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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

 

დადგენილება N1 

 

2012 წლის 9 იანვარი 

 

ქ. ხობი 

 

 

„ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 27 დეკემბრის N56 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. გაიზარდოს ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები 131,6 

ათასი ლარით, მათ შორის: 131.6 ათასი ლარით - შემოსავლების მუხლი „ქონების გადასახადი“ 

(მუხლი „ქონების გადასახადი არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე“). 

2. შემცირდეს ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები 197,7 

ათასი ლარით, მათ შორის: 197.7 ათასი ლარით - შემოსავლების მუხლი „სახელმწიფო 

მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები“ (საქართველოს 

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მიღებული გრანტები). 

3. 197,7 ათასი ლარით განისაზღვროს ადგილობრივი ბიუჯეტის ბალანსში „ფინანსური აქტივების 

ცვლილება“, მათ შორის: 197,7 ათასი ლარით - „ვალუტა და დეპოზიტების კლება“. 

4. ამ დადგენილების პირველი-მე-3 პუნქტებით განხორციელებული ცვლილებების 

გათვალისწინებით, „ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების 

შესახებ“  ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 27 დეკემბრის N56 დადგენილებაში 

(„საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე“,  ვებგვერდი, 120103033, 04.01.2012 წ. სახელმწიფო 

სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.106.016049) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება: 

ა) დადგენილების პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„1. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ბალანსი 

თანახმად N1 დანართისა: 

ა) ბიუჯეტის შემოსავლები - 6275,9 ათასი ლარით (აქედან: გადასახადები 5669,2 ათასი ლარი; 

გრანტები - 183,0 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 - 2518,4 

ათასი ლარი; სოციალური უზრუნველყოფა - 288,0 ათასი ლარი); 

გ) საოპერაციო სალდო - 885,3 ათასი ლარით; 

დ) არაფინასური აქტივების ცვლილება - 903,6 ათასი ლარით; 

ე) მთლიანი სალდო -  -18,3 ათასი ლარით; 

ვ) ფინასური აქტივების ცვლილება -  -197,7 ათასი ლარით.“; 

ბ) დადგენილების მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„2. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები, 

გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანახმად  N2 დანართისა, მათ შორის: 
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ა) შემოსულობები - 6519,9 ათასი ლარით (აქედან: შემოსავლები - 6275,9 ათასი ლარი; 

არაფინანსური აქტივების კლება - 244,0 ათასი ლარი); 

ბ) გადასახდელები - 6717,6 ათასი ლარით (აქედან: ხარჯები - 5390,6 ათასი ლარი; არაფინანსური 

აქტივების ზრდა - 1147,6 ათასი ლარი; ვალდებულებების კლება - 179,4  ათასი ლარი); 

გ) ნაშთის ცვლილება - -197.7 ათასი ლარით.“; 

გ) დადგენილების მე-5 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„5. ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური 

აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს თანახმად N5 დანართისა, მათ შორის: 

ა) საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება - 2211,8 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; 

ი) განათლება - 1169,5  ათასი ლარით; 

კ) სოციალური დაცვა - 372,5 ათასი ლარით.“; 

დ) დადგენილების დანართი 1 ჩამოყალიბდეს თანახმად ამ დადგენილების პირველი დანართისა; 

ე) დადგენილების დანართი 2 ჩამოყალიბდეს თანახმად ამ დადგენილების მე-2 დანართისა; 

ვ) დადგენილების დანართი 3 ჩამოყალიბდეს თანახმად ამ დადგენილების მე-3 დანართისა; 

 ზ) დადგენილების დანართი 4 ჩამოყალიბდეს თანახმად ამ დადგენილების მე-4 დანართისა; 

თ) დადგენილების დანართი 5 ჩამოყალიბდეს თანახმად ამ დადგენილების მე-5 დანართისა. 

5. დადგენილება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

 

 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                             მამუკა ჭოხონელიძე 
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დანართი 1 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2012 წლის 9 იანვრის N1 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 6 275,9 

gadasaxadebi 5 180,9 5 669,2 

grantebi 1 482,9 183,0 

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 2 518,4 

grantebi 0,0 0,0 

socialuri uzrunvelyofa 306,1 288,0 

sxva xarjebi 0,0 0,0 

  

saoperacio saldo 2 132,6 885,3 

  

arafinansuri aqtivebis cvlileba 2 393,1 903,6 

zrda  2 493,1 1 147,6 

kleba 100,0 244,0 

  

mTliani saldo -260,5 -18,3 

  

finansuri aqtivebis cvlileba -301,8 -197,7 

zrda 76,2 0,0 

valuta da depozitebi 76,2   

sesxebi 0,0 0,0 

aqciebi da sxva kapitali     

kleba 378,0 197,7 

valuta da depozitebi 378,0 197,7 

sesxebi 0,0 0,0 

aqciebi da sxva kapitali 0,0 0,0 

  

valdebulebebis cvlileba -41,3 -179,4 

zrda 0,0 0,0 

sagareo 0,0 0,0 

saSinao 0,0 0,0 

kleba 41,3 179,4 

sagareo     

saSinao 41,3 179,4 

  

balansi 0,0 0,0 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                             მამუკა ჭოხონელიძე 
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დანართი 2 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2012 წლის 9 იანვრის N1 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 6 519,9 

Semosavlebi 7 188,2 6 275,9 

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 6 717,6 

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 41,3 179,4 

  

naSTis cvlileba -301,8 -197,7 

 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                             მამუკა ჭოხონელიძე 
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დანართი 3 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2012 წლის 9 იანვრის N1 დადგენილებისა 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები 

 

Semosu 
lobebis 

kodebi 

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

gegma 

2012 wlis 

gegma 

 
 

Semosulobebi 7 288,2 6 519,9 

  Semosavlebi 7 188,2 6 275,9 

 
 

arafinansuri aqtivebis kleba 100,0 244,0 

 
 

finansuri aqtivebis kleba 0,0 0,0 

 
 

valdebulebebis zrda 0,0 0,0 

 
 

  

  Semosavlebi 7 188,2 6 275,9 

11 gadasaxadebi 5 180,9 5 669,2 

11111 saSemosavlo gadasaxadi      

11311 qonebis gadasaxadi 5 180,9 5 669,2 

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 2 019,2 

1136 sxva gadasaxadebi qonebaze     

116 sxva gadasaxadebi     

13 grantebi 1 482,9 183,0 

131 saerTaSoriso organizaciebidan miRebuli grantebi     

132 
ucxo qveynebis mTavrobebidan an maTi 

warmomadgenlobebidan miRebuli grantebi 
    

133 
saxelmwifo mmarTvelobis sxvadasxva donis 

organizaciebidan miRebuli grantebi 
1 482,9 183,0 

  gaTanabrebiTi transferi     

  

miznobrivi transferi delegirebuli 

uflebamosilebis gansaxorcieleblad 180,0 183,0 

  specialuri transferi 1 302,9 0,0 

  

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   

14 sxva Semosavlebi 524,4 423,7 

141 Semosavlebi sakuTrebidan 113,0 85,0 

1411 procentebi     

  dividendebi     

  renta 113,0 85,0 
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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 

2012 წლის 9 იანვრის N1 დადგენილებისა 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური 

აქტივების საბიუჯეტო კლასიფიკაცია 
 

funqci 

onaluri 

kodi 

org. kodi d a s a x e l e b a 
2011 wlis 

gegma 

2012 wlis 

gegma 

  sul xobis municipaliteti 7 590,0 6 717,6 

    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 2 518,4 

    grantebi 0,0 0,0 

    socialuri uzrunvelyofa 306,1 288,0 

    sxva xarjebi 0,0 0,0 

    arafinansuri aqtivebis zrda 2 493,1 1 147,6 

    finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 

    valdebulebebis kleba 41,3 179,4 

  
01 00 

xobis municipalitetis warmomadgenlobiTi da 

aRmasrulebeli organoebi 
1 810,0 2 211,8 

    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 

  
  

    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 
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    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 41,3 179,4 

  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 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 85,0 105,9 

    procenti 0,0 0,0 

    subsidiebi 0,0 0,0 

    grantebi 0,0 0,0 
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    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     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     
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    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     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda 1,1   

    finansuri aqtivebis zrda      
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    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     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda 1,0 1,0 
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    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     

70112   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

    valdebulebebis kleba     
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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     

70112   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     
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01 07 

wina periodSi warmoqmnili valdebulebebis 

dafarva da sasamarTlos gadawyvetilebebis 

aRsrulebis finansuri uzrunvelyofa 

126,3 248,5 

    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 41,3 179,4 

  

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     

    sxva xarjebi     

7032   arafinansuri aqtivebis zrda 14,8 15,0 

    finansuri aqtivebis zrda      
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    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 

    arafinansuri aqtivebis zrda 1,8 1,3 

    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, 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 

    sxva xarjebi 0,0 0,0 

    arafinansuri aqtivebis zrda 2 208,5 746,1 

    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 
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     

70455   arafinansuri aqtivebis zrda 0,0 0,0 

    finansuri aqtivebis zrda      
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    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 

    finansuri aqtivebis zrda      
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    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 

    finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 
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    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 

    momuSaveTa ricxovnoba     
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    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     

    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 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     

        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 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 

        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 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 
    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 

movla-Senaxvis xarjebi 
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        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     

    procenti     
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    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     

    socialuri uzrunvelyofa     
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    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 129,8 214,4 

    grantebi 0,0 0,0 

    socialuri uzrunvelyofa 306,1 288,0 

    sxva xarjebi 0,0 0,0 

    arafinansuri aqtivebis zrda 0,0 0,0 

    finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 
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    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) „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   84,5 

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa 79,5   

    sxva xarjebi     

7102   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  08 04 veteranTa dakrZalvis xarjebi 5,0 5,0 

    momuSaveTa ricxovnoba     
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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 

    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 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     

        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     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa 88,0 68,0 

    sxva xarjebi     

7076   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                             მამუკა ჭოხონელიძე 

 



 35 

 

დანართი 5 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2012 წლის 9 იანვრის N1 დადგენილებისა 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური 

აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია 

funqci 
onaluri 

kodi 

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

gegma 

 2012 

wlis  

gegma 

701 saerTo daniSnulebis saxelmwifo momsaxureba 1 810,0     2 211,8     

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     248,5     

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 
    

7036 
sxva araklasificirebuli saqmianoba sazogadoebrivi wesrigisa 

da usafrTxoebis sferoSi 
    

704 ekonomikuri saqmianoba 1 355,4     299,8     
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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 
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     

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 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     

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     
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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     6 717,6     
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

 

დადგენილება N2 

 

2012 წლის 9 იანვარი 

 

ქ. ხობი 

 

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 ადმინისტრაციული  

სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 

25 თებერვლის  N24 დადგენილება. 

3.  დადგენილება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                 მამუკა ჭოხონელიძე 

 



 40 

 

დანართი 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2012 წლის 9 იანვრის N2 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 შესრულებისთვის 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 ორგანოს 

(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, 

შვებულებაზე გასვლის, სამივლინებლო, საპენსიო და სხვა დოკუმენტები; 

ე) აწარმოოს სამართლებრივი აქტების და სხვა დოკუმენტების აღრიცხვა და შენახვა; 

ვ) უზრუნველყოს გამგებლის თათბირების ოქმების წარმოება და გაფორმება, გამგებლის 

სამართლებრივი აქტების პროექტების წინასწარი იურიდიული ექპერტიზა; შეადგინოს და გასცეს 

დასკვნები პროექტებზე; 

ზ) უზრუნველყოს გამგეობის სამსახურების მუშაობის მეთოდური ხელმძღვანელობა; 
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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 გამგეობის ტერიტორიულ ორგანოებთან; 

ლ) შეისწავლოს და გააანალიზოს მუნიციპალიტეტში შემავალ გამგეობის 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) სამართლებრივი უზრუნველყოფის განყოფილება; 

ბ) საორგანიზაციო საკითხთა და საქმისწარმოების განყოფილება.  

 

მუხლი 5. სამართლებრივი უზრუნველყოფის განყოფილება 

სამართლებრივი უზრუნველყოფის განყოფილება: 

ა) უზრუნველყოფს გამგებლის, გამგეობის სტრუქტურული ერთეულებისა და ტერიტორიული 

ორგანოების იურიდიულ კონსულტირებას, სამართლებრივი დასკვნების მომზადებას;  

ბ) ამზადებს საკრებულოს თავმჯდომარის და გამგებლის მიერ გამოსაცემი სამართლებრივი 

აქტების პროექტებს; 

გ) უზრუნველყოფს გამგეობაში შემუშავებული სამართლებრივი აქტების პროექტების, 

ადმინისტრაციული გარიგებების, ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმების მომზადებას 

და სხვა იურიდიული შინაარსის დოკუმენტების სამართლებრივ გამართულობას, მათ 

შესაბამისობას მოქმედ კანონმდებლობასთან და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს 

(თანამდებობის პირთა) სამართლებრივ აქტებთან;  

დ) ახდენს ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს (თანამდებობის პირთა) სამართლებრივი 

აქტების ექსპერტიზას, აკონტროლებს მათ შესაბამისობას საქართველოს კანონმდებლობასთან, 

საჭიროების შემთხვევაში ამზადებს წინადადებებს მიღებული აქტის გაუქმების, ან მასში 

ცვლილების შეტანის შესახებ;  

ე) უზრუნველყოფს გამგეობის კანონიერი ინტერესების დაცვას სამართლებრივ ურთიერთობებში 

სახელმწიფო ორგანოებთან, ფიზიკურ და იურიდიულ პირებთან;   

ვ) ახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობით და ამ დებულებით განსაზღვრულ სხვა 

უფლებამოსილებებს. 
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მუხლი 6. საორგანიზაციო საკითხთა და საქმისწარმოების განყოფილება 

საორგანიზაციო საკითხთა და საქმისწარმოების განყოფილება: 

ა) უზრუნველყოფს შემოსული და ადგილზე შექმნილი დოკუმენტების აღრიცხვას, რეგისტრაციას 

და ინდექსაციას, მათ განაწილებას დანიშნულებისამებრ; 

ბ) უზრუნველყოფს დოკუმენტების შესრულების კონტროლს და შესრულების მიმდინარეობის 

შესახებ ინფორმაციის მომზადებას;  

გ) უზრუნველყოფს გამგეობის სტრუქტურული ერთეულებისა და ტერიტორიული ორგანოების 

მოსამსახურეთა სამუშაოზე მიღების, სამუშაოდან გათავისუფლების, შვებულებაზე გასვლის, 

სამივლინებო, საპენსიო და სხვა დოკუმენტების გაფორმებას;  

დ) უზრუნველყოფს ადმინისტრაციული წარმოების დადგენილი წესებისა და პროცედურების 

დაცვას;  

ე) უზრუნველყოფს საქმისწარმოებაში ბეჭდების, შტამპების, ბლანკების სათანადო გამოყენებას; 

ვ) უზრუნველყოფს თვითმმართველობის მოხელეთათვის საქმისწარმოების წესის გაცნობას და 

კონტროლს მათ დაცვაზე; 

ზ) უზრუნველყოფს კადრების აღრიცხვას და გამგეობის საჯარო მოსამსახურეთა პირადი საქმეების 

მოწესრიგებას „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს  კანონმდებლობის მოთხოვნათა 

შესაბამისად; 

თ) უზრუნველყოფს გამგებლის თათბირების მომზადებას და ჩატარებას, მოსაწვევ პირთა 

გაფრთხილებასა და აღრიცხვას, სხვა ორგანიზაციული საკითხების გადაწყვეტას; 

ი) უზრუნველყოფს გამგეობის ურთიერთობას სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოებთან, 

დაწესებულებებთან, საწარმოებთან, საზოგადოებრივ ორგანიზაციებთან და მოქალაქეებთან;  

კ) უზრუნველყოფს საარქივო მასალების ანოტირებას და არქივის წარმოებას; 

ლ) 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 ინსტრუქციებს და 

მოსამსახურეთა ფუნქციონალურ მოვალეობათა განაწილებას; 

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; 
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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 შესრულებისთვის;  

ი) ახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობით 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; 

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 შესრულებისთვის საჭირო პირობების უზრუნველყოფის შესახებ; 
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ე) ისარგებლონ საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული საჯარო მოსამსახურის სხვა 

უფლებით 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                                 მამუკა ჭოხონელიძე 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

 

დადგენილება N3 

 

2012 წლის 7 თებერვალი 

 

ქ. ხობი 

 

„ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 1 ოქტომბრის N10 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 დებულების დამტკიცების შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2010 წლის 1 ოქტომბრის N10 დადგენილებაში („საქართველოს 

საკანონმდებლო მაცნე“ N42, 22.10.2010 წ. სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი: 

010260020.35.106.016003) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული „ხობის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების“: 

ა) პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„მუხლი 1. დებულების რეგულირების სფერო 

ეს დებულება, „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 

შესაბამისად, განსაზღვრავს ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის (შემდგომში - „გამგეობა“) 

სტრუქტურას, გამგეობის სტრუქტურული ერთეულებისა და ხობის მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიული ორგანოების (შემდგომში - „მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანო“), ასევე 

გამგეობის თანამდებობის პირების უფლებამოსილებებს და მუშაობის ორგანიზებას.“; 

ბ) მე-2 მუხლის მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„2. გამგეობა შედგება გამგეობის ხელმძღვანელი თანამდებობის პირების, გამგეობის 

სტრუქტურული ერთეულებისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანოებისაგან.“; 

გ)  მე-3 მუხლის მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„2. გამგეობის სტრუქტურული ერთეულები, თანამდებობის პირები და მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიული ორგანოები  მოქმედებენ კანონიერების, საჯაროობისა და გადაწყვეტილებათა 

მიღების პროცესში მოქალაქეთა მონაწილეობის პრინციპების დაცვით.“; 

დ) მე-6 მუხლის მე-2 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანოს ხელმძღვანელი.“; 

ე)  მე-7 მუხლის პირველი მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„ბ)  საკრებულოს დასამტკიცებლად წარუდგენს გამგებლის მიერ შემუშავებულ გამგეობის, 

გამგეობის სტრუქტურული ერთეულებისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანოების 

დებულებების პროექტებს;“; 

ვ) მე-9 მუხლის მე-3 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის „ა.ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი 

რედაქციით: 

„ა.ა) გამგეობის სტრუქტურული ერთეულებისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული 

ორგანოების დებულებების პროექტებს;“; 

ზ)  მე-9 მუხლის მე-3 პუნქტის „კ“-„ლ “ ქვეპუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„კ) კოორდინაციასა და ორგანიზებას უწევს გამგეობის სტრუქტურული ერთეულებისა და 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანოების საქმიანობას და ამ მიზნით: 
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კ.ა) „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი წესით თანამდებობაზე 

ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს გამგეობის სტრუქტურული ერთეულებისა და 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანოების ხელმძღვანელებს, გამგეობის სხვა 

თანამშრომლებს; 

კ.ბ) დებს შრომით ხელშეკრულებებს გამგეობის დამხმარე მოსამსახურეებთან; 

კ.გ) ანაწილებს ფუნქციებს გამგეობის მოსამსახურეთა შორის, აძლევს დავალებებს გამგეობის 

სტრუქტურული ერთეულებისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანოების 

ხელმძღვანელებს და ისმენს მათ ანგარიშებს გაწეული მუშაობის შესახებ; 

კ.დ) საკრებულოს სამუშაო გეგმიდან და სხდომების დღის წესრიგიდან გამომდინარე, 

კოორდინაციას უწევს შესაბამის საკითხთა მომზადებას; საკრებულოს თავმჯდომარეს 

განსახილველად წარუდგენს გამგეობის მიერ მომზადებულ საკითხებს, წინადადებებს, დასკვნებსა 

და რეკომენდაციებს; კოორდინაციას უწევს საკრებულოს გადაწყვეტილებათა და საკრებულოს 

თავმჯდომარის დავალებების შესრულებას; 

კ.ე) იწვევს და ხელმძღვანელობს თათბირებს; 

კ.ვ) ხელს აწერს ოფიციალური დოკუმენტებს იმ საკითხებთან დაკავშირებით, რომლებიც 

მიკუთვნებული აქვს გამგეობას; ახორციელებს გამგეობის წარმომადგენლობას სახელმწიფო 

ორგანოებთან, ორგანიზაციებთან და მესამე პირებთან ურთიერთობისას; 

კ.ზ) „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით 

გათვალისწინებულ შემთხვევებში გამოსცემს ბრძანებებს; 

ლ) ახორციელებს მოქმედი კანონმდებლობით და ამ დებულებით განსაზღვრულ სხვა 

უფლებამოსილებებს.“; 

თ) მე-9 მუხლის მე-3 პუნქტის „მ“ ქვეპუნქტი ამოღებულ იქნეს; 

ი) მე-10 მუხლის მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„2. გამგებლის მოადგილეები გამგებლის მიერ სამუშაოთა განაწილებისა ან/და შესაბამისი 

სფეროს მიხედვით კურატორობენ გამგეობის სტრუქტურული ერთეულებისა და 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანოების მუშაობას; ხელს უწყობენ გამგებელს მისთვის 

დაკისრებული მოვალეობების შესრულებაში.“ 

კ) მე-13 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიული ორგანოს ხელმძღვანელი 

1. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანოს ხელმძღვანელი - მუნიციპალიტეტის 

რწმუნებული (შემდგომში - „რწმუნებული“) არის ადგილობრივი თვითმმართველობის 

თანამდებობის პირი (საჯარო მოხელე), რომელსაც თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან 

ათავისუფლებს გამგებელი. 

2. რწმუნებული თავის უფლებამოსილებას ახორციელებს მუნიციპალიტეტის შესაბამის 

ადმინისტრაციულ ერთეულში. 

3. თვითმმართველი ერთეულის კომპეტენციის ფარგლებში რწმუნებული საქართველოს 

კანონმდებლობით, ამ დებულებითა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანოს 

დებულებით დადგენილი წესით: 

ა) წარმართავს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანოს საქმიანობას, რომლის 

უზრუნველსაყოფად: 

ა.ა) გამგებელს დასამტკიცებლად წარუდგენს ტერიტორიული ორგანოს სამუშაო გეგმებს; 

ა.ბ) ანაწილებს დავალებებს მოხელეებს შორის, უზრუნველყოფს სამუშაო გეგმებით და 

გამგებლის დავალებებით გათვალისწინებული ღონისძიებების განხორციელებას; აფასებს 

ტერიტორიული ორგანოს მოსამსახურეთა ანგარიშებს მათ მიერ გაწეული საქმიანობის შესახებ; 

ა.გ) ამზადებს და გამგებელს წარუდგენს ანგარიშებს ტერიტორიული ორგანოს მიერ სამუშაო 

გეგმებით და გამგებლის ცალკეული დავალებებით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულების 

შესახებ; 

ა.დ) უზრუნველყოფს დადგენილი წესით ტერიტორიული ორგანოს საქმისწარმოებას; 

ა.ე) უზრუნველყოფს ტერიტორიული ორგანოს მოსამსახურეთა მიერ გამგეობის შინაგანაწესის 

დაცვას, შრომის დისციპლინას. დადგენილი წესით აფასებს მოხელეების საქმიანობას, გამგებელს 
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წარუდგენს წინადადებებს მოხელეთა დაწინაურების, წახალისების ან მათ მიმართ 

დისციპლინარული ზომების გამოყენების შესახებ; 

ბ) უზრუნველყოფს ადმინისტრაციული ერთეულის მოსახლეობის კავშირს საკრებულოსთან, 

გამგეობასთან და ადგილობრივი თვითმმართველობის თანამდებობის პირებთან; 

გ) ორგანიზებას უწევს, აკონტროლებს და გამგებელს წარუდგენს ინფორმაციას შესაბამის 

ადმინისტრაციულ ერთეულში საკრებულოს და გამგებლის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებათა 

შესრულების მიმდინარეობის შესახებ; 

დ) გამგებელს წარუდგენს წინადადებებს შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულში არსებული 

პრობლემებისა და მათი შესაძლო გადაწყვეტის გზების შესახებ; 

ე) უზრუნველყოფს სტატისტიკურ და სხვა მონაცემთა შეგროვებას, ადგილობრივი 

თვითმმართველობის სამართლებრივი აქტების მოსახლეობისთვის გაცნობას; 

ვ) ორგანიზებას უწევს ადმინისტრაციული ერთეულის მოსახლეობის გამოკითხვის და სახალხო 

განხილვების ჩატარებას; 

ზ) მოქალაქეებზე გასცემს საქონლის ადგილწარმოშობის და საქართველოს კანონმდებლობით 

გათვალისწინებულ სხვა ცნობებს; 

თ) მონაწილეობს თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის პროექტის შედგენაში, ამზადებს 

წინადადებებს ადმინისტრაციულ ერთეულში ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დასაფინანსებელი 

ღონისძიებების შესახებ; ორგანიზებას უწევს ადმინისტრაციული ერთეულის მოსახლეობისათვის 

ბიუჯეტის პროექტის გაცნობას და საჯარო განხილვებს; ახორციელებს ბიუჯეტის პროექტთან 

დაკავშირებით მოსახლეობის შენიშვნებისა და წინადადებების სისტემატიზაციას და 

გამგებლისთვის მათ მიწოდებას; 

ი) აკონტროლებს ადმინისტრაციულ ერთეულში ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსებული 

პროგრამებისა და ღონისძიებების განხორციელების მიმდინარეობას და შესაბამის ინფორმაციას 

პერიოდულად წარუდგენს გამგებელს და საკრებულოს; 

კ) ამზადებს წინადადებებს ადმინისტრაციულ ერთეულში ინვესტირების მიმართულებების და 

მიზნობრივი პროგრამების შესახებ, უზრუნველყოფს მათი განხორციელების კოორდინაციას; 

ლ) მონაწილეობს საფინანსო ბალანსების, მოთხოვნისა და მიწოდების თანაფარდობებისა და 

ადმინისტრაციული ერთეულის სხვა დოკუმენტების მომზადებაში; 

მ) შეიმუშავებს წინადადებებს ადმინისტრაციულ ერთეულში არსებული თვითმმართველი 

ერთეულის საკუთრებაში არსებული ქონებით სარგებლობისა და მისი განკარგვის საკითხებზე; 

ნ) კოორდინაციას უწევს ადმინისტრაციულ ერთეულში თვითმმართველი ერთეულის ქონების 

აღრიცხვას, აკონტროლებს ამ ქონების დაცვასა და მიზნობრივ გამოყენებას; 

ო) შეიმუშავებს წინადადებებს ადმინისტრაციული ერთეულის ტერიტორიის ზონებად 

დაყოფის, მათი საზღვრების დადგენისა და შეცვლის, დასახლებების ქუჩების, მოედნების 

სახელდებისა და ნუმერაციის შესახებ; 

პ) მონაწილეობს ადმინისტრაციული ერთეულის სივრცით-ტერიტორიულ დაგეგმვაში, 

ადმინისტრაციული ერთეულის სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის ნორმებისა და წესების, 

მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის, განაშენიანების რეგულირების გეგმის, დასახლებათა 

ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების, ტერიტორიის 

კეთილმოწყობისა და საინჟინრო ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამათა პროექტების 

მომზადებაში და მათი განხორციელებისა და დაცვის უზრუნველყოფის ღონისძიებებში; 

ჟ) თვალყურს ადევნებს ადმინისტრაციული ერთეულის ტერიტორიაზე ბუნების, კულტურის და 

ისტორიული ძეგლების მდგომარეობას და ინფორმაციას წარუდგენს შესაბამის ორგანოებს; 

რ) მონაწილეობს მოქალაქეთა სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანის და სამხედრო სავალდებულო 

სამსახურში გაწვევის, სამხედრო-სასწავლო შეკრებების ჩატარების, დაწყებითი სამხედრო 

სწავლების, სამხედრო-პატრიოტული აღზრდის და სამოქალაქო თავდაცვის ორგანიზების 

საკითხებში; 

ს) ასრულებს „ნოტარიატის შესახებ“ საქართველოს კანონით მისთვის მინიჭებულ 

უფლებამოსილებებს; 

ტ) ახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობით და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული 

ორგანოს დებულებით განსაზღვრულ სხვა უფლებამოსილებებს. 
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4. რწმუნებული ვალდებულია პერიოდულად, დადგენილი ფორმით წარუდგინოს გამგებელს 

ინფორმაცია ადმინისტრაციულ ერთეულში: 

ა) მუნიციპალიტეტის შესაბამის დასახლებაში მოსახლეობის რაოდენობის შესახებ;  

ბ) მუნიციპალიტეტის შესაბამის დასახლებაში პირების დაბადებისა და გარდაცვალების და ამ 

სამოქალაქო აქტების რეგისტრაციის მდგომარეობის შესახებ; 

გ) მუნიციპალიტეტის შესაბამის დასახლებაში უძრავ ნივთზე ფიზიკურ პირთა უფლებების 

რეგისტრაციის მდგომარეობის შესახებ; 

დ) მუნიციპალიტეტის შესაბამის დასახლებაში დასაქმებისა და მიგრაციის შესახებ;  

ე) იმ პირთა შესახებ, რომელთა დახმარება ხდება სახელმწიფო ან თვითმმართველი ერთეულის 

ბიუჯეტიდან; 

ვ) ჩასახლებული ეკომიგრანტებისა და დევნილების რაოდენობის და მათი საყოფაცხოვრებო და 

სამეურნეო პირობებით უზრუნველყოფის მდგომარეობის შესახებ; 

ზ) მოსახლეობის ელექტროენერგიით, გაზით, შეშით, სასმელი და სარწყავი წყლით 

უზრუნველყოფის მდგომარეობის შესახებ; 

თ) სოციალური (ჯანდაცვის, განათლების, კულტურის, დასვენების, კეთილმოწყობის და სხვა) 

და ინფრასტრუქტურის ობიექტების (გზები, ხიდები, სტიქიისაგან დამცავი ნაგებობები და სხვა) 

მდგომარეობისა და მათ სარეაბილიტაციოდ პირველ რიგში გასატარებელი ღონისძიებების 

შესახებ. 

5. რწმუნებულს აქვს ბეჭედი, რომლის გამოყენების წესს განსაზღვრავს საკრებულო. 

6. რწმუნებული ანგარიშვალდებულია გამგებლის წინაშე. 

7. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანოს საქმიანობაზე სამსახურებრივ 

ზედამხედველობას ახორციელებს გამგებელი. 

8. რწმუნებულის მიერ თანამდებობრივ უფლებამოსილებათა შესრულების შეუძლებლობის 

შემთხვევაში, მის მოვალეობას, გამგებლის დავალებით, ასრულებს მუნიციპალიტეტის შესაბამისი 

ტერიტორიული ორგანოს ერთ-ერთი მოხელე.“; 

ლ) III თავის სათაური ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„გამგეობის სტრუქტურული ერთეულები და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანოები“; 

მ) მე-14 მუხლის მე-2 პუნქტს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „ი“ ქვეპუნქტი: 

„ი) სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახური.“; 

ნ) მე-15 მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„1. ადმინისტრაციული სამსახურის ძირითადი ფუნქციებია: გამგეობის სტრუქტურული 

ერთეულების და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანოების მუშაობის 

კოოორდინაციისათვის ხელშეწყობა, გამგეობის საქმისწარმოების, საკადრო საკითხთა, აგრეთვე 

გამგეობის საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და გამგეობის საქმიანობის სამართლებრივი 

უზრუნველყოფა.“; 

ო) მე-15 მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის 72 პუნქტი: 

„72. სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახურის ძირითადი ფუნქციებია:  

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი, დაინტერესებული ფიზიკური და იურიდიული 

პირებისთვის სასოფლო-სამეურნეო კულტურების წარმოების ტექნოლოგიების შესახებ 

ინფორმაციის მომზადება, სასურსათო პროდუქტების გადამამუშავებელი, შესანახი 

ინფრასტრუქტურის, სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების შესახებ ინფორმაციის 

კონსოლიდაცია და დაინტერესებული უწყებებისთვის მიწოდება. 

პ) მე-16 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანოები 

1.  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანოები იქმნება მუნიციპალიტეტში შემავალ 

ადმინისტრაციულ ერთეულებში, მართვის ოპტიმიზაციისა და მოსახლეობის საზოგადოებრივი 

მომსახურების უზრუნველყოფის მიზნით.  

2. ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანოებია: 

ა) ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანო ქალაქ ხობში; 

ბ) ხობის მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიული ორგანო ახალი ხიბულის თემში (სოფლები: ახალი 

ხიბულა; გაშფერდი; ზუბი); 
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გ) ხობის მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიული ორგანო ახალსოფლის თემში (სოფლები: 

ახალსოფელი; განთიადი; გაღმა პირველი ხორგა); 

დ) ხობის მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიული ორგანო ბიის თემში (სოფლები: ბია; ბია-საშონიო; 

ზემო ბია); 

ე) ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანო გურიფულის თემში (სოფლები: პირველი 

გურიფული; მეორე გურიფული); 

ვ) ხობის მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიული ორგანო ზემო ქვალონის თემში (სოფლები: ზემო 

ქვალონი; საალანიო-საფაჩულიო, სახოჭოლავო); 

ზ) ხობის მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიული ორგანო თორსა-დღვაბის თემში (სოფლები: 

თორსა; დღვაბა; საბუკიო); 

თ) ხობის მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიული ორგანო ნოჯიხევის თემში (სოფლები: ნოჯიხევი; 

დასახლება; ზენი; კუთხენოჯიხევი; ნაფოშტუ); 

ი) ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანო პირველი მაისის თემში (სოფლები: 

ბულიწყუ; საკვიკვინიო; ჭიხუ); 

კ) ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანო საჯიჯაოს თემში (სოფლები: ზენი; გაღმა 

საჯიჯაო; ზუბი; ჯაპიშაქარი); 

ლ) ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანო ქარიატის თემში (სოფლები: გაღმა 

ქარიატა; გამოღმა ქარიატა); 

მ) ხობის მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიული ორგანო ქვემო ქვალონის თემში (სოფლები: 

გიმოზგონჯილი; ბულიში; გვიმარონი; დურღენა; ჭითაუშქური); 

ნ) ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანო შუა ხორგის თემში (სოფლები: გამოღმა 

შუა ხორგა; გაღმა შუა ხორგა; ყორათი); 

ო) ხობის მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიული ორგანო ჭალადიდის თემში (სოფლები: საბაჟო; 

საქორქიო; საღვამიჩავო; საჭოჭუო); 

პ) ხობის მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიული ორგანო ხამისკურის თემში (სოფლები: 

ხამისკური, საკუკავო, საქირიო); 

ჟ) ხობის მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიული ორგანო ხეთის თემში (სოფლები: ხეთა, ლარჩვა, 

ნოჩხონი, ოხვამეკარი, წინაგოლა); 

რ) ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანო სოფელ პატარა ფოთში; 

ს) ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანო სოფელ პირველ ხორგაში (სოფელი 

გამოღმა პირველი ხორგა); 

ტ) ხობის მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიული ორგანო სოფელ საგვიჩიოში; 

უ)  ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანო სოფელ ყულევში; 

ფ)  ხობის მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიული ორგანო სოფელ შავღელეში. 

ქ) ხობის მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიული ორგანო სოფელ ძველ ხიბულაში.  

3. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანოების უფლებამოსილებები განისაზღვრება 

შესაბამისი ტიპური დებულებით, რომლის პროექტს შეიმუშავებს გამგებელი და წარუდგენს 

საკრებულოს თავმჯდომარეს, საკრებულოს მიერ დამტკიცების მიზნით.“; 

ჟ) მე-17 მუხლის მე-4 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„4. გამგეობის საჯარო მოსამსახურეთა უფლებები და მოვალეობები განისაზღვრება საკრებულოს 

დადგენილებით დამტკიცებული გამგეობის შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულების 

დებულებებითა და მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიული ორგანოს დებულებით, აგრეთვე 

საკრებულოს თავმჯდომარის მიერ დამტკიცებული თანამდებობრივი ინსტრუქციებით.“ 

რ) მე-18 მუხლის მე-3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„3. გამგებელი ბრძანებას გამოსცემს გამგებლის მოადგილის (მოადგილეების), გამგეობის 

სტრუქტურული ერთეულებისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანოების 

ხელმძღვანელების, გამგეობის სხვა საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობაზე დანიშვნისა და 

თანამდებობიდან განთავისუფლების, აგრეთვე „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ 

საქართველოს ორგანული კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევებში.“. 

2. დადგენილება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე. 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

 

დადგენილება N4 

 

2012 წლის 7 თებერვალი 

 

ქ. ხობი 

 

„ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული ორგანოს დებულების დამტკიცების 

შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 25 თებერვლის N32 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 ტერიტორიული ორგანოს დებულების დამტკიცების 

შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 25 თებერვლის N32 დადგენილებაში 

(„საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე“, ვებგვერდი, 110307110, 21.03.2011 წ. სახელმწიფო 

სარეგისტრაციო კოდი: 010260020.35.106.016025) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება: 

ა) დადგენილების სათაური ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანოების დებულების დამტკიცების შესახებ“; 

ბ) დადგენილების პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„1. დამტკიცდეს „ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანოების დებულება“ თანახმად 

დანართისა.“; 

გ) დადგენილების დანართის სათაური ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანოების დებულება“; 

დ) დადგენილების დანართის პირველი მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი 

რედაქციით: 

„1. ხობის მუნიციპალიტეტის 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.“; 

ე)  დადგენილების დანართის მე-2 მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი 

რედაქციით: 

„1. ტერიტორიული ორგანო შედგება ტერიტორიული ორგანოს ხელმძღვანელის - ხობის 

მუნიციპალიტეტის რწმუნებულისა (შემდგომში - „რწმუნებული“) და ტერიტორიული ორგანოს 

მოხელეებისგან. 

2. ტერიტორიული ორგანოს საქმიანობას წარმართავს რწმუნებული, რომლის უფლებამოსილებები 

და სამსახურებრივი ფუნქციები განისაზღვრება „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ 

საქართველოს ორგანული კანონით, გამგეობის დებულებით, ამ დებულებითა და საკრებულოს 

თავმჯდომარის მიერ დამტკიცებული თანამდებობრივი ინსტრუქციით.“; 

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

რედაქციით: 

„2. დასახლებულ პუნქტში, სადაც სანოტარო ბიურო არ არის, რწმუნებული უფლებამოსილია 

შეასრულოს შემდეგი სანოტარო მოქმედებები: 

ა) დაადასტუროს ანდერძი;  
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ბ) მიიღოს ზომები სამემკვიდრეო ქონების დასაცავად;  

გ) დაამოწმოს დოკუმენტის ასლისა და ამონაწერის სისწორე 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. 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.“; 

ზ) დადგენილების დანართის მე-12 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„მუხლი 12. ტერიტორიული ორგანოს მართვა 

1. ტერიტორიული ორგანოს საქმიანობას უძღვება რწმუნებული, რომელსაც თანამდებობაზე 

ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს  მუნიციპალიტეტის გამგებელი „საჯარო სამსახურის 

შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად.  

