da bunebrivi airi     

70433 birTvuli sawvavi     

70434 sxva saxis sawvavi     

70435 eleqtroenergetika     

70436 araeleqtruli (mzis, qaris, wylis) energia     

7044 
samTomompovebeli da gadamamuSavebeli mrewveloba, 

mSenebloba  
0,0     0,0     

70441 
mineraluri resursebis mopoveba, mineraluri sawvavis 

garda 
    

70442 gadamamuSavebeli mrewveloba     

70443 mSenebloba     

7045 transporti 741,9     128,0     

70451 saavtomobilo transporti da gzebi 741,9     128,0     

70452 sazRvao transporti     

70453 sarkinigzo transporti     

70454 sahaero transporti     

70455 milsadenebi da sxva saxis satransporto saSualebebi 0,0     0,0     

7046 kavSirgabmuloba     

7047 ekonomikis sxva dargebi 0,0     0,0     

70471 vaWroba, maragebis Seqmna, Senaxva da dasawyobeba     

70472 sastumroebi da restornebi     

70473 turizmi     

70474 mravalmiznobrivi ganviTarebis proeqtebi     

7048 gamoyenebiTi kvlevebi ekonomikuri saqmianobis sferoSi 0,0     0,0     

70481 
gamoyenebiTi kvlevebi saerTo ekonomikur, komerciul da 

SromiT resursebTan dakavSirebul saqmianobaSi 
    

70482 
gamoyenebiTi kvlevebi soflis meurneobaSi, satyeo 

meurneobaSi, meTevzeobasa da monadireobaSi 
    

70483 gamoyenebiTi kvlevebi saTbobsa da energetikaSi     

70484 
gamoyenebiTi kvlevebi samTomompovebel da 

gadamamuSavebel mrewvelobasa da mSeneblobaSi 
    

70485 gamoyenebiTi kvlevebi transportis sferoSi     

70486 gamoyenebiTi kvlevebi kavSirgabmulobis sferoSi     

70487 gamoyenebiTi kvlevebi sxva saxis ekonomikur saqmianobaSi     

7049 sxva araklasificirebuli saqmianoba ekonomikur saqmianobaSi     

705 garemos dacva 823,8     691,0     

7051 narCenebis Segroveba, gadamuSaveba da ganadgureba 511,7     578,9     

7052 Camdinare wylebis marTva 312,1     112,1     

7053 garemos dabinZurebis winaaRmdeg brZola     
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7054 biomravalferovnebisa da landSaftebis dacva     

7055 gamoyenebiTi kvlevebi garemos dacvis sferoSi     

7056 sxva araklasificirebuli saqmianoba garemos dacvis sferoSi     

706 sabinao-komunaluri meurneoba 618,0     404,2     

7061 binaTmSenebloba 0,0     0,0     

7062 komunaluri meurneobis ganviTareba 437,9     305,0     

7063 wyalmomarageba 147,0     99,2     

7064 gare ganaTeba 33,1     0,0     

7065 gamoyenebiTi kvlevebi sabinao-komunalur meurneobaSi     

7066 
sxva araklasificirebuli saqmianoba sabinao-komunalur 

meurneobaSi 
    

707 janmrTelobis dacva 129,8     129,9     

7071 samedicino produqcia, mowyobilobebi da aparatebi     

70711 farmacevtuli produqcia     

70712 sxva samedicino produqcia     

70713 Terapiuli daniSnulebis mowyobilobebi da aparatebi     

7072 ambulatoriuli momsaxureba 0,0     0,0     

70721 zogadi profilis ambulatoriuli momsaxureba     

70722 specializebuli ambulatoriuli momsaxureba     

70723 stomatologiuri momsaxureba     

70724 saSualo samedicino personalis momsaxureba     

7073 saavadmyofoebis momsaxureba 0,0     0,0     

70731 zogadi profilis saavadmyofoebis momsaxureba     

70732 specializebuli saavadmyofoebis momsaxureba     

70733 
samedicino centrebisa da samSobiaro saxlebis 

momsaxureba 
    

70734 
sanatoriumebisa da gamajansaRebeli saxlebis 

momsaxureba 
    

7074 sazogadoebrivi jandacvis momsaxureba 129,8     129,9     

7075 gamoyenebiTi kvlevebi janmrTelobis dacvis sferoSi     

7076 
sxva araklasificirebuli saqmianoba janmrTelobis dacvis 

sferoSi 
0,0     0,0     

708 dasveneba, kultura da religia 912,5     870,2     

7081 momsaxureba dasvenebisa da sportis sferoSi 359,5     343,6     

7082 momsaxureba kulturis sferoSi 494,5     460,0     

7083 teleradiomauwyebloba da sagamomcemlo saqmianoba 40,0     45,5     

7084 religiuri da sxva saxis sazogadoebrivi saqmianoba 12,5     10,4     

7085 
gamoyenebiTi kvlevebi dasvenebis, kulturisa da religiis 

sferoSi 
6,0     10,7     

7086 
sxva araklasificirebuli saqmianoba dasvenebis, kulturisa 

da religiis sferoSi 
    

709 ganaTleba 1 195,5     1 169,5     

7091 skolamdeli aRzrda 691,3     710,3     

7092 zogadi ganaTleba 121,8     45,0     

70921 dawyebiTi zogadi ganaTleba     

70922 sabazo zogadi ganaTleba     

70923 saSualo zogadi ganaTleba     

7093 profesiuli ganaTleba 55,2     96,4     

7094 umaRlesi ganaTleba 0,0     0,0     

70941 umaRlesi profesiuli ganaTleba     

70942 umaRlesi akademiuri ganaTleba     

7095 umaRlesisSemdgomi ganaTleba     
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7096 ganaTlebis sferos damxmare momsaxureba     

7097 gamoyenebiTi kvlevebi ganaTlebis sferoSi     

7098 sxva araklasificirebuli saqmianoba ganaTlebis sferoSi 327,2     317,8     

710 socialuri dacva 306,1     372,5     

7101 
avadmyofTa da SezRuduli SesaZleblobis mqone pirTa 

socialuri dacva 
0,0     90,0     

71011 avadmyofTa socialuri dacva 0,0     90,0     

71012 
SezRuduli SesaZleblobis mqone pirTa socialuri 

dacva 
    

7102 xandazmulTa socialuri dacva 79,5     84,5     

7103 marCenaldakargul pirTa socialuri dacva 5,0     5,0     

7104 ojaxebisa da bavSvebis socialuri dacva 221,6     193,0     

7105 umuSevarTa socialuri dacva     

7106 sacxovrebliT uzrunvelyofa     

7107 
socialuri gaucxoebis sakiTxebi, romlebic ar eqvemdebareba 

klasifikacias 
    

7108 gamoyenebiTi kvlevebi socialuri dacvis sferoSi     

7109 
sxva araklasificirebuli saqmianoba socialuri dacvis 

sferoSi 
0,0     0,0     

  
sul 7 590,0     6 586,0     
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