2. 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 თანამშრომლისთვის დაკისრებული მოვალეობის 

შესასრულებლად აუცილებელ პირობებს; 

ე) წარუდგენს გამგებელს წინადადებებს მოსამსახურეთა წახალისებისა და დისციპლინური 

პასუხისმგებლობის შესახებ; 

ვ) გამგებელს პერიოდულად წარუდგენს ანგარიშს ტერიტორიული ორგანოს მიერ შესრულებულ 

სამუშაოთა შესახებ; 

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) რწმუნებულის არყოფნის შემთხვევაში, მის მოვალეობას გამგებლის დავალებით ასრულებს  

ტერიტორიული ორგანოს ერთ-ერთი მოხელე.“. 

2.   დადგენილება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე. 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

 

დადგენილება N5 

 

2012 წლის 7 თებერვალი 

 

ქ. ხობი 

 

„ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული ორგანოს ხელმძღვანელის - გამგეობის 

რწმუნებულის ბეჭდის გამოყენების წესის დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2009 წლის 28 ოქტომბრის  N134 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 ტერიტორიული ორგანოს ხელმძღვანელის - გამგეობის 

რწმუნებულის ბეჭდის გამოყენების წესის დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2009 წლის 28 ოქტომბრის  N134 დადგენილებაში  (გაზეთი „ახალი სამკუთხედი“ N28, 

სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი: 01025002035106004253) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება: 

ა) დადგენილების სათაური ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანოს ხელმძღვანელის - ხობის მუნიციპალიტეტის  

რწმუნებულის ბეჭდის გამოყენების წესის დამტკიცების შესახებ“; 

ბ) დადგენილების პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„1. დამტკიცდეს „ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანოს ხელმძღვანელის - ხობის 

მუნიციპალიტეტის რწმუნებულის ბეჭდის გამოყენების წესი“ თანახმად დანართისა.“; 

გ) დადგენილების დანართის სათაური ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანოს ხელმძღვანელის - ხობის მუნიციპალიტეტის 

რწმუნებულის ბეჭდის გამოყენების წესი“; 

დ) დადგენილების დანართის პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„მუხლი 1. 

წინამდებარე წესი შემუშავებულია საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსითა და 

„საქმისწარმოების ერთიანი წესების დამტკიცებისა და ამოქმედების შესახებ“ საქართველოს 

პრეზიდენტის 1999 წლის 1 ივლისის N414 ბრძანებულებით დადგენილი მოთხოვნების 

შესაბამისად და განსაზღვრავს ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანოს 

ხელმძღვანელის - ხობის მუნიციპალიტეტის  რწმუნებულის (შემდგომში - „რწმუნებული“) მიერ 

სამსახურებრივი ბეჭდით სარგებლობისა და შენახვის პირობებს.“; 

ე) დადგენილების დანართის მე-2  მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„1. რწმუნებულის ბეჭედი წარმოადგენს ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანოს ერთ-

ერთ ატრიბუტს და გამოიყენება როგორც ამ ტერიტორიული ორგანოს მიერ წარმოებულ 

საქმისწარმოების პროცესში შექმნილ დოკუმენტებში ასახული ინფორმაციის (მონაცემების) 

ნამდვილობის დამადასტურებელი დამატებითი რეკვიზიტი.“; 

ვ) დადგენილების დანართის მე-3  მუხლის მე-4 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„4. რწმუნებულის ბეჭდის შენახვის უფლებამოსილების სხვა პასუხისმგებელი პირისთვის 

დაკისრების შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს გამგებელი რწმუნებულის წინადადებით და იგი 

გამგებლის ბრძანებით შეიძლება დაეკისროს შესაბამისი ტერიტორიული ორგანოს საჯარო 

მოსამსახურეს.“; 



 53 

ზ) დადგენილების დანართის მე-4  მუხლის მე-2 პუნქტის  „ბ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი 

რედაქციით: 

„ბ) „ნოტარიატის შესახებ“ საქართველოს კანონითა და ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული 

ორგანოს დებულებით განსაზღვრული, რწმუნებულის მიერ გასაცემი დოკუმენტი;“; 

თ) დადგენილების დანართის მე-7  მუხლის მე-3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„3. ამ მუხლის მე-2 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული გარემოების შემთხვევაში, 

„სასამართლო და ადმინისტრაციული ორგანოების, აგრეთვე სამედიცინო და საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების მონაცემთა ბაზის ფორმირების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს 

პრეზიდენტის 2009 წლის 14 ივლისის N403 ბრძანებულების მე-4 მუხლის შესაბამისად, ბეჭდის 

ახალი ნიმუში და აღწერილობა, სხვა აუცილებელ ინფორმაციასთან ერთად დაუყოვნებლივ 

ეცნობება შესაბამის ორგანოს.“. 

2.   დადგენილება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე. 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

 

დადგენილება N6 

 

2012 წლის 7 თებერვალი 

 

ქ. ხობი 

 

„ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის დებულების დამტკიცების 

შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 9 იანვრის N2 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 ადმინისტრაციული სამსახურის დებულების 

დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 9 იანვრის N2 

დადგენილებაში („საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე“, ვებგვერდი, 16.01.2012 წ. სახელმწიფო 

სარეგისტრაციო კოდი: 010260020.35.106.016051) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით 

დამტკიცებული „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის 

დებულების“: 

ა)  მე-3 მუხლის „თ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„თ) საკონსულტაციო-სამართლებრივი დახმარება გაუწიოს გამგეობის საჯარო მოსამსახურეებს;“; 

ბ) მე-3 მუხლის „კ“ და „ლ“ქვეპუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„კ) უზრუნველყოს გამგეობის ურთიერთობა სახელმწიფო, ადგილობრივ და კერძო 

დაწესებულებებთან; 

ლ) შეისწავლოს და გააანალიზოს მუნიციპალიტეტში შემავალ თვითმმართველი ერთეულის  

ტერიტორიულ ორგანოთა მუშაობის საკითხები;“; 

გ) მე-3 მუხლის „ჟ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„ჟ) განახორციელოს გამგეობის სტრუქტურული ერთეულებისა და თვითმმართველი ერთეულის 

ტერიტორიული ორგანოების მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფა;“; 

დ) მე-5 მუხლის „ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„ა) უზრუნველყოფს გამგებლის, გამგეობის სტრუქტურული ერთეულებისა და თვითმმართველი 

ერთეულის ტერიტორიული ორგანოების იურიდიულ კონსულტირებას, სამართლებრივი 

დასკვნების მომზადებას;“; 

ე) მე-6 მუხლის „გ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„გ) უზრუნველყოფს გამგეობის საჯარო მოსამსახურეთა სამუშაოზე მიღების, სამუშაოდან 

გათავისუფლების, შვებულებაზე გასვლის, სამივლინებო, საპენსიო და სხვა დოკუმენტების 

გაფორმებას;“. 

2.   დადგენილება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                        მამუკა ჭოხონელიძე 



 55 

 

 

 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

 

დადგენილება N7 

 

2012 წლის 7 თებერვალი 

 

ქ. ხობი 

 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სოფლის მეურნეობის 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 სოფლის მეურნეობის განვითარების  

სამსახურის დებულება“ თანახმად დანართისა. 

2.   დადგენილება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე. 
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 დანართი  

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

2012  წლის 7 თებერვლის N7 დადგენილებისა 

 

 

            ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის  სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახურის 

დებულება 

 

თავი I.   

ზოგადი  დებულებანი 

 

მუხლი1. ზოგადი დებულებები  

1. დებულება განსაზღვრავს ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სოფლის მეურნეობის 

განვითარების სამსახურის (შემდგომში - „სამსახური“) დანიშნულებას, მის ფუნქციებს, ამოცანებს, 

უფლება-მოვალეობებს და მართვის ორგანიზებას. 

2. სამსახური თავის საქმიანობას წარმართავს მოქმედი კანონმდებლობის, გამგეობის დებულების, 

ამ დებულებისა და აგრეთვე საკრებულოს და ადგილობრივი თვითმმართველობის თანამდებობის 

პირების სამართლებრივი აქტების საფუძველზე. 

3. სამსახურის მოსამსახურეთა  საშტატო რიცხოვნება  განისაზღვრება ხობის მუნიციპალიტეტის  

საკრებულოს თავმჯდომარის მიერ დამტკიცებული გამგეობის საშტატო ნუსხით.  

4. სამსახურს აქვს  ბეჭედი და საკუთარი ბლანკი. 

5. სამსახურის ადგილსამყოფელია: ქალაქი ხობი, ცოტნე  დადიანის ქ. N189 

 

მუხლი 2. სამსახურის ფუნქციები 

სამსახურის ძირითადი ფუნქციებია: 

ა) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი, დაინტერესებული ფიზიკური და 

იურიდიული პირებისთვის სასოფლო-სამეურნეო კულტურების წარმოების ტექნოლოგიების 

შესახებ ინფორმაციის მომზადება და მიწოდება, ამ მიზნით კომპეტენტურ ინსტიტუტებთან და 

სპეციალისტებთან თანამშრომლობა; 

ბ) საქართველოს მთავრობის და საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ დაგეგმილი სოფლის 

მეურნეობის განვითარების პროექტების განხორციელების ხელშეწყობა; 

გ) საინვესტიციო პროექტების განხორციელების ხელშეწყობა და დაინტერესებულ პირთა საჭირო 

ინფორმაციით უზრუნველყოფა; 

დ) სასურსათო პროდუქტების გადამამუშავებელი, შესანახი ინფრასტრუქტურის, სასოფლო-

სამეურნეო მანქანა-დანადგარების, მომსახურების ცენტრების და სასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწების შესახებ ინფორმაციის კონსოლიდაცია და დაინტერესებული 

უწყებებისთვის (პირებისთვის) მიწოდება; 

ე) მელიორაციის სფეროში საქართველოს მთავრობის და საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ 

დაგეგმილი პროექტების განხორციელების ხელშეწყობა უფლებამოსილების ფარგლებში. 

 

მუხლი 3. სამსახურის სტრუქტურა 

1. სამსახურს ხელმძღვანელობს სამსახურის უფროსი, რომელსაც „საჯარო სამსახურის შესახებ“ 

საქართველოს კანონით დადგენილი წესით თანანმდებობაზე ნიშნავს და თანანმდებობიდან 

ათავისუფლებს მუნიციპალიტეტის გამგებელი. სამსახურის უფროსის არყოფნის შემთხვევაში, 

სამსახურის უფროსის უფლება–მოვალეობებს ახორციელებს სამსახურის ერთ-ერთი 

თანამშრომელი; 

2. სამსახურის საჯარო მოხელეებს „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის 

შესაბამისად თანანმდებობაზე ნიშნავს და თანანმდებობიდან ათავისუფლებს გამგებელი; 
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3. სამსახურის მოსამსახურეთა სამსახურებრივი ფუნქციები განისაზღვრება თანამდებობრივი 

ინსტრუქციებით, რომელსაც დადგენილი წესით გამგებლის წარდგინებით ამტკიცებს 

საკრებულოს თავმჯდომარე; 

4. სამსახური ანგარიშვალდებულია ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის წინაშე. 

 

თავი II. 

სამსახურის ხელმძღვანელობა და პერსონალი 

 

მუხლი 4. სამსახურის უფროსი 

სამსახურის უფროსი: 

ა) ხელმძღვანელობს და წარმართავს სამსახურის  საქმიანობას და პასუხისმგებელია სამსახურის 

მიერ დაკისრებული ამოცანებისა  და ფუნქციების შესრულებაზე; 

ბ) წარუდგენს გამგებელს წინადადებებს სამსახურის საკადრო საკითხებთან დაკავშირებით, 

მოსამსახურეთა წახალისებისა და მათთვის დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების, 

მოსამსახურეთა მიერ მორიგი და დამატებითი შვებულების გამოყენების, მოსამსახურეთა 

მივლინებების, კვალიფიკაციის ამაღლების შესახებ; 

გ) განსაზღვრავს სამსახურის საქმიანობის ორგანიზებისა და დაგეგმვის წესს, სამსახურის 

მოსამსახურეთა თანამდებობრივ-ფუნქციონალურ მოვალეობებს დამტკიცებული ინსტრუქციის 

შესაბამისად; 

დ)  ხელს აწერს მის კომპეტენციას მიკუთვნებულ დოკუმენტებს; 

ე)  ორგანიზებას უწევს მოქალაქეების წინადადებების, განცხადებების, საჩივრების განხილვას, 

აწარმოებს მათ პირად მიღებას; 

ვ) ახორციელებს მოქმედი კანონმდებლობით განსაზღვრულ სხვა უფლება-მოვალეობებს. 

 

მუხლი 5. სამსახურის მოსამსახურეების უფლებები 

სამსახურის მოსამსახურეს უფლება აქვს: 

ა) გააჩნდეს შესაბამისი სამუშაო პირობები, ისარგებლოს სამსახურში საოფისე ინვენტარითა და 

ტექნიკით; 

ბ) თანამდებობრივ უფლებამოსილებათა განსახორციელებლად მოითხოვოს და მიიღოს 

ინფორმაცია გამგეობის ხელმძღვანელობისგან, გამგეობის სტრუქტურული ერთეულების და 

თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიული ორგანოების მოსამსახურეებისგან; 

გ) უარი თქვას ისეთი დავალების შესრულებაზე, რომელიც არ შეესაბამება მის სამუშაოთა 

აღწერილობას, გარდა კანონით გათვალისწინებული შემთხვევებისა; 

დ) მიიღოს თანამდებობრივი სარგო, პრემია და მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული 

სხვა დანამატები; 

ე)   აუნაზღაურდეს სამსახურებრივი მივლინების ხარჯები; 

ვ)   ისარგებლოს ყოველწლიური კუთვნილი ანაზღაურებადი  შვებულებით; 

ზ)  ისარგებლოს მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი სხვა უფლებებით. 

 

მუხლი 6. სამსახურის მოსამსახურეების ვალდებულებები 

სამსახურის მოსამსახურე ვალდებულია: 

ა) საქმიანობა წარმართოს მოქმედი კანონმდებლობის, ვალდებულებისა და საკრებულოს და 

ადგილობრივი თვითმმართველობის თანამდებობის პირების სამართლებირვი აქტების 

შესაბამისად; 

ბ) შეასრულოს შესაბამისი დებულებითა და სამუშაოთა აღწერილობით განსაზღვრული 

სამსახურებრივი ფუნქციები; 

გ)  დაიცვას გამგეობის შინაგანაწესი; 

დ) შეასრულოს სამუშაო გეგმებით გათვალისწინებული სამუშაოები; 

ე) დადგენილი პერიოდულობით და წესით, აგრეთვე ზემდგომი თანამდებობის პირის დავალების 

შესაბამისად მოამზადოს და წარადგინოს ანგარიშები შესრულებული  სამუშაოს შესახებ; 

ვ)   გაუფრთხილდეს სამსახურის ქონებას, არ დაუშვას მისი არადანიშნულებით გამოყენება; 
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ზ)  იზრუნოს  კვალიფიკაციის ამაღლებაზე; 

თ) შეასრულოს მოქმედი კანონმდებლობით და საკრებულოს და ადგილობრივი 

თვითმმართველობის თანამდებობის პირთა სამართლებირვი აქტებით განსაზღვრული სხვა 

მოვალეობები. 

                                          

                                                  

თავი III.  

დასკვნითი დებულებანი 

 

მუხლი 9. სამსახურის დებულების დამტკიცება და მასში ცვლილების შეტანა 

1. სამსახურის დებულებას ხობის  მუნიციპალიტეტის გამგებლის წინადადების საფუძველზე 

საკრებულოს თავმჯდომარის წარდგინებით ამტკიცებს ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო. 

2. დებულებაში ცვლილების შეტანა ხორციელდება მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ.      

 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                        მამუკა ჭოხონელიძე 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

 

დადგენილება N8 

 

2012 წლის 7 თებერვალი 

 

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“, ვებ.გვერდი 

110307104,21/03/2011წ სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი: 010260020.35.106.016019) შეტანილ 

იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის  

ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის დებულების“: 

ა)  მე-2 მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

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

კავშირგაბმულობა, ენერგეტიკა, საბინაო-კომუნალური და საგზაო მეურნეობები), 

ინფრასტრუქტურისა და საყოფაცხოვრებო მომსახურების მართვა;“; 

ბ)   მე-3 მუხლის „ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„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 ერთეულების, თვითმმართველი 

ერთეულის ტერიტორიული ორგანოების, დაწესებულებებისა და საწარმოების წარმომადგენლები, 

სპეციალისტები და მოითხოვოს მათგან ინფორმაცია;“; 

გ)   მე-7 მუხლის „ღ“ ქვეპუნქტი ამოღებულ იქნეს. 

2.   დადგენილება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე. 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

 

დადგენილება N9 

 

2012 წლის 7 თებერვალი 

 

ქ. ხობი 

 

„ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დებულების (რეგლამენტის) დამტკიცების შესახებ“ 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2008 წლის 25 დეკემბრის N109 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 დებულების (რეგლამენტის) დამტკიცების შესახებ“ 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2008 წლის 25 დეკემბრის N109 დადგენილებაში (გაზეთი 

„ახალი სამკუთხედი“ N1-2 16.01.2009 წ. სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი: 

01025002035106004047) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული „ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დებულების (რეგლამენტის)“: 

ა) მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„გ) საკრებულოს დებულების (რეგლამენტის), საკრებულოს კომისიების, საკრებულოს აპარატის, 

გამგეობის, გამგეობის სტრუქტურული ერთეულებისა და თვითმმართველი ერთეულის 

ტერიტორიული ორგანოს დებულებათა დამტკიცება და მათში ცვლილებების შეტანა;“; 

ბ) მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტის „უ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„უ) საკრებულოს დასამტკიცებლად წარუდგენს გამგებლის მიერ წარმოდგენილ გამგეობის 

დებულებას, გამგეობის სტრუქტურული ერთეულებისა და თვითმმართველი ერთეულის 

ტერიტორიული ორგანოების დებულებებს;“; 

გ) 44-ე მუხლის მე-3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„3. საკრებულოს გამსვლელი სხდომების ჩატარების ორგანიზაციულ უზრუნველყოფას ახდენს 

საკრებულოს აპარატი თვითმმართველი ერთეულის შესაბამისი ტერიტორიული ორგანოს 

ხელმძღვანელთან -  რწმუნებულთან ერთად.“. 

2. დადგენილება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე. 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

 

დადგენილება N10 

 

2012 წლის 7 თებერვალი 

 

ქ. ხობი 

 

„ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის მოსამსახურეთა 

თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2010 წლის 12 ივლისის N6 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის, 

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონისა და „ავტონომიური რესპუბლიკების 

ხელისუფლებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების საჯარო მოსამსახურეთა 

შრომის ანაზღაურების მოწესრიგების თაობაზე“ საქართველოს პრეზიდენტის 2005 წლის 29 

აგვისტოს N726 ბრძანებულების შესაბამისად, ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: 

 

1. „ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის მოსამსახურეთა 

თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2010 წლის 12 ივლისის N6 დადგენილებაში (გაზეთი „ახალი სამკუთხედი“ N15-16 

(7025) 26.07.2010 წ. სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი: 01025002035106004442) შეტანილ იქნეს 

ცვლილება და დადგენილების დანართი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 

„დანართი 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის მოსამსახურეთა  

თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთები 

 

N თანამდებობათა დასახელება 
თანამდებობრივი სარგოს 

განაკვეთი(ლარი) 

1. საკრებულოს თავმჯდომარე 2360 

2. გამგებელი 2360 

3. საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე 1100 

4. გამგებლის მოადგილე 900 

5. საკრებულოს კომისიის თავმჯდომარე 650 

6. საკრებულოს ფრაქციის თავმჯდომარე 650 

7. საკრებულოს აპარატის უფროსი 700 

8. გამგეობის სამსახურის უფროსი 700 

9. 
თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიული ორგანოს 

ხელმძღვანელი - თვითმმართველი ერთეულის რწმუნებული 
700 

10. გამგეობის სამსახურის განყოფილების უფროსი 500 

11. გამგებლის თანაშემწე 450 

12. სხვა უფროსი საჯარო თანამდებობის პირი 450 
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13. მთავარი სპეციალისტი 420 

14. წამყვანი სპეციალისტი 390 

15. უფროსი სპეციალისტი 370 

16. სპეციალისტი 350.“. 

 

2. დადგენილება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე და მისი მოქმედება გავრცელდეს 2012 

წლის 1 თებერვლიდან წარმოშობილ ურთიერთობებზე. 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

 

დადგენილება N11 

 

2012 წლის 7 თებერვალი 

 

ქ. ხობი 

 

 

„ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 27 დეკემბრის N56 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. გაიზარდოს ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები 384.4 

ათასი ლარით, მათ შორის:  

ა) 300,0 ათასი ლარით - შემოსავლების მუხლი „ქონების გადასახადი საქართველოს საწარმოთა 

ქონებაზე (გარდა მიწისა)“; 

ბ) 10,1 ათასი ლარით - შემოსავლების მუხლი „ქონების გადასახადი არასასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწაზე“; 

გ) 35,0 ათასი ლარით - შემოსავლების მუხლი ,,ქონების გადასახადი სასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწაზე“; 

დ) 20,0 ათასი ლარით - შემოსავლების მუხლი „მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული 

უფლებამოსილების განსახორციელებლად“; 

ე) 17,5 ათასი ლარით - შემოსავლების მუხლი „ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული 

ტერიტორიის დასუფთავებისათვის“; 

ვ) 1,8 ათასი ლარით - შემოსავლების მუხლი „შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან“. 

2. შემცირდეს ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები 0,5 

ათასი ლარით (შემოსავლების მუხლი „შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან“).  

3. 328,2 ათასი ლარით გაიზარდოს ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის 

ბალანსში „ფინანსური აქტივების ცვლილება“ („ვალუტა და დეპოზიტების კლება“). 

4. შემცირდეს ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივ ბიუჯეტში: 

ა) აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების ასიგნებები - 20,0 ათასი ლარით 

(გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის „საქონელი და მომსახურების“ მუხლის „ოფისის 

ხარჯები“ (ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი „შენობა-ნაგებობების მიმდინარე რემონტის 

ხარჯის“ ასიგნება)); 

ბ)  ინფრასტრუქტურის მშენებლობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის ასიგნებები - 119,7 

ათასი ლარით, მათ შორის:  

ბ.ა) 90,0 ათასი ლარით - გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯების 

ასიგნება; 

ბ.ბ) 16,2 ათასი ლარით - წყლის სისტემის რეაბილიტაციისა და ექსპლოატაციის ასიგნება, 13,5 

ათასი ლარით - საკანალიზაციო და სამელიორაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის 

ღონისძიებების ასიგნებება; 
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გ) საგანმანათლებო ღონისძიებების ხარჯების ასიგნება - 12,7 ათასი ლარით (ა(ა)იპ „ხობის 

მუნიციპალიტეტის განათლების ცენტრის“ დაფინანსება (მუხლი „სუბსიდიები“)). 

5. „ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებების 

გადანაწილების წესის დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 12 

ივლისის N5 დადგენილების შესაბამისად, შეტანილ იქნეს ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 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 2012 წლის 26 იანვრის N61 ბრძანებით, ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტით 

გამოყოფილ ასიგნებებში 1,4 ათასი ლარით შემცირდა „საქონელი და მომსახურების“ მუხლის 

„ოფისის ხარჯების“ ასიგნება, 3,0 ათასი ლარით - „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის  

ასიგნება და, შესაბამისად,  1,41 ათასი  ლარით გაიზარდა „შრომის ანაზღაურების“ მუხლის 

ასიგნება, 0,2 ათასი ლარით - „საქონელი და მომსახურების“ მუხლის „ოფისის ხარჯების“  

ასიგნება, 2,7 ათასი  ლარით - „საქონელი და მომსახურების“ მუხლის „ტრანსპორტისა და 

ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯების“ ასიგნება, ხოლო 0,1 ათასი ლარით - 

„საქონელი და მომსახურების“ მუხლის „სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურების“ ასიგნება; 
ბ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 27 იანვრის N64 ბრძანებით,  ა(ა)იპ „ხობის 

მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანებისთვის“ ხობის მუნიციპალიტეტის 

ადგილობრივი ბიუჯეტით გამოყოფილ ასიგნებებში 0,1 ათასი ლარით შემცირდა „საქონელი და 

მომსახურების“ მუხლის „შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურების“ ასიგნება და, შესაბამისად, 0,1 

ათასი ლარით გაიზარდა „საქონელი და მომსახურების“ მუხლის „სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურების“ ასიგნება. 

6. ამ დადგენილების პირველი და მე-4 პუნქტებით განხორციელებული ცვლილებებით 

მიღებული შემოსულობების ზრდისა და გამოთავისუფლებული  თანხების მთლიანი მოცულობა 

- 864,5 ათასი ლარი მიიმართოს შემდეგ ღონისძიებათა დასაფინანსებლად: 

ა) აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების ხარჯებზე - 411,2 ათასი ლარი, მათ 

შორის:  

ა.ა) 30,0 ათასი ლარი - ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის 

„საქონელი და მომსახურების“ მუხლის „ოფისის ხარჯების“ ასიგნებაზე (ეკონომიკური 

კლასიფიკაციის მუხლი „ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, 

ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და საგამომცემლო-სასტამბო ხარჯების“ ასიგნება); 

ა.ბ) 100,0 ათასი ლარი - ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის 

„არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის ასიგნებაზე; 

ა.გ) 0,4 ათასი ლარი - ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახურის 

„საქონელი და მომსახურების“ მუხლის „ოფისის ხარჯების“ ასიგნებაზე; 

ა.დ) 116,8 ათასი ლარი - ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანოების ასიგნებაზე, მათ 

შორის: 115,1 ათასი ლარი - „შრომის ანაზღაურების“ მუხლის ასიგნებაზე, 1,7 ათასი ლარი -  

„შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურების“ მუხლის ასიგნებაზე; 

ა.ე) 144,0 ათასი ლარი - „წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვისა და 

სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფის“ ასიგნებაზე, მათ 

შორის: 116,6 ათასი ლარი - მუხლი ,,პროცენტი“, 27,4 ათასი ლარი - მუხლი ,,ვალდებულებების 

კლება“; 

ა.ვ) 20,0 ათასი ლარი - ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სოფლის მეურნეობის განვითარების 

სამსახურის ასიგნებებზე, მათ შორის: 18,5 ათასი ლარი - „შრომის ანაზღაურების“ მუხლის 

ასიგნებაზე, 1,5 ათასი ლარი - „საქონელი და მომსახურების“ მუხლის „ოფისის ხარჯების“ 

ასიგნებაზე; 

ბ) 85,7 ათასი ლარი - ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სახანძრო დაცვისა და სამაშველო 

სამსახურის ასიგნებებზე, მათ შორის:  

ბ.ა) 31,5 ათასი ლარი - „შრომის ანაზღაურების“ მუხლის ასიგნებაზე; 
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ბ.ბ) 54,2 ათასი ლარი - „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის ასიგნებაზე; 

გ) 259,7 ათასი ლარი - ინფრასტრუქტურის მშენებლობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის 

ხარჯების ასიგნებებზე, მათ შორის: 

გ.ა) 70,9 ათასი ლარი - გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯების 

ასიგნებაზე; 

გ.ბ) 12,5 ათასი ლარი - სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობის, 

რეაბილიტაციისა და ექსპლოატაციის ასიგნებებზე; 

გ.გ) 23,3 ათასი ლარი - წყლის სისტემის რეაბილიტაციისა და ექსპლოატაციის ასიგნებებზე; 

გ.დ) 46,1 ათასი ლარი - საკანალიზაციო და სამელიორაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის 

ღონისძიებების ასიგნებებზე; 

გ.ე) 27,6 ათასი ლარი - შპს „ხობი დასუფთავება და განათებას“ სუბსიდიის ასიგნებაზე; 

გ.ვ) 79,3 ათასი ლარი - კეთილმოწყობის ღონისძიებების ასიგნებებზე; 

დ) 104,3 ათასი ლარი - საგანმანათლებო ღონისძიებების ხარჯების ასიგნებაზე, მათ შორის: 

დ.ა) 11,0 ათასი ლარი - საჯარო სკოლების დაფინანსებაზე (მუხლი „არაფინანსური აქტივების 

ზრდის“ ასიგნება); 

დ.ბ) 6,5 ათასი ლარი - სკოლამდელი განათლების დაფინანსებაზე (მუხლი „არაფინანსური 

ატივების ზრდის“ ასიგნება); 

დ.გ) 86,8 ათასი ლარი - ა(ა)იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლის“ სუბსიდიის 

ასიგნებაზე; 

ე) 3,6 ათასი ლარი - სპორტული და კულტურული ღონისძიებების ხარჯების ასიგნებაზე 

(სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება, მუხლი „სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება“). 

7. ამ დადგენილების პირველი-მე-6 პუნქტებით განხორციელებული ცვლილებების 

გათვალისწინებით, „ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების 

შესახებ“  ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 27 დეკემბრის N56 დადგენილებაში 

(„საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე“,  ვებგვერდი, 120103033, 04.01.2012 წ. სახელმწიფო 

სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.106.016049) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება: 

ა) დადგენილების პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„1. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ბალანსი 

თანახმად N1 დანართისა: 

ა) ბიუჯეტის შემოსავლები - 6659,8 ათასი ლარით (აქედან: გადასახადები 6014,3 ათასი ლარი; 

გრანტები - 203,0 ათასი ლარი;  სხვა შემოსავლები - 442,5 ათასი ლარი); 

ბ) ბიუჯეტის ხარჯები - 5794,2 ათასი ლარით (აქედან: შრომის ანაზღაურება - 1579,0 ათასი ლარი; 

საქონელი და მომსახურება - 1121,4 ათასი ლარი; პროცენტი 185,7 ათასი ლარი; სუბსიდიები - 

2620,1 ათასი ლარი; სოციალური უზრუნველყოფა - 288,0 ათასი ლარი); 

გ) საოპერაციო სალდო - 865,6 ათასი ლარით; 

დ) არაფინასური აქტივების ცვლილება - 1184,7 ათასი ლარით; 

ე) მთლიანი სალდო -  -319,1 ათასი ლარით; 

ვ) ფინასური აქტივების ცვლილება -  -525,9 ათასი ლარით.“; 

ბ) დადგენილების მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„2. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები, 

გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანახმად  N2 დანართისა, მათ შორის: 

ა) შემოსულობები - 6903,8 ათასი ლარით (აქედან: შემოსავლები - 6659,8 ათასი ლარი; 

არაფინანსური აქტივების კლება - 244,0 ათასი ლარი); 

ბ) გადასახდელები - 7429,7 ათასი ლარით (აქედან: ხარჯები - 5794.2 ათასი ლარი; არაფინანსური 

აქტივების ზრდა - 1428,7 ათასი ლარი; ვალდებულებების კლება - 206,8  ათასი ლარი); 

გ) ნაშთის ცვლილება - -525,9 ათასი ლარით.“; 

გ) დადგენილების მე-5 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„5. ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური 

აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს თანახმად N5 დანართისა, მათ შორის: 

ა) საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება - 2603,0 ათასი ლარით;  

ბ) თავდაცვა - 97,4 ათასი ლარით; 



 66 

გ) საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - 557,0 ათასი ლარით; 

დ) ეკონომიკური საქმიანობა - 293,2 ათასი ლარით; 

ე) გარემოს დაცვა - 751,2 ათასი ლარით; 

ვ) საბინაო კომუნალური მეურნეობა - 490,6 ათასი ლარით; 

ზ) ჯანმრთელობის დაცვა - 129,9 ათასი ლარით; 

თ) დასვენება, კულტურა და რელიგია - 873,8 ათასი ლარით; 

ი) განათლება - 1261,1  ათასი ლარით; 

კ) სოციალური დაცვა - 372,5 ათასი ლარით.“; 

დ) დადგენილების დანართი 1 ჩამოყალიბდეს თანახმად ამ დადგენილების პირველი დანართისა; 

ე) დადგენილების დანართი 2 ჩამოყალიბდეს თანახმად ამ დადგენილების მე-2 დანართისა; 

ვ) დადგენილების დანართი 3 ჩამოყალიბდეს თანახმად ამ დადგენილების მე-3 დანართისა; 

ზ) დადგენილების დანართი 4 ჩამოყალიბდეს თანახმად ამ დადგენილების მე-4 დანართისა; 

თ) დადგენილების დანართი 5 ჩამოყალიბდეს თანახმად ამ დადგენილების მე-5 დანართისა. 

8. დადგენილება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

 

 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                        მამუკა ჭოხონელიძე 
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დანართი 1 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2012 წლის  7 თებერვლის N11   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 6 659,8 

gadasaxadebi 5 180,9 6 014,3 

grantebi 1 482,9 203,0 

sxva Semosavlebi 524,4 442,5 

  

xarjebi 5 055,6 5 794,2 

Sromis anazRaureba 1 324,8 1 579,0 

saqoneli da momsaxureba 986,4 1 121,4 

procenti 85,0 185,7 

subsidiebi 2 353,3 2 620,1 

grantebi 0,0 0,0 

socialuri uzrunvelyofa 306,1 288,0 

sxva xarjebi 0,0 0,0 

  

saoperacio saldo 2 132,6 865,6 

  

arafinansuri aqtivebis cvlileba 2 393,1 1 184,7 

zrda  2 493,1 1 428,7 

kleba 100,0 244,0 

  

mTliani saldo -260,5 -319,1 

  

finansuri aqtivebis cvlileba -301,8 -525,9 

zrda 76,2 0,0 

valuta da depozitebi 76,2   

sesxebi 0,0 0,0 

aqciebi da sxva kapitali     

kleba 378,0 525,9 

valuta da depozitebi 378,0 525,9 

sesxebi 0,0 0,0 

aqciebi da sxva kapitali 0,0 0,0 

  

valdebulebebis cvlileba -41,3 -206,8 

zrda 0,0 0,0 

sagareo 0,0 0,0 

saSinao 0,0 0,0 

kleba 41,3 206,8 

sagareo     

saSinao 41,3 206,8 

  

balansi 0,0 0,0 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                        მამუკა ჭოხონელიძე 
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დანართი 2 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2012 წლის 7  თებერვლის N11  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 6 903,8 

Semosavlebi 7 188,2 6 659,8 

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 7 429,7 

xarjebi 5 055,6 5 794,2 

arafinansuri aqtivebis zrda 2 493,1 1 428,7 

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

valdebulebebis kleba 41,3 206,8 

  

naSTis cvlileba -301,8 -525,9 

 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                        მამუკა ჭოხონელიძე 
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დანართი 3 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2012 წლის  7 თებერვლის N11  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 6 903,8 

  Semosavlebi 7 188,2 6 659,8 

 
 

arafinansuri aqtivebis kleba 100,0 244,0 

 
 

finansuri aqtivebis kleba 0,0 0,0 

 
 

valdebulebebis zrda 0,0 0,0 

 
 

  

  Semosavlebi 7 188,2 6 659,8 

11 gadasaxadebi 5 180,9 6 014,3 

11111 saSemosavlo gadasaxadi      

11311 qonebis gadasaxadi 5 180,9 6 014,3 

113111 saqarTvelos sawarmoTa qonebaze (garda miwisa)         3 060,0 3 818,0 

113112 ucxour sawarmoTa qonebaze (garda miwisa)     

113113 fizikur pirTa qonebaze (garda miwisa)     

113114 sasoflo-sameurneo daniSnulebis miwaze                                80,0 167,0 

113115 arasasoflo-sameurneo daniSnulebis miwaze                                            2 040,9 2 029,3 

1136 sxva gadasaxadebi qonebaze     

116 sxva gadasaxadebi     

13 grantebi 1 482,9 203,0 

131 saerTaSoriso organizaciebidan miRebuli grantebi     

132 
ucxo qveynebis mTavrobebidan an maTi 

warmomadgenlobebidan miRebuli grantebi 
    

133 
saxelmwifo mmarTvelobis sxvadasxva donis 

organizaciebidan miRebuli grantebi 
1 482,9 203,0 

  gaTanabrebiTi transferi     

  

miznobrivi transferi delegirebuli 

uflebamosilebis gansaxorcieleblad 180,0 203,0 

  specialuri transferi 1 302,9 0,0 

  

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   

14 sxva Semosavlebi 524,4 442,5 

141 Semosavlebi sakuTrebidan 113,0 85,0 

1411 procentebi     

  dividendebi     

  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     
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142 saqonlisa da momsaxurebis realizacia 178,7 207,8 

1422 administraciuli mosakreblebi da gadasaxdelebi 48,0 47,3 

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 37,3 

142299 sxva araklasificirebuli mosakrebeli     

1423 
arasabazro wesiT gayiduli saqoneli da 

momsaxureba 130,7 160,5 

14231 Semosavlebi saqonlis realizaciidan     

14232 Semosavlebi momsaxurebis gawevidan 130,7 160,5 

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 

2012 წლის 7  თებერვლის N11  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 7 429,7 

    momuSaveTa ricxovnoba 203,0 520,0 

    xarjebi 5 055,6 5 794,2 

    Sromis anazRaureba 1 324,8 1 579,0 

    saqoneli da momsaxureba 986,4 1 121,4 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba 38,1 40,6 

        mivlinebebi 10,3 10,9 

        ofisis xarjebi 257,7 309,8 

        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 
187,0 223,7 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 468,0 506,6 

    procenti 85,0 185,7 

    subsidiebi 2 353,3 2 620,1 

    grantebi 0,0 0,0 

    socialuri uzrunvelyofa 306,1 288,0 

    sxva xarjebi 0,0 0,0 

    arafinansuri aqtivebis zrda 2 493,1 1 428,7 

    finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 

    valdebulebebis kleba 41,3 206,8 

  
01 00 

xobis municipalitetis warmomadgenlobiTi 

da aRmasrulebeli organoebi 
1 810,0 2 603,0 

    momuSaveTa ricxovnoba 160,0 161,0 

    xarjebi 1 716,9 2 139,7 

    Sromis anazRaureba 1 073,3 1 280,2 

    saqoneli da momsaxureba 558,6 673,8 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba 27,2 29,7 

        mivlinebebi 7,4 8,0 

        ofisis xarjebi 202,0 257,0 

        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 
0,0 0,0 

  
  

    transportisa da teqnikis 

eqsploataciis da movla-Senaxvis xarjebi 
120,5 148,8 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 189,4 217,4 

    procenti 85,0 185,7 
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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 

    arafinansuri aqtivebis zrda 51,8 256,5 

    finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 

    valdebulebebis kleba 41,3 206,8 

  

01 01 xobis municipalitetis sakrebulo 362,0 471,1 

    momuSaveTa ricxovnoba 27,0 25,0 

70111   xarjebi 354,3 388,5 

    Sromis anazRaureba 236,3 239,0 

    saqoneli da momsaxureba 118,0 149,5 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi 1,2 1,2 

        ofisis xarjebi 48,9 65,1 

        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 71,5 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 9,5 11,7 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

70111   arafinansuri aqtivebis zrda 7,7 82,6 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  

01 02 xobis municipalitetis gamgeoba 1 214,8 1 626,7 

    momuSaveTa ricxovnoba 133,0 136,0 

70111   xarjebi 1 170,7 1 452,8 

    Sromis anazRaureba 837,0 1 041,2 

    saqoneli da momsaxureba 333,7 411,6 

      StatgareSe momuSaveTa anazRaureba 27,2 29,7 

        mivlinebebi 6,2 6,8 

        ofisis xarjebi 153,1 191,9 

        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 

    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 44,1 173,9 

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

  
01 02 01 

xobis municipalitetis gamgeobis 

administraciuli samsaxuri 
461,2 663,3 

    momuSaveTa ricxovnoba 25,0 25,0 

    xarjebi 427,8 498,6 

    Sromis anazRaureba 200,5 218,4 

    saqoneli da momsaxureba 227,3 280,2 

     StatgareSe momuSaveTa anazRaureba 13,6 12,6 

        mivlinebebi 2,4 2,4 

        ofisis xarjebi 83,1 100,9 

        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 33,4 164,7 

    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     

    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 
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        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 41,1 

    momuSaveTa ricxovnoba 5,0 5,0 

    xarjebi 35,5 41,1 

    Sromis anazRaureba 32,5 37,1 

    saqoneli da momsaxureba 3,0 4,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi 0,5 0,5 

        ofisis xarjebi 2,5 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 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     



 75 

  
  

    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     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda 1,0 1,0 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  01 02 08 soflis meurneobis ganviTarebis samsaxuri 0,0 20,0 

    momuSaveTa ricxovnoba   3,0 

    xarjebi 0,0 20,0 

    Sromis anazRaureba   18,5 

    saqoneli da momsaxureba 0,0 1,5 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi   1,5 

        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     
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    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  

01 02 12 
xobis municipalitetis gamgeobis  

teritoriuli organoebi 
435,5 607,4 

    momuSaveTa ricxovnoba 71,0 71,0 

    xarjebi 435,5 606,1 

    Sromis anazRaureba 376,4 530,9 

    saqoneli da momsaxureba 59,1 75,2 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba 6,1 8,7 

        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     

70112   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      
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    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     

70112   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  

01 07 

wina periodSi warmoqmnili valdebulebebis 

dafarva da sasamarTlos gadawyvetilebebis 

aRsrulebis finansuri uzrunvelyofa 

126,3 392,5 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7016   xarjebi 85,0 185,7 

    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 85,0 185,7 

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba 41,3 206,8 

  
02 00 

xobis municipalitetis gamgeobis saxanZro 

dacvisa da samaSvelo samsaxuri 
278,7 388,4 

    momuSaveTa ricxovnoba 35,0 41,0 

7032   xarjebi 263,9 319,2 

    Sromis anazRaureba 198,6 243,1 

    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     

    sxva xarjebi     

7032   arafinansuri aqtivebis zrda 14,8 69,2 

    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   
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    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 

    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     
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    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 1 535,0 

    momuSaveTa ricxovnoba 0,0 9,0 

    xarjebi 588,7 676,5 

    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 375,5 460,5 

    grantebi 0,0 0,0 

    socialuri uzrunvelyofa 0,0 0,0 

    sxva xarjebi 0,0 0,0 

    arafinansuri aqtivebis zrda 2 208,5 858,5 

    finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 

    valdebulebebis kleba 0,0 0,0 

  
05 01 

gzebis mSeneblobis, rekonsruqciisa da 

movla-Senaxvis xarjebi 
741,9 108,9 

    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 78,9 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  05 02 veterinariis xarjebi 22,0 10,0 

    momuSaveTa ricxovnoba     

70455   xarjebi 22,0 10,0 
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    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     

70455   arafinansuri aqtivebis zrda 0,0 0,0 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  
05 03 

sarwyavi arxebis da napirsamagri nagebobebis 

mowyoba, reabilitacia da eqsploatacia 
591,5 174,3 

    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 591,5 174,3 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  
05 04 

wylis sistemis reabilitacia da 

eqsploatacia 
147,0 106,3 

    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     
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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   15,0 

    procenti     

    subsidiebi 0,0 0,0 

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7063   arafinansuri aqtivebis zrda 147,0 91,3 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  
05 05 

sakanalizacio da sameloracio sistemebis 

mowyoba-reabilitaciis RonisZiebebi 
312,1 144,7 

    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 312,1 144,7 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  05 06 Sps `xobi dasufTaveba da ganaTeba~ 375,5 460,5 

    momuSaveTa ricxovnoba   9,0 

7061   xarjebi 375,5 460,5 

    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 375,5 460,5 

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     
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    sxva xarjebi     

7061   arafinansuri aqtivebis zrda 0,0 0,0 

    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 437,9 384,3 

    momuSaveTa ricxovnoba     

    xarjebi 0,0 15,0 

    Sromis anazRaureba     
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    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 437,9 369,3 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  06 00 saganmanaTleblo RonisZiebebi 1 195,5 1 261,1 

    momuSaveTa ricxovnoba 0,0 262,0 

    xarjebi 1 051,3 1 124,1 

    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 1 124,1 

    grantebi 0,0 0,0 

    socialuri uzrunvelyofa 0,0 0,0 

    sxva xarjebi 0,0 0,0 

    arafinansuri aqtivebis zrda 144,2 137,0 

    finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 

    valdebulebebis kleba 0,0 0,0 

  06 01  skolamdeli ganaTlebis dafinanseba 691,3 716,8 

    momuSaveTa ricxovnoba   153,5 

7091   xarjebi 668,8 590,8 

    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 668,8 590,8 

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7091   arafinansuri aqtivebis zrda 22,5 126,0 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  06 02 sajaro skolebis dafinanseba 121,8 56,0 

    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 11,0 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  
06 03 

a(a)ip `xobis municipalitetis ganaTlebis 

centri~ 
327,2 305,1 

    momuSaveTa ricxovnoba   69,0 

    xarjebi 319,9 305,1 

    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     

    subsidiebi 319,9 305,1 

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda 7,3   
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    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     

  
06 03 

a(a)ip `xobis municipalitetis safexburTo 

skola~ 
0,0 86,8 

    momuSaveTa ricxovnoba   15,5 

    xarjebi 0,0 86,8 

    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   86,8 

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  07 00 sportuli da kulturuli RonisZiebebi 912,5 873,8 

    momuSaveTa ricxovnoba 0,0 94,0 

    xarjebi 844,7 873,8 

    Sromis anazRaureba 0,0 0,0 

    saqoneli da momsaxureba 48,0 52,7 
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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 48,0 52,7 

    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 31,6 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7081   xarjebi 29,5 31,6 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 29,5 31,6 

        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 31,6 

    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     

    procenti     

    subsidiebi 330,0 315,6 

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     
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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     

    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 
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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 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 129,8 214,4 

    grantebi 0,0 0,0 

    socialuri uzrunvelyofa 306,1 288,0 

    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 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 
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    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) ,,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   84,5 

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa 79,5   

    sxva xarjebi     

7102   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  
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      
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    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 

    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     



 93 

        kvebis xarjebi     

        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     

        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     

 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                        მამუკა ჭოხონელიძე 
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დანართი 5 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2012 წლის  7  თებერვლის N11   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 2 603,0 

7011 

aRmasrulebeli da warmomadgenlobiTi organoebis 

saqmianobis uzrunvelyofa, finansuri da fiskaluri 

saqmianoba, sagareo urTierTobebi 

1 671,7 2 197,6 

70111 
aRmasrulebeli da warmomadgenlobiTi organoebis 

saqmianobis uzrunvelyofa 
1 576,8 2 097,8 

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  126,3 392,5 

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 344,2 557,0 

7031 policiis samsaxuri da saxelmwifo dacva 65,5 168,6 

7032 xanZarsawinaaRmdego dacva 278,7 388,4 

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 1 355,4 293,2 

7041 
saerTo ekonomikuri, komerciuli da SromiT 

resursebTan dakavSirebuli saqmianoba 
0,0 0,0 

70411 saerTo ekonomikuri da komerciuli saqmianoba 
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70412 SromiT resursebTan dakavSirebuli saqmianoba 
  

7042 
soflis meurneoba, satyeo meurneoba, meTevzeoba da 

monadireoba 
613,5 184,3 

70421 soflis meurneoba 613,5 184,3 

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 741,9 108,9 

70451 saavtomobilo transporti da gzebi 741,9 108,9 

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 823,8 751,2 

7051 narCenebis Segroveba, gadamuSaveba da ganadgureba 511,7 606,5 

7052 Camdinare wylebis marTva 312,1 144,7 

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 618,0 490,6 

7061 binaTmSenebloba 0,0 0,0 

7062 komunaluri meurneobis ganviTareba 437,9 384,3 

7063 wyalmomarageba 147,0 106,3 
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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 912,5 873,8 

7081 momsaxureba dasvenebisa da sportis sferoSi 359,5 347,2 

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 1 261,1 

7091 skolamdeli aRzrda 691,3 716,8 

7092 zogadi ganaTleba 121,8 56,0 

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 
  

7096 ganaTlebis sferos damxmare momsaxureba 
  

7097 gamoyenebiTi kvlevebi ganaTlebis sferoSi 
  

7098 sxva araklasificirebuli saqmianoba ganaTlebis sferoSi 327,2 391,9 

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 
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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 7 429,7 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                        მამუკა ჭოხონელიძე 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

 

დადგენილება N12 

 

2012 წლის 7 თებერვალი 

 

ქ. ხობი 

 

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 2011 წლის 25 თებერვლის N21 დადგენილება. 

3. დადგენილება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                        მამუკა ჭოხონელიძე
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დანართი  

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2012 წლის 7 თებერვლის N12 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 „საერთაშორისო და 

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ 

საქართველოს პრეზიდენტის 2011 წლის 27 მაისის N287 ბრძანებულებით განსაზღვრულ 

საერთაშორისო და 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                                        მამუკა ჭოხონელიძე 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

 

დადგენილება N13 

 

2012 წლის 27 მარტი 

 

ქ. ხობი 

 

„ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 27 დეკემბრის N56 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. გაიზარდოს ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები 2.5 

ათასი ლარით, მათ შორის: 2.5 ათასი ლარით - შემოსავლების მუხლი ,,შემოსავლები მომსახურების 

გაწევიდან“. 

2. შემცირდეს ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები 150.5 

ათასი ლარით, მათ შორის: 150.5 ათასი ლარით - შემოსავლების მუხლი ,,ქონების გადასახადი 

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე“.  

3. შემცირდეს ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივ ბიუჯეტში: 

ა) აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების ასიგნებები 152.5 ათასი ლარით, მათ 

შორის:  

ა.ა) 4.5 ათასი ლარით - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ასიგნება, მათ შორის: 2.0 ათასი ლარი -  

მუხლი ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“-ს ასიგნება (ვიდეო პროექტორის შეძენის ხარჯები), 2.5 

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

მომსახურება“-ს ასიგნება (აქედან: 1.5 ათასი ლარი - მანქანის დაზღვევის, 1.0 ათასი ლარი - 

სიგელების, მოწმობების და სუვენირების დამზადების ხარჯები); 

ა.ბ) 145.0 ათასი ლარით - მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის ასიგნება, 

მათ შორის: 140.0 ათასი ლარი - მუხლი ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“-ს ასიგნება (აქედან: 50.0 

ათასი ლარი - ავტომობილის (პიკაპი) შეძენის, 90.0 ათასი ლარი - გამგეობის ადმინისტრაციული 

შენობის პირველი სართულის და ფასადის რეაბილიტაციის სამუშაოების ხარჯები), 5.0 ათასი 

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

მომსახურება“-ს ასიგნება (აქედან: 3.0 ათასი ლარი - მანქანის დაზღვევის, 2.0 ათასი ლარი - 

საკადასტრო რუკების დამზადების ხარჯები); 

ა.გ) 3.0 ათასი ლარით - საბანკო მომსახურების ხარჯების ასიგნება; 

ბ)  ინფრასტრუქტურის მშენებლობის, რეაბილიტაციის და ექსპლუატაციის ასიგნებები - 454.3 

ათასი ლარით, მათ შორის:  

ბ.ა) 17.3 ათასი ლარით - ,,წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია“-ს მუხლი 

,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“-ს ასიგნება, აქედან: 3.3 ათასი ლარი-წყლის სისტემის 

რეაბილიტაცია ახალისოფლის თემში (გაეროს განვითარების პროგრამა), 5.0 ათასი ლარი - წყლის 

სისტემის რეაბილიტაცია ძველი ხიბულის თემში (გაეროს განვითარების პროგრამა), 4.0 ათასი 

ლარით - წყლის სისტემის რეაბილიტაცია ზემო ქვალონის თემში (გაეროს განვითარების 

პროგრამა) სამუშაოების ასიგნება, 5.0 ათასი ლარი - ახალისოფლის თემში სანადარაიოს უბნის 

წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაციის სამუშაოების ასიგნება; 
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ბ.ბ) 6.0 ათასი ლარით - ,,საკანალიზაციო და სამელიორაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის 

ღონისძიებები“-ს მუხლი ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“-ს ასიგნება, აქედან: 6.0 ათასი ლარი - ქ. 

ხობში დავით აღმაშენებლის ქუჩაზე წერეთლის ქუჩიდან დავით აღმაშენებლის I ჩიხამდე 

სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოების ასიგნება; 

ბ.გ) 146.0 ათასი ლარით - ,,დასუფთავების ღონისძიებები“-ს მუხლი ,,საქონელი და მომსახურება“-ს 

ქვემუხლი ,,სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება“ ასიგნება, აქედან: 146.0 ათასი ლარი -

ხობის ნაგავსაყრელი პოლიგონის მოვლა-შენახვის ასიგნება; 

ბ.დ) 285.0 ათასი ლარით - ,,კეთილმოწყობის ღონისძიებები“-ს მუხლი ,,არაფინანსური აქტივების 

ზრდა“-ს ასიგნება, აქედან: 20.0 ათასი ლარი - სოფელ ძველ ხიბულაში ბუნებრივსაფარიანი მინი 

სპორტული მოედნის მოწყობის სამუშაოების ასიგნება, 265.0 ათასი ლარით - ქ. ხობში 

მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების (ცოტნე დადიანის #236 და #238, ჭყონდიდელის 

#6) სახურავების რეაბილიტაციის სამუშაოების ასიგნება; 

4. „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 2012 წლის 2 თებერვლის N73 ბრძანებით, ხობის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურისათვის მუნიციპალიტეტის 

ბიუჯეტით გამოყოფილ ასიგნებებში 0.5 ათასი ლარით შემცირდა მუხლი ,,არაფინანსური 

აქტივების ზრდა“-ს  ასიგნება (ვიდეო კამერის შეძენის ხარჯები) და 0.5 ათასი ლარით გაიზარდა 

მუხლი ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ქვემუხლში ,,ოფისის ხარჯები“ ეკონომიკური 

კლასიფიკაციის მუხლი ,,ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, 

ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და საგამომცემლო-სასტამბო ხარჯები“-ს ასიგნება; 

ბ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 2 თებერვლის N74 ბრძანებით, ხობის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურისათვის მუნიციპალიტეტის 

ბიუჯეტით გამოყოფილ ასიგნებებში 0.2 ათასი ლარით შემცირდა მუხლი ,,საქონელი და 

მომსახურება“-ს ქვემუხლი ,,ოფისის ხარჯები“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი 

,,მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟება“-ს ასიგნება და 0.2 ათასი ლარით 

გაიზარდა მუხლი ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ქვემუხლში ,,ოფისის ხარჯები“ ეკონომიკური 

კლასიფიკაციის მუხლი ,,ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, 

ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და საგამომცემლო-სასტამბო ხარჯები“-ს ასიგნება; 

გ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 16 თებერვლის N84 ბრძანებით, ა(ა)იპ ,,ხობის 

მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი ,,კოლხეთი“-სათვის ხობის მუნიციპალიტეტის 

ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 1.6 ათასი ლარით შემცირდა მუხლი 

,,შრომის ანაზღაურება“-ს ასიგნება და 1.6 ათასი ლარით გაიზარდა მუხლი ,,საქონელი და 

მომსახურება“-ს ასიგნება (აქედან: 3.6 ათასი ლარით გაიზარდა ,,შტატგარეშე მომუშავეთა 

ანაზღაურება“-ს, 5.8 ათასი ლარით შემცირდა ,,მივლინებები“-ს, 14.4 ათასი ლარით შემცირდა 

,,ოფისის ხარჯები“-ს, 8.6 ათასი ლარით გაიზარდა ,,კვების ხარჯები“-ს, 2.2 ათასი ლარით 

გაიზარდა ,,სამედიცინო ხარჯები“-ს, 17.0 ათასი ლარით გაიზარდა ,,რბილი ინვენტარი“-ს, 1.5 

ათასი ლარით შემცირდა ,,ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის 

ხარჯები“-ს და 8.1 ათასი ლარით შემცირდა ,,სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება“-ს 

ასიგნებები); 

დ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 16 თებერვლის N85 ბრძანებით, შ.პ.ს. ,,ხობი 

დასუფთავება და განათებისათვის“ ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტით 

დამტკიცებულ ასიგნებებში 1.8 ათასი ლარით შემცირდა მუხლი ,,საქონელი და მომსახურება“-ს 

ქვემუხლი ,,ოფისის ხარჯები“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი ,,ოფისის ხარჯი, რომელიც 

არ არის კლასიფიცირებული“ ასიგნება, 1.7 ათასი ლარით შემცირდა მუხლი ,,საქონელი და 

მომსახურება“-ს ქვემუხლი ,,ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის 
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ხარჯები“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი ,,სათადარიგო ნაწილები“-ს ასიგნება და 3.5 

ათასი ლარით გაიზარდა მუხლი ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ქვემუხლის ,,სხვა დანარჩენი 

საქონელი და მომსახურება“ ასიგნება; 

ე) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 16 თებერვლის N86 ბრძანებით, ა.ი.პ. ,,ხობის 

მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანებისათვის“ ხობის მუნიციპალიტეტის 

ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 24.5 ათასი ლარით შემცირდა მუხლი 

,,შრომის ანაზღაურება“-ს ასიგნება და 5.5 ათასი ლარით გაიზარდა მუხლი ,,საქონელი და 

მომსახურება“-ს ქვემუხლი ,,შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება“-ს ასიგნება, 19.0 ათასი ლარით 

გაიზარდა მუხლი ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ქვემუხლი ,,კვების ხარჯები“-ს ასიგნება; 

ვ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 17 თებერვლის N90 ბრძანებით,   

,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი 

თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“  საქართველოს მთავრობის 2012 

წლის 18 იანვრის #55 განკარგულებით გამოყოფილი 200.0 ათასი ლარის საფუძველზე გადიდდა 

ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივ ბიუჯეტში შემოსავლები გრანტებიდან 200.0 

ათასი ლარით (საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან 

გამოყოფილი სახსრები) და შემოსავლების ზრდის თანხების მთლიანი მოცულობა 200.0 ათასი 

ლარი მიიმართა ,,ინფრასტრუქტურის მშენებლობის, რეაბილიტაციის და ექსპლოატაციის 

ხარჯები“-ს ასიგნებაზე, მათ შორის: 200.0 ათასი ლარი ,,გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა 

და მოვლა-შენახვის ხარჯები“-ს ასიგნებაზე; 

ზ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 22 თებერვლის N104 ბრძანებით, ქ. ხობში 

დავით აღმაშენებლის ქუჩაზე წერეთლის ქუჩიდან დავით აღმაშენებლის I ჩიხამდე სანიაღვრე 

არხის მოწყობის სამუშაოებისათვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში გამოყოფილი 37.2 ათასი 

ლარიდან 36.7 ათასი ლარი გადანაწილდა სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოების ასიგნებაზე, ხოლო 

0.5 ათასი ლარი შესრულებულ სამუშაოთა ექსპერტიზის ასიგნებაზე; 

თ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 22 თებერვლის N105 ბრძანებით, ხობის 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანოებისათვის  ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ 

ასიგნებებში 0.5 ათასი ლარით შემცირდა მუხლი ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“-ს ასიგნება  და 

0.5 ათასი ლარით გაიზარდა მუხლი ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ქვემუხლი ,,ოფისის ხარჯები“-

ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი ,,კომუნალური ხარჯი“-ს ასიგნება; 

ი) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 22 თებერვლის N106 ბრძანებით ა(ა)იპ ,,ხობის 

მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლი“-სათვის ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივ 

ბიუჯეტში დამტკიცებულ ასიგნებებში 0.4 ათასი ლარით შემცირდა მუხლი ,,საქონელი და 

მომსახურება“-ს ქვემუხლი ,,სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება“-ს ასიგნება და 0.4 ათასი 

ლარით გაიზარდა მუხლი ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ქვემუხლი  ,,ოფისის ხარჯები“-ს 

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი ,,სხვა მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟები“-ს 

ასიგნება; 

კ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 28 თებერვლის N173 ბრძანებით, ა(ა)იპ ,,ხობის 

მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“-სათვის ხობის მუნიციპალიტეტის 

ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 0.4 ათასი ლარით შემცირდა მუხლი 

,,საქონელი და მომსახურება“-ს ქვემუხლი ,,სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება“-ს ასიგნება 

და 0.4 ათასი ლარით გაიზარდა მუხლი ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ქვემუხლი  ,,ოფისის 

ხარჯები“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი ,,სხვა მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენა და 

დამონტაჟება“-ს ასიგნება; 

ლ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 28 თებერვლის N174 ბრძანებით, ა(ა)იპ 

,,ხობის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი“-სათვის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი 

ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 0.2 ათასი ლარით შემცირდა მუხლი ,,საქონელი და 

მომსახურება“-ს ქვემუხლი  ,,კვების ხარჯები“-ს ასიგნება და 0.2 ათასი ლარით გაიზარდა მუხლი 

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

ასიგნება; 

ლ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 02 მარტის N188 ბრძანებით, ა(ა)იპ ,,ხობის 

მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბ ,,კოლხეთი“-სათვის ხობის მუნიციპალიტეტის 
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ადგილობრივ ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 0.2 ათასი ლარით შემცირდა მუხლი 

,,საქონელი და მომსახურება“-ს ქვემუხლი ,,სამედიცინო ხარჯები“-ს ასიგნება და 0.2 ათასი 

ლარით გაიზარდა მუხლი ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ქვემუხლი ,,ოფისის ხარჯები“-ს 

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი ,,ოფისის ხარჯები, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული“ 

ასიგნება; 

მ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 19 მარტის N201 ბრძანებით, ხობის 

მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ ,,სპორტული ღონისძიებების 

დაფინანსება“-ს ასიგნებებში 10.0 ათასი ლარით შემცირდა ღონისძიება ,,ხობის 

მუნიციპალიტეტის პირველობა საჯარო სკოლებს შორის ,,მხიარული სტარტები“-ს ასიგნება და 

10.0 ათასი ლარი მიიმართა საჯარო სკოლებს შორის სპორტული გეიმ-შოუ ,,გუნდი“-ს თამაშების 

ღონისძიების ასიგნებაზე; 

ნ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 19 მარტის N202 ბრძანებით, გამგეობის 

კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა 

სამსახურისათვის ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ 

ასიგნებებში 0.3 ათასი ლარით შემცირდა მუხლი ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“-ს ასიგნება  

და 0.3 ათასი ლარით გაიზარდა მუხლი ,,საქონელი და მომსახურებას“ ქვემუხლის ,,ოფისის 

ხარჯები“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი ,,მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და 

დამონტაჟება“-ს ასიგნება; 

ო) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 19 მარტის N203 ბრძანებით,   ,,სოფლის 

მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ადგილობრივი 

თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“  საქართველოს მთავრობის 

2012 წლის 31 იანვრის #162 განკარგულებით გამოყოფილი 888.3 ათასი ლარის საფუძველზე 

გადიდდა ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივ ბიუჯეტში შემოსავლები 

გრანტებიდან და შემოსავლების ზრდის თანხების მთლიანი მოცულობა 888.3 ათასი ლარი 

მიიმართა შემდეგ ღონისძიებათა დასაფინანსებლად: 

ო.ა) ,,ინფრასტრუქტურის მშენებლობის, რეაბილიტაციის და ექსპლოატაციის ხარჯები“-ს 

მუხლი ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“-ს ასიგნებაზე 861.9 ათასი ლარი (აქედან: 340.6 ათასი - 

ლარი ,,გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები“-ს ასიგნებაზე, 

210.4 ათასი ლარი - ,,წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის ხარჯები“-ს 

ასიგნებაზე, 109.7 ათასი ლარი - ,,საკანალიზაციო და სამელიორაციო სისტემების მოწყობა-

რეაბილიტაციის ღონისძიებები“-ს ასიგნებაზე, 201.2 ათასი ლარი - ,,კეთილმოწყობის 

ღონისძიებები“-ს ასიგნებაზე); 

ო.ბ) ,,სკოლამდელი განათლების დაფინანსება“-ს ასიგნებაზე 26.4 ათასი ლარი (აქედან: 26.4 ათასი 

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

პ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 19 მარტის N204 ბრძანებით, საქართველოს შს 

სამინისტროს სამეგრელო-ზემო სვანეთის სამხარეო მთავარი სამმართველოს ხობის რაიონული 

სამმართველოსათვის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 0.8 ათასი ლარით 

შემცირდა მუხლი ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ქვემუხლში ,,ოფისის ხარჯები“ ეკონომიკური 

კლასიფიკაციის მუხლი ,,საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების 

და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენის ხარჯები“-ს ასიგნება, 6.0 ათასი ლარით შემცირდა 

მუხლი ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“-ს ასიგნება და 0.8 ათასი ლარით გაიზარდა მუხლი 

,,საქონელი და მომსახურება“-ს ქვემუხლის ,,ოფისის ხარჯები“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის 

მუხლი ,,კავშირგაბმულობის ხარჯი“-ს ასიგნება, 6.0 ათასი ლარით გაიზარდა მუხლი ,,საქონელი 

და მომსახურება“-ს ქვემუხლის ,,ოფისის ხარჯები“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი 

,,შენობა-ნაგებობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი“-ს ასიგნება; 

ჟ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 20 მარტის N205 ბრძანებით, შ.პ.ს. ,,ხობი 

დასუფთავება და განათება“-სათვის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტით 

დამტკიცებულ ასიგნებებში 9.9 ათასი ლარით შემცირდა მუხლი ,,საქონელი და მომსახურება“-ს 

ქვემუხლის ,,სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება“-ს ასიგნება და 7.9 ათასი ლარით 

გაიზარდა მუხლი ,,შრომის ანაზღაურება“-ს ასიგნება, 2.0 ათასი ლარით გაიზარდა მუხლი 

,,საქონელი და მომსახურება“-ს ქვემუხლის ,,შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება“-ს ასიგნება.  
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5. ამ დადგენილების პირველი - მე-3 პუნქტებით განხორციელებული ცვლილებებით მიღებული 

გამოთავისუფლებული  თანხების მთლიანი მოცულობა - 458.8 ათასი ლარი მიიმართება შემდეგ 

ღონისძიებათა დასაფინანსებლად: 

ა) აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების ხარჯებზე 6.5 ათასი ლარი, მათ შორის:  

ა.ა) 1.2 ათასი ლარი გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის ასიგნებაზე, აქედან: 1.2 ათასი 

ლარი მუხლი ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ქვემუხლის ,,სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება“ ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი ,,სხვა დანარჩენ საქონელსა და 

მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი“-ს ასიგნება; 

ა.ბ) 4.6 ათასი ლარი გამგეობის სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახურის ასიგნებაზე, 

აქედან: 4.6 ათასი ლარი მუხლი ,,შრომის ანაზღაურება“-ს ასიგნებაზე; 

ა.გ) 0.7 ათასი ლარი გამგეობის ტერიტორიული ორგანოების ასიგნებაზე, აქედან: 0.7 ათასი ლარი 

ჭალადიდის ტერიტორიული ორგანოს ასიგნებაზე (მათ შორის: 0.7 ათასი ლარი მუხლი ,,საქონელი 

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

ბ) სახანძრო-სამაშველო სამსახურის ასიგნებებზე 3.5 ათასი ლარი, მათ შორის: 3.5 ათასი ლარი-

სახანძრო-სამაშველო სამსახურის ეზოში არსებული წყლის აუზის რეაბილიტაციის სამუშაოების 

ასიგნებაზე;  

გ)   ინფრასტრუქტურის მშენებლობის, რეაბილიტაციის და ექსპლუატაციის ხარჯების 

ასიგნებებზე - 400.3  ათასი ლარი, მათ შორის: 

გ.ა) 56.0 ათასი ლარი ,,გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები“-ს 

მუხლი ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“-ს ასიგნებაზე; 

გ.ბ) 7.0 ათასი ლარი ,,წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია“-ს მუხლი 

,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“-ს ასიგნებაზე; 

გ.გ) 6.0 ათასი ლარი ,,საკანალიზაციო და სამელიორაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის 

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

გ.დ) 63.3 ათასი ლარი შ.პ.ს. ,,ხობი დასუფთავება და განათება“-ს სუბსიდიის ასიგნებაზე; 

გ.ე) 268.0 ათასი ლარი ,,კეთილმოწყობის ღონისძიებები“-ს მუხლი ,,არაფინანსური აქტივების 

ზრდა“-ს ასიგნებაზე; 

დ) საგანმანათლებო ღონისძიებების ხარჯების ასიგნებაზე 2.5 ათასი ლარი, მათ შორის: 2.5 ათასი 

ლარი სკოლამდელი განათლების დაფინანსება, მუხლი ,,სუბსიდიები“-ს ასიგნებაზე; 

ე) სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამების ხარჯების ასიგნებებზე 46.0 ათასი ლარი, მათ შორის: 

ე.ა) 6.0 ათასი ლარი ორგანიზაციული კოდი 0802, ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის სათნოების 

სახლი“, მუხლის ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“-ს ასიგნებაზე; 

ე.ბ) 20.0 ათასი ლარი ორგანიზაციული კოდი 0805 ,,ავადმყოფთა სოციალური დაცვა“-ს 

ასიგნებაზე, აქედან: 20.0 ათასი ლარი-მუხლი ,,სოციალური უზრუნველყოფა“-ს ასიგნებაზე; 

ე.გ) 20.0 ათასი ლარი ორგანიზაციული კოდი 0807 ,,ერთჯერადი დახმარება“-ს ასიგნებაზე, აქედან: 

20.0 ათასი ლარი-მუხლი ,,სოციალური უზრუნველყოფა“-ს ასიგნებაზე; 

6. ამ დადგენილების პირველი-მე-5 პუნქტებით განხორციელებული ცვლილებების 

გათვალისწინებით, „ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების 

შესახებ“  ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 27 დეკემბრის N56 დადგენილებაში 

(„საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე“,  ვებგვერდი, 120103033, 04.01.2012 წ. სახელმწიფო 

სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.106.016049) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება: 

ა) დადგენილების პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„1. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ბალანსი 

თანახმად N1 დანართისა: 

ა) ბიუჯეტის შემოსავლები - 7600.1 ათასი ლარით (აქედან: გადასახადები 5863.8 ათასი ლარი; 

გრანტები - 1291.3 ათასი ლარი;  სხვა შემოსავლები - 445.0 ათასი ლარი); 

ბ) ბიუჯეტის ხარჯები - 5757.3 ათასი ლარით (აქედან: შრომის ანაზღაურება - 1583.6 ათასი ლარი; 

საქონელი და მომსახურება - 674.1 ათასი ლარი; პროცენტი 185.7 ათასი ლარი; სუბსიდიები - 2685.9 

ათასი ლარი; სოციალური უზრუნველყოფა - 328.0 ათასი ლარი); 

გ) საოპერაციო სალდო - 1842.8 ათასი ლარით; 

დ) არაფინასური აქტივების ცვლილება - 2161.9 ათასი ლარით; 
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ე) მთლიანი სალდო -  -319.1 ათასი ლარით; 

ვ) ფინასური აქტივების ცვლილება -  -525.9 ათასი ლარით.“; 

ბ) დადგენილების მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„2. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები, 

გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანახმად  N2 დანართისა, მათ შორის: 

ა) შემოსულობები - 7844.1 ათასი ლარით (აქედან: შემოსავლები - 7600.1 ათასი ლარი; 

არაფინანსური აქტივების კლება - 244,0 ათასი ლარი); 

ბ) გადასახდელები - 8370.0 ათასი ლარით (აქედან: ხარჯები - 5757.3 ათასი ლარი; არაფინანსური 

აქტივების ზრდა - 2405.9 ათასი ლარი;  ვალდებულებების კლება - 206.8  ათასი ლარი); 

გ) ნაშთის ცვლილება - -525.9 ათასი ლარით.“; 

გ) დადგენილების მე-5 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„5. ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური 

აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს თანახმად N5 დანართისა, მათ შორის: 

ა) საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება - 2457.0 ათასი ლარით;  

ბ) თავდაცვა - 97,4 ათასი ლარით; 

გ) საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - 560.5 ათასი ლარით; 

დ) ეკონომიკური საქმიანობა - 889.8 ათასი ლარით; 

ე) გარემოს დაცვა - 778.2 ათასი ლარით; 

ვ) საბინაო კომუნალური მეურნეობა - 874.9 ათასი ლარით; 

ზ) ჯანმრთელობის დაცვა - 129,9 ათასი ლარით; 

თ) დასვენება, კულტურა და რელიგია - 873.8 ათასი ლარით; 

ი) განათლება - 1290.0  ათასი ლარით; 

კ) სოციალური დაცვა - 418.5 ათასი ლარით.“; 

დ) დადგენილების დანართი 1 ჩამოყალიბდეს თანახმად ამ დადგენილების პირველი დანართისა; 

ე) დადგენილების დანართი 2 ჩამოყალიბდეს თანახმად ამ დადგენილების მე-2 დანართისა; 

ვ) დადგენილების დანართი 3 ჩამოყალიბდეს თანახმად ამ დადგენილების მე-3 დანართისა; 

 ზ) დადგენილების დანართი 4 ჩამოყალიბდეს თანახმად ამ დადგენილების მე-4 დანართისა; 

თ) დადგენილების დანართი 5 ჩამოყალიბდეს თანახმად ამ დადგენილების მე-5 დანართისა. 

5. დადგენილება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                             მამუკა ჭოხონელიძე 
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დანართი 1 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2012 წლის   27 მარტის N13  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 7 600,1 

gadasaxadebi 5 180,9 5 863,8 

grantebi 1 482,9 1 291,3 

sxva Semosavlebi 524,4 445,0 
  

xarjebi 5 055,6 5 757,3 

Sromis anazRaureba 1 324,8 1 583,6 

saqoneli da momsaxureba 986,4 974,1 

procenti 85,0 185,7 

subsidiebi 2 353,3 2 685,9 

grantebi 0,0 0,0 

socialuri uzrunvelyofa 306,1 328,0 

sxva xarjebi 0,0 0,0 
  

saoperacio saldo 2 132,6 1 842,8 
  

arafinansuri aqtivebis cvlileba 2 393,1 2 161,9 

zrda  2 493,1 2 405,9 

kleba 100,0 244,0 
  

mTliani saldo -260,5 -319,1 
  

finansuri aqtivebis cvlileba -301,8 -525,9 

zrda 76,2 0,0 

valuta da depozitebi 76,2   

sesxebi 0,0 0,0 

aqciebi da sxva kapitali     

kleba 378,0 525,9 

valuta da depozitebi 378,0 525,9 

sesxebi 0,0 0,0 

aqciebi da sxva kapitali 0,0 0,0 
  

valdebulebebis cvlileba -41,3 -206,8 

zrda 0,0 0,0 

sagareo 0,0 0,0 

saSinao 0,0 0,0 

kleba 41,3 206,8 

sagareo     

saSinao 41,3 206,8 
  

balansi 0,0 0,0 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                             მამუკა ჭოხონელიძე 
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დანართი 2 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2012 წლის   27 მარტის N13  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 7 844,1 

Semosavlebi 7 188,2 7 600,1 

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 8 370,0 

xarjebi 5 055,6 5 757,3 

arafinansuri aqtivebis zrda 2 493,1 2 405,9 

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

valdebulebebis kleba 41,3 206,8 

  

naSTis cvlileba -301,8 -525,9 

 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                             მამუკა ჭოხონელიძე 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 108 

დანართი 3 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2012 წლის   27 მარტის N13  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 7 844,1 

  Semosavlebi 7 188,2 7 600,1 

 
 

arafinansuri aqtivebis kleba 100,0 244,0 

 
 

finansuri aqtivebis kleba 0,0 0,0 

 
 

valdebulebebis zrda 0,0 0,0 

 
 

  

  Semosavlebi 7 188,2 7 600,1 

11 gadasaxadebi 5 180,9 5 863,8 

11111 saSemosavlo gadasaxadi      

11311 qonebis gadasaxadi 5 180,9 5 863,8 

113111 

saqarTvelos sawarmoTa qonebaze (garda 

miwisa)         3 060,0 3 818,0 

113112 ucxour sawarmoTa qonebaze (garda miwisa)     

113113 fizikur pirTa qonebaze (garda miwisa)     

113114 sasoflo-sameurneo daniSnulebis miwaze                                80,0 167,0 

113115 arasasoflo-sameurneo daniSnulebis miwaze                                            2 040,9 1 878,8 

1136 sxva gadasaxadebi qonebaze     

116 sxva gadasaxadebi     

13 grantebi 1 482,9 1 291,3 

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 1 291,3 

  gaTanabrebiTi transferi     

  

miznobrivi transferi delegirebuli 

uflebamosilebis gansaxorcieleblad 180,0 203,0 

  specialuri transferi 1 302,9 1 088,3 

  

m.S. infrastruqturis ganviTarebisaTvis da 

sxva mimdinare RonisZiebebis dasafinanseblad   
722,6 888,3 

  

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  
580,3 200,0 

14 sxva Semosavlebi 524,4 445,0 

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 178,7 210,3 

1422 administraciuli mosakreblebi da gadasaxdelebi 48,0 47,3 

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 37,3 

142299 sxva araklasificirebuli mosakrebeli     

1423 
arasabazro wesiT gayiduli saqoneli da 

momsaxureba 130,7 163,0 

14231 Semosavlebi saqonlis realizaciidan     

14232 Semosavlebi momsaxurebis gawevidan 130,7 163,0 

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 

2012 წლის  27 მარტის N13  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 8 370,0 

    momuSaveTa ricxovnoba 203,0 506,7 

    xarjebi 5 055,6 5 757,3 

    Sromis anazRaureba 1 324,8 1 583,6 

    saqoneli da momsaxureba 986,4 974,1 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba 38,1 40,6 

        mivlinebebi 10,3 10,9 

        ofisis xarjebi 257,7 317,8 

        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 
187,0 223,7 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 468,0 351,3 

    procenti 85,0 185,7 

    subsidiebi 2 353,3 2 685,9 

    grantebi 0,0 0,0 

    socialuri uzrunvelyofa 306,1 328,0 

    sxva xarjebi 0,0 0,0 

    arafinansuri aqtivebis zrda 2 493,1 2 405,9 

    finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 

    valdebulebebis kleba 41,3 206,8 

  
01 00 

xobis municipalitetis warmomadgenlobiTi 

da aRmasrulebeli organoebi 
1 810,0 2 457,0 

    momuSaveTa ricxovnoba 160,0 161,0 

    xarjebi 1 716,9 2 137,0 

    Sromis anazRaureba 1 073,3 1 284,8 

    saqoneli da momsaxureba 558,6 666,5 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba 27,2 29,7 

        mivlinebebi 7,4 8,0 

        ofisis xarjebi 202,0 259,0 

        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 
0,0 0,0 

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis 

da movla-Senaxvis xarjebi 
120,5 148,8 
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        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 189,4 208,1 

    procenti 85,0 185,7 

    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 51,8 113,2 

    finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 

    valdebulebebis kleba 41,3 206,8 

  01 01 xobis municipalitetis sakrebulo 362,0 466,6 

    momuSaveTa ricxovnoba 27,0 25,0 

70111   xarjebi 354,3 386,0 

    Sromis anazRaureba 236,3 239,0 

    saqoneli da momsaxureba 118,0 147,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi 1,2 1,2 

        ofisis xarjebi 48,9 65,1 

        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 71,5 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 9,5 9,2 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

70111   arafinansuri aqtivebis zrda 7,7 80,6 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  01 02 xobis municipalitetis gamgeoba 1 214,8 1 488,2 

    momuSaveTa ricxovnoba 133,0 136,0 

70111   xarjebi 1 170,7 1 455,6 

    Sromis anazRaureba 837,0 1 045,8 

    saqoneli da momsaxureba 333,7 409,8 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba 27,2 29,7 

        mivlinebebi 6,2 6,8 

        ofisis xarjebi 153,1 193,9 

        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 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 85,0 102,1 

    procenti 0,0 0,0 

    subsidiebi 0,0 0,0 

    grantebi 0,0 0,0 

    socialuri uzrunvelyofa 0,0 0,0 
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    sxva xarjebi 0,0 0,0 

70111   arafinansuri aqtivebis zrda 44,1 32,6 

    finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 

    valdebulebebis kleba 0,0 0,0 

  
01 02 01 

xobis municipalitetis gamgeobis 

administraciuli samsaxuri 
461,2 519,5 

    momuSaveTa ricxovnoba 25,0 25,0 

    xarjebi 427,8 495,3 

    Sromis anazRaureba 200,5 218,4 

    saqoneli da momsaxureba 227,3 276,9 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba 13,6 12,6 

        mivlinebebi 2,4 2,4 

        ofisis xarjebi 83,1 101,4 

        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 85,0 100,9 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda 33,4 24,2 

    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     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda 4,1 4,2 

    finansuri aqtivebis zrda      
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    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 41,1 

    momuSaveTa ricxovnoba 5,0 5,0 

    xarjebi 35,5 41,1 

    Sromis anazRaureba 32,5 37,1 

    saqoneli da momsaxureba 3,0 4,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi 0,5 0,5 

        ofisis xarjebi 2,5 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 1,1   

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     
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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 57,0 

    Sromis anazRaureba 50,0 51,9 

    saqoneli da momsaxureba 4,1 5,1 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi 0,6 0,6 

        ofisis xarjebi 3,5 4,5 

        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 1,1 

    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     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda 1,0 1,0 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     
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  01 02 08 soflis meurneobis ganviTarebis samsaxuri 0,0 24,6 

    momuSaveTa ricxovnoba   3,0 

    xarjebi 0,0 24,6 

    Sromis anazRaureba   23,1 

    saqoneli da momsaxureba 0,0 1,5 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi   1,5 

        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     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  
01 02 12 

xobis municipalitetis gamgeobis  

teritoriuli organoebi 
435,5 608,1 

    momuSaveTa ricxovnoba 71,0 71,0 

    xarjebi 435,5 607,3 

    Sromis anazRaureba 376,4 530,9 

    saqoneli da momsaxureba 59,1 76,4 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba 6,1 8,7 

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi 45,8 62,8 

        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   0,8 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  01 03 sarezervo fondi 94,4 95,0 

    momuSaveTa ricxovnoba     

70112   xarjebi 94,4 95,0 

    Sromis anazRaureba     
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    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     

70112   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    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 1,8 

    momuSaveTa ricxovnoba     

70112   xarjebi 0,5 1,8 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,5 1,8 

        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 0,5 1,8 

    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 

126,3 392,5 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7016   xarjebi 85,0 185,7 

    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 85,0 185,7 

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba 41,3 206,8 

  
02 00 

xobis municipalitetis gamgeobis saxanZro 

dacvisa da samaSvelo samsaxuri 
278,7 391,9 

    momuSaveTa ricxovnoba 35,0 41,0 

7032   xarjebi 263,9 319,2 

    Sromis anazRaureba 198,6 243,1 

    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     
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    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     

    sxva xarjebi     

7032   arafinansuri aqtivebis zrda 14,8 72,7 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  
03 00 

Sinagan saqmeTa saministros adgilobrivi 

organoebis dafinanseba 
65,5 168,6 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7031   xarjebi 61,3 68,4 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 61,3 68,4 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi 36,5 38,0 

        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 4,2 100,2 

    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 
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        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 

    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 2 542,9 

    momuSaveTa ricxovnoba 0,0 9,0 

    xarjebi 588,7 593,8 

    Sromis anazRaureba 0,0 0,0 

    saqoneli da momsaxureba 213,2 70,0 

        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 70,0 
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    procenti 0,0 0,0 

    subsidiebi 375,5 523,8 

    grantebi 0,0 0,0 

    socialuri uzrunvelyofa 0,0 0,0 

    sxva xarjebi 0,0 0,0 

    arafinansuri aqtivebis zrda 2 208,5 1 949,1 

    finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 

    valdebulebebis kleba 0,0 0,0 

  
05 01 

gzebis mSeneblobis, rekonsruqciisa da 

movla-Senaxvis xarjebi 
741,9 705,5 

    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 711,9 675,5 

    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     
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    sxva xarjebi     

70455   arafinansuri aqtivebis zrda 0,0 0,0 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  
05 03 

sarwyavi arxebis da napirsamagri nagebobebis 

mowyoba, reabilitacia da eqsploatacia 
591,5 174,3 

    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 591,5 174,3 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  
05 04 

wylis sistemis reabilitacia da 

eqsploatacia 
147,0 306,4 

    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 147,0 291,4 

    finansuri aqtivebis zrda      
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    valdebulebebis kleba     

  
05 05 

sakanalizacio da sameloracio sistemebis 

mowyoba-reabilitaciis RonisZiebebi 
312,1 254,4 

    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 312,1 254,4 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  
05 06 Sps `xobi dasufTaveba da ganaTeba~ 375,5 523,8 

    momuSaveTa ricxovnoba   9,0 

7061   xarjebi 375,5 523,8 

    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 375,5 523,8 

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7061   arafinansuri aqtivebis zrda 0,0 0,0 

    finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 

    valdebulebebis kleba     

  05 07 gare ganaTebis reabilitacia da eqsploatacia 33,1 0,0 
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    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 0,0 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7051   xarjebi 136,2 0,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 136,2 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 136,2   

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi 0,0 0,0 

7051   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  05 09 keTilmowyoba 437,9 568,5 

    momuSaveTa ricxovnoba     

    xarjebi 0,0 15,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 15,0 

        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   15,0 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda 437,9 553,5 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  06 00 saganmanaTleblo RonisZiebebi 1 195,5 1 290,0 

    momuSaveTa ricxovnoba 0,0 242,7 

    xarjebi 1 051,3 1 126,6 

    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 1 051,3 1 126,6 

    grantebi 0,0 0,0 

    socialuri uzrunvelyofa 0,0 0,0 

    sxva xarjebi 0,0 0,0 

    arafinansuri aqtivebis zrda 144,2 163,4 

    finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 

    valdebulebebis kleba 0,0 0,0 

  06 01  skolamdeli ganaTlebis dafinanseba 691,3 745,7 

    momuSaveTa ricxovnoba   134,7 

7091   xarjebi 668,8 593,3 

    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 668,8 593,3 

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7091   arafinansuri aqtivebis zrda 22,5 152,4 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  06 02 sajaro skolebis dafinanseba 121,8 56,0 

    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 11,0 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  
06 03 

a(a)ip `xobis municipalitetis ganaTlebis 

centri~ 
327,2 305,1 

    momuSaveTa ricxovnoba   68,5 

    xarjebi 319,9 305,1 

    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 
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        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi 319,9 305,1 

    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     

  
06 05 

a(a)ip `xobis municipalitetis safexburTo 

skola~ 
0,0 86,8 

    momuSaveTa ricxovnoba   15,5 

    xarjebi 0,0 86,8 

    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   86,8 
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    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  07 00 sportuli da kulturuli RonisZiebebi 912,5 873,8 

    momuSaveTa ricxovnoba 0,0 96,0 

    xarjebi 844,7 873,8 

    Sromis anazRaureba 0,0 0,0 

    saqoneli da momsaxureba 48,0 52,7 

        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 48,0 52,7 

    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 31,6 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7081   xarjebi 29,5 31,6 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 29,5 31,6 

        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 31,6 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7081   arafinansuri aqtivebis zrda 0,0 0,0 

    finansuri aqtivebis zrda      
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    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 
    

  
  

    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     
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07 04 

a(a)ip `xobis municipalitetis safexburTo 

klubi `kolxeTi~ 
330,0 315,6 

    momuSaveTa ricxovnoba   7,0 

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     

    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 
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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     

    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 435,9 548,4 

    momuSaveTa ricxovnoba 0,0 21,0 

    xarjebi 435,9 542,4 

    Sromis anazRaureba 0,0 0,0 

    saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba 0,0 0,0 
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        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 129,8 214,4 

    grantebi 0,0 0,0 

    socialuri uzrunvelyofa 306,1 328,0 

    sxva xarjebi 0,0 0,0 

    arafinansuri aqtivebis zrda 0,0 6,0 

    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 90,5 

    momuSaveTa ricxovnoba   6,0 

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     
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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 0,0 0,0 

    procenti     

    subsidiebi   84,5 

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa 79,5   

    sxva xarjebi     

7102   arafinansuri aqtivebis zrda   6,0 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  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 0,0 110,0 

    momuSaveTa ricxovnoba     

71011   xarjebi 0,0 110,0 

    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   110,0 

    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 

    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 80,0 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7109   xarjebi 65,0 80,0 

    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 80,0 
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    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     

        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     

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                             მამუკა ჭოხონელიძე 
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დანართი 5 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2012 წლის  27 მარტის N13  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     2 457,0     

7011 

aRmasrulebeli da warmomadgenlobiTi organoebis 

saqmianobis uzrunvelyofa, finansuri da fiskaluri 

saqmianoba, sagareo urTierTobebi 

1 671,7     2 051,6     

70111 
aRmasrulebeli da warmomadgenlobiTi 

organoebis saqmianobis uzrunvelyofa 
1 576,8     1 954,8     

70112 finansuri da fiskaluri saqmianoba 94,9     96,8     

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     392,5     

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     560,5     

7031 policiis samsaxuri da saxelmwifo dacva 65,5     168,6     

7032 xanZarsawinaaRmdego dacva 278,7     391,9     

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     889,8     

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     184,3     

70421 soflis meurneoba 613,5     184,3     

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 741,9     705,5     

70451 saavtomobilo transporti da gzebi 741,9     705,5     

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 
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7049 
sxva araklasificirebuli saqmianoba ekonomikur 

saqmianobaSi 
    

705 garemos dacva 823,8     778,2     

7051 narCenebis Segroveba, gadamuSaveba da ganadgureba 511,7     523,8     

7052 Camdinare wylebis marTva 312,1     254,4     

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 618,0     874,9     

7061 binaTmSenebloba 0,0     0,0     

7062 komunaluri meurneobis ganviTareba 437,9     568,5     

7063 wyalmomarageba 147,0     306,4     

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     873,8     

7081 momsaxureba dasvenebisa da sportis sferoSi 359,5     347,2     

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     1 290,0     

7091 skolamdeli aRzrda 691,3     745,7     

7092 zogadi ganaTleba 121,8     56,0     

70921 dawyebiTi zogadi ganaTleba     
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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     

7096 ganaTlebis sferos damxmare momsaxureba     

7097 gamoyenebiTi kvlevebi ganaTlebis sferoSi     

7098 
sxva araklasificirebuli saqmianoba ganaTlebis 

sferoSi 
327,2     391,9     

710 socialuri dacva 306,1     418,5     

7101 
avadmyofTa da SezRuduli SesaZleblobis mqone 

pirTa socialuri dacva 
0,0     110,0     

71011 avadmyofTa socialuri dacva 0,0     110,0     

71012 
SezRuduli SesaZleblobis mqone pirTa 

socialuri dacva 
    

7102 xandazmulTa socialuri dacva 79,5     90,5     

7103 marCenaldakargul pirTa socialuri dacva 5,0     5,0     

7104 ojaxebisa da bavSvebis socialuri dacva 221,6     213,0     

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     8 370,0     

 

 

 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                             მამუკა ჭოხონელიძე 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

 

დადგენილება N14 

 

2012 წლის  27 მარტი 

 

ქ. ხობი 

 

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 დანიშნულებისა და ტყის მიწებზე ქონების გადასახადის წლიური საბაზისო 

განაკვეთების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 14 თებერვლის N50 

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 31 მარტის N33 დადგენილება. 

3. დადგენილება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე და მისი მოქმედება გავრცელდეს 2012 

წლის 1 იანვრიდან წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე. 

 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                      მამუკა ჭოხონელიძე 
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დანართი  

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

2012 წლის  27  მარტის N14 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 მხოლოდ უძრავ ქონებასთან მიმართებით 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.  

1. საწარმოსთვის/ორგანიზაციისთვის (გარდა ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული 

შემთხვევისა) ლიზინგით გაცემულ დასაბეგრ ქონებაზე გადასახადის წლიური განაკვეთია 

დასაბეგრი ქონების საშუალო წლიური საბალანსო ნარჩენი ღირებულების 1 პროცენტი. 

2. სალიზინგო კომპანიისთვის ლიზინგით გაცემულ დასაბეგრ ქონებაზე წლიური გადასახადი 

ლიზინგის მთელი პერიოდის განმავლობაში შეადგენს მის მიერ დასაბეგრი ქონების ლიზინგით 

პირველად გაცემის მომენტისათვის არსებული საბალანსო საწყისი ღირებულების 0.6 პროცენტს. 

 

მუხლი 3.  

ფიზიკური პირის დასაბეგრ ქონებაზე გადასახადის წლიური განაკვეთებია: 

ა) საგადასახადო წლის განმავლობაში 100000 ლარამდე შემოსავლის მქონე ოჯახებისათვის - 

საგადასახადო პერიოდის ბოლოსთვის დასაბეგრი ქონების საბაზრო ღირებულების 0,2 პროცენტი; 

ბ) საგადასახადო წლის განმავლობაში 100000 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) სახნავისა (მათ შორის მრავალწლიანი ნარგავებით დაკავებული მიწა, საბაღე, საბოსტნე) და 

საკარმიდამოსთვის  - 76 ლარი; 

ბ) ბუნებრივი და გაკულტურებული სათიბებისთვის - 20 ლარი; 

გ) ბუნებრივი და გაკულტურებული საძოვრებისთვის - 16 ლარი. 

 

მუხლი 5. 

ტყის მიწებისათვის, რომლებიც გამოიყენება სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულებით, ერთ 

ჰექტარზე ქონების გადასახადის წლიური განაკვეთია 38 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: 

 

№ დასახლება 
ტერიტორიული 

კოეფიციენტი 

საბაზისო 

განაკვეთი 

1 მ2-ზე 

(ლარი) 

წლიური 

გადასახადის 

განაკვეთი 

 1 მ2-ზე 

(3 X 4) 

1 ქ. ხობი 1,1 0,24 0,264 

2 ხობის მუნიციპალიტეტის სოფლები 1 0,24 0,24 

 

 

მუხლი 8.  

ქონების გადასახადის გამოანგარიშებისა და გადახდის წესი და შესაბამისი დაბეგვრის ობიექტის 

მიხედვით ქონების გადასახადისაგან გათავისუფლებული ქონების სახეები დადგენილია 

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

 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                      მამუკა ჭოხონელიძე 

 

 

 



 142 

 

 

 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილება N15 

2012 წლის  27  აპრილი 

ქ. ხობი 

„ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 27 დეკემბრის №56 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. გაიზარდოს ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები 

90.0 ათასი ლარით, მათ შორის: 90.0 ათასი ლარით – შემოსავლების მუხლი ,,საქართველოს 

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები“. 

2. შემცირდეს ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივ ბიუჯეტში: 

ა) აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების ასიგნებები 8.0 ათასი ლარით, მათ 

შორის: 

ა.ა) 8.0 ათასი ლარით – მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანოების ასიგნება, მათ შორის: 

8.0 ათასი ლარით –  ,,ოფისი ხარჯების“ ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,შენობა-

ნაგებობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი“ ასიგნება; 

3. „ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებების 

გადანაწილების წესის დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 12 

ივლისის №5 დადგენილების შესაბამისად, განხორციელდა ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის 

დამტკიცებულ ბიუჯეტში ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანებებით მხარჯავი 

დაწესებულებებისთვის ადგილობრივი ბიუჯეტით გამოყოფილ ასიგნებებში ეკონომიკური 

კლასიფიკაციის მუხლებს, ღონისძიებებსა და პროგრამებს შორის  შემდეგი გადანაწილებები: 

ა) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 27 მარტის N210 ბრძანებით, ხობის 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანოებისათვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის 

ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 0.1 ათასი ლარით შემცირდა ,,საქონელი და 

მომსახურებას“ ,,ოფისის ხარჯების“ ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი ,,საოფისე 

მოწყობილობების მიმდინარე რემონტის ხარჯის“ ასიგნება და 0.1 ათასი ლარით გაიზარდა 

,,საქონელი და მომსახურებას“ ,,ოფისის ხარჯების“ ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი 

,,მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟებას“ ასიგნება; 

ბ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 27 მარტის N211 ბრძანებით, ხობის 

მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტით საგანმანათლებო ღონისძიებებისათვის ხობის 

მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 17.0 ათასი 

ლარით შემცირდა ,,საჯარო სკოლების დაფინანსებას“ - მუხლში ,,სუბსიდიები“ მოსწავლეთა 

ტრანსპორტირების ასიგნება და, შესაბამისად, 17.0 ათასი ლარი მიიმართა ქვემო ქვალონის #2 

საჯარო სკოლის რეაბილიტაციის სამუშაოების თანადაფინანსების ასიგნებაზე; 

გ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 30 მარტის N215 ბრძანებით, ხობის 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანოებისათვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის 

ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 0.4 ათასი ლარით შემცირდა ,,საქონელი და 

მომსახურებას“  ,,ოფისის ხარჯების“ ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი ,,საწერ-სახაზავი 

ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენას“ 

ასიგნება და 0.4 ათასი ლარით გაიზარდა ,,საქონელი და მომსახურებას“ ,,ოფისის ხარჯების“ 
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ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი ,,მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟებას“ 

ასიგნება; 

დ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 30 მარტის N216  ბრძანებით, ა(ა)იპ ,,ხობის 

მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბ ,,კოლხეთი“ - სათვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 

წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 0.2 ათასი ლარით შემცირდა 

,,საქონელი და მომსახურებას“ ქვემუხლის ,,სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება“ ასიგნება 

და 0.2 ათასი ლარით გაიზარდა  ,,საქონელი და მომსახურებას“ მუხლის ,,მივლინებები“ ასიგნება; 

ე) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 30 მარტის N220  ბრძანებით, ხობის 

მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით ,,სპორტული და კულტურული 

ღონისძიებები“-სათვის დამტკიცებულ ასიგნებებში 1.0 ათასი ლარით შემცირდა სპორტული 

ღონისძიებების დაფინანსების ხარჯების ,,საქონელი და მომსახურებას“  მუხლი ,,სხვა დანარჩენი 

საქონელი და მომსახურებას“ ასიგნება და 1.0 ათასი ლარით გაიზარდა ძეგლთა დაცვისა და 

კულტურული მემკვიდრეობის დაფინანსების ხარჯების ,,საქონელი და მომსახურებას“ მუხლი 

,,სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას“ ასიგნება (კულტურული მემკვიდრეობის 

დაფინანსების ხარჯები); 

ვ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 2 აპრილის N225  ბრძანებით, ხობის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურისათვის ხობის მუნიციპალიტეტის 

2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 3.4 ათასი ლარით შემცირდა 

მუხლი ,,არაფინანსური აქტივების ზრდას“ ასიგნება და 3.4 ათასი ლარით გაიზარდა ,,საქონელი 

და მომსახურებას“ მუხლის ,,ოფისის ხარჯები“ ასიგნება, მათ შორის: 1.1 ათასი ლარით - 

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და 

დამონტაჟებას“ ასიგნება, 1.8 ათასი ლარით - ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,საოფისე 

ავეჯის“ ასიგნება, 0.4 ათასი ლარით - ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,რბილი ავეჯის“ 

ასიგნება, 0.1 ათასი ლარით - ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,ოფისის ხარჯი, რომელიც არ 

არის კლასიფიცირებულის“ ასიგნება; 

ზ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 2 აპრილის N227  ბრძანებით, ა(ა)იპ ,,ხობის 

მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი“-სათვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის 

ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 7.1 ათასი ლარით შემცირდა მუხლის 

,,არაფინანსური აქტივების ზრდას“  ასიგნება (კაპიტალური ხარჯები) და 7.1 ათასი ლარით 

გაიზარდა ,,საქონელი და მომსახურებას“ მუხლის ,,სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას“ 

ასიგნებები (სპეცსახსრების ღონისძიებები); 

თ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 2 აპრილის N228  ბრძანებით, ა(ა)იპ ,,ხობის 

მუნიციპალიტეტის პროფესიული სწავლების ცენტრი“-სთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 

წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 5.5 ათასი ლარით შემცირდა „შრომის 

ანაზღაურების“ მუხლის ასიგნება და 5.5 ათასი ლარით გაიზარდა „არაფინანსური აქტივების 

ზრდის“  ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის „არამატერიალური ძირითადი აქტივები“ 

ასიგნება; 

ი) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 4 აპრილის N239  ბრძანებით,  ა(ა)იპ ,,ხობის 

მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანება“-სათვის ხობის მუნიციპალიტეტის 

2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 2.0 ათასი ლარით შემცირდა 

,,საქონელი და მომსახურებას“ მუხლის ,,კვების ხარჯების“  ასიგნება და 2.0  ათასი ლარით 

გაიზარდა ,,საქონელი და მომსახურებას“ ,,ოფისის ხარჯების“ ეკონომიკური კლასიფიკაციის 

მუხლი ,,საოფისე ავეჯის“ ასიგნება; 

კ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 20 აპრილის N244  ბრძანებით, ხობის 

მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით ,,სპორტული და კულტურული 

ღონისძიებებისათვის“ გამოყოფილ ასიგნებებში 0.5 ათასი ლარით შემცირდა სპორტული 

ღონისძიებების დაფინანსების ხარჯების ,,საქონელი და მომსახურებას“ მუხლის ,,სხვა დანარჩენი 

საქონელი და მომსახურებას“ ასიგნება და 0.5 ათასი ლარით გაიზარდა ძეგლთა დაცვისა და 

კულტურული მემკვიდრეობის დაფინანსების ხარჯების ,,საქონელი და მომსახურებას“ მუხლის 

,,სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება“ ასიგნება (კულტურული მემკვიდრეობის 

დაფინანსების ხარჯები); 
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ლ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 24 აპრილის N248  ბრძანებით, ა(ა)იპ ,,ხობის 

მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანები“-სათვის ხობის 

მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 1.4 ათასი  

ლარით შემცირდა ,,შრომის ანაზღაურებას“ ასიგნება და 1.4 ათასი ლარით გაიზარდა ,,საქონელი 

და მომსახურებას“ ,,შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურებას“ მუხლის ასიგნება.   

4. ბიუჯეტის შემოსავლების ზრდით მიღებული 90.0 ათასი ლარი და გამოთავისუფლებული 

ასიგნებები - 8.0 ათასი ლარი, სულ - 98.0 ათასი ლარი მიიმართება შემდეგ ღონისძიებათა 

დასაფინანსებლად: 

ა)   ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაციის ხარჯების 

ასიგნებებზე - 92.5  ათასი ლარი, კერძოდ: 

- 92.5 ათასი ლარი - ,,კეთილმოწყობის ღონისძიებების“ მუხლი ,,არაფინანსური აქტივების 

ზრდას“ ასიგნებაზე; 

ბ) სპორტული და კულტურული ღონისძიებების ხარჯების ასიგნებაზე - 5.5 ათასი ლარი, 

კერძოდ: 

- 5.5 ათასი ლარი - ორგანიზაციული კოდი 0702-ს მუხლი ,,არაფინანსური აქტივების ზრდას“ 

ასიგნებაზე. 

5. ამ დადგენილების 1-მე-4-ე პუნქტებით განხორციელებული ცვლილებების 

გათვალისწინებით, „ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების 

შესახებ“  ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 27 დეკემბრის №56 დადგენილებაში 

(„საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე“,  ვებგვერდი, 120103033, 04.01.2012 წ. სახელმწიფო 

სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.106.016049) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები: 

ა) დადგენილების პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„1. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ბალანსი 

თანახმად №1 დანართისა: 

ა) ბიუჯეტის შემოსავლები - 7690.1 ათასი ლარი (აქედან: გადასახადები - 5863.8 ათასი ლარი; 

გრანტები - 1381.3 ათასი ლარი;  სხვა შემოსავლები - 445.0 ათასი ლარი); 

ბ) ბიუჯეტის ხარჯები - 5752.7 ათასი ლარი (აქედან: შრომის ანაზღაურება - 1583.6 ათასი ლარი; 

საქონელი და მომსახურება - 969.5 ათასი ლარი; პროცენტი - 185.7 ათასი ლარი; სუბსიდიები - 

2685.9 ათასი ლარი; სოციალური უზრუნველყოფა - 328.0 ათასი ლარი); 

გ) საოპერაციო სალდო - 1937.4 ათასი ლარი; 

დ) არაფინასური აქტივების ცვლილება - 2256.5 ათასი ლარი; 

ე) მთლიანი სალდო -  319.1 ათასი ლარი; 

ვ) ფინასური აქტივების ცვლილება -  525.9 ათასი ლარი“. 

ბ) დადგენილების მე-2-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„2. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის 

შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანახმად  №2 დანართისა, მათ შორის: 

ა) შემოსულობები - 7934.1 ათასი ლარი (აქედან: შემოსავლები - 7690.1 ათასი ლარი; 

არაფინანსური აქტივების კლება - 244,0 ათასი ლარი); 

ბ) გადასახდელები - 8460.0 ათასი ლარი (აქედან: ხარჯები - 5752.7 ათასი ლარი; არაფინანსური 

აქტივების ზრდა - 2500.5 ათასი ლარი;  ვალდებულებების კლება - 206.8  ათასი ლარი); 

გ) ნაშთის ცვლილება - 525.9 ათასი ლარი“. 

გ) დადგენილების მე-5-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„5. ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და 

არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს თანახმად №5 

დანართისა, მათ შორის: 

ა) საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება - 2449.0 ათასი ლარი;  

ბ) თავდაცვა - 97,4 ათასი ლარი; 

გ) საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - 560.5 ათასი ლარი; 

დ) ეკონომიკური საქმიანობა - 889.8 ათასი ლარი; 

ე) გარემოს დაცვა - 778.2 ათასი ლარი; 

ვ) საბინაო-კომუნალური მეურნეობა - 967.4 ათასი ლარი; 
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ზ) ჯანმრთელობის დაცვა - 129,9 ათასი ლარი; 

თ) დასვენება, კულტურა და რელიგია - 879.3 ათასი ლარი; 

ი) განათლება - 1290.0  ათასი ლარი; 

კ) სოციალური დაცვა - 418.5 ათასი ლარი“. 

დ) დადგენილების დანართი №1 ჩამოყალიბდეს თანახმად ამ დადგენილების პირველი 

დანართისა; 

ე) დადგენილების დანართი №2 ჩამოყალიბდეს თანახმად ამ დადგენილების მე-2-ე დანართისა; 

ვ) დადგენილების დანართი №3 ჩამოყალიბდეს თანახმად ამ დადგენილების მე-3-ე დანართისა; 

ზ) დადგენილების დანართი №4 ჩამოყალიბდეს თანახმად ამ დადგენილების მე-4-ე დანართისა; 

თ) დადგენილების დანართი №5 ჩამოყალიბდეს თანახმად ამ დადგენილების მე-5-ე დანართისა. 

5. დადგენილება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე. 
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დანართი №1 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2012 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 7 690,1 

gadasaxadebi 5 180,9 5 863,8 

grantebi 1 482,9 1 381,3 

sxva Semosavlebi 524,4 445,0 

  

xarjebi 5 055,6 5 752,7 

Sromis anazRaureba 1 324,8 1 583,6 

saqoneli da momsaxureba 986,4 969,5 

procenti 85,0 185,7 

subsidiebi 2 353,3 2 685,9 

grantebi 0,0 0,0 

socialuri uzrunvelyofa 306,1 328,0 

sxva xarjebi 0,0 0,0 

  

saoperacio saldo 2 132,6 1 937,4 

  

arafinansuri aqtivebis cvlileba 2 393,1 2 256,5 

zrda  2 493,1 2 500,5 

kleba 100,0 244,0 

  

mTliani saldo -260,5 -319,1 

  

finansuri aqtivebis cvlileba -301,8 -525,9 

zrda 76,2 0,0 

valuta da depozitebi 76,2   

sesxebi 0,0 0,0 

aqciebi da sxva kapitali     

kleba 378,0 525,9 

valuta da depozitebi 378,0 525,9 

sesxebi 0,0 0,0 

aqciebi da sxva kapitali 0,0 0,0 

  

valdebulebebis cvlileba -41,3 -206,8 

zrda 0,0 0,0 

sagareo 0,0 0,0 

saSinao 0,0 0,0 

kleba 41,3 206,8 

sagareo     

saSinao 41,3 206,8 

  

balansi 0,0 0,0 
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დანართი №2 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2012 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 7 934,1 

Semosavlebi 7 188,2 7 690,1 

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 8 460,0 

xarjebi 5 055,6 5 752,7 

arafinansuri aqtivebis zrda 2 493,1 2 500,5 

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

valdebulebebis kleba 41,3 206,8 

  

naSTis cvlileba -301,8 -525,9 
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დანართი №3 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2012 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 7 934,1 

  Semosavlebi 7 188,2 7 690,1 

 
 

arafinansuri aqtivebis kleba 100,0 244,0 

 
 

finansuri aqtivebis kleba 0,0 0,0 

 
 

valdebulebebis zrda 0,0 0,0 

 
 

  

  Semosavlebi 7 188,2 7 690,1 

11 gadasaxadebi 5 180,9 5 863,8 

11111 saSemosavlo gadasaxadi      

11311 qonebis gadasaxadi 5 180,9 5 863,8 

113111 

saqarTvelos sawarmoTa qonebaze (garda 

miwisa)         3 060,0 3 818,0 

113112 ucxour sawarmoTa qonebaze (garda miwisa)     

113113 fizikur pirTa qonebaze (garda miwisa)     

113114 sasoflo-sameurneo daniSnulebis miwaze                                80,0 167,0 

113115 arasasoflo-sameurneo daniSnulebis miwaze                                            2 040,9 1 878,8 

1136 sxva gadasaxadebi qonebaze     

116 sxva gadasaxadebi     

13 grantebi 1 482,9 1 381,3 

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 1 381,3 

  gaTanabrebiTi transferi     

  

miznobrivi transferi delegirebuli 

uflebamosilebis gansaxorcieleblad 180,0 203,0 

  specialuri transferi 1 302,9 1 178,3 

  

m.S. infrastruqturis ganviTarebisaTvis da 

sxva mimdinare RonisZiebebis dasafinanseblad   
722,6 888,3 

  

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  

580,3 290,0 

14 sxva Semosavlebi 524,4 445,0 

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 178,7 210,3 

1422 
administraciuli mosakreblebi da 

gadasaxdelebi 48,0 47,3 

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 37,3 

142299 sxva araklasificirebuli mosakrebeli     

1423 
arasabazro wesiT gayiduli saqoneli da 

momsaxureba 130,7 163,0 

14231 Semosavlebi saqonlis realizaciidan     

14232 Semosavlebi momsaxurebis gawevidan 130,7 163,0 

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     
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დანართი №4 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2012 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 8 460,0 

    momuSaveTa ricxovnoba 203,0 502,7 

    xarjebi 5 055,6 5 752,7 

    Sromis anazRaureba 1 324,8 1 583,6 

    saqoneli da momsaxureba 986,4 969,5 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba 38,1 40,6 

        mivlinebebi 10,3 10,9 

        ofisis xarjebi 257,7 313,2 

        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 
187,0 223,7 

  
  

    sxva danarCeni saqoneli da 

momsaxureba 
468,0 351,3 

    procenti 85,0 185,7 

    subsidiebi 2 353,3 2 685,9 

    grantebi 0,0 0,0 

    socialuri uzrunvelyofa 306,1 328,0 

    sxva xarjebi 0,0 0,0 

    arafinansuri aqtivebis zrda 2 493,1 2 500,5 

    finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 

    valdebulebebis kleba 41,3 206,8 

  
01 00 

xobis municipalitetis warmomadgenlobiTi 

da aRmasrulebeli organoebi 
1 810,0 2 449,0 

    momuSaveTa ricxovnoba 160,0 161,0 

    xarjebi 1 716,9 2 132,4 

    Sromis anazRaureba 1 073,3 1 284,8 

    saqoneli da momsaxureba 558,6 661,9 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba 27,2 29,7 

        mivlinebebi 7,4 8,0 

        ofisis xarjebi 202,0 254,4 

        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 
120,5 148,8 

  
  

    sxva danarCeni saqoneli da 

momsaxureba 
189,4 208,1 

    procenti 85,0 185,7 

    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 51,8 109,8 

    finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 

    valdebulebebis kleba 41,3 206,8 

  01 01 xobis municipalitetis sakrebulo 362,0 466,6 

    momuSaveTa ricxovnoba 27,0 25,0 

70111   xarjebi 354,3 386,0 

    Sromis anazRaureba 236,3 239,0 

    saqoneli da momsaxureba 118,0 147,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi 1,2 1,2 

        ofisis xarjebi 48,9 65,1 

        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 71,5 

  
  

    sxva danarCeni saqoneli da 

momsaxureba 
9,5 9,2 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

70111   arafinansuri aqtivebis zrda 7,7 80,6 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  01 02 xobis municipalitetis gamgeoba 1 214,8 1 480,2 

    momuSaveTa ricxovnoba 133,0 136,0 

70111   xarjebi 1 170,7 1 451,0 

    Sromis anazRaureba 837,0 1 045,8 

    saqoneli da momsaxureba 333,7 405,2 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba 27,2 29,7 

        mivlinebebi 6,2 6,8 

        ofisis xarjebi 153,1 189,3 

        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 
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    transportisa da teqnikis 

eqsploataciis da movla-Senaxvis xarjebi 
62,1 77,3 

  
  

    sxva danarCeni saqoneli da 

momsaxureba 
85,0 102,1 

    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 

70111   arafinansuri aqtivebis zrda 44,1 29,2 

    finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 

    valdebulebebis kleba 0,0 0,0 

  
01 02 01 

xobis municipalitetis gamgeobis 

administraciuli samsaxuri 
461,2 519,5 

    momuSaveTa ricxovnoba 25,0 25,0 

    xarjebi 427,8 498,7 

    Sromis anazRaureba 200,5 218,4 

    saqoneli da momsaxureba 227,3 280,3 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba 13,6 12,6 

        mivlinebebi 2,4 2,4 

        ofisis xarjebi 83,1 104,8 

        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 
43,1 59,6 

  
  

    sxva danarCeni saqoneli da 

momsaxureba 
85,0 100,9 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda 33,4 20,8 

    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 
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    transportisa da teqnikis 

eqsploataciis da movla-Senaxvis xarjebi 
    

  
  

    sxva danarCeni saqoneli da 

momsaxureba 
  1,2 

    procenti     

    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 41,1 

    momuSaveTa ricxovnoba 5,0 5,0 

    xarjebi 35,5 41,1 

    Sromis anazRaureba 32,5 37,1 

    saqoneli da momsaxureba 3,0 4,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi 0,5 0,5 

        ofisis xarjebi 2,5 3,5 

        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 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 57,0 

    Sromis anazRaureba 50,0 51,9 

    saqoneli da momsaxureba 4,1 5,1 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi 0,6 0,6 

        ofisis xarjebi 3,5 4,5 

        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 1,1 

    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     
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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     

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda 1,0 1,0 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  01 02 08 soflis meurneobis ganviTarebis samsaxuri 0,0 24,6 

    momuSaveTa ricxovnoba   3,0 

    xarjebi 0,0 24,6 

    Sromis anazRaureba   23,1 

    saqoneli da momsaxureba 0,0 1,5 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi   1,5 

        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     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  
01 02 12 

xobis municipalitetis gamgeobis  

teritoriuli organoebi 
435,5 600,1 

    momuSaveTa ricxovnoba 71,0 71,0 

    xarjebi 435,5 599,3 

    Sromis anazRaureba 376,4 530,9 

    saqoneli da momsaxureba 59,1 68,4 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba 6,1 8,7 

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi 45,8 54,8 

        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 
7,2 4,9 

  
  

    sxva danarCeni saqoneli da 

momsaxureba 
    

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda   0,8 

    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     

70112   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    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 
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    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 1,8 

    momuSaveTa ricxovnoba     

70112   xarjebi 0,5 1,8 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,5 1,8 

        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 1,8 

    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 

126,3 392,5 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7016   xarjebi 85,0 185,7 

    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 
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    transportisa da teqnikis 

eqsploataciis da movla-Senaxvis xarjebi 
    

  
  

    sxva danarCeni saqoneli da 

momsaxureba 
    

    procenti 85,0 185,7 

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba 41,3 206,8 

  
02 00 

xobis municipalitetis gamgeobis saxanZro 

dacvisa da samaSvelo samsaxuri 
278,7 391,9 

    momuSaveTa ricxovnoba 35,0 41,0 

7032   xarjebi 263,9 319,2 

    Sromis anazRaureba 198,6 243,1 

    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     

    sxva xarjebi     

7032   arafinansuri aqtivebis zrda 14,8 72,7 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  
03 00 

Sinagan saqmeTa saministros adgilobrivi 

organoebis dafinanseba 
65,5 168,6 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7031   xarjebi 61,3 68,4 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 61,3 68,4 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi 36,5 38,0 

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da 

piradi higienis sagnebis SeZenis xarjebi 
0,5   
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    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 4,2 100,2 

    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 

    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 
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    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 2 635,4 

    momuSaveTa ricxovnoba 0,0 9,0 

    xarjebi 588,7 593,8 

    Sromis anazRaureba 0,0 0,0 

    saqoneli da momsaxureba 213,2 70,0 

        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 70,0 

    procenti 0,0 0,0 

    subsidiebi 375,5 523,8 

    grantebi 0,0 0,0 

    socialuri uzrunvelyofa 0,0 0,0 

    sxva xarjebi 0,0 0,0 

    arafinansuri aqtivebis zrda 2 208,5 2 041,6 

    finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 

    valdebulebebis kleba 0,0 0,0 

  
05 01 

gzebis mSeneblobis, rekonsruqciisa da 

movla-Senaxvis xarjebi 
741,9 705,5 

    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 
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    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 711,9 675,5 

    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     

70455   arafinansuri aqtivebis zrda 0,0 0,0 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  

05 03 

sarwyavi arxebis da napirsamagri 

nagebobebis mowyoba, reabilitacia da 

eqsploatacia 

591,5 174,3 

    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 
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    transportisa da teqnikis 

eqsploataciis da movla-Senaxvis xarjebi 
    

  
  

    sxva danarCeni saqoneli da 

momsaxureba 
    

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

70421   arafinansuri aqtivebis zrda 591,5 174,3 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  
05 04 

wylis sistemis reabilitacia da 

eqsploatacia 
147,0 306,4 

    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 147,0 291,4 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  
05 05 

sakanalizacio da sameloracio sistemebis 

mowyoba-reabilitaciis RonisZiebebi 
312,1 254,4 

    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 
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    transportisa da teqnikis 

eqsploataciis da movla-Senaxvis xarjebi 
    

  
  

    sxva danarCeni saqoneli da 

momsaxureba 
    

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7052   arafinansuri aqtivebis zrda 312,1 254,4 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  05 06 Sps `xobi dasufTaveba da ganaTeba~ 375,5 523,8 

    momuSaveTa ricxovnoba   9,0 

7061   xarjebi 375,5 523,8 

    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 375,5 523,8 

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7061   arafinansuri aqtivebis zrda 0,0 0,0 

    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 
    



 164 

  
  

    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 0,0 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7051   xarjebi 136,2 0,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 136,2 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 
136,2   

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi 0,0 0,0 

7051   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  05 09 keTilmowyoba 437,9 661,0 

    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     
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    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda 437,9 646,0 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  06 00 saganmanaTleblo RonisZiebebi 1 195,5 1 290,0 

    momuSaveTa ricxovnoba 0,0 240,7 

    xarjebi 1 051,3 1 126,6 

    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 1 051,3 1 126,6 

    grantebi 0,0 0,0 

    socialuri uzrunvelyofa 0,0 0,0 

    sxva xarjebi 0,0 0,0 

    arafinansuri aqtivebis zrda 144,2 163,4 

    finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 

    valdebulebebis kleba 0,0 0,0 

  06 01  skolamdeli ganaTlebis dafinanseba 691,3 745,7 

    momuSaveTa ricxovnoba   134,7 

7091   xarjebi 668,8 593,3 

    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 668,8 593,3 

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     
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    sxva xarjebi     

7091   arafinansuri aqtivebis zrda 22,5 152,4 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  06 02 sajaro skolebis dafinanseba 121,8 56,0 

    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 11,0 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  
06 03 

a(a)ip `xobis municipalitetis ganaTlebis 

centri~ 
327,2 305,1 

    momuSaveTa ricxovnoba   68,5 

    xarjebi 319,9 305,1 

    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     

    subsidiebi 319,9 305,1 

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda 7,3   



 167 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  
06 04 

a(a)ip `xobis municipalitetis 

profesiuli swavlebis centri~ 
55,2 96,4 

    momuSaveTa ricxovnoba   22,0 

    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     

  
06 05 

a(a)ip `xobis municipalitetis safexburTo 

skola~ 
0,0 86,8 

    momuSaveTa ricxovnoba   15,5 

    xarjebi 0,0 86,8 

    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   86,8 

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      
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    valdebulebebis kleba     

  07 00 sportuli da kulturuli RonisZiebebi 912,5 879,3 

    momuSaveTa ricxovnoba 0,0 96,0 

    xarjebi 844,7 873,8 

    Sromis anazRaureba 0,0 0,0 

    saqoneli da momsaxureba 48,0 52,7 

        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 
48,0 52,7 

    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 5,5 

    finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 

    valdebulebebis kleba 0,0 0,0 

  07 01 sportuli RonisZiebebis dafinanseba 29,5 30,1 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7081   xarjebi 29,5 30,1 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 29,5 30,1 

        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 30,1 

    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~ 
494,5 465,5 
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    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 
    

  
  

    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 5,5 

    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   7,0 
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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 
    

    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 
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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 40,0 45,5 

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7083   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  
07 10 

ZeglTa dacvisa da kulturuli 

memkvidreobis dafinanseba 
6,0 12,2 

    momuSaveTa ricxovnoba     

    xarjebi 6,0 12,2 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 6,0 12,2 

        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 12,2 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  08 00 socialuri da jandacvis programebi 435,9 548,4 

    momuSaveTa ricxovnoba 0,0 21,0 

    xarjebi 435,9 542,4 

    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 
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        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 129,8 214,4 

    grantebi 0,0 0,0 

    socialuri uzrunvelyofa 306,1 328,0 

    sxva xarjebi 0,0 0,0 

    arafinansuri aqtivebis zrda 0,0 6,0 

    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) ,,xobis municipalitetis saTnoebis 

saxli" 
79,5 90,5 

    momuSaveTa ricxovnoba   6,0 

7102   xarjebi 79,5 84,5 

    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 
0,0 0,0 

    procenti     

    subsidiebi   84,5 

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa 79,5   

    sxva xarjebi     

7102   arafinansuri aqtivebis zrda   6,0 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  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 0,0 110,0 

    momuSaveTa ricxovnoba     

71011   xarjebi 0,0 110,0 

    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   110,0 

    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 

    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 80,0 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7109   xarjebi 65,0 80,0 

    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 65,0 80,0 

    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     

        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 

2012 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     2 449,0     

7011 

aRmasrulebeli da warmomadgenlobiTi organoebis 

saqmianobis uzrunvelyofa, finansuri da fiskaluri 

saqmianoba, sagareo urTierTobebi 

1 671,7     2 043,6     

70111 
aRmasrulebeli da warmomadgenlobiTi 

organoebis saqmianobis uzrunvelyofa 
1 576,8     1 946,8     

70112 finansuri da fiskaluri saqmianoba 94,9     96,8     

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     392,5     

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     560,5     

7031 policiis samsaxuri da saxelmwifo dacva 65,5     168,6     

7032 xanZarsawinaaRmdego dacva 278,7     391,9     

7033 sasamarTloebi da prokuratura     

7034 sasjelaRsrulebis dawesebulebebi     
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7035 
gamoyenebiTi kvlevebi sazogadoebrivi wesrigisa da 

usafrTxoebis sferoSi 
    

7036 
sxva araklasificirebuli saqmianoba 

sazogadoebrivi wesrigisa da usafrTxoebis sferoSi 
    

704 ekonomikuri saqmianoba 1 355,4     889,8     

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     184,3     

70421 soflis meurneoba 613,5     184,3     

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 741,9     705,5     

70451 saavtomobilo transporti da gzebi 741,9     705,5     

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     
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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 823,8     778,2     

7051 narCenebis Segroveba, gadamuSaveba da ganadgureba 511,7     523,8     

7052 Camdinare wylebis marTva 312,1     254,4     

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 618,0     967,4     

7061 binaTmSenebloba 0,0     0,0     

7062 komunaluri meurneobis ganviTareba 437,9     661,0     

7063 wyalmomarageba 147,0     306,4     

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     879,3     

7081 momsaxureba dasvenebisa da sportis sferoSi 359,5     345,7     

7082 momsaxureba kulturis sferoSi 494,5     465,5     

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     12,2     
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7086 
sxva araklasificirebuli saqmianoba dasvenebis, 

kulturisa da religiis sferoSi 
    

709 ganaTleba 1 195,5     1 290,0     

7091 skolamdeli aRzrda 691,3     745,7     

7092 zogadi ganaTleba 121,8     56,0     

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     

7096 ganaTlebis sferos damxmare momsaxureba     

7097 gamoyenebiTi kvlevebi ganaTlebis sferoSi     

7098 
sxva araklasificirebuli saqmianoba ganaTlebis 

sferoSi 
327,2     391,9     

710 socialuri dacva 306,1     418,5     

7101 
avadmyofTa da SezRuduli SesaZleblobis mqone 

pirTa socialuri dacva 
0,0     110,0     

71011 avadmyofTa socialuri dacva 0,0     110,0     

71012 
SezRuduli SesaZleblobis mqone pirTa 

socialuri dacva 
    

7102 xandazmulTa socialuri dacva 79,5     90,5     

7103 marCenaldakargul pirTa socialuri dacva 5,0     5,0     

7104 ojaxebisa da bavSvebis socialuri dacva 221,6     213,0     

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     8 460,0     
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

 

დადგენილება N16 

 

2012 წლის 27 აპრილი 
 

ქ. ხობი 

 

„ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის დებულების დამტკიცების 

შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 9 იანვრის N2 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 ადმინისტრაციული სამსახურის დებულების 

დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 9 იანვრის N2 

დადგენილებაში („საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე“, ვებგვერდი, 16.01.2012 წ. სახელმწიფო 

სარეგისტრაციო კოდი: 010260020.35.106.016051) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით 

დამტკიცებული „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის 

დებულების“: 

ა)  მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„მუხლი 3. სამსახურის ფუნქციები 

სამსახურის ძირითადი ფუნქციებია: 

ა) უზრუნველყოს გამგეობის სტრუქტურული ერთეულებისა და თვითმმართველი ერთეულის 

ტერიტორიული ორგანოების სრულყოფილი ფუნქციონირებისთვის საჭირო საორგანიზაციო 

საკითხთა მოგვარება და მათთვის აუცილებელი სამუშაო პირობების შექმნა; 

ბ) უზრუნველყოს გამგეობის სტრუქტურული ერთეულებისა და თვითმმართველი ერთეულის 

ტერიტორიული ორგანოების მუშაობის მეთოდური ხელმძღვანელობა და მათთვის 

საკონსულტაციო-სამართლებრივი დახმარების გაწევა; 

გ) უზრუნველყოს გამგეობაში ერთიანი საქმისწარმოება, გამგეობისა და გამგეობის თანამდებობის 

პირების სახელზე შემოსული წერილების, განცხადებების და სხვა დოკუმენტაციის აღრიცხვა, 

სისტემატიზაცია, მათი ანოტირება, სარეკვიზიტო და დოკუმენტური გაფორმება, ადრესატისადმი 

გადაცემა, კორესპონდენციის განსახილველად კანონით დადგენილი ვადების დაცვა, 

კორესპონდენციის გადაგზავნა, საარქივო მასალების ანოტირება და არქივის წარმოება; 

სამართლებრივი აქტების და სხვა დოკუმენტების აღრიცხვა და შენახვა; 

დ) უზრუნველყოს გამგეობის საჯარო მოსამსახურეთა პირადი საქმეების წარმოება, მათი 

სამუშაოზე მიღების, სამუშაოდან გათავისუფლების, შვებულებაზე გასვლის, სამივლინებო, 

საპენსიო და სხვა დოკუმენტების მომზადება; 

ე) უზრუნველყოს ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოსა და 

ადგილობრივი თვითმმართველობის თანამდებობის პირთა სამართლებრივი აქტების პროექტების 

შედგენა, ასევე, მათ შედგენაში მონაწილეობის მიღება და სამართლებრივი აქტების პროექტების 

წინასწარი იურიდიული ექსპერტიზა, განსახილველ საკითხებზე შესაბამისი დასკვნების 

მომზადება; 

ვ) წარმოადგინოს და დაიცვას გამგეობის ან/და თვითმმართველი ერთეულის ინტერესები 

სასამართლოში; 
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ზ) განახორციელოს გამგეობის სტრუქტურული ერთეულებისა და თვითმმართველი ერთეულის 

ტერიტორიული ორგანოების მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფა;  

თ) უზრუნველყოს გამგეობის კავშირურთიერთობების ორგანიზება სახელმწიფო და 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებთან, დაწესებულებებთან, საწარმოებთან, 

საზოგადოებრივ ორგანიზაციებთან და მოქალაქეებთან; 

ი) უზრუნველყოს გამგეობაში დაგეგმილი შეხვედრების, თათბირების, პრესკონფერენციების, 

ბრიფინგების, ჟურნალისტებთან შეხვედრების ჩატარებისთვის აუცილებელი ორგანიზაციული 

საკითხების გადაწყვეტა; 

კ) უზრუნველყოს ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოთა მიერ განხორციელებული 

ღონისძიებებისა და განსახორციელებელი პროექტების წარმოჩენა, მათი საზოგადოებისთვის 

ხელმისაწვდომი ფორმით მიწოდება; 

ლ) უზრუნველყოს მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ამსახველ მონაცემთა საინფორმაციო ბანკის, 

ვიდეოთეკის, ფოტოთეკის შექმნა; 

მ) შეასრულოს გამგებლის  სხვა დავალებები.“; 

ბ)  თავი III ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„თავი III. 

სამსახურის სტრუქტურა 

მუხლი 4. სამსახურის სტრუქტურული ქვედანაყოფები  

სამსახურის სტრუქტურული ქვედანაყოფებია: 

ა) საქმისწარმოების განყოფილება; 

ბ) საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილება; 

გ) სამართლებრივი უზრუნველყოფის განყოფილება; 

მუხლი 5. საქმისწარმოების განყოფილება 

საქმისწარმოების განყოფილება: 

ა) უზრუნველყოფს გამგეობაში ერთიან საქმისწარმოებას. აყალიბებს საქმეთა ნომენკლატურას, 

შეიმუშავებს კლასიფიკატორებს, ინდექსებს, შიფრებსა და კოდებს; 

ბ) უზრუნველყოფს გამგეობისა და გამგეობის 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; 

გ) აფორმებს და აღრიცხავს მიღებულ დოკუმენტებზე გამგეობის თანამდებობის პირების 

დავალებებს და გადასცემს შემსრულებლებს; აკონტროლებს კორესპონდენციის განსახილველად 

გამზადებას და მოძრაობას, საკითხის განხილვაზე კანონით დადგენილი ვადების დაცვას; 

დ) უზრუნველყოფს გამგეობის მოსამსახურეთათვის საქმისწარმოების წესების გაცნობას და 

კონტროლს მათ დაცვაზე; 

ე) უზრუნველყოფს ადმინისტრაციული წარმოების დადგენილი წესებისა და პროცედურების 

დაცვას;  

ვ) უზრუნველყოფს კადრების აღრიცხვას, გამგეობის საჯარო მოსამსახურეთა პირადი საქმეების 

წარმოებას, მათი სამუშაოზე მიღების, სამუშაოდან გათავისუფლების, შვებულებაზე გასვლის, 

სამივლინებო, საპენსიო და სხვა დოკუმენტების მომზადებას, გაფორმებას და აღრიცხვას; 

ზ) უზრუნველყოფს საქმისწარმოებაში ბეჭდების, შტამპების, ბლანკების სათანადო გამოყენებას; 

თ) ახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობით, გამგეობის დებულებით და ამ დებულებით 

განსაზღვრულ სხვა უფლებამოსილებებს. 

მუხლი 6. საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილება 

საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილება: 

ა) უზრუნველყოფს გამგეობის მოსამსახურეთათვის სამსახურებრივი მოვალეობების 

შესასრულებლად აუცილებელი პირობების შექმნას; 

ბ) ორგანიზებას უწევს გამგეობის ურთიერთობას სახელმწიფო და ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორგანოებთან, დაწესებულებებთან, საწარმოებთან, საზოგადოებრივ 

ორგანიზაციებთან და მოქალაქეებთან; 
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გ) ორგანიზებას უწევს გამგეობის კავშირურთიერთობების ჩამოყალიბებას და თანამშრომლობის 

განვითარებას სხვა (მათ შორის საზღვარგარეთ) თვითმმართველ ერთეულებთან და 

საერთაშორისო ორგანიზაციებთან; 

დ) ორგანიზებას უწევს ოფიციალური დელეგაციების მიღებას და გამგეობის ოფიციალური 

დელეგაციების მივლინებას; 

ე) ორგანიზებას უწევს გამგეობის თანამდებობის პირების შეხვედრებს მოსახლეობასთან; 

ვ) ორგანიზებას უწევს გამგეობის თანამდებობის პირთა მიერ მოქალაქეთა მიღებას; 

ზ) უზრუნველყოფს გამგეობაში დაგეგმილი შეხვედრებისა და თათბირების მომზადებას და 

ჩატარებას, მოსაწვევ პირთა გაფრთხილებას და აღრიცხვას, სხვა ორგანიზაციული საკითხების 

გადაწყვეტას; 

თ) ორგანიზაციას უწევს პრესკონფერენციების, ბრიფინგების, ჟურნალისტებთან შეხვედრების 

ჩატარებას; 

ი) ახდენს ჟურნალისტების აკრედიტაციას, მათთვის სათანადო სამუშაო პირობების შექმნას, მათ 

ინფორმირებას, საზოგადოებასთან ქმედითი ურთიერთობების ჩამოყალიბებას; 

კ)  უზრუნველყოფს გამგეობის საქმიანობის შესახებ ოფიციალური ინფორმაციის გავრცელებას; 

ლ) უზრუნველყოფს ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მიერ განხორციელებული 

ღონისძიებებისა და განსახორციელებელი პროექტების წარმოჩენას, პრესრელიზების, 

შეტყობინებების და სხვა სახის საინფორმაციო მასალების მომზადებას და საზოგადოებისთვის 

ხელმისაწვდომი ფორმით მიწოდებას; 

მ) ახდენს გამგეობის თანამდებობის პირების, სტრუქტურული ერთეულებისა და 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანოების საქმიანობის შესახებ მასობრივი ინფორმაციის 

საშუალებებით გაშუქებული მასალების და პუბლიკაციების ანალიზს; 

ნ) ორგანიზებას უწევს სოციოლოგიური გამოკითხვების ჩატარებას;  

ო) უზრუნველყოფს გამგეობის ოფიციალური ვებგვერდისთვის ინფორმაციების მოძიებას, მათ 

დამუშავებას და გამოქვეყნებას, ოფიციალური ვებგვერდის ადმინისტრირებას; 

პ) ახორციელებს გამგეობის თანამდებობის პირებისა და გამგეობის სხვა საჯარო მოსამსახურეების 

მატერიალურ-ტექნიკურ უზრუნველყოფას; 

ჟ) კოორდინაციას უწევს გამგეობის სტრუქტურული ერთეულებისა და თვითმმართველი 

ერთეულის ტერიტორიული ორგანოების უფლებამოსილების განხორციელებისთვის საჭირო 

მომსახურების, საქონლისა და სამუშაოთა შესყიდვის დაგეგმვას და უზრუნველყოფს 

ადგილობრივი შესყიდვების გეგმით მათთვის გათვალისწინებული საქონლისა და მომსახურების 

შესყიდვას; 

რ) უზრუნველყოფს გამგეობის სარგებლობაში არსებული ინვენტარისა და მატერიალურ 

ფასეულობათა აღრიცხვას, შენახვას, კონტროლს მათ რაციონალურ გამოყენებაზე, მათ მოვლასა და 

დაცვას; 

ს) ახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობით, გამგეობის დებულებით და ამ დებულებით 

განსაზღვრულ სხვა უფლებამოსილებებს. 

მუხლი 61. სამართლებრივი უზრუნველყოფის განყოფილება 

სამართლებრივი უზრუნველყოფის განყოფილება: 

ა) უზრუნველყოფს გამგებლის, გამგეობის სტრუქტურული ერთეულებისა და თვითმმართველი 

ერთეულის ტერიტორიული ორგანოების იურიდიულ კონსულტირებას; 

ბ) ამზადებს საკრებულოს მიერ განსახილველი და საკრებულოს თავმჯდომარის და გამგებლის 

მიერ გამოსაცემი სამართლებრივი აქტების პროექტებს. მეთოდურ დახმარებას უწევს გამგეობის 

სტრუქტურულ ერთეულებს სამართლებრივი აქტების პროექტების მომზადებაში; 

გ) უზრუნველყოფს გამგეობაში შემუშავებული სამართლებრივი აქტების პროექტების, 

ადმინისტრაციული გარიგებების, ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმების და სხვა 

იურიდიული შინაარსის დოკუმენტების სამართლებრივ გამართულობას, მათ შესაბამისობას 

მოქმედ კანონმდებლობასთან;  

დ) ახდენს ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოს და 

ადგილობრივი თვითმმართველობის თანამდებობის პირთა სამართლებრივი აქტების 

ექსპერტიზას, აკონტროლებს მათ შესაბამისობას საქართველოს კანონმდებლობასთან, საჭიროების 
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შემთხვევაში ამზადებს წინადადებებს მიღებული (გამოცემული) სამართლებრივი აქტის გაუქმების 

ან მასში ცვლილების შეტანის შესახებ; 

ე) ამზადებს სამართლებრივ დასკვნებს სამართლებრივი აქტების პროექტებთან და განსახილველ 

საკითხებთან დაკავშირებით; 

ვ) უზრუნველყოფს გამგეობის კანონიერი ინტერესების დაცვას სამართლებრივ ურთიერთობებში 

სახელმწიფო ორგანოებთან, ფიზიკურ და იურიდიულ პირებთან; 

ზ) წარმოადგენს და იცავს გამგეობის ან/და თვითმმართველი ერთეულის ინტერესებს 

სასამართლოში; 

თ) ახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობით, გამგეობის დებულებით და ამ დებულებით 

განსაზღვრულ სხვა უფლებამოსილებებს.“; 

გ)  მე-7 მუხლის მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„2. სამსახურის უფროსის არყოფნის შემთხვევაში გამგებლის დავალებით მის მოვალეობას 

ასრულებს სამსახურის ერთ-ერთი სტრუქტურული ქვედანაყოფის ხელმძღვანელი.“; 

დ)  მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„მუხლი 8.  სამსახურის უფროსი 

1. სამსახურის უფროსი: 

ა) უძღვება სამსახურის საქმიანობას; 

ბ) უზრუნველყოფს სამსახურებრივი მოვალეობების შესასრულებლად აუცილებელი პირობების 

შექმნას; 

გ) გამგებელს თანამდებობაზე დასანიშნად და თანამდებობიდან გასათავისუფლებლად 

წარუდგენს სამსახურის შესაბამის საჯარო მოსამსახურეთა კანდიდატურებს; 

დ) შეიმუშავებს სამსახურის საჯარო მოხელეთა თანამდებობრივ ინსტრუქციებს და 

მოსამსახურეთათვის ფუნქციონალურ მოვალეობათა განაწილებას; 

ე) ამზადებს გამგეობის შრომის შინაგანაწესს „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის 

შესაბამისად და კონტროლს უწევს მოსამსახურეთა მიერ შინაგანაწესით დადგენილი მოთხოვნების 

შესრულებას; 

ვ) გამგებელს წარუდგენს წინადადებებს სამსახურის სტრუქტურის, საშტატო რიცხოვნების, 

მუშაობის ორგანიზაციის, თანამშრომელთა წახალისების ან მათთვის დისციპლინური 

პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ;  

ზ) ხელს  უწყობს და ორგანიზაციულად უზრუნველყოფს საჯარო მოსამსახურეთა სწავლებას, 

კვალიფიკაციის ამაღლებას და ატესტაციის ჩატარებას; 

თ) ხელს უწყობს და ორგანიზაციულად უზრუნველყოფს ვაკანტური თანამდებობების 

დასაკავებლად საჯარო კონკურსის მოწყობას და ჩატარებას; 

ი) ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოსა და ადგილობრივი 

თვითმმართველობის თანამდებობის პირთა სამართლებრივი აქტების აღსრულებისა და 

გამგებლის დავალებების შესრულების უზრუნველსაყოფად ახორციელებს მიღებული 

გადაწყვეტილებების დაგზავნას და ოფიციალურ შეტყობინებებს; 

კ) გასცემს ცნობებს სამსახურში დაცული საკადრო და სხვა სახის დოკუმენტაციის საფუძველზე; 

ლ) ინახავს და არსებული წესების შესაბამისად იყენებს სამსახურის ბეჭედს და შტამპებს;  

მ) ამოწმებს ხელმოწერითა და ბეჭდით დოკუმენტების ასლებს;  

ნ) ამოწმებს გამგეობაში მოვლინებული მოქალაქეების სამივლინებო ბარათებს.  

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

2. სამსახურის უფროსი ანგარიშვალდებულია გამგებლის წინაშე.“.  

2.   დადგენილება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                           მამუკა ჭოხონელიძე 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილება №17 

2012 წლის 25   მაისი 

ქ. ხობი 

„ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 27 დეკემბრის №56 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. გაიზარდოს ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები 

1.7 ათასი ლარით, მათ შორის, 1.7 ათასი ლარით – შემოსავლების მუხლი ,,შემოსავლები 

მომსახურების გაწევიდან“. 

2. შემცირდეს ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივ ბიუჯეტში: 

ა) ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაციის ხარჯების ასიგნებები 

6.6  ათასი ლარით, მათ შორის, 

ა.ა) 6.6 ათასი ლარით – ,,კეთილმოწყობის ღონისძიებების“ ასიგნება, მათ შორის, 6.6 ათასი 

ლარი –  მუხლი ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“-ს ასიგნება; 

3. „ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებების 

გადანაწილების წესის დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 

12 ივლისის №5 დადგენილების შესაბამისად, შეტანილ იქნეს ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 

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 2012 წლის 27 აპრილის N250 ბრძანებით შ.პ.ს. ,,ხობის 

მოამბე“-სათვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ 

ასიგნებებში 0.5 ათასი ლარით შემცირდა ,,საქონელი და მომსახურება“-ს მუხლის ,,შტატგარეშე 

მომუშავეთა ანაზღაურება“ ასიგნება და 0.5 ათასი ლარით გაიზარდა  მუხლის ,,შრომის 

ანაზღაურება“ ასიგნება; 

ბ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 1 მაისის N253 ბრძანებით შუა ხორგის თემში 

მდინარე ხობის მარცხენა სანაპიროზე ნაპირგამაგრების ობიექტის სამშენებლო-სამონტაჟო 

სამუშაოებისათვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით 

დამტკიცებულ ასიგნებებში 1.7 ათასი ლარით შემცირდა ტექნიკური ზედამხედველობის 

ხარჯების ასიგნება და 1.7 ლარი მიიმართა  სანებართვო მოსაკრებლის ასიგნებაზე; 

გ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 3 მაისის N257 ბრძანებით ხობის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამსახურებისათვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის 

ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში შემცირდა 1.2 ათასი ლარით  

ადმინისტრაციული სამსახურის ასიგნებებში მუხლის ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“ 

ასიგნება, 0.1 ათასი ლარით - საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის ასიგნებებში ოფისის ხარჯების 

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, 

ბიულეტენების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა“ ასიგნება, 0.1 ათასი ლარით - 

ზედამხედველობის სამსახურის ასიგნებებში ,,ოფისის ხარჯები“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის 

მუხლის ,,კავშირგაბმულობის ხარჯი“ ასიგნება, 0.1 ათასი ლარით - შრომის, საზოგადოებრივი 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, დევნილთა და იძულებით 
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გადაადგილებულ პირთა საქმეთა სამსახურის ასიგნებებში ოფისის ხარჯების ეკონომიკური 

კლასიფიკაციის მუხლის ,,საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების 

და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა“ ასიგნება, 0.3 ათასი ლარით - სოფლის მეურნეობის 

განვითარების სამსახურის ასიგნებებში ,,ოფისის ხარჯები“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის 

მუხლის ,,კავშირგაბმულობის ხარჯი“ ასიგნება, 0.1 ათასი ლარით - სახანძრო დაცვისა და 

სამაშველო სამსახურის ასიგნებებში ,,ოფისის ხარჯები“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის 

,,ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა 

და საგამომცემლო-სასტამბო ხარჯები“ ასიგნება და გაიზარდა ,,ოფისის ხარჯები“-ს ეკონომიკური 

კლასიფიკაციის მუხლის ,,კავშირგაბმულობის ხარჯი“ ასიგნება (ფიჭური მომსახურების 

ხარჯები) 1.2 ათასი ლარით - ადმინისტრაციული სამსახურის, 0.1 ათასი ლარით - საფინანსო-

საბიუჯეტო სამსახურის, 0.1 ათასი ლარით - ზედამხედველობის სამსახურის, 0.1 ათასი ლარით - 

შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, დევნილთა და 

იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმეთა სამსახურის, 0.3 ათასი ლარით - სოფლის 

მეურნეობის განვითარების სამსახურის, 0.1 ათასი ლარით - სახანძრო დაცვისა და სამაშველო 

სამსახურის; 

დ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 7 მაისის N261  ბრძანებით გამგეობის 

ადმინისტრაციული სამსახურისათვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი 

ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 0.5 ათასი ლარით შემცირდა ,,ოფისის ხარჯების“ 

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის  ,,საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, 

ბიულეტენების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა“ ასიგნება და 0.5 ათასი ლარით გადიდდა 

,,ოფისის ხარჯების“ ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,ნორმატიული აქტების, საცნობარო 

და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და საგამომცემლო-სასტამბო 

ხარჯები“ ასიგნება; 

ე) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 7 მაისის N262  ბრძანებით გამგეობის 

სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახურისათვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის 

ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 0.7 ათასი ლარით შემცირდა 

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,შრომის ანაზღაურება“ ასიგნება და 0.7 ათასი ლარი 

მიიმართა ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,სოციალური უზრუნველყოფა“ ასიგნებაზე; 

ვ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 7 მაისის N263  ბრძანებით ურთის მთაზე 

რადიომონიტორინგის სტაციონალურ სადგურთან მისასვლელი გზის ორმული შეკეთების 

სამუშაოებისათვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით 

დამტკიცებულ ასიგნებაში 1.0 ათასი ლარით შემცირდა სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოების 

ასიგნება და 0.4 ათასი ლარი მიიმართა  საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციაში 

ცვლილებების შეტანის ხარჯების ასიგნებაზე, 0.6 ათასი ლარი - ობიექტის ექსპერტიზის 

ხარჯების ასიგნებაზე; 

ზ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 7 მაისი N264  ბრძანებით გამგეობის სოფლის 

მეურნეობის განვითარების სამსახურისათვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის 

ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 0.2 ათასი ლარით შემცირდა ,,ოფისის 

ხარჯების“ ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,კარტრიჯის შეძენა-დატუმბვა“ ასიგნება, 0.1 

ათასი  ლარით - ,,ოფისის ხარჯების“ ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,საწერ-სახაზავი 

ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა“ 

ასიგნება და 0.3 ათასი ლარი მიიმართა  ,,ოფისის ხარჯების“ ეკონომიკური კლასიფიკაციის 

მუხლის ,,მობილური ტელეფონი“ ასიგნებაზე; 

თ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 8 მაისის N267  ბრძანებით ხობის 

მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით ,,სპორტული და კულტურული 

ღონისძიებებისათვის“ გამოყოფილ ასიგნებებში 4.3 ათასი ლარით შემცირდა სპორტული 

ღონისძიებების დაფინანსების ხარჯების ,,საქონელი და მომსახურება“-ს მუხლის ,,სხვა 

დანარჩენი საქონელი და მომსახურება“-ს ასიგნება და 4.3 ათასი ლარით გაიზარდა 

ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსების ხარჯების ,,საქონელი და 

მომსახურება“-ს მუხლის ,,სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება“  ასიგნება; 
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ი) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 11 მაისის N294  ბრძანებით  ხობის 

მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით ,,სპორტული ღონისძიებებისათვის“ 

გამოყოფილ ასიგნებებში 0.9 ათასი ლარით შემცირდა ,,სპორტული ღონისძიებებისათვის“ 

გამოყოფილ ასიგნებებში ,,შემხვედრი ღონისძიებების ხარჯები“ და 0.9 ათასი ლარი  მიმართულ 

იქნა  საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს თასზე შიდა 

რაიონული მინი-ფეხბურთის ტურნირის ჩატარების ხარჯების ასიგნებაზე. 

კ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 21 მაისის N297  ბრძანებით შ.პ.ს.  ,,ხობი 

დასუფთავება და განათება“-სათვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი 

ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 3.0 ათასი ლარით შემცირდა ,,ოფისის ხარჯების“ 

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის  ,,კომუნალური ხარჯი“ ასიგნება და 3.0 ათასი ლარით 

გადიდდა ,,საქონელი და მომსახურება“-ს მუხლის ,,ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის 

და მოვლა-შენახვის ხარჯები“ ასიგნება. 

ლ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 21 მაისის N298  ბრძანებით შ.პ.ს.  ,,ხობი 

დასუფთავება და განათება“-სათვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი 

ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 0.5 ათასი ლარით შემცირდა ,,საქონელი და 

მომსახურებას“ მუხლის ,,სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება“ ასიგნებებში სანიაღვრე 

არხების ამოწმენდის ხარჯები და 0.5 ათასი ლარი მიიმართა ,,საქონელი და მომსახურებას“ 

მუხლის ,,სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება“ ასიგნებებში დაქირავებული სპეცმანქანის 

მომსახურების ხარჯებზე. 

მ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 21 მაისის N299  ბრძანებით  ა(ა)იპ ,,ხობის 

მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი“-სათვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის 

ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 4.8 ათასი ლარით შემცირდა ,,საქონელი 

და მომსახურებას“ მუხლში ,,სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება“ საეკლესიო-სახალხო 

დღესასწაულის- ,,ცოტნეობა 2012“ ღონისძიების ასიგნება და 4.8 ათასი ლარი მიიმართა 

საქართველოს დამოუკიდებლობისადმი მიძღვნილი ღონისძიების ასიგნებაზე. 

ნ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 22 მაისის N302  ბრძანებით 

მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი 

ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში შემცირდა 5.5 ათასი ლარით გამგეობის 

ადმინისტრაციული სამსახურის მუხლის ,,შრომის ანაზღაურება“ ასიგნება და გადიდდა 3.1 

ათასი ლარით გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის მუხლის ,,შტატგარეშე მომუშავეთა 

ანაზღაურება“ ასიგნება, 2.4 ათასი ლარით - ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული 

ორგანოების მუხლის ,,შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება“ ასიგნება. 

ო) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 22 მაისის N303  ბრძანებით 

მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი 

ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში  შემცირდა 11.0 ათასი ლარით გამგეობის 

ადმინისტრაციული სამსახურის მუხლის ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“ ასიგნება, 0.5 ათასი 

ლარით - გამგეობის შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, 

ვეტერანთა, დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმეთა სამსახურის მუხლის 

,,არაფინასური აქტივების ზრდა“ ასიგნება და გადიდდა 4.3 ათასი ლარით გამგეობის 

ადმინისტრაციული სამსახურის მუხლის ,,ოფისის ხარჯები“ ასიგნება, 6.8 ათასი ლარით - 

გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის მუხლის ,,არაფინასური აქტივების ზრდა“ ასიგნება, 

0.4 ათასი ლარით - გამგეობის სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახურის მუხლის ,,ოფისის 

ხარჯები“ ასიგნება. 

პ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 22 მაისის N304  ბრძანებით 

მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი 

ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში  შემცირდა 4.3 ათასი ლარით გამგეობის 

ადმინისტრაციული სამსახურის მუხლის ,,შრომის ანაზღაურება“ ასიგნება, 0.3 ათასი ლარით - 

გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის მუხლის ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“ 

ასიგნება და გადიდდა 0.3 ათასი ლარით გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის მუხლის 

,,შრომის ანაზღაურება“ ასიგნება, 4.3 ათასი ლარით - გამგეობის ეკონომიკისა და 

ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის მუხლის ,,შრომის ანაზღაურება“ ასიგნება. 
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ჟ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 22 მაისის N305 ბრძანებით 

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაციის ხარჯებისათვის ხობის 

მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 3.7 ათასი 

ლარით შემცირდა ,,წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია“-ს მუხლის 

,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“ ასიგნება და 0.2 ათასი ლარით გადიდდა ,,გზების 

მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები“-ს ასიგნება, 3.5 ათასი ლარით - 

,,კეთილმოწყობის ღონისძიებები“-ს მუხლის ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“ ასიგნება. 

4. ბიუჯეტის შემოსავლების ზრდით მიღებული 1.7 ათასი ლარი და გამოთავისუფლებული 

ასიგნებები - 6.6 ათასი ლარი, სულ - 8.3 ათასი ლარი მიიმართოს შემდეგ ღონისძიებათა 

დასაფინანსებლად: 

ა) აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების ასიგნებებზე 4.6 ათასი ლარი, 

კერძოდ: 

4.6 ათასი ლარი - გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის ასიგნებაზე, აქედან: 4.6 ათასი 

ლარი ,,საქონელი და მომსახურება“-ს მუხლის ,,ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და 

მოვლა-შენახვის ხარჯები“  ასიგნება; 

ბ)   ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაციის ხარჯების 

ასიგნებებზე - 1.7  ათასი ლარი, კერძოდ: 

1.7 ათასი ლარი - შ.პ.ს. ,,ხობი დასუფთავება და განათება“-ს სუბსიდიის ასიგნებაზე; 

გ) სპორტული და კულტურული ღონისძიებების ხარჯების ასიგნებაზე - 2.0 ათასი ლარი, 

კერძოდ: 

2.0 ათასი ლარი - ორგანიზაციული კოდი ,,ძეგლთა დაცვისა და კულტურული მემკვიდრეობის 

დაფინანსება“-ს მუხლის ,,სუბსიდიები“  ასიგნებაზე; 

5. ამ დადგენილების პირველი-მე-4 პუნქტებით განხორციელებული ცვლილებების 

გათვალისწინებით, „ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის 

დამტკიცების შესახებ“  ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 27 დეკემბრის №56 

დადგენილებაში („საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე“,  ვებგვერდი, 120103033, 04.01.2012 წ. 

სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.106.016049) შეტანილ იქნეს შემდეგი 

ცვლილება: 

I.  დადგენილების პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„1. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ბალანსი 

თანახმად №1 დანართისა: 

ა) ბიუჯეტის შემოსავლები - 7691.8 ათასი ლარით (აქედან: გადასახადები 5863.8 ათასი ლარი; 

გრანტები - 1381.3 ათასი ლარი;  სხვა შემოსავლები - 446.7 ათასი ლარი); 

ბ) ბიუჯეტის ხარჯები - 5767.2 ათასი ლარით (აქედან: შრომის ანაზღაურება - 1577.7 ათასი 

ლარი; საქონელი და მომსახურება - 985.5 ათასი ლარი; პროცენტი - 185.7 ათასი ლარი; 

სუბსიდიები - 2689.6 ათასი ლარი; სოციალური უზრუნველყოფა - 328.7 ათასი ლარი); 

გ) საოპერაციო სალდო - 1924.6 ათასი ლარით; 

დ) არაფინასური აქტივების ცვლილება - 2243.7 ათასი ლარით; 

ე) მთლიანი სალდო -  -319.1 ათასი ლარით; 

ვ) ფინასური აქტივების ცვლილება -  - 525.9 ათასი ლარით.“; 

II.  დადგენილების მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„2. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის 

შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანახმად  №2 დანართისა, მათ შორის: 

ა) შემოსულობები - 7935.8 ათასი ლარით (აქედან: შემოსავლები - 7691.8 ათასი ლარი; 

არაფინანსური აქტივების კლება - 244,0 ათასი ლარი); 

ბ) გადასახდელები - 8461.7 ათასი ლარით (აქედან: ხარჯები - 5767.2 ათასი ლარი; 

არაფინანსური აქტივების ზრდა - 2487.7 ათასი ლარი;  ვალდებულებების კლება - 206.8  ათასი 

ლარი); 

გ) ნაშთის ცვლილება - - 525.9 ათასი ლარით.“; 

III.  დადგენილების მე-5 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 
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„5. ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და 

არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს თანახმად №5 

დანართისა, მათ შორის: 

ა) საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება - 2453.6 ათასი ლარით;  

ბ) თავდაცვა - 97,4 ათასი ლარით; 

გ) საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - 560.5 ათასი ლარით; 

დ) ეკონომიკური საქმიანობა - 890.0 ათასი ლარით; 

ე) გარემოს დაცვა - 779.9 ათასი ლარით; 

ვ) საბინაო კომუნალური მეურნეობა - 960.6 ათასი ლარით; 

ზ) ჯანმრთელობის დაცვა - 129,9 ათასი ლარით; 

თ) დასვენება, კულტურა და რელიგია - 881.3 ათასი ლარით; 

ი) განათლება - 1290.0  ათასი ლარით; 

კ) სოციალური დაცვა - 418.5 ათასი ლარით.“; 

IV. დადგენილების დანართი N1 ჩამოყალიბდეს თანახმად ამ დადგენილების პირველი 

დანართისა; 

ა) დადგენილების დანართი N2 ჩამოყალიბდეს თანახმად ამ დადგენილების მე-2 დანართისა; 

ბ) დადგენილების დანართი N3 ჩამოყალიბდეს თანახმად ამ დადგენილების მე-3 დანართისა; 

გ) დადგენილების დანართი N4 ჩამოყალიბდეს თანახმად ამ დადგენილების მე-4 დანართისა; 

დ) დადგენილების დანართი N5 ჩამოყალიბდეს თანახმად ამ დადგენილების მე-5 დანართისა. 

5. დადგენილება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                             მამუკა ჭოხონელიძე 
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დანართი №1 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
2011 წლის 27 დეკემბრის №56 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 7 691,8 

gadasaxadebi 5 180,9 5 863,8 

grantebi 1 482,9 1 381,3 

sxva Semosavlebi 524,4 446,7 

  

xarjebi 5 055,6 5 767,2 

Sromis anazRaureba 1 324,8 1 577,7 

saqoneli da momsaxureba 986,4 985,5 

procenti 85,0 185,7 

subsidiebi 2 353,3 2 689,6 

grantebi 0,0 0,0 

socialuri uzrunvelyofa 306,1 328,7 

sxva xarjebi 0,0 0,0 

  

saoperacio saldo 2 132,6 1 924,6 

  

arafinansuri aqtivebis cvlileba 2 393,1 2 243,7 

zrda  2 493,1 2 487,7 

kleba 100,0 244,0 

  

mTliani saldo -260,5 -319,1 

  

finansuri aqtivebis cvlileba -301,8 -525,9 

zrda 76,2 0,0 

valuta da depozitebi 76,2   

sesxebi 0,0 0,0 

aqciebi da sxva kapitali     

kleba 378,0 525,9 

valuta da depozitebi 378,0 525,9 

sesxebi 0,0 0,0 

aqciebi da sxva kapitali 0,0 0,0 

  

valdebulebebis cvlileba -41,3 -206,8 

zrda 0,0 0,0 

sagareo 0,0 0,0 

saSinao 0,0 0,0 

kleba 41,3 206,8 

sagareo     

saSinao 41,3 206,8 

  

balansi 0,0 0,0 
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საკრებულოს თავმჯდომარე                             მამუკა ჭოხონელიძე 

 

 
დანართი №2 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
2011 წლის 27 დეკემბრის №56 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 7 935,8 

Semosavlebi 7 188,2 7 691,8 

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 8 461,7 

xarjebi 5 055,6 5 767,2 

arafinansuri aqtivebis zrda 2 493,1 2 487,7 

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

valdebulebebis kleba 41,3 206,8 

  

naSTis cvlileba -301,8 -525,9 

 
 

 

 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                             მამუკა ჭოხონელიძე 
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დანართი №3 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
2011 წლის 27 დეკემბრის №56 დადგენილებისა 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები 

 

S
em
o
su

l
o
b

eb
is
 
ko

d
eb
i 

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

gegma 

2012 wlis 

gegma 

 
 

Semosulobebi 7 288,2 7 935,8 

  Semosavlebi 7 188,2 7 691,8 

 
 

arafinansuri aqtivebis kleba 100,0 244,0 

 
 

finansuri aqtivebis kleba 0,0 0,0 

 
 

valdebulebebis zrda 0,0 0,0 

 
 

  

  Semosavlebi 7 188,2 7 691,8 

11 gadasaxadebi 5 180,9 5 863,8 

11111 saSemosavlo gadasaxadi      

11311 qonebis gadasaxadi 5 180,9 5 863,8 

113111 

saqarTvelos sawarmoTa qonebaze (garda 

miwisa)         3 060,0 3 818,0 

113112 ucxour sawarmoTa qonebaze (garda miwisa)     

113113 fizikur pirTa qonebaze (garda miwisa)     

113114 sasoflo-sameurneo daniSnulebis miwaze                                80,0 167,0 

113115 arasasoflo-sameurneo daniSnulebis miwaze                                            2 040,9 1 878,8 

1136 sxva gadasaxadebi qonebaze     

116 sxva gadasaxadebi     

13 grantebi 1 482,9 1 381,3 

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 1 381,3 

  gaTanabrebiTi transferi     

  

miznobrivi transferi delegirebuli 

uflebamosilebis gansaxorcieleblad 180,0 203,0 

  specialuri transferi 1 302,9 1 178,3 

  

m.S. infrastruqturis ganviTarebisaTvis da 

sxva mimdinare RonisZiebebis dasafinanseblad   
722,6 888,3 

  

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  
580,3 290,0 

14 sxva Semosavlebi 524,4 446,7 

141 Semosavlebi sakuTrebidan 113,0 85,0 

1411 procentebi     
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  dividendebi     

  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 178,7 212,0 

1422 
administraciuli mosakreblebi da 

gadasaxdelebi 48,0 47,3 

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 37,3 

142299 sxva araklasificirebuli mosakrebeli     

1423 
arasabazro wesiT gayiduli saqoneli da 

momsaxureba 130,7 164,7 

14231 Semosavlebi saqonlis realizaciidan     

14232 Semosavlebi momsaxurebis gawevidan 130,7 164,7 

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     
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დანართი №4 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
2011 წლის 27 დეკემბრის №56 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 8 461,7 

    momuSaveTa ricxovnoba 203,0 502,7 

    xarjebi 5 055,6 5 767,2 

    Sromis anazRaureba 1 324,8 1 577,7 

    saqoneli da momsaxureba 986,4 985,5 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba 38,1 46,1 

        mivlinebebi 10,3 10,9 

        ofisis xarjebi 257,7 319,1 

        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 
187,0 228,3 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 468,0 351,3 

    procenti 85,0 185,7 

    subsidiebi 2 353,3 2 689,6 

    grantebi 0,0 0,0 

    socialuri uzrunvelyofa 306,1 328,7 

    sxva xarjebi 0,0 0,0 

    arafinansuri aqtivebis zrda 2 493,1 2 487,7 

    finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 

    valdebulebebis kleba 41,3 206,8 

  
01 00 

xobis municipalitetis warmomadgenlobiTi 

da aRmasrulebeli organoebi 
1 810,0 2 453,6 

    momuSaveTa ricxovnoba 160,0 161,0 

    xarjebi 1 716,9 2 143,2 

    Sromis anazRaureba 1 073,3 1 279,6 

    saqoneli da momsaxureba 558,6 677,9 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba 27,2 35,2 

        mivlinebebi 7,4 8,0 

        ofisis xarjebi 202,0 260,3 

        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 
0,0 0,0 

  
  

    transportisa da teqnikis 

eqsploataciis da movla-Senaxvis xarjebi 
120,5 153,4 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 189,4 208,1 
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    procenti 85,0 185,7 

    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 51,8 103,6 

    finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 

    valdebulebebis kleba 41,3 206,8 

  01 01 xobis municipalitetis sakrebulo 362,0 466,6 

    momuSaveTa ricxovnoba 27,0 25,0 

70111   xarjebi 354,3 386,0 

    Sromis anazRaureba 236,3 239,0 

    saqoneli da momsaxureba 118,0 147,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi 1,2 1,2 

        ofisis xarjebi 48,9 65,1 

        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 71,5 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 9,5 9,2 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

70111   arafinansuri aqtivebis zrda 7,7 80,6 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  01 02 xobis municipalitetis gamgeoba 1 214,8 1 484,8 

    momuSaveTa ricxovnoba 133,0 136,0 

70111   xarjebi 1 170,7 1 461,8 

    Sromis anazRaureba 837,0 1 040,6 

    saqoneli da momsaxureba 333,7 421,2 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba 27,2 35,2 

        mivlinebebi 6,2 6,8 

        ofisis xarjebi 153,1 195,2 

        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 81,9 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 85,0 102,1 

    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 
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70111   arafinansuri aqtivebis zrda 44,1 23,0 

    finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 

    valdebulebebis kleba 0,0 0,0 

  
01 02 01 

xobis municipalitetis gamgeobis 

administraciuli samsaxuri 
461,2 517,5 

    momuSaveTa ricxovnoba 25,0 25,0 

    xarjebi 427,8 502,1 

    Sromis anazRaureba 200,5 208,6 

    saqoneli da momsaxureba 227,3 293,5 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba 13,6 15,7 

        mivlinebebi 2,4 2,4 

        ofisis xarjebi 83,1 110,3 

        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 64,2 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 85,0 100,9 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda 33,4 15,4 

    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 85,9 

    Sromis anazRaureba 69,6 74,1 

    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     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda 4,1 3,9 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     
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01 02 03 

xobis municipalitetis gamgeobis  

ekonomikisa da infrastruqturis 

ganviTarebis samsaxuri 

102,4 107,5 

    momuSaveTa ricxovnoba 10,0 10,0 

    xarjebi 98,5 106,2 

    Sromis anazRaureba 70,2 76,0 

    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 41,1 

    momuSaveTa ricxovnoba 5,0 5,0 

    xarjebi 35,5 41,1 

    Sromis anazRaureba 32,5 37,1 

    saqoneli da momsaxureba 3,0 4,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi 0,5 0,5 

        ofisis xarjebi 2,5 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 1,1   

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     
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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 57,0 

    Sromis anazRaureba 50,0 51,9 

    saqoneli da momsaxureba 4,1 5,1 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi 0,6 0,6 

        ofisis xarjebi 3,5 4,5 

        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 1,1 

    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 43,3 

    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     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda 1,0 0,5 

    finansuri aqtivebis zrda      
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    valdebulebebis kleba     

  01 02 08 soflis meurneobis ganviTarebis samsaxuri 0,0 25,0 

    momuSaveTa ricxovnoba   3,0 

    xarjebi 0,0 25,0 

    Sromis anazRaureba   23,1 

    saqoneli da momsaxureba 0,0 1,9 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi   1,9 

        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     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  
01 02 12 

xobis municipalitetis gamgeobis  

teritoriuli organoebi 
435,5 602,5 

    momuSaveTa ricxovnoba 71,0 71,0 

    xarjebi 435,5 601,7 

    Sromis anazRaureba 376,4 530,9 

    saqoneli da momsaxureba 59,1 70,8 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba 6,1 11,1 

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi 45,8 54,8 

        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   0,8 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  01 03 sarezervo fondi 94,4 95,0 

    momuSaveTa ricxovnoba     

70112   xarjebi 94,4 95,0 
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    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     

70112   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    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 1,8 

    momuSaveTa ricxovnoba     

70112   xarjebi 0,5 1,8 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,5 1,8 

        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 0,5 1,8 

    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 

126,3 392,5 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7016   xarjebi 85,0 185,7 

    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 85,0 185,7 

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba 41,3 206,8 

  
02 00 

xobis municipalitetis gamgeobis saxanZro 

dacvisa da samaSvelo samsaxuri 
278,7 391,9 

    momuSaveTa ricxovnoba 35,0 41,0 

7032   xarjebi 263,9 319,2 

    Sromis anazRaureba 198,6 242,4 

    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     
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        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   0,7 

    sxva xarjebi     

7032   arafinansuri aqtivebis zrda 14,8 72,7 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  
03 00 

Sinagan saqmeTa saministros adgilobrivi 

organoebis dafinanseba 
65,5 168,6 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7031   xarjebi 61,3 68,4 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 61,3 68,4 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi 36,5 38,0 

        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 4,2 100,2 

    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 
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    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 

    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 2 630,5 

    momuSaveTa ricxovnoba 0,0 9,0 

    xarjebi 588,7 595,5 

    Sromis anazRaureba 0,0 0,0 

    saqoneli da momsaxureba 213,2 70,0 

        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 213,2 70,0 

    procenti 0,0 0,0 

    subsidiebi 375,5 525,5 

    grantebi 0,0 0,0 

    socialuri uzrunvelyofa 0,0 0,0 

    sxva xarjebi 0,0 0,0 

    arafinansuri aqtivebis zrda 2 208,5 2 035,0 

    finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 

    valdebulebebis kleba 0,0 0,0 

  
05 01 

gzebis mSeneblobis, rekonsruqciisa da 

movla-Senaxvis xarjebi 
741,9 705,7 

    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 711,9 675,7 

    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     
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    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

70455   arafinansuri aqtivebis zrda 0,0 0,0 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  
05 03 

sarwyavi arxebis da napirsamagri nagebobebis 

mowyoba, reabilitacia da eqsploatacia 
591,5 174,3 

    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 591,5 174,3 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  
05 04 

wylis sistemis reabilitacia da 

eqsploatacia 
147,0 302,7 

    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     
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    sxva xarjebi     

7063   arafinansuri aqtivebis zrda 147,0 287,7 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  
05 05 

sakanalizacio da sameloracio sistemebis 

mowyoba-reabilitaciis RonisZiebebi 
312,1 254,4 

    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 312,1 254,4 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  05 06 Sps `xobi dasufTaveba da ganaTeba~ 375,5 525,5 

    momuSaveTa ricxovnoba   9,0 

7061   xarjebi 375,5 525,5 

    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 375,5 525,5 

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7061   arafinansuri aqtivebis zrda 0,0 0,0 

    finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 

    valdebulebebis kleba     
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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 0,0 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7051   xarjebi 136,2 0,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 136,2 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 136,2   

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi 0,0 0,0 

7051   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  05 09 keTilmowyoba 437,9 657,9 

    momuSaveTa ricxovnoba     

    xarjebi 0,0 15,0 

    Sromis anazRaureba     
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    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 437,9 642,9 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  06 00 saganmanaTleblo RonisZiebebi 1 195,5 1 290,0 

    momuSaveTa ricxovnoba 0,0 240,7 

    xarjebi 1 051,3 1 126,6 

    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 1 051,3 1 126,6 

    grantebi 0,0 0,0 

    socialuri uzrunvelyofa 0,0 0,0 

    sxva xarjebi 0,0 0,0 

    arafinansuri aqtivebis zrda 144,2 163,4 

    finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 

    valdebulebebis kleba 0,0 0,0 

  06 01  skolamdeli ganaTlebis dafinanseba 691,3 745,7 

    momuSaveTa ricxovnoba   134,7 

7091   xarjebi 668,8 593,3 

    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 668,8 593,3 

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7091   arafinansuri aqtivebis zrda 22,5 152,4 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  06 02 sajaro skolebis dafinanseba 121,8 56,0 

    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 11,0 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  
06 03 

a(a)ip `xobis municipalitetis ganaTlebis 

centri~ 
327,2 305,1 

    momuSaveTa ricxovnoba   68,5 

    xarjebi 319,9 305,1 

    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 
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    transportisa da teqnikis 

eqsploataciis da movla-Senaxvis xarjebi 
    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi 319,9 305,1 

    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   22,0 

    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     

  
06 05 

a(a)ip `xobis municipalitetis safexburTo 

skola~ 
0,0 86,8 

    momuSaveTa ricxovnoba   15,5 

    xarjebi 0,0 86,8 

    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     
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    procenti     

    subsidiebi   86,8 

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  07 00 sportuli da kulturuli RonisZiebebi 912,5 881,3 

    momuSaveTa ricxovnoba 0,0 96,0 

    xarjebi 844,7 875,8 

    Sromis anazRaureba 0,0 0,0 

    saqoneli da momsaxureba 48,0 52,7 

        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 48,0 52,7 

    procenti 0,0 0,0 

    subsidiebi 796,7 823,1 

    grantebi 0,0 0,0 

    socialuri uzrunvelyofa 0,0 0,0 

    sxva xarjebi 0,0 0,0 

    arafinansuri aqtivebis zrda 67,8 5,5 

    finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 

    valdebulebebis kleba 0,0 0,0 

  07 01 sportuli RonisZiebebis dafinanseba 29,5 25,8 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7081   xarjebi 29,5 25,8 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 29,5 25,8 

        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 29,5 25,8 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     
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7081   arafinansuri aqtivebis zrda 0,0 0,0 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  
07 02 

a(a)ip `xobis municipalitetis kulturis 

centri~ 
494,5 465,5 

    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 
    

  
  

    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 5,5 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  
07 03 

 axalgazrduli organizaciebis 

RonisZiebebis dafinanseba 
12,5 14,7 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7084   xarjebi 12,5 14,7 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 12,5 14,7 

        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 12,5 14,7 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7084   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     
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07 04 

a(a)ip `xobis municipalitetis safexburTo 

klubi `kolxeTi~ 
330,0 315,6 

    momuSaveTa ricxovnoba   7,0 

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     

    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     



 214 

    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     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7083   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  
07 10 

ZeglTa dacvisa da kulturuli 

memkvidreobis dafinanseba 
6,0 14,2 

    momuSaveTa ricxovnoba     

    xarjebi 6,0 14,2 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 6,0 12,2 

        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 12,2 

    procenti     

    subsidiebi   2,0 

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  08 00 socialuri da jandacvis programebi 435,9 548,4 

    momuSaveTa ricxovnoba 0,0 21,0 

    xarjebi 435,9 542,4 

    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 
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        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 129,8 214,4 

    grantebi 0,0 0,0 

    socialuri uzrunvelyofa 306,1 328,0 

    sxva xarjebi 0,0 0,0 

    arafinansuri aqtivebis zrda 0,0 6,0 

    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) ,,xobis municipalitetis saTnoebis 

saxli" 
79,5 90,5 

    momuSaveTa ricxovnoba   6,0 

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     
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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 0,0 0,0 

    procenti     

    subsidiebi   84,5 

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa 79,5   

    sxva xarjebi     

7102   arafinansuri aqtivebis zrda   6,0 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  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 0,0 110,0 

    momuSaveTa ricxovnoba     

71011   xarjebi 0,0 110,0 

    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   110,0 

    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 

    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 80,0 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7109   xarjebi 65,0 80,0 

    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 80,0 

    sxva xarjebi     



 218 

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     

        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 №56 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     2 453,6     

7011 

aRmasrulebeli da warmomadgenlobiTi organoebis 

saqmianobis uzrunvelyofa, finansuri da fiskaluri 

saqmianoba, sagareo urTierTobebi 

1 671,7     2 048,2     

70111 
aRmasrulebeli da warmomadgenlobiTi organoebis 

saqmianobis uzrunvelyofa 
1 576,8     1 951,4     

70112 finansuri da fiskaluri saqmianoba 94,9     96,8     

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     392,5     

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     560,5     

7031 policiis samsaxuri da saxelmwifo dacva 65,5     168,6     

7032 xanZarsawinaaRmdego dacva 278,7     391,9     

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 1 355,4     890,0     

7041 
saerTo ekonomikuri, komerciuli da SromiT resursebTan 

dakavSirebuli saqmianoba 
0,0     0,0     

70411 saerTo ekonomikuri da komerciuli saqmianoba     
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70412 SromiT resursebTan dakavSirebuli saqmianoba     

7042 
soflis meurneoba, satyeo meurneoba, meTevzeoba da 

monadireoba 
613,5     184,3     

70421 soflis meurneoba 613,5     184,3     

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 741,9     705,7     

70451 saavtomobilo transporti da gzebi 741,9     705,7     

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     779,9     

7051 narCenebis Segroveba, gadamuSaveba da ganadgureba 511,7     525,5     

7052 Camdinare wylebis marTva 312,1     254,4     

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 618,0     960,6     

7061 binaTmSenebloba 0,0     0,0     

7062 komunaluri meurneobis ganviTareba 437,9     657,9     

7063 wyalmomarageba 147,0     302,7     

7064 gare ganaTeba 33,1     0,0     
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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     881,3     

7081 momsaxureba dasvenebisa da sportis sferoSi 359,5     341,4     

7082 momsaxureba kulturis sferoSi 494,5     465,5     

7083 teleradiomauwyebloba da sagamomcemlo saqmianoba 40,0     45,5     

7084 religiuri da sxva saxis sazogadoebrivi saqmianoba 12,5     14,7     

7085 
gamoyenebiTi kvlevebi dasvenebis, kulturisa da religiis 

sferoSi 
6,0     14,2     

7086 
sxva araklasificirebuli saqmianoba dasvenebis, 

kulturisa da religiis sferoSi 
    

709 ganaTleba 1 195,5     1 290,0     

7091 skolamdeli aRzrda 691,3     745,7     

7092 zogadi ganaTleba 121,8     56,0     

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     

7096 ganaTlebis sferos damxmare momsaxureba     

7097 gamoyenebiTi kvlevebi ganaTlebis sferoSi     

7098 sxva araklasificirebuli saqmianoba ganaTlebis sferoSi 327,2     391,9     

710 socialuri dacva 306,1     418,5     

7101 
avadmyofTa da SezRuduli SesaZleblobis mqone pirTa 

socialuri dacva 
0,0     110,0     

71011 avadmyofTa socialuri dacva 0,0     110,0     

71012 
SezRuduli SesaZleblobis mqone pirTa socialuri 

dacva 
    

7102 xandazmulTa socialuri dacva 79,5     90,5     

7103 marCenaldakargul pirTa socialuri dacva 5,0     5,0     

7104 ojaxebisa da bavSvebis socialuri dacva 221,6     213,0     

7105 umuSevarTa socialuri dacva     

7106 sacxovrebliT uzrunvelyofa     
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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     8 461,7     
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილება N18 

2012 წლის 25 მაისი 

ქ. ხობი 

 

მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების 

მშენებლობის) სანებართვო მოწმობის ფორმის, მათი გამოყენებისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების 

წესის, გამოსაყენებლად უვარგისი სანებართვო მოწმობის ფორმების ჩამოწერის აქტის ფორმისა და 

სანებართვო მოწმობის აღრიცხვის ჟურნალის ფორმის დამტკიცების თაობაზე 

 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-16 

მუხლის მე-2 პუნქტის „ლ“ ქვეპუნქტის, „ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს 

კანონის 24-ე მუხლის 23-ე პუნქტის, „მკაცრი აღრიცხვის ფორმების შესახებ“ საქართველოს კანონის 

მე-8 მუხლის პირველი პუნქტისა 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 თანახმად, ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: 

1. დამტკიცდეს თანდართული „მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის 

რადიაციული ან ბირთვული  ობიექტების მშენებლობისა) სანებართვო მოწმობის გამოყენებისა და 

აღრიცხვა-ანგარიშგების წესი“  (დანართი 1). 

2. დამტკიცდეს მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან 

ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) სანებართვო მოწმობის თანდართული ფორმა (დანართი 

2). 

3. დამტკიცდეს გამოსაყენებლად უვარგისი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული 

მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობის) სანებართვო მოწმობის 

ფორმების ჩამოწერის შესახებ აქტის თანდართული ფორმა (დანართი 3). 

4. დამტკიცდეს თანდართული მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის 

რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობის) სანებართვო მოწმობის ფორმების 

აღრიცხვის ჟურნალის თანდართული ფორმა (დანართი 4). 

5. დაევალოს ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობას (გ. ღურწკაია) მშენებლობის (გარდა 

განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) 

სანებართვო მოწმობის რეგისტრაციის განხორციელება მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. 

6. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის 

რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობის) სანებართვო მოწმობის გამოყენებისა და 

აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2007 

წლის 31 ივლისის N59 დადგენილება. 

7. დადგენილება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე. 
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დანართი 1 

ხობის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 

2012 წლის 25 მაისის N18 დადგენილებისა 
 

 

მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული  ობიექტების 

მშენებლობისა) სანებართვო მოწმობის გამოყენებისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესი 

 

მუხლი 1. ზოგადი დებულებები 

1. მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული  

ობიექტების მშენებლობის) სანებართვო მოწმობის გამოყენებისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესი 

(შემდგომში - „წესი“) შემუშავებულია „მკაცრი აღრიცხვის ფორმების შესახებ“ საქართველოს 

კანონის მე-8 მუხლის საფუძველზე. 

2. მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული  

ობიექტების მშენებლობის) სანებართვო მოწმობის ფორმების (შემდგომში - „სანებართვო მოწმობა“) 

გამოყენებასა და აღრიცხვა-ანგარიშგებას ახორციელებს ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 

ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური (შემდგომში - „სამსახური“) 

საქართველოს კანონმდებლობისა და ამ წესის მიხედვით. 

 

მუხლი 2. სანებართვო მოწმობის ფორმებით მომარაგება 

1. სანებართვო მოწმობის ფორმებით მომარაგებას სამსახური ახორციელებს ხობის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ შესაბამის პოლიგრაფიული საწარმოსთან გაფორმებული 

ხელშეკრულების საფუძველზე. 

2. სანებართვო მოწმობის ფორმების შეკვეთას სამსახური აწარმოებს „მკაცრი აღრიცხვის 

ფორმების შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად კანონმდებლობის შესაბამისად შერჩეულ 

პოლიგრაფიულ საწარმოში. 

3. პოლიგრაფიული საწარმოდან სანებართვო მოწმობის ფორმების გამოტანის უფლება აქვს 

პირს, რომელსაც გააჩნია სათანადოდ გაფორმებული მინდობილობა. 

 

მუხლი 3. სანებართვო მოწმობის ფორმების შენახვა 

1. სანებართვო მოწმობის ფორმების შენახვა ხორციელდება „მკაცრი აღრიცხვის ფორმების 

შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის მე-5, მე-6 და მე-7 პუნქტების შესაბამისად. 

2. სანებართვო მოწმობის ფორმები უნდა ინახებოდეს ცეცხლგამძლე სეიფში. 

3. სათავსო, სადაც ინახება სანებართვო მოწმობის ფორმები, უნდა იყოს ხელშეუხებელი გარეშე 

პირთათვის და სათანადოდ დაცული დაზიანებისაგან. 

4. სანებართვო მოწმობის ფორმები ინახება ამ ფორმების გამოყენებისა და აღრიცხვა-

ანგარიშგებაზე პასუხისმგებელ პირთან. 

 

მუხლი 4. სანებართვო მოწმობის ფორმების შევსება 

1. სანებართვო მოწმობის ფორმების შევსებას სამსახური აწარმოებს სანებართვო მოწმობის 

შევსებაზე პასუხუსმგებელი პირის მეშვეობით, მშენებლობის ნებართვის გაცემის შესახებ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მიერ გამოცემული ინდივიდუალურ-

სამართლებრივი აქტის - ბრძანების საფუძველზე. 

2. შევსებული ფორმების შესახებ ინფორმაცია შეიტანება სანებართვო მოწმობის ფორმების 

აღრიცხვის ჟურნალში. 

 

მუხლი 5. სანებართვო მოწმობის გაცემა 

1. სანებართვო მოწმობას გასცემს სამსახური, მშენებლობის ნებართვის გაცემის შესახებ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მიერ გამოცემული ინდივიდუალურ-

სამართლებრივი აქტის - ბრძანების საფუძველზე შევსებულ სანებართვო მოწმობაზე 

პასუხისმგებელი პირის ხელმოწერისა და სანებართვო მოწმობის ფორმების აღრიცხვის ჟურნალში 

სათანადო მონაცემების შეტანის შემდგომ. 
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2. სანებართვო მოწმობის გაცემა ნებართვის მაძიებელზე წარმოებს პირადობის 

დამადასტურებელი მოწმობის წარდგენის საფუძველზე. 

3. სანებართვო მოწმობის გაცემა მესამე პირზე ხდება ნებართვის მაძიებლის მიერ გაცემული 

მინდობილობისა და პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის წარდგენის შემთხვევაში 

(მინდობილობა რჩება ადგილზე). 

4. ნებართვის მაძიებელი ან მესამე პირი ნებართვის მოწმობის მიღების ფაქტს ხელმოწერით 

ადასტურებს ნებართვის გამცემის მიერ წარმოებულ სანებართვო მოწმობის ფორმების აღრიცხვის 

ჟურნალში. 

5. გაცემული ფორმების ქსეროასლი, დამოწმებული პასუხისმგებელი პირის მიერ, ინახება 

ნებართვის მაძიებლის პირად საქმეში. 

 

მუხლი 6.  სანებართვო მოწმობის დუბლიკატების გაცემა 

1. სანებართვო მოწმობის დაკარგვის შემთხვევაში სამსახური გასცემს დუბლიკატს, მფლობელის 

მიერ ამ მუხლის მე-2 პუნქტში მითითებული დოკუმენტაციის წარდგენის შემდეგ. 

2. ნებართვის მფლობელმა სანებართვო მოწმობის დუბლიკატის მისაღებად უნდა 

წარმოადგინოს შემდეგი საბუთები: 

ა) განცხადება საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 78-ე მუხლში 

მითითებული მოთხოვნების შესაბამისად; 

ბ) სანებართვო მოწმობის დუბლიკატის მოსაკრებლის დამადასტურებელი საბუთი. 

3. გაცემულ დუბლიკატს დაესმება შტამპი აღნიშვნით „დუბლიკატი“. 

4. ნებართვის გამცემს დუბლიკატის გაცემის შესახებ ინფორმაცია შეაქვს სანებართვო მოწმობის 

ფორმების აღრიცხვის ჟურნალში გადაწყვეტილების მიღებიდან 2 დღის ვადაში. 

  

მუხლი 7. სანებართვო მოწმობის ფორმების აღრიცხვის ჟურნალი 

1. სამსახური სანებართვო მოწმობის ფორმების აღრიცხვის ჟურნალს (შემდგომში – „აღრიცხვის 

ჟურნალი“) აწარმოებს ყოველი კალენდარული წლისათვის. 

2. აღრიცხვის ჟურნალის ფურცლები ინომრება რიგითობის მიხედვით. აღრიცხვის ჟურნალის 

გარეკანი და ფურცლები უნდა იყოს ზონარგაყრილი, ამასთან, ზონარის კვანძზე ეკვრება ეტიკეტი, 

რომელიც მოწმდება სამსახურის უფროსის ხელმოწერით და სამსახურის ბეჭდით.  

3. აღრიცხვის ჟურნალში ყველა ჩანაწერი კეთდება მუქი ფერის კალმით. 

4. აღრიცხვის ჟურნალში ჩანაწერის წაშლა, ჩასწორება და მოშორება კორექტორის დახმარებით 

დაუშვებელია. აუცილებლობის შემთხვევაში, უზუსტო ჩანაწერი გადაიხაზება ერთი ხაზით ისე, 

რომ ნათლად ჩანდეს ადრე დაწერილი ტექსტი, ახალი ჩანაწერი კეთდება აღრიცხვის ჟურნალის 

იმავე გრაფაში, ხოლო გრაფაში – „შენიშვნა“ ოქმების აღრიცხვის ჟურნალის წარმოებაზე 

პასუხისმგებელი პირი აკეთებს შესაბამის ჩანაწერს, (მაგალითად – შესწორებულია მე-4 და მე-7 

გრაფები (თარიღი, ხელმოწერა, გვარი და სახელი). 

5. დასაშვებია ნებართვების აღრიცხვა აღრიცხვის ჟურნალის ელექტრონულ ვერსიაში, რომლის 

წერილობითი ფორმით ამობეჭდვა უნდა მოხდეს ყოველი წლის ბოლოს. აღრიცხვის ჟურნალის 

ელექტრონული ვერსიის მიმართ ამ მუხლის მე-2 და მე-4 პუნქტების მოთხოვნები ვრცელდება 

მისი წერილობით ფორმით ამობეჭდვის შემდეგ.  

6. იმ შემთხვევაში, თუ კალენდარული წლის განმავლობაში აღრიცხვის ერთი ჟურნალი 

აღმოჩნდება არასაკმარისი, იხსნება აღრიცხვის ახალი ჟურნალი, რომელიც წარმოადგენს 

აღრიცხვის ჟურნალის გაგრძელებას. 

7. კალენდარული წლის ბოლოს აღრიცხვის ჟურნალში ყველა სანებართვო მოწმობის ფორმის 

რეგისტრაციის შემდეგ სამსახური აკეთებს ჩანაწერს რეგისტრირებული სანებართვო მოწმობის 

ფორმის საერთო რაოდენობის შესახებ. 

8. აღრიცხვის ჟურნალი ინახება მის წარმოებაზე პასუხისმგებელ სტრუქტურულ 

ერთეულში/ქვედანაყოფში მომდევნო ერთი წლის განმავლობაში. მითითებული ვადის გასვლის 

შემდეგ იგი აღწერით ბარდება არქივს.  

9. აღრიცხვის ჟურნალის შენახვისას უზრუნველყოფილი უნდა იქნეს აღრიცხვის ჟურნალის და 

მასში ასახული მონაცემების დაცულობა. 
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10. აღრიცხვის ჟურნალი (ან მასში არსებული მონაცემები) არ შეიძლება გაიცეს მესამე პირებზე, 

გარდა საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. 

11. სამსახურში სანებართვო მოწმობის ფორმების მიღებაზე, გაცემაზე და შესაბამისი ფორმით 

აღრიცხვაზე პასუხისმგებელი პირი (პირები) განისაზღვრება თანამდებობრივი ინსტრუქციით. 

  

მუხლი 8. გამოსაყენებლად უვარგისი ფორმების ჩამოწერა 

1. გამოსაყენებლად უვარგისი ფორმების ჩამოწერა შეიძლება: 

ა) შევსების დროს დაშვებული შეცდომის გამო; 

ბ) ფორმების ფიზიკური დაზიანების გამო. 

2. გამოსაყენებლად უვარგისი ფორმების ჩამოწერა უნდა მოხდეს გამოსაყენებლად უვარგისი 

სანებართვო მოწმობის ფორმების ჩამოწერის შესახებ აქტის მიხედვით. გამოსაყენებლად უვარგისი 

ფორმების ექსკლუზიური ნუმერაცია შეტანილ უნდა იქნეს მკაცრი აღრიცხვის ფორმების 

(დოკუმენტების) ჩამოწერის აქტში. 

3. გამოსაყენებლად უვარგისი ფორმების ჩამოწერას ახორციელებს საგანგებოდ შექმნილი 

კომისია. 

4. გამოსაყენებლად უვარგისი ფორმების უტილიზაცია ხორციელდება მოქმედი 

კანონმდებლობის შესაბამისად. 

               

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                               მამუკა ჭოხონელიძე 
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დანართი 2 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2012 წლის 25 მაისის N18  დადგენილებისა 

 

 

   დამტკიცებულია 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2012 წლის 25 მაისის N18  დადგენილებით 

 

 
მცირე სახელმწიფო გერბი                                                                        ხობის მუნიციპალიტეტის გერბი 

 

                                                                                                                          

ხობის მუნიციპალიტეტი 

 

მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების 

მშენებლობისა) სანებართვო მოწმობა 

 

ნებართვა N ---------- 

 

ნებართვის გაცემის თარიღი:    201     წლის  -----   --------------- 

ნებართვის ვადის დინების დაწყების თარიღი:  201     წლის  -----   --------------- 

ნებართვა ძალაშია:      201     წლის  -----   --------------- - მდე 

 

ნებართვის მფლობელი: ----------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                    (დასახელება და საიდენტიფიკაციო მონაცემები) 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(მისამართი) 

 

სამშენებლო ობიექტი: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
                                   (დასახელება, ფუნქციური დანიშნულება) 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(შენობა-ნაგებობის კლასი და მისამართი, ადგილმდებარეობა) 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(მიწის ნაკვეთის სარეგისტრაციო მონაცემები, საკადასტრო კოდი) 

 

პროექტი შეთანხმებულია: -------------------------------------------------------------------------------------- 
                                             (შემთანხმებელი ორგანიზაციის დასახელება) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(მისამართი) 

 

 

ნებართვის გამცემი ორგანო: ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკისა და 
ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური 

 

ნებართვის გაცემის საფუძველი: ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის  
201     წლის -----   ---------------  ბრძანება N 
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მოწმობის მე-2 გვერდი: 

 

სანებართვო პირობები: ------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

სანებართვო მოწმობის შევსებაზე პასუხისმგებელი პირი:   ------------------------------------------------ 

 

 

სანებართვო მოწმობაზე ხელმომწერი უფლებამოსილი პირი:   ------------------------------------------ 
                                                  (სახელი, გვარი) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(თანამდებობა) 

 

                    

  ბ. ა.              ------------------------------ 
                                      (ხელმოწერა)                 

            
 

 

დამკვეთი: ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 

შემსრულებელი: 

სფს-ს რეგისტრაციის N 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                               მამუკა ჭოხონელიძე 
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დანართი 3 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2012 წლის 25 მაისის N18 დადგენილებისა 

 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 

ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური 

 

აქტი N 

 

გამოსაყენებლად უვარგისი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული 

ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობის) სანებართვო მოწმობის ფორმების ჩამოწერის შესახებ 

 

 

201     წლის    -----     ---------------  

 

 

 

N 

 

საქმეთა დასახელება 

 

რაოდენობა 

 

ფორმის ექსკლუზიური 

ნომრები 

1 2 3 4 

    

    

    

    

    

 

 

ხელმოწერით ვადასტურებთ უვარგისი სანებართვო მოწმობების ჩამოწერის სისწორეს: 

 

 

კომისიის თავმჯდომარე:  ---------------------------------------               -------------------------- 
                                                                           სახელი, გვარი                                                ხელმოწერა 

 

 

კომისიის წევრები:   ---------------------------------------               -------------------------- 
                                                                           სახელი, გვარი                                                ხელმოწერა 

 

    ---------------------------------------               -------------------------- 
                                                                           სახელი, გვარი                                                ხელმოწერა 

 

 

ფორმების გამოყენებასა და აღრიცხვა-ანგარიშგებაზე  

პასუხისმგებელი პირი:  ---------------------------------------               -------------------------- 
                                                                           სახელი, გვარი                                                ხელმოწერა 
 

 
 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                               მამუკა ჭოხონელიძე 
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დანართი 4 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2012 წლის 25 მაისის N18 დადგენილებისა 

 

 

მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების 

მშენებლობის) სანებართვო მოწმობის ფორმების აღრიცხვის ჟურნალი 

 
 
 

 

№ 
სანებართვო 

მოწმობის № 

ბრძანების 

№ და 

თარიღი 

სანებართვო 

მოწმობის 

გაცემის 

თარიღი 

ნებართვის 

ვადა 

ნებართვის მიმღების 

დასახელება და 

საიდენტიფიკაციო 

მონაცემები 

ნებართვის 

მიმღების 

მისამართი 

ნებართვის 

მიმღების 

ხელმოწერა 

შენიშვნა 

         

 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                               მამუკა ჭოხონელიძე 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილება N19 

2012 წლის 13 ივლისი 

ქ. ხობი 

„ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 27 დეკემბრის N56 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. შემცირდეს ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივ ბიუჯეტში: 

ა) აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების ასიგნებები 2.0 ათასი ლარით 

(ორგანიზაციული კოდი 01 00), კერძოდ: 

ა.ა) 2.0 ათასი ლარით - მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის 

(ორგანიზაციული კოდი 01 02 01) ,,საქონელი და მომსახურება“-ს მუხლი ,,სხვა დანარჩენი 

საქონელი და მომსახურება“-ს ასიგნება; 

ბ)  ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაციის ხარჯების ასიგნებები 

12.5  ათასი ლარით (ორგანიზაციული კოდი 05 00), კერძოდ: 

ბ.ა) 0.5 ათასი ლარით - ,,გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის 

ხარჯების“ (ორგანიზაციული კოდი 05 01) მუხლი ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“-ს ასიგნება: 

ბ.ბ) 10.0 ათასი ლარით - ,,წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის ხარჯების“ 

(ორგანიზაციული კოდი 05 04) ,,საქონელი და მომსახურება“-ს მუხლი ,,სხვა დანარჩენი საქონელი 

და მომსახურება“-ს ასიგნება; 

ბ.გ) 2.0 ათასი ლარით - ,,კეთილმოწყობის ღონისძიებების“ (ორგანიზაციული კოდი 05 09) მუხლი 

,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“-ს ასიგნება; 

გ) საგანმანათლებო ღონისძიებების ხარჯების ასიგნებები 104.3 ათასი ლარით (ორგანიზაციული 

კოდი 06 00), კერძოდ: 

გ.ა) 104.3 ათასი ლარით ,,სკოლამდელი განათლების დაფინანსებას“ (ორგანიზაციული კოდი 06 

01) მუხლი ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“-ს ასიგნება; 
2. „ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებების გადანაწილების წესის 

დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 12 ივლისის №5 დადგენილების 

შესაბამისად, შეტანილ იქნეს ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 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 2012 წლის 25 მაისის N308 ბრძანებით ა(ა)იპ ,,ხობის 

მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი“-სათვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის 

ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 0.9 ათასი ლარით შემცირდა ,,საქონელი და 

მომსახურებას“ მუხლი ,,ოფისის ხარჯების“ ასიგნება (0.2 ათასი ლარი - საოფისე მაგიდის შეძენის 

და 0.7 ათასი ლარი - სატელეფონო მომსახურების ხარჯები) და 0.9 ათასი ლარით გადიდდა 

,,ოფისის ხარჯების“ ეკონომიკური კლასიფიკაციიის მუხლი  ,,კომუნალური ხარჯის“ ასიგნება 

(ელექტოენერგიის ხარჯები). 

ბ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 25 მაისის N309 ბრძანებით საქართველოს შსს 

სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტის მეორე მთავარი სამმართველოს სამეგრელო-ზემო 

სვანეთის სამხარეო სამმართველოსათვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი 
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ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში შემცირდა 3.4 ათასი ლარით - მუხლი ,,არაფინანსური 

აქტივების ზრდას“ ასიგნება (2 ცალი კომპიუტერის კომპლექტის შეძენის ხარჯები) და გადიდდა 

3.4 ათასი ლარით - ,,საქონელი და მომსახურება“-ს მუხლი ,,ტრანსპორტისა და ტექნიკის 

ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები“-ს ასიგნება (ბენზინი - „ევრო-რეგულარის“ შეძენის 

ხარჯები). 

გ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 30 მაისის N316 ბრძანებით  საქართველოს შს 

სამინისტროს სამეგრელო-ზემო სვანეთის სამხარეო მთავარი სამმართველოს ხობის რაიონული 

სამმართველოსათვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით 

დამტკიცებულ ასიგნებებში 1.2 ათასი ლარით შემცირდა ,,საქონელი და მომსახურებას“ მუხლი 

,,ოფისი ხარჯების“ ასიგნება (აქედან: 300 ლარი - მაცივრის, 300 ლარი - ასლგადამღების, 300 ლარი - 

კარადის და 300 ლარი - ტახტის შეძენის ხარჯები) და 1.2 ათასი ლარით გადიდდა მუხლი 

,,არაფინანსური აქტივების ზრდას“ ასიგნება (1 ცალი ნოუთბუქის შეძენის ხარჯი); 

დ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 30 მაისის N317 ბრძანებით ა(ა)იპ ,,ხობის 

მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანება“-სათვის ხობის მუნიციპალიტეტის 

2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 2.9 ათასი ლარით შემცირდა 

,,საქონელი და მომსახურება“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,კვების ხარჯები“ ასიგნება 

და 1.4 ათასი ლარით გადიდდა მუხლი ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“-ს ასიგნება, 0.2 ათასი 

ლარით - ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ,,ოფისის ხარჯები“  ეკონომიკური კლასიფიკაციის 

მუხლის ,,ოფისის ხარჯი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული“ ასიგნება, 1.3 ათასი ლარით - 

,,საქონელი და მომსახურება“-ს მუხლი ,,სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება“ ასიგნება; 

ე) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 30 მაისის N318 ბრძანებით ა(ა)იპ ,,ხობის 

მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანება“-სათვის ხობის მუნიციპალიტეტის 

2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 0.6 ათასი ლარით შემცირდა 

მუხლი ,,შრომის ანაზღაურება“-ს ასიგნება და 0.6 ათასი ლარით გადიდდა მუხლი ,,სოციალური 

უზრუნველყოფის“  ასიგნება; 

ვ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 7 ივნისის N327 ბრძანებით ა(ა)იპ ,,ხობის 

მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი“-სათვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის 

ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 3.0 ათასი ლარით შემცირდა მუხლი 

,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“-ს  ასიგნება (კაპიტალური ხარჯები) და 3.0 ათასი ლარით 

გადიდდა ,,საქონელი და მომსახურება“-ს მუხლი ,,სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება“-ს 

ასიგნება (შემხვედრი ღონისძიებების სატრანსპორტო მომსახურების ხარჯები); 

ზ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 12 ივნისის N334 ბრძანებით მიღებულ იქნა 

ხობის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის 

წინადადება და პრიორიტეტებისა და გადაუდებელი აუცილებლობის გათვალისწინებით 

,,საქართველოს რეგიონებში ზოგიერთ ღონისძიებათა განხორციელების შესახებ“  საქართველოს 

მთავრობის 2012 წლის 24 მაისის #972 განკარგულებით გამოყოფილი 700.0 ათასი ლარის 

ბიუჯეტში ასახვის მიზნით ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივ ბიუჯეტში 

განხორციელდა შემდეგი ცვლილებები და დამატებები: 

გადიდდა ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივ ბიუჯეტში შემოსავლები 

გრანტებიდან 700.0 ათასი ლარით; 

შემოსავლების ზრდის თანხების მთლიანი მოცულობა 700.0 ათასი ლარი მიიმართა შემდეგ 

ღონისძიებათა დასაფინანსებლად: 

,,ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის ხარჯები“-ს მუხლი 

,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“-ს ასიგნებაზე 700.0 ათასი ლარი, აქედან: 

700.0 ათასი ლარი ,,გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები“-ს 

ასიგნებაზე, აქედან: 700.0 ათასი ლარი - საჯიჯაოს თემში სოფელ ჯაპიშაქარში გზის 

ასფალტობეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოების ასიგნებაზე (მათ შორის: 17.5 ათასი ლარი 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესადგენად, 8.4 ათასი ლარი - ობიექტის 

ექსპერტიზის ხარჯებისათვის);  

თ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 14 ივნისის N337 ბრძანებით გამგეობის 

ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურისათვის ხობის მუნიციპალიტეტის 
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2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში შემცირდა 0.2 ათასი ლარით  

,,საქონელი და მომსახურება“-ს ,,ოფისის ხარჯები“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის 

,,საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების და სხვა ანალოგიური 

მასალების შეძენა“ ასიგნება (ქაღალდი საბეჭდი А4 80გრ./500-ის შეძენის ხარჯები) და გადიდდა 0.2 

ათასი ლარით - ,,საქონელი და მომსახურება“-ს მუხლი ,,სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება“-ს ასიგნება (დასუფთავების მოსაკრებლის დარიცხვისა და ფაქტიურად 

გადახდილის აღიცხვის პროგრამის ჩაწერის ხარჯები); 

ი) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 19 ივნისის N340 ბრძანებით ა(ა)იპ ,,ხობის 

მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“-სათვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 

წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 0.2 ათასი ლარით შემცირდა 

,,საქონელი და მომსახურება“-ს ,,ოფისის ხარჯების“ ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის 

,,კავშირგაბმულობის ხარჯები“ ასიგნება (ინტერნეტით მომსახურების ხარჯები) და 0.2 ათასი 

ლარით გადიდდა ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ,,ოფისის ხარჯების“ ეკონომიკური 

კლასიფიკაციის მუხლის ,,მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟება“ ასიგნება 

(მობილური ტელეფონის შეძენის ხარჯები); 

კ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 19 ივნისის N341 ბრძანებით გამგეობის 

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურისათვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი 

ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში შემცირდა 0.4 ათასი ლარით მუხლი ,,არაფინანსური 

აქტივების ზრდას“ ასიგნება (ფინანსური ანალიზისა და ბუღალტრული აღრიცხვის პროგრამის 

შეძენის ხარჯები) და გადიდდა 0.4 ათასი ლარით ,,ოფისის ხარჯები“-ს ეკონომიკური 

კლასიფიკაციის მუხლის ,,ოფისის ხარჯი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული“ ასიგნება (#308 

და #309 ოთახებისთვის ჟალუზების შეძენის ხარჯები); 
3. ბიუჯეტის ხარჯების შემცირების გზით გამოთავისუფლებული ასიგნებები 118.8 ათასი ლარი 

მიიმართოს შემდეგ ღონისძიებათა დასაფინანსებლად: 

 ა)  აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების ასიგნებებზე 26.7 ათასი ლარი 

(ორგანიზაციული კოდი 01 00), კერძოდ: 

ა.ა) 10.9 ათასი ლარი - გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის ასიგნებაზე (ორგანიზაციული 

კოდი 01 02 01), აქედან: 2.2 ათასი ლარი - ,,საქონელი და მომსახურება“-ს მუხლი ,,ოფისის 

ხარჯები“-ს  ასიგნება; 5.9 ათასი ლარი - ,,საქონელი და მომსახურება“-ს მუხლი 

,,წარმომადგენლობითი ხარჯები“-ს  ასიგნება; 2.8 ათასი ლარი - ,,საქონელი და მომსახურება“-ს 

მუხლი ,,ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები“-ს  ასიგნება; 

ა.ბ) 1.5 ათასი ლარი - გამგეობის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და 

ახალგაზრდულ  საქმეთა სამსახურის ასიგნებაზე (ორგანიზაციული კოდი 01 02 07), აქედან: 1.5 

ათასი ლარი - მუხლი ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“-ს  ასიგნება; 

ა.გ) 14.3 ათასი ლარი - თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიული ორგანოების ასიგნებაზე 

(ორგანიზაციული კოდი 01 02 12), აქედან: 0.8 ათასი ლარი - ,,საქონელი და მომსახურება“-ს მუხლი 

,,ოფისის ხარჯები“-ს  ასიგნება, 13.5 ათასი ლარი - ,,საქონელი და მომსახურება“-ს მუხლი 

,,ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები“-ს  ასიგნება; 

ბ) ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაციის ხარჯების 

ასიგნებებზე 87.2  ათასი ლარი (ორგანიზაციული კოდი 05 00), კერძოდ: 

ბ.ა) 42.2 ათასი ლარი ,,გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის 

ხარჯები“-ს (ორგანიზაციული კოდი 05 01) მუხლი ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“-ს 

ასიგნებაზე;  

ბ.ბ) 45.0 ათასი ლარი - ,,საკანალიზაციო და სამელიორაციო სისტემების მოწყობა-

რეაბილიტაციის ღონისძიებები“-ს (ორგანიზაციული კოდი 05 05) მუხლი ,,არაფინანსური 

აქტივების ზრდა“-ს ასიგნებება; 

გ)  საგანმანათლებო ღონისძიებების ხარჯების ასიგნებებზე 1.5 ათასი ლარი (ორგანიზაციული 

კოდი 06 00), კერძოდ: 

გ.ა) 1.5 ათასი ლარი - ,,სკოლამდელი განათლების დაფინანსებას“ (ორგანიზაციული კოდი 06 01) 

მუხლი ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“-ს ასიგნებაზე; 
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  დ) სპორტული და კულტურული ღონისძიებების ხარჯების ასიგნებებზე 3.4 ათასი ლარი 

(ორგანიზაციული კოდი 07 00), კერძოდ: 

დ.ა) 1.0 ათასი ლარი - ,,სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება“-ს (ორგანიზაციული კოდი 07 

01) ,,საქონელი და მომსახურება“-ს მუხლი ,,სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება“-ს 

ასიგნებაზე; 

 დ.ბ) 2.4 ათასი ლარი - ,,ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება“-ს 

(ორგანიზაციული კოდი 07 03) ,,საქონელი და მომსახურება“-ს მუხლი ,,სხვა დანარჩენი საქონელი 

და მომსახურება“-ს ასიგნებაზე. 
4. ამ დადგენილების პირველი-მე-4 პუნქტებით განხორციელებული ცვლილებების გათვალისწინებით, 

„ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“  ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 27 დეკემბრის №56 დადგენილებაში („საქართველოს 

საკანონმდებლო მაცნე“,  ვებგვერდი, 120103033, 04.01.2012 წ. სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი: 

190020020.35.106.016049) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება: 

ა)  დადგენილების პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„1. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ბალანსი თანახმად №1 

დანართისა: 

ა) ბიუჯეტის შემოსავლები - 8391.8 ათასი ლარით (აქედან: გადასახადები 5863.8 ათასი ლარი; გრანტები - 

2081.3 ათასი ლარი;  სხვა შემოსავლები - 446.7 ათასი ლარი); 

ბ) ბიუჯეტის ხარჯები - 5786.4 ათასი ლარით (აქედან: შრომის ანაზღაურება - 1577.7 ათასი ლარი; 

საქონელი და მომსახურება - 1006.7 ათასი ლარი; პროცენტი 185.7 ათასი ლარი; სუბსიდიები - 2687.6 ათასი 

ლარი; სოციალური უზრუნველყოფა - 328.7 ათასი ლარი); 

გ) საოპერაციო სალდო - 2605.4 ათასი ლარით; 

დ) არაფინასური აქტივების ცვლილება - 2924.5 ათასი ლარით; 

ე) მთლიანი სალდო -  -319.1 ათასი ლარით; 

ვ) ფინასური აქტივების ცვლილება -  -525.9 ათასი ლარით.“; 

ბ) დადგენილების მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„2. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები, 

გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანახმად  №2 დანართისა, მათ შორის: 

ა) შემოსულობები - 8635.8 ათასი ლარით (აქედან: შემოსავლები - 8391.8 ათასი ლარი; არაფინანსური 

აქტივების კლება - 244,0 ათასი ლარი); 

ბ) გადასახდელები - 9161.7 ათასი ლარით (აქედან: ხარჯები - 5786.4 ათასი ლარი; არაფინანსური 

აქტივების ზრდა - 3168.5 ათასი ლარი;  ვალდებულებების კლება - 206.8  ათასი ლარი); 

გ) ნაშთის ცვლილება - -525.9 ათასი ლარით.“; 

გ) დადგენილების მე-5 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„5. ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური 

აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს თანახმად №5 დანართისა, მათ შორის: 

ა) საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება - 2478.3 ათასი ლარით;  

ბ) თავდაცვა - 97,4 ათასი ლარით; 

გ) საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - 560.5 ათასი ლარით; 

დ) ეკონომიკური საქმიანობა - 1631.7 ათასი ლარით; 

ე) გარემოს დაცვა - 824.9 ათასი ლარით; 

ვ) საბინაო კომუნალური მეურნეობა - 948.6 ათასი ლარით; 

ზ) ჯანმრთელობის დაცვა - 129,9 ათასი ლარით; 

თ) დასვენება, კულტურა და რელიგია - 884.7 ათასი ლარით; 

ი) განათლება - 1187.2  ათასი ლარით; 

კ) სოციალური დაცვა - 418.5 ათასი ლარით.“; 

დ) დადგენილების დანართი 1 ჩამოყალიბდეს თანახმად ამ დადგენილების პირველი დანართისა; 

ე) დადგენილების დანართი №2 ჩამოყალიბდეს თანახმად ამ დადგენილების მე-2 დანართისა; 

ვ) დადგენილების დანართი №3 ჩამოყალიბდეს თანახმად ამ დადგენილების მე-3 დანართისა; 

ზ) დადგენილების დანართი №4 ჩამოყალიბდეს თანახმად ამ დადგენილების მე-4 დანართისა; 

თ) დადგენილების დანართი №5 ჩამოყალიბდეს თანახმად ამ დადგენილების მე-5 დანართისა. 

 

5. დადგენილება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                მამუკა ჭოხონელიძე 
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დანართი №1 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2012 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 8 391,8 

gadasaxadebi 5 180,9 5 863,8 

grantebi 1 482,9 2 081,3 

sxva Semosavlebi 524,4 446,7 

  

xarjebi 5 055,6 5 786,4 

Sromis anazRaureba 1 324,8 1 577,7 

saqoneli da momsaxureba 986,4 1 006,7 

procenti 85,0 185,7 

subsidiebi 2 353,3 2 687,6 

grantebi 0,0 0,0 

socialuri uzrunvelyofa 306,1 328,7 

sxva xarjebi 0,0 0,0 

  

saoperacio saldo 2 132,6 2 605,4 

  

arafinansuri aqtivebis cvlileba 2 393,1 2 924,5 

zrda  2 493,1 3 168,5 

kleba 100,0 244,0 

  

mTliani saldo -260,5 -319,1 

  

finansuri aqtivebis cvlileba -301,8 -525,9 

zrda 76,2 0,0 

valuta da depozitebi 76,2   

sesxebi 0,0 0,0 

aqciebi da sxva kapitali     

kleba 378,0 525,9 

valuta da depozitebi 378,0 525,9 

sesxebi 0,0 0,0 

aqciebi da sxva kapitali 0,0 0,0 

  

valdebulebebis cvlileba -41,3 -206,8 

zrda 0,0 0,0 

sagareo 0,0 0,0 

saSinao 0,0 0,0 

kleba 41,3 206,8 

sagareo     

saSinao 41,3 206,8 

  

balansi 0,0 0,0 
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დანართი №2 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2012 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 8 635,8 

Semosavlebi 7 188,2 8 391,8 

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 9 161,7 

xarjebi 5 055,6 5 786,4 

arafinansuri aqtivebis zrda 2 493,1 3 168,5 

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

valdebulebebis kleba 41,3 206,8 

  

naSTis cvlileba -301,8 -525,9 
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დანართი №3 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
2012 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 8 635,8 

  Semosavlebi 7 188,2 8 391,8 

 
 

arafinansuri aqtivebis kleba 100,0 244,0 

 
 

finansuri aqtivebis kleba 0,0 0,0 

 
 

valdebulebebis zrda 0,0 0,0 

 
 

  

  Semosavlebi 7 188,2 8 391,8 

11 gadasaxadebi 5 180,9 5 863,8 

11111 saSemosavlo gadasaxadi      

11311 qonebis gadasaxadi 5 180,9 5 863,8 

113111 

saqarTvelos sawarmoTa qonebaze (garda 

miwisa)         3 060,0 3 818,0 

113112 ucxour sawarmoTa qonebaze (garda miwisa)     

113113 fizikur pirTa qonebaze (garda miwisa)     

113114 sasoflo-sameurneo daniSnulebis miwaze                                80,0 167,0 

113115 arasasoflo-sameurneo daniSnulebis miwaze                                            2 040,9 1 878,8 

1136 sxva gadasaxadebi qonebaze     

116 sxva gadasaxadebi     

13 grantebi 1 482,9 2 081,3 

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 2 081,3 

  gaTanabrebiTi transferi     

  

miznobrivi transferi delegirebuli 

uflebamosilebis gansaxorcieleblad 180,0 203,0 

  specialuri transferi 1 302,9 1 878,3 

  

m.S. infrastruqturis ganviTarebisaTvis da 

sxva mimdinare RonisZiebebis dasafinanseblad   
722,6 888,3 

  

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  
580,3 990,0 

14 sxva Semosavlebi 524,4 446,7 

141 Semosavlebi sakuTrebidan 113,0 85,0 
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1411 procentebi     

  dividendebi     

  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 178,7 212,0 

1422 administraciuli mosakreblebi da gadasaxdelebi 48,0 47,3 

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 37,3 

142299 sxva araklasificirebuli mosakrebeli     

1423 
arasabazro wesiT gayiduli saqoneli da 

momsaxureba 130,7 164,7 

14231 Semosavlebi saqonlis realizaciidan     

14232 Semosavlebi momsaxurebis gawevidan 130,7 164,7 

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     
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დანართი №4 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2012 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 9 161,7 

    momuSaveTa ricxovnoba 203,0 503,7 

    xarjebi 5 055,6 5 786,4 

    Sromis anazRaureba 1 324,8 1 577,7 

    saqoneli da momsaxureba 986,4 1 006,7 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba 38,1 46,1 

        mivlinebebi 10,3 10,9 

        ofisis xarjebi 257,7 321,1 

        warmomadgenlobiTi xarjebi 12,0 18,8 

        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 
187,0 248,0 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 468,0 344,9 

    procenti 85,0 185,7 

    subsidiebi 2 353,3 2 687,6 

    grantebi 0,0 0,0 

    socialuri uzrunvelyofa 306,1 328,7 

    sxva xarjebi 0,0 0,0 

    arafinansuri aqtivebis zrda 2 493,1 3 168,5 

    finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 

    valdebulebebis kleba 41,3 206,8 

  
01 00 

xobis municipalitetis warmomadgenlobiTi 

da aRmasrulebeli organoebi 
1 810,0 2 478,3 

    momuSaveTa ricxovnoba 160,0 162,0 

    xarjebi 1 716,9 2 166,8 

    Sromis anazRaureba 1 073,3 1 279,6 

    saqoneli da momsaxureba 558,6 701,5 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba 27,2 35,2 

        mivlinebebi 7,4 8,0 

        ofisis xarjebi 202,0 263,5 

        warmomadgenlobiTi xarjebi 12,0 18,8 

        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 
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    transportisa da teqnikis eqsploataciis 

da movla-Senaxvis xarjebi 
120,5 169,7 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 189,4 206,3 

    procenti 85,0 185,7 

    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 51,8 104,7 

    finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 

    valdebulebebis kleba 41,3 206,8 

  01 01 xobis municipalitetis sakrebulo 362,0 466,6 

    momuSaveTa ricxovnoba 27,0 25,0 

70111   xarjebi 354,3 386,0 

    Sromis anazRaureba 236,3 239,0 

    saqoneli da momsaxureba 118,0 147,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi 1,2 1,2 

        ofisis xarjebi 48,9 65,1 

        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 71,5 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 9,5 9,2 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

70111   arafinansuri aqtivebis zrda 7,7 80,6 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  01 02 xobis municipalitetis gamgeoba 1 214,8 1 509,5 

    momuSaveTa ricxovnoba 133,0 137,0 

70111   xarjebi 1 170,7 1 485,4 

    Sromis anazRaureba 837,0 1 040,6 

    saqoneli da momsaxureba 333,7 444,8 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba 27,2 35,2 

        mivlinebebi 6,2 6,8 

        ofisis xarjebi 153,1 198,4 

        warmomadgenlobiTi xarjebi 0,0 5,9 

        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 98,2 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 85,0 100,3 

    procenti 0,0 0,0 

    subsidiebi 0,0 0,0 
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    grantebi 0,0 0,0 

    socialuri uzrunvelyofa 0,0 0,0 

    sxva xarjebi 0,0 0,0 

70111   arafinansuri aqtivebis zrda 44,1 24,1 

    finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 

    valdebulebebis kleba 0,0 0,0 

  
01 02 01 

xobis municipalitetis gamgeobis 

administraciuli samsaxuri 
461,2 526,4 

    momuSaveTa ricxovnoba 25,0 25,0 

    xarjebi 427,8 511,0 

    Sromis anazRaureba 200,5 208,6 

    saqoneli da momsaxureba 227,3 302,4 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba 13,6 15,7 

        mivlinebebi 2,4 2,4 

        ofisis xarjebi 83,1 112,5 

        warmomadgenlobiTi xarjebi   5,9 

        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 67,0 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 85,0 98,9 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda 33,4 15,4 

    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 86,3 

    Sromis anazRaureba 69,6 74,1 

    saqoneli da momsaxureba 9,0 12,2 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi 1,5 1,5 

        ofisis xarjebi 7,5 9,5 

        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   1,2 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     
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    arafinansuri aqtivebis zrda 4,1 3,5 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  

01 02 03 

xobis municipalitetis gamgeobis  

ekonomikisa da infrastruqturis 

ganviTarebis samsaxuri 

102,4 107,5 

    momuSaveTa ricxovnoba 10,0 11,0 

    xarjebi 98,5 106,2 

    Sromis anazRaureba 70,2 76,0 

    saqoneli da momsaxureba 28,3 30,2 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba 7,5 8,4 

        mivlinebebi 0,9 1,2 

        ofisis xarjebi 8,1 7,6 

        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   0,2 

    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 41,1 

    momuSaveTa ricxovnoba 5,0 5,0 

    xarjebi 35,5 41,1 

    Sromis anazRaureba 32,5 37,1 

    saqoneli da momsaxureba 3,0 4,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi 0,5 0,5 

        ofisis xarjebi 2,5 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 1,1   

    finansuri aqtivebis zrda      
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    valdebulebebis kleba     

  

01 02 05 

xobis municipalitetis gamgeobis kulturis, 

ganaTlebis, sportis, ZeglTa dacvisa da 

axalgazrdul saqmeTa samsaxuri 

54,7 59,6 

    momuSaveTa ricxovnoba 7,0 7,0 

    xarjebi 54,1 57,0 

    Sromis anazRaureba 50,0 51,9 

    saqoneli da momsaxureba 4,1 5,1 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi 0,6 0,6 

        ofisis xarjebi 3,5 4,5 

        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 2,6 

    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 

41,7 43,3 

    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     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda 1,0 0,5 

    finansuri aqtivebis zrda      
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    valdebulebebis kleba     

  01 02 08 soflis meurneobis ganviTarebis samsaxuri 0,0 25,0 

    momuSaveTa ricxovnoba   3,0 

    xarjebi 0,0 25,0 

    Sromis anazRaureba   23,1 

    saqoneli da momsaxureba 0,0 1,9 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi   1,9 

        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     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  
01 02 12 

xobis municipalitetis gamgeobis  

teritoriuli organoebi 
435,5 616,8 

    momuSaveTa ricxovnoba 71,0 71,0 

    xarjebi 435,5 616,0 

    Sromis anazRaureba 376,4 530,9 

    saqoneli da momsaxureba 59,1 85,1 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba 6,1 11,1 

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi 45,8 55,6 

        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 18,4 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda   0,8 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  01 03 sarezervo fondi 94,4 95,0 

    momuSaveTa ricxovnoba     

70112   xarjebi 94,4 95,0 
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    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     

70112   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    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 1,8 

    momuSaveTa ricxovnoba     

70112   xarjebi 0,5 1,8 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,5 1,8 

        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 0,5 1,8 

    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 

126,3 392,5 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7016   xarjebi 85,0 185,7 

    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 85,0 185,7 

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba 41,3 206,8 

  
02 00 

xobis municipalitetis gamgeobis saxanZro 

dacvisa da samaSvelo samsaxuri 
278,7 391,9 

    momuSaveTa ricxovnoba 35,0 41,0 

7032   xarjebi 263,9 319,2 

    Sromis anazRaureba 198,6 242,4 

    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     
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        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   0,7 

    sxva xarjebi     

7032   arafinansuri aqtivebis zrda 14,8 72,7 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  
03 00 

Sinagan saqmeTa saministros adgilobrivi 

organoebis dafinanseba 
65,5 168,6 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7031   xarjebi 61,3 70,6 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 61,3 70,6 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi 36,5 36,8 

        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 33,8 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7031   arafinansuri aqtivebis zrda 4,2 98,0 

    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 
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    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 

    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 3 405,2 

    momuSaveTa ricxovnoba 0,0 9,0 

    xarjebi 588,7 585,5 

    Sromis anazRaureba 0,0 0,0 

    saqoneli da momsaxureba 213,2 60,0 

        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 213,2 60,0 

    procenti 0,0 0,0 

    subsidiebi 375,5 525,5 

    grantebi 0,0 0,0 

    socialuri uzrunvelyofa 0,0 0,0 

    sxva xarjebi 0,0 0,0 

    arafinansuri aqtivebis zrda 2 208,5 2 819,7 

    finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 

    valdebulebebis kleba 0,0 0,0 

  
05 01 

gzebis mSeneblobis, rekonsruqciisa da 

movla-Senaxvis xarjebi 
741,9 1 447,4 

    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 1 417,4 

    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     
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    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

70455   arafinansuri aqtivebis zrda 0,0 0,0 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  
05 03 

sarwyavi arxebis da napirsamagri nagebobebis 

mowyoba, reabilitacia da eqsploatacia 
591,5 174,3 

    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 591,5 174,3 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  
05 04 

wylis sistemis reabilitacia da 

eqsploatacia 
147,0 292,7 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7063   xarjebi 0,0 5,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 5,0 

        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   5,0 

    procenti     

    subsidiebi 0,0 0,0 

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     
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    sxva xarjebi     

7063   arafinansuri aqtivebis zrda 147,0 287,7 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  
05 05 

sakanalizacio da sameloracio sistemebis 

mowyoba-reabilitaciis RonisZiebebi 
312,1 299,4 

    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 312,1 299,4 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  05 06 Sps `xobi dasufTaveba da ganaTeba~ 375,5 525,5 

    momuSaveTa ricxovnoba   9,0 

7061   xarjebi 375,5 525,5 

    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 375,5 525,5 

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7061   arafinansuri aqtivebis zrda 0,0 0,0 

    finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 

    valdebulebebis kleba     
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  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 0,0 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7051   xarjebi 136,2 0,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 136,2 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 136,2   

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi 0,0 0,0 

7051   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  05 09 keTilmowyoba 437,9 655,9 

    momuSaveTa ricxovnoba     

    xarjebi 0,0 15,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 15,0 



 253 

        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 437,9 640,9 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  06 00 saganmanaTleblo RonisZiebebi 1 195,5 1 187,2 

    momuSaveTa ricxovnoba 0,0 240,7 

    xarjebi 1 051,3 1 126,6 

    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 1 051,3 1 126,6 

    grantebi 0,0 0,0 

    socialuri uzrunvelyofa 0,0 0,0 

    sxva xarjebi 0,0 0,0 

    arafinansuri aqtivebis zrda 144,2 60,6 

    finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 

    valdebulebebis kleba 0,0 0,0 

  06 01  skolamdeli ganaTlebis dafinanseba 691,3 642,9 

    momuSaveTa ricxovnoba   134,7 

7091   xarjebi 668,8 593,3 

    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 668,8 593,3 

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7091   arafinansuri aqtivebis zrda 22,5 49,6 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  06 02 sajaro skolebis dafinanseba 121,8 56,0 

    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 11,0 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  
06 03 

a(a)ip `xobis municipalitetis ganaTlebis 

centri~ 
327,2 305,1 

    momuSaveTa ricxovnoba   68,5 

    xarjebi 319,9 305,1 

    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 
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    transportisa da teqnikis eqsploataciis 

da movla-Senaxvis xarjebi 
    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi 319,9 305,1 

    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   22,0 

    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     

  
06 05 

a(a)ip `xobis municipalitetis safexburTo 

skola~ 
0,0 86,8 

    momuSaveTa ricxovnoba   15,5 

    xarjebi 0,0 86,8 

    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     
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    procenti     

    subsidiebi   86,8 

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  07 00 sportuli da kulturuli RonisZiebebi 912,5 884,7 

    momuSaveTa ricxovnoba 0,0 96,0 

    xarjebi 844,7 879,2 

    Sromis anazRaureba 0,0 0,0 

    saqoneli da momsaxureba 48,0 58,1 

        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 

        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 58,1 

    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 5,5 

    finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 

    valdebulebebis kleba 0,0 0,0 

  07 01 sportuli RonisZiebebis dafinanseba 29,5 26,8 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7081   xarjebi 29,5 26,8 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 29,5 26,8 

        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 29,5 26,8 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     
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7081   arafinansuri aqtivebis zrda 0,0 0,0 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  
07 02 

a(a)ip `xobis municipalitetis kulturis 

centri~ 
494,5 465,5 

    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 
    

  
  

    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 5,5 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  
07 03 

 axalgazrduli organizaciebis RonisZiebebis 

dafinanseba 
12,5 17,1 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7084   xarjebi 12,5 17,1 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 12,5 17,1 

        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 17,1 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7084   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     
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07 04 

a(a)ip `xobis municipalitetis safexburTo 

klubi `kolxeTi~ 
330,0 315,6 

    momuSaveTa ricxovnoba   7,0 

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     

    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     
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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 40,0 45,5 

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7083   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  
07 10 

ZeglTa dacvisa da kulturuli 

memkvidreobis dafinanseba 
6,0 14,2 

    momuSaveTa ricxovnoba     

    xarjebi 6,0 14,2 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 6,0 14,2 

        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 14,2 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  08 00 socialuri da jandacvis programebi 435,9 548,4 

    momuSaveTa ricxovnoba 0,0 21,0 

    xarjebi 435,9 542,4 

    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 
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        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 129,8 214,4 

    grantebi 0,0 0,0 

    socialuri uzrunvelyofa 306,1 328,0 

    sxva xarjebi 0,0 0,0 

    arafinansuri aqtivebis zrda 0,0 6,0 

    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) ,,xobis municipalitetis saTnoebis 

saxli" 
79,5 90,5 

    momuSaveTa ricxovnoba   6,0 

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     
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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 0,0 0,0 

    procenti     

    subsidiebi   84,5 

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa 79,5   

    sxva xarjebi     

7102   arafinansuri aqtivebis zrda   6,0 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  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 0,0 110,0 

    momuSaveTa ricxovnoba     

71011   xarjebi 0,0 110,0 

    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   110,0 

    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 

    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 80,0 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7109   xarjebi 65,0 80,0 

    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 80,0 

    sxva xarjebi     
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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     

        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     

 

 

 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                             მამუკა ჭოხონელიძე 
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დანართი №5 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2012 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     2 478,3     

7011 

aRmasrulebeli da warmomadgenlobiTi organoebis 

saqmianobis uzrunvelyofa, finansuri da fiskaluri saqmianoba, 

sagareo urTierTobebi 

1 671,7     2 072,9     

70111 
aRmasrulebeli da warmomadgenlobiTi organoebis 

saqmianobis uzrunvelyofa 
1 576,8     1 976,1     

70112 finansuri da fiskaluri saqmianoba 94,9     96,8     

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     392,5     

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     560,5     

7031 policiis samsaxuri da saxelmwifo dacva 65,5     168,6     

7032 xanZarsawinaaRmdego dacva 278,7     391,9     

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 1 355,4     1 631,7     
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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 
613,5     184,3     

70421 soflis meurneoba 613,5     184,3     

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 741,9     1 447,4     

70451 saavtomobilo transporti da gzebi 741,9     1 447,4     

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     824,9     

7051 narCenebis Segroveba, gadamuSaveba da ganadgureba 511,7     525,5     

7052 Camdinare wylebis marTva 312,1     299,4     

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 618,0     948,6     

7061 binaTmSenebloba 0,0     0,0     
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7062 komunaluri meurneobis ganviTareba 437,9     655,9     

7063 wyalmomarageba 147,0     292,7     

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     884,7     

7081 momsaxureba dasvenebisa da sportis sferoSi 359,5     342,4     

7082 momsaxureba kulturis sferoSi 494,5     465,5     

7083 teleradiomauwyebloba da sagamomcemlo saqmianoba 40,0     45,5     

7084 religiuri da sxva saxis sazogadoebrivi saqmianoba 12,5     17,1     

7085 
gamoyenebiTi kvlevebi dasvenebis, kulturisa da religiis 

sferoSi 
6,0     14,2     

7086 
sxva araklasificirebuli saqmianoba dasvenebis, kulturisa 

da religiis sferoSi 
    

709 ganaTleba 1 195,5     1 187,2     

7091 skolamdeli aRzrda 691,3     642,9     

7092 zogadi ganaTleba 121,8     56,0     

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     

7096 ganaTlebis sferos damxmare momsaxureba     

7097 gamoyenebiTi kvlevebi ganaTlebis sferoSi     

7098 sxva araklasificirebuli saqmianoba ganaTlebis sferoSi 327,2     391,9     

710 socialuri dacva 306,1     418,5     

7101 
avadmyofTa da SezRuduli SesaZleblobis mqone pirTa 

socialuri dacva 
0,0     110,0     

71011 avadmyofTa socialuri dacva 0,0     110,0     

71012 
SezRuduli SesaZleblobis mqone pirTa socialuri 

dacva 
    

7102 xandazmulTa socialuri dacva 79,5     90,5     

7103 marCenaldakargul pirTa socialuri dacva 5,0     5,0     
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7104 ojaxebisa da bavSvebis socialuri dacva 221,6     213,0     

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     9 161,7     
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილება N20 

2012 წლის 13 ივლისი 

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. 

სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი: 010260020.35.106.016024) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება: 

ა) დადგენილების დანართის პირველი მუხლის მე-3  პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი 

რედაქციით: 

,,3. სამსახური თავის საქმიანობაში ხელმძღვანელობს საქართველოს კონსტიტუციით, 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით, საქართველოს  

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით, „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის 

შესახებ“ საქართველოს კანონით, ,,პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის 

კოდექსით“ „სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონით, ხობის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულებით, წინამდებარე დებულებით, საქართველოს სხვა 

საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე აქტებით.„„; 

    ბ) 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  

,,პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსით‟‟ დადგენილი ზომების 

განხორციელება და საჭიროების შემთხვევაში შესაბამისი დადგენილების გამოცემა;“;  

    გ) დადგენილების დანართის მე-4 მუხლის პირველი პუნქტის „ვ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს 

შემდეგი რედაქციით: 

,,ვ) უზრუნველყოს სამშენებლო სამართალდარღვევისათვის საქმისწარმოების შემოწმების აქტის 

შედგენა, ასევე საქართველოს კანონის ,,პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის 

კოდექსის“ 25-ე, 26-ე, 43-ე-54-ე მუხლებით გათვალისწინებული ფუნქციების განხორციელება 

მისთვის მინიჭებული კომპეტენციის ფარგლებში;„„. 

     2.  დადგენილება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე. 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილება N21 

2012 წლის 13 ივლისი 

ქ. ხობი 
 

„ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის საქმიანობის განსახორციელებასთან  

დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების წესის შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2007 წლის 19 სექტემბრის N65 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე 

 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონისა და 

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო ადგენს:  

1. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის 

საქმიანობის განსახორციელებასთან  დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების წესის შესახებ“ 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2007 წლის 19 სექტემბრის N65 დადგენილება. 

2.  დადგენილება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე. 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილება №22 

2012 წლის 1 აგვისტო 

ქ. ხობი 
 

„ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 27 დეკემბრის №56 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. გაიზარდოს ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები 

420,0 ათასი ლარით, მათ შორის: 

ა) 170,0 ათასი ლარით - შემოსავლების მუხლი „ქონების გადასახადი საქართველოს საწარმოთა 

ქონებაზე (გარდა მიწისა)“; 

ბ) 50,0 ათასი ლარით - შემოსავლების მუხლი „ქონების გადასახადი არასასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწაზე“; 

გ) 200,0 ათასი ლარით - შემოსავლების მუხლი „შემოსავლები გრანტებიდან“; 

2. „ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებების 

გადანაწილების წესის დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 12 

ივლისის №5 დადგენილების შესაბამისად, შეტანილ იქნეს ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 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 2012 წლის 26 ივნისის N350 ბრძანებით, საქართველოს 

შს სამინისტროს სამეგრელო-ზემო სვანეთის სამხარეო მთავარი სამმართველოს ხობის რაიონული 

სამმართველოსათვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით 

დამტკიცებულ ასიგნებებში 0,125 ათასი ლარით შემცირდა ,,საქონელი და მომსახურების“ ,,ოფისის 

ხარჯების“ ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,ოფისის ხარჯი, რომელიც არ არის 

კლასიფიცირებული“  ასიგნება და შესაბამისად, 0,125 ათასი ლარით გადიდდა ,,საქონელი და 

მომსახურების“ ,,ოფისის ხარჯების“ ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,ოფისისათვის 

სანიტარული საგნების და საჭირო მასალების შეძენის“ ასიგნება; 

ბ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 26 ივნისის N351 ბრძანებით, საქართველოს 

შსს სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტის მეორე მთავარი სამმართველოს სამეგრელო-ზემო 

სვანეთის სამხარეო სამმართველოსათვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი 

ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 0,41 ათასი ლარით შემცირდა მუხლი ,,არაფინანსური 

აქტივების ზრდა“-ს ასიგნება და შესაბამისად, 0,41 ათასი ლარით გადიდდა ,,საქონელი და 

მომსახურების“ ,,ოფისის ხარჯების“ ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,მცირეფასიანი 

საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების“ ასიგნება. 

გ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 26 ივნისის N352 ბრძანებით,  ა(ა)იპ ,,ხობის 

მუნიციპალიტეტის პროფესიული სწავლების ცენტრი“-სთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 

წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ აისგნებებში 0,7 ათასი ლარით შემცირდა „შრომის 

ანაზღაურების“ მუხლის ასიგნება და შესაბამისად, 0,7 ათასი ლარით გადიდდა,,არაფინასური 

აქტივების ზრდა“ მუხლის ასიგნება. 
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დ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 5 ივლისის N377 ბრძანებით, ხობის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის წვევამდელთა, რეზერვისტთა, სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და 

მობილიზაციის სამსახურისათვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი 

ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 0.5 ათასი ლარით შემცირდა ,,საქონელი და მომსახურება“-

ს  ,,ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები“-ს ეკონომიკური 

კლასიფიკაციის მუხლის ,,მიმდინარე რემონტის ხარჯი“ ასიგნება და შესაბამისად, 0.5 ათასი 

ლარით გადიდდა  ,,არაფინანსური აქტივების ზრდის “ მუხლის ასიგნება; 

ე) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 6 ივლისის N379 ბრძანებით, საქართველოს 

შს სამინისტროს სამეგრელო-ზემო სვანეთის სამხარეო მთავარი სამმართველოს ხობის რაიონული 

სამმართველოსათვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით 

დამტკიცებულ ასიგნებებში 0.2 ათასი ლარით შემცირდა ,,საქონელი და მომსახურების“ ,,ოფისის 

ხარჯების“ ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,საოფისე მოწყობილობების მიმდინარე 

რემონტის ხარჯის“ ასიგნება და შესაბამისად, 0.2 ათასი ლარით გადიდდა  ,,არაფინანსური 

აქტივების ზრდა“-ს მუხლის ასიგნება. 

ვ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 6 ივლისის N380 ბრძანებით, ხობის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურისათვის ხობის მუნიციპალიტეტის 

2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 0.2 ათასი ლარით შემცირდა 

,,საქონელი და მომსახურების“ ,,ოფისის ხარჯების“ ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის 

,,საოფისე ავეჯის“ ასიგნება და შესაბამისად, 0.2 ათასი ლარით გადიდდა ,,საქონელი და 

მომსახურების“ ,,სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას“ ეკონომიკური კლასიფიკაციის 

მუხლის ,,სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯის“ ასიგნება. 

ზ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 10 ივლისის N384 ბრძანებით, ხობის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამსახურებისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის 

ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში შემცირდა ,,საქონელი და მომსახურება“-ს 

,,ოფისის ხარჯების“ ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,საოფისე მოწყობილობების 

მიმდინარე რემონტის ხარჯის“ ასიგნებები: 0,25 ათასი ლარით - ადმინისტრაციული სამსახურის 

ასიგნებებში; 1,0 ათასი ლარით - საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის ასიგნებებში; 0,8 ათასი 

ლარით - ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის ასიგნებებში; 0,65 ათასი 

ლარით - კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ  საქმეთა 

სამსახურის ასიგნებებში; 0,2 ათასი ლარით - შრომის, საზოგადოებრივი ჯამრთელობისა და 

სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა 

საქმეების სამსახურის ასიგნებებში; 0,35 ათასი ლარით - გამგეობის წვევამდელთა, რეზერვისტთა 

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის ასიგნებებში; 0,4 ათასი ლარით - 

სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახურის ასიგნებებში; 0,3 ათასი ლარით - გამგეობის 

ზედამხედველობის სამსახურის ასიგნებებში და შესაბამისად, გადიდდა გამგეობის 

სტრუქტურული ერთეულებისათვის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 

,,საქონელი და მომსახურება“-ს ,,ოფისის ხარჯების“ ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის 

,,კომპიუტერული ტექნიკის“ ასიგნება: 0,25 ათასი ლარით - ადმინისტრაციული სამსახურის 

ასიგნებებში; 0,1 ათასი ლარით - საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის ასიგნებებში; 0,8 ათასი 

ლარით - ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის ასიგნებებში; 0,65 ათასი 

ლარით - კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ  საქმეთა 

სამსახურის ასიგნებებში; 0,2 ათასი ლარით - შრომის, საზოგადოებრივი ჯამრთელობისა და 

სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა 

საქმეების სამსახურის ასიგნებებში; 0,35 ათასი ლარით - გამგეობის წვევამდელთა, რეზერვისტთა 

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის ასიგნებებში; 0,4 ათასი ლარით - 

სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახურის ასიგნებებში; 0,3 ათასი ლარით - გამგეობის 

ზედამხედველობის სამსახურის ასიგნებებში; 

თ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 10 ივლისის N385 ბრძანებით ხობის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამსახურებისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის 

ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში შემცირდა 0,14 ათასი ლარით - გამგეობის 

ადმინისტრაციული სამსახურის ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ,,ოფისის ხარჯების“ ეკონომიკური 
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კლასიფიკაციის მუხლის ,,საოფისე ავეჯი“ ასიგნება; 0,02 ათასი ლარით - გამგეობის საფინანსო-

საბიუჯეტო სამსახურის სამსახურის ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ,,ოფისის ხარჯების“ 

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, 

ბიულეტენების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა“ ასიგნება; 0,02 ათასი ლარით - გამგეობის 

ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის ,,საქონელი და მომსახურება“-ს 

,,ოფისის ხარჯების“ ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,საწერ-სახაზავი ქაღალდის, 

საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა“ ასიგნება; 0,02 

ათასი ლარით - გამგეობის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და 

ახალგაზრდულ  საქმეთა სამსახურის ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ,,ოფისის ხარჯების“ 

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, 

ბიულეტენების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა“ ასიგნება; 0,02 ათასი ლარით - გამგეობის 

შრომის, საზოგადოებრივი ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, დევნილთა და 

იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმეთა სამსახურის ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ,,ოფისის 

ხარჯების“ ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო 

ბლანკების, ბიულეტენების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა“ ასიგნება; 0,02 ათასი ლარით - 

გამგეობის წვევამდელთა, რეზერვისტთა სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის 

სამსახურის ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ,,ოფისის ხარჯების“ ეკონომიკური კლასიფიკაციის 

მუხლის ,,საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების და სხვა 

ანალოგიური მასალების შეძენა“ ასიგნება; 0,02 ათასი ლარით - გამგეობის სახანძრო დაცვისა და 

სამაშველო სამსახურის ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ,,ოფისის ხარჯების“ ეკონომიკური 

კლასიფიკაციის მუხლის ,,საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების 

და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა“ ასიგნება; 0,02 ათასი ლარით - გამგეობის 

ზედამხედველობის სამსახურის ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ,,ოფისის ხარჯების“ ეკონომიკური 

კლასიფიკაციის მუხლის ,,საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების 

და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა“ ასიგნება; 0,02 ათასი ლარით - გამგეობის სოფლის 

მეურნეობის განვითარების სამსახურის ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ,,ოფისის ხარჯების“ 

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,კავშირგაბმულობის ხარჯი“ ასიგნება და გადიდდა 0,14 

ათასი ლარით - გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის ,,საქონელი და მომსახურება“-ს 

,,ოფისის ხარჯების“ ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,სხვა მცირეფასიანი საოფისე 

ტექნიკის შეძენა და მონტაჟი“ ასიგნება; 0,02 ათასი ლარით - გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო 

სამსახურის ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ,,ოფისის ხარჯების“ ეკონომიკური კლასიფიკაციის 

მუხლის ,,სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და მონტაჟი“ ასიგნება; 0,02 ათასი ლარით - 

გამგეობის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის  ,,საქონელი და 

მომსახურება“-ს ,,ოფისის ხარჯების“ ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,სხვა მცირეფასიანი 

საოფისე ტექნიკის შეძენა და მონტაჟი“ ასიგნება; 0,02 ათასი ლარით - გამგეობის კულტურის, 

განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ  საქმეთა სამსახურის ,,საქონელი და 

მომსახურება“-ს ,,ოფისის ხარჯების“ ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,სხვა მცირეფასიანი 

საოფისე ტექნიკის შეძენა და მონტაჟი“ ასიგნება; 0,02 ათასი ლარით - გამგეობის შრომის, 

საზოგადოებრივი ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, დევნილთა და იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა საქმეთა სამსახურის ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ,,ოფისის ხარჯების“ 

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და მონტაჟი“ 

ასიგნება; 0,02 ათასი ლარით - გამგეობის წვევამდელთა, რეზერვისტთა სამხედრო აღრიცხვის, 

გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ,,ოფისის ხარჯების“ 

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და მონტაჟი“ 

ასიგნება; 0,02 ათასი ლარით - გამგეობის სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახურის ,,საქონელი 

და მომსახურება“-ს ,,ოფისის ხარჯების“ ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,სხვა 

მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და მონტაჟი“ ასიგნება; 0,02 ათასი ლარით - გამგეობის 

ზედამხედველობის სამსახურის ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ,,ოფისის ხარჯების“ ეკონომიკური 

კლასიფიკაციის მუხლის ,,სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და მონტაჟი“ ასიგნება; 0,02 

ათასი ლარით - გამგეობის სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახურის ,,საქონელი და 
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მომსახურება“-ს ,,ოფისის ხარჯების“ ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,სხვა მცირეფასიანი 

საოფისე ტექნიკის შეძენა და მონტაჟი“ ასიგნება; 

ი) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 12 ივლისის N391 ბრძანებით ხობის 

მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით გამგეობის ეკონომიკისა და 

ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურისათვის დამტკიცებულ ასიგნებებში 0,15 ათასი 

ლარით შემცირდა ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ,,ოფისის ხარჯების“ ეკონომიკური 

კლასიფიკაციის მუხლის ,,კავშირგაბმულობის ხარჯი“ ასიგნება და 0,15 ათასი ლარით გადიდდა 

,,საქონელი და მომსახურება“-ს ,,ოფისის ხარჯების“ ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის 

,,ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა 

და საგამომცემლო-სასტამბო ხარჯები“ ასიგნება. 

კ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 13 ივლისის N394 ბრძანებით ხობის 

მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით გამგეობის ადმინისტრაციული 

სამსახურისათვის დამტკიცებულ ასიგნებებში 0,37 ათასი ლარით შემცირდა ,,საქონელი და 

მომსახურება“-ს ,,ოფისის ხარჯების“ ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,საწერ-სახაზავი 

ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა“ 

ასიგნება და 0,37 ათასი ლარით გადიდდა ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ,,ოფისის ხარჯების“ 

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,ოფისის ხარჯი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული“ 

ასიგნება. 

ლ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 13 ივლისის N395 ბრძანებით ხობის 

მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით სოციალური და ჯანდაცვის 

პროგრამებისათვის დამტკიცებულ ასიგნებებში: 20,0 ათასი ლარით შემცირდა ,,ხანძრითა და 

სტიქიით დაზარალებულთა დახმარების“ პროგრამის ასიგნება და 20,0 ათასი ლარით გადიდდა 

,,ავადმყოფთა სოციალური დაცვის“ პროგრამის ასიგნება. 

მ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 13 ივლისის N396 ბრძანებით ხობის 

მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით გამგეობის ადმინისტრაციული 

სამსახურისათვის დამტკიცებულ ასიგნებებში 1.0 ათასი ლარით შემცირდა მუხლი ,,შრომის 

ანაზღაურებას“ ასიგნება და 1.0 ათასი ლარი მიიმართა მუხლი ,,სოციალური უზრუნველყოფას“ 

ასიგნებაზე. 

ნ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 19 ივლისის N409 ბრძანებით ა(ა)იპ „ხობის 

მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანებისთვის“ ხობის მუნიციპალიტეტის 

2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 0.3 ათასი ლარით შემცირდა 

,,საქონელი და მომსახურება“-ს მუხლის ,,კვების ხარჯები“ ასიგნება და 0.3 ათასი ლარით გადიდდა 

,,საქონელი და მომსახურება“-ს მუხლის ,,სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება“ ასიგნება; 

ო) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 19 ივლისის N410 ბრძანებით ა(ა)იპ „ხობის 

მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრისთვის“ ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის 

ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 1,0 ათასი ლარით შემცირდა „საქონელი და 

მომსახურების“ მუხლის „ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის 

ხარჯების“ ასიგნება; 0,3 ათასი ლარით -  „საქონელი და მომსახურების“ „ოფისის ხარჯების“ 

ეკონომიკური კლსიფიკაციის მუხლის ,,ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური 

ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და საგამომცემლო-სასტამბო ხარჯები“; 3,8 ათასი 

ლარით - მუხლი ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“-ს ასიგნება და 4,8 ათასი ლარით გადიდდა 

,,საქონელი და მომსახურება“-ს მუხლი ,,სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება“-ს ასიგნება; 

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

მომსახურება“-ს ასიგნება. 

პ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 20 ივლისის N414 ბრძანებით ხობის 

მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით გამგეობის ადმინისტრაციული 

სამსახურისათვის დამტკიცებულ ასიგნებებში 0,4 ათასი ლარით შემცირდა მუხლი ,,არაფინანსური 

აქტივების ზრდა“-ს ასიგნება და 0,4 ათასი ლარით გადიდდა ,,საქონელი და მომსახურება“-ს 

,,ოფისის ხარჯების“ ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,შენობა-ნაგებობების მიმდინარე 

რემონტის ხარჯი“ ასიგნება. 
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ჟ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 20 ივლისის N415 ბრძანებით ხობის 

მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოსათვის დამტკიცებულ ასიგნებებში 0,7 ათასი ლარით შემცირდა „არაფინანსური 

აქტივების ზრდის“ მუხლის ასიგნება; 5,0 ათასი ლარით - „საქონელი და მომსახურების“ მუხლის 

„სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურების“ ასიგნება და 4,6 ათასი ლარით გადიდდა „საქონელი 

და მომსახურების“ მუხლის „ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის 

ხარჯების“ ასიგნება;  0,7 ათასი ლარით - „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის ასიგნება; 0,4 

ათასი ლარი მიიმართა „საქონელი და მომსახურების“ მუხლის „ოფისის ხარჯების“ ეკონომიკური 

კლასიფიკაციის მუხლის „კომუნალური ხარჯის“ ასიგნებაზე; 

რ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 20 ივლისის N416 ბრძანებით საქართველოს 

შს სამინისტროს სამეგრელო-ზემო სვანეთის სამხარეო მთავარი სამმართველოს ხობის რაიონული 

სამმართველოსათვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით 

დამტკიცებულ ასიგნებებში 0,3 ათასი ლარით შემცირდა მუხლი ,,არაფინანსური აქტივების 

ზრდას“ ასიგნება და 0,3 ათასი ლარით გადიდდა ,,საქონელი და მომსახურებას“ ,,ოფისის 

ხარჯების“ ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და 

დამონტაჟება“ ასიგნება. 

ს) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 20 ივლისის N417 ბრძანებით საქართველოს 

შსს სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტის მეორე მთავარი სამმართველოს სამეგრელო-ზემო 

სვანეთის სამხარეო სამმართველოსთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი 

ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 3,6 ათასი ლარით შემცირდა მუხლი ,,არაფინანსური 

აქტივების ზრდას“ ასიგნება და 3,6 ათასი ლარით გადიდდა ,,საქონელი და მომსახურება“-ს მუხლი 

,,ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები“-ს ასიგნება. 

ტ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 20 ივლისის N418 ბრძანებით ა(ა)იპ „ხობის 

მუნიციპალიტეტის პროფესიული სწავლების ცენტრისთვის“ ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის 

ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ აისგნებებში 0.3 ათასი ლარით შემცირდა  მუხლი 

,,შრომის ანაზღაურებას“ ასიგნება და 0.3 ათასი ლარით გადიდდა ,,საქონელი და მომსახურება“-ს 

მუხლის ,,სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება“  ასიგნება. 

უ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 20 ივლისის N419 ბრძანებით ხობის 

მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით მუნიციპალიტეტის საკრებულოსათვის 

დამტკიცებულ ასიგნებებში 0,5 ათასი ლარით შემცირდა მუხლი ,,არაფინანსური აქტივების 

ზრდა“-ს ასიგნება და 0,5 ათასი ლარით გადიდდა ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ,,ოფისის 

ხარჯების“ ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,ნორმატიული აქტების, საცნობარო და 

სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და საგამომცემლო-სასტამბო ხარჯები“  

ასიგნება; 

ფ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 25 ივლისის N424 ბრძანებით მიღებულ 

იქნეს ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების 

სამსახურის წინადადება (მოხსენებითი ბარათი N1197 20.07.2012 წ.) და პრიორიტეტებისა და 

გადაუდებელი აუცილებლობის გათვალისწინებით, „საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო 

ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2012 წლის 13 ივლისის 

N13/07/07 განკარგულებით ხობის მუნიციპალიტეტისთვის გამოყოფილი 200,0 ათასი ლარის ხობის 

მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივ ბიუჯეტში ასახვის მიზნით, ხობის 

მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივ ბიუჯეტში განხორციელდა შემდეგი ცვლილება: 

გადიდდა ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივ ბიუჯეტში „შემოსავლები 

გრანტებიდან“ 200,0 ათასი ლარით; შემოსავლების ზრდის თანხების მთლიანი მოცულობა - 200,0 

ათასი ლარი მიიმართა „ინფრასტრუქტურის მშენებლობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლოატაციის 

ხარჯების“ მუხლის „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ ასიგნებაზე, კერძოდ: 72,0 ათასი ლარი - 

„გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯების“ მუხლის „არაფინანსური 

აქტივების ზრდის“ ასიგნებაზე; 42,0 ათასი ლარი - „წყლის სისტემის რეაბილიტაციისა და 

ექსპლოატაციის“ მუხლის „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ ასიგნებაზე;  61,0 ათასი ლარი - 

„საკანალიზაციო და სამელიორაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებების“ 
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მუხლის „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ ასიგნებაზე; 25,0 ათასი ლარი - „კეთილმოწყობის 

ღონისძიებების“ მუხლის „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ ასიგნებაზე. 

ქ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 26 ივლისის N429 ბრძანებით შპს „ხობი 

დასუფთავება და განათებასთვის“ ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი 

ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 0,8 ათასი ლარით შემცირდა ,,საქონელი და მომსახურება“-

ს ,,ოფისის ხარჯები“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,ოფისის ხარჯი, რომელიც არ არის 

კლასიფიცირებული“ ასიგნება და 0,8 ათასი ლარით გადიდდეს მუხლი ,,არაფინანსური აქტივების 

ზრდა“-ს ასიგნება. 

ღ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 26 ივლისის N430 ბრძანებით შპს „ხობი 

დასუფთავება და განათებასთვის“ ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი 

ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 1,34 ათასი ლარით შემცირდა ,,საქონელი და 

მომსახურება“-ს ,,ოფისის ხარჯები“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,ოფისის ხარჯი, 

რომელიც არ არის კლასიფიცირებული“ ასიგნება და 1,34 ათასი ლარით გადიდდა ,,საქონელი და 

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

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,ტრანსპორტისა და ტექნიკის არაკლასიფიცირებული 

ხარჯები“ ასიგნება. 

ყ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 26 ივლისის N431 ბრძანებით ა(ა)იპ „ხობის 

მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი ,,კოლხეთისათვის“ ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის 

ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 2,17 ათასი ლარით შემცირდა ,,საქონელი 

და მომსახურება“-ს მუხლი ,,კვების ხარჯები“-ს ასიგნება და 2,17 ათასი ლარით გადიდდა 

,,საქონელი და მომსახურება“-ს მუხლი ,,სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება“-ს ასიგნება. 

შ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 26 ივლისის N432 ბრძანებით შპს „ხობი 

დასუფთავება და განათებასთვის“ ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი 

ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 0,3 ათასი ლარით შემცირდა ,,საქონელი და მომსახურება“-

ს ,,ოფისის ხარჯები“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,ოფისის ხარჯი, რომელიც არ არის 

კლასიფიცირებული“ ასიგნება და 0,3 ათასი ლარით გადიდდა ,,საქონელი და მომსახურება“-ს 

მუხლის ,,სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება“  ასიგნება. 

ჩ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 26 ივლისის N433 ბრძანებით შპს „ხობი 

დასუფთავება და განათებასთვის“ ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი 

ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 0,3 ათასი ლარით შემცირდა ,,საქონელი და მომსახურება“-

ს ,,ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები“-ს ეკონომიკური 

კლასიფიკაციის მუხლის ,,სათადარიგო ნაწილები“ ასიგნება და 0,3 ათასი ლარით გადიდდა 

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

ხარჯები“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,მიმდიმარე რემონტი“ ასიგნება. 

ც) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 26 ივლისის N434 ბრძანებით 

„კეთილმოწყობის ღონისძიებები“-ს ხარჯებისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის 

ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 14,9 ათასი ლარით შემცირდა ახალი 

სასაფლაოს კეთილმოწყობის სამუშაოების ასიგნება; 3,0 ათასი ლარით შემცირდა ქ. ხობში 

ადმინისტრაციული შენობის (ყოფილი რაპო) ოთახების რემონტის სამუშაოების ასიგნება და 17,9 

ათასი ლარი მიიმართა ქ. ხობში ადმინისტრაციული შენობის (ყოფილი რაპო) ოთახების რემონტის 

მეორე ეტაპის სამუშაოების ასიგნებაზე. 

ძ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 30 ივლისის N440 ბრძანებით ხობის 

მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 

ადმინისტრაციული სამსახურისათვის დამტკიცებულ ასიგნებებში 0,4 ათასი ლარით შემცირდა  

„არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის ასიგნება და 0,4 ათასი ლარით გადიდდა ,,საქონელი 

და მომსახურება“-ს მუხლის ,,სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება“ ასიგნება. 

წ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 30 ივლისის N441 ბრძანებით შპს „ხობი 

დასუფთავება და განათებასთვის“ ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი 

ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 1,0 ათასი ლარით შემცირდა ,,საქონელი და მომსახურება“-

ს ,,ოფისის ხარჯები“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,კომუნალური ხარჯი“ ასიგნება და 

1,0 ათასი ლარით გადიდდა ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ,,ტრანსპორტისა და ტექნიკის 
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ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის 

,,საწვავ/საპოხი მასალების შეძენა“ ასიგნება. 

ჭ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 30 ივლისის N442 ბრძანებით ხობის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამსახურებისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის 

ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში შემცირდა 0,7 ათასი ლარით 

ადმინისტრაციული სამსახურის ასიგნებებში ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ,,სხვა დანარჩენი 

საქონელი და მომსახურება“-ს“ ასიგნებები და გადიდდა 0,7 ათასი ლარით - ეკონომიკისა და 

ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის ასიგნებებში ,,საქონელი და მომსახურება“-ს 

მუხლი ,,ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები“-ს ასიგნება; 

3. შემოსულობების ზრდით მისაღები 420,0 ათასი ლარი მიიმართება შემდეგ ღონისძიებათა 

დასაფინანსებლად: 

ა) აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების ასიგნებებზე 25,1 ათასი ლარი 

(ორგანიზაციული კოდი 01 00), კერძოდ: 

ა.ა) 23,4 ათასი ლარი - გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის ასიგნებაზე (ორგანიზაციული 

კოდი 01 02 01), აქედან: 3,4 ათასი ლარი - ,,საქონელი და მომსახურება“-ს მუხლი ,,ოფისის 

ხარჯები“-ს  ასიგნება; 20,0 ათასი ლარი - მუხლი ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“-ს  ასიგნება; 

ა.ბ) 0,5 ათასი ლარი - გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის ასიგნებაზე 

(ორგანიზაციული კოდი 01 02 02), აქედან: 0,5 ათასი ლარი - ,,საქონელი და მომსახურება“-ს მუხლი 

,,ოფისის ხარჯები“-ს  ასიგნება; 

ა.გ) 0,4 ათასი ლარი - გამგეობის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების 

სამსახურის ასიგნებაზე (ორგანიზაციული კოდი 01 02 03), აქედან: 0,5 ათასი ლარი - ,,საქონელი და 

მომსახურება“-ს მუხლი ,,ოფისის ხარჯები“-ს  ასიგნება; 

ა.დ) 0,6 ათასი ლარი - გამგეობის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და 

ახალგაზრდულ  საქმეთა სამსახურის ასიგნებაზე (ორგანიზაციული კოდი 01 02 07), აქედან: 0,6 

ათასი ლარი - ,,საქონელი და მომსახურება“-ს მუხლი ,,ოფისის ხარჯები“-ს  ასიგნება; 

ა.ე) 0,2 ათასი ლარი - გამგეობის შრომის, საზოგადოებრივი ჯამრთელობისა და სოციალური 

დაცვის, ვეტერანთა, დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმეთა სამსახურის 

ასიგნებაზე (ორგანიზაციული კოდი 01 02 07), აქედან: 0,2 ათასი ლარი - ,,საქონელი და 

მომსახურება“-ს მუხლი ,,ოფისის ხარჯები“-ს  ასიგნება; 

ბ) გამგეობის სახანძრო-სამაშველო სამსახურის ასიგნებებზე 2,4 ათასი ლარი (ორგანიზაციული 

კოდი 02 00), (,,საქონელი და მომსახურებას“ მუხლი ,,რბილი ინვენტარის“ ასიგნება); 

გ) გამგეობის წვევამდელთა, რეზერვისტთა სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის 

სამსახურის ასიგნებებზე 2,0 ათასი ლარი (ორგანიზაციული კოდი 07 01), კერძოდ: 

გ.ა) 0,5 ათასი ლარი - ,,საქონელი და მომსახურება“-ს მუხლი ,,ოფისის ხარჯები“-ს  ასიგნება; 

გ.ბ) 1,5 ათასი ლარი - ,,საქონელი და მომსახურება“-ს მუხლი ,,სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება“-ს  ასიგნება; 

დ) ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაციის ხარჯების 

ასიგნებებზე 380,5  ათასი ლარი (ორგანიზაციული კოდი 05 00), კერძოდ: 

დ.ა) 170,0 ათასი ლარი - ,,გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის 

ხარჯები“-ს (ორგანიზაციული კოდი 05 01) მუხლი ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“-ს 

ასიგნებაზე; 

დ.ბ) 7,0 ათასი ლარი - ,,სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, 

რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის“ (ორგანიზაციული კოდი 05 03) მუხლი ,,არაფინანსური 

აქტივების ზრდა“-ს   ასიგნებაზე; 

დ.გ) 50,0 ათასი ლარი - ,,წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის“ 

(ორგანიზაციული კოდი 05 04)  მუხლი ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“-ს ასიგნებაზე; 

დ.დ) 5,0 ათასი ლარი - ,,საკანალიზაციო და სამელიორაციო სისტემების მოწყობა-

რეაბილიტაციის ღონისძიებები“-ს (ორგანიზაციული კოდი 05 05) მუხლი ,,არაფინანსური 

აქტივების ზრდა“-ს ასიგნებაზე; 

დ.ე) 30,5 ათასი ლარი - შ.პ.ს. ,,ხობი დასუფთავება და განათება“-ს სუბსიდიის (ორგანიზაციული 

კოდი 05 06)  ასიგნებაზე; 
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დ.ვ) 5,0 ათასი ლარი - ,,გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია“-ს (ორგანიზაციული 

კოდი 05 07)  მუხლი ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“-ს ასიგნებაზე; 

დ.ზ) 113 ათასი ლარი - ,,კეთილმოწყობის ღონისძიებების“ (ორგანიზაციული კოდი 05 09) 

მუხლი ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“-ს ასიგნებაზე; 

ე) სპორტული და კულტურული ღონისძიებების ხარჯების ასიგნებებზე 10,0 ათასი ლარი 

(ორგანიზაციული კოდი 07 00), კერძოდ: 

ე.ა) 5.0 ათასი ლარი - ,,ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება“-ს (ორგანიზაციული 

კოდი 07 03) ,,საქონელი და მომსახურება“-ს მუხლი ,,სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება“-ს 

ასიგნებაზე; 

ე.ბ) 5,0 ათასი ლარი - ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის კულტური ცენტრი“-ს (ორგანიზაციული 

კოდი 07 03) სუბსიდიის ასიგნებაზე; 

4. ამ დადგენილების პირველი-მე-4 პუნქტებით განხორციელებული ცვლილებების 

გათვალისწინებით, „ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების 

შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 27 დეკემბრის №56 დადგენილებაში 

(„საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე“, ვებგვერდი, 120103033, 04.01.2012 წ. სახელმწიფო 

სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.106.016049) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება: 

ა) დადგენილების პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„1. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ბალანსი 

თანახმად №1 დანართისა: 

ა) ბიუჯეტის შემოსავლები – 9011,8 ათასი ლარით (აქედან: გადასახადები 6083,8 ათასი ლარი; 

გრანტები – 2481.3 ათასი ლარი; სხვა შემოსავლები – 446.7 ათასი ლარი); 

ბ) ბიუჯეტის ხარჯები – 5841,3 ათასი ლარით (აქედან: შრომის ანაზღაურება – 1576,7 ათასი 

ლარი; საქონელი და მომსახურება – 1026,1 ათასი ლარი; პროცენტი 185.7 ათასი ლარი; სუბსიდიები 

– 2723,1 ათასი ლარი; სოციალური უზრუნველყოფა – 329.7 ათასი ლარი); 

გ) საოპერაციო სალდო – 3170,5 ათასი ლარით; 

დ) არაფინასური აქტივების ცვლილება – 3489,6 ათასი ლარით; 

ე) მთლიანი სალდო – 319.1 ათასი ლარით; 

ვ) ფინასური აქტივების ცვლილება – 525.9 ათასი ლარით.“; 

ბ) დადგენილების მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„2. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის 

შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანახმად №2 დანართისა, მათ შორის: 

ა) შემოსულობები – 9255,8 ათასი ლარით (აქედან: შემოსავლები – 9011,8 ათასი ლარი; 

არაფინანსური აქტივების კლება – 244,0 ათასი ლარი); 

ბ) გადასახდელები – 9781,7 ათასი ლარით (აქედან: ხარჯები – 5841,3 ათასი ლარი; 

არაფინანსური აქტივების ზრდა – 3733,6 ათასი ლარი; ვალდებულებების კლება – 206.8 ათასი 

ლარი); 

გ) ნაშთის ცვლილება – 525.9 ათასი ლარით.“; 

გ) დადგენილების მე-5 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„5. ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და 

არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს თანახმად №5 

დანართისა, მათ შორის: 

ა) საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება –- 2503,4 ათასი ლარით;  

ბ) თავდაცვა – 99,4 ათასი ლარით; 

გ) საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება – 562.5 ათასი ლარით; 

დ) ეკონომიკური საქმიანობა – 1880,7 ათასი ლარით; 

ე) გარემოს დაცვა – 921,4 ათასი ლარით; 

ვ) საბინაო კომუნალური მეურნეობა – 1183,6 ათასი ლარით; 

ზ) ჯანმრთელობის დაცვა – 129,9 ათასი ლარით; 

თ) დასვენება, კულტურა და რელიგია – 894.7 ათასი ლარით; 

ი) განათლება –  1187.2 ათასი ლარით; 

კ) სოციალური დაცვა – 418.5 ათასი ლარით.“; 
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დ) დადგენილების დანართი 1 ჩამოყალიბდეს თანახმად ამ დადგენილების პირველი 

დანართისა; 

ე) დადგენილების დანართი №2 ჩამოყალიბდეს თანახმად ამ დადგენილების მე-2 დანართისა; 

ვ) დადგენილების დანართი №3 ჩამოყალიბდეს თანახმად ამ დადგენილების მე-3 დანართისა; 

ზ) დადგენილების დანართი №4 ჩამოყალიბდეს თანახმად ამ დადგენილების მე-4 დანართისა; 

თ) დადგენილების დანართი №5 ჩამოყალიბდეს თანახმად ამ დადგენილების მე-5 დანართისა. 

5. დადგენილება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარის 

მოვალეობის შემსრულებელი 

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე                   კ. ბუკია 
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დანართი 1 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

2012 წლის 1 აგვისტოს N22 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 9 011,8 

gadasaxadebi 5 180,9 6 083,8 

grantebi 1 482,9 2 481,3 

sxva Semosavlebi 524,4 446,7 

  

xarjebi 5 055,6 5 841,3 

Sromis anazRaureba 1 324,8 1 576,7 

saqoneli da momsaxureba 986,4 1 026,1 

procenti 85,0 185,7 

subsidiebi 2 353,3 2 723,1 

grantebi 0,0 0,0 

socialuri uzrunvelyofa 306,1 329,7 

sxva xarjebi 0,0 0,0 

  

saoperacio saldo 2 132,6 3 170,5 

  

arafinansuri aqtivebis cvlileba 2 393,1 3 489,6 

zrda  2 493,1 3 733,6 

kleba 100,0 244,0 

  

mTliani saldo -260,5 -319,1 

  

finansuri aqtivebis cvlileba -301,8 -525,9 

zrda 76,2 0,0 

valuta da depozitebi 76,2   

sesxebi 0,0 0,0 

aqciebi da sxva kapitali     

kleba 378,0 525,9 

valuta da depozitebi 378,0 525,9 

sesxebi 0,0 0,0 

aqciebi da sxva kapitali 0,0 0,0 

  

valdebulebebis cvlileba -41,3 -206,8 

zrda 0,0 0,0 

sagareo 0,0 0,0 

saSinao 0,0 0,0 

kleba 41,3 206,8 

sagareo     

saSinao 41,3 206,8 

  

balansi 0,0 0,0 

 

საკრებულოს თავმჯდომარის 

მოვალეობის შემსრულებელი 

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე                   კ. ბუკია 
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დანართი 2 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

2012 წლის 1 აგვისტოს N22 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 9 255,8 

Semosavlebi 7 188,2 9 011,8 

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 9 781,7 

xarjebi 5 055,6 5 841,3 

arafinansuri aqtivebis zrda 2 493,1 3 733,6 

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

valdebulebebis kleba 41,3 206,8 

  

naSTis cvlileba -301,8 -525,9 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარის 

მოვალეობის შემსრულებელი 

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე                   კ. ბუკია 
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დანართი 3 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

2012 წლის 1 აგვისტოს N22 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 9 255,8 

  Semosavlebi 7 188,2 9 011,8 

 
 

arafinansuri aqtivebis kleba 100,0 244,0 

 
 

finansuri aqtivebis kleba 0,0 0,0 

 
 

valdebulebebis zrda 0,0 0,0 

 
 

  

  Semosavlebi 7 188,2 9 011,8 

11 gadasaxadebi 5 180,9 6 083,8 

11111 saSemosavlo gadasaxadi      

11311 qonebis gadasaxadi 5 180,9 6 083,8 

113111 saqarTvelos sawarmoTa qonebaze (garda miwisa)         3 060,0 3 988,0 

113112 ucxour sawarmoTa qonebaze (garda miwisa)     

113113 fizikur pirTa qonebaze (garda miwisa)     

113114 sasoflo-sameurneo daniSnulebis miwaze                                80,0 167,0 

113115 arasasoflo-sameurneo daniSnulebis miwaze                                            2 040,9 1 928,8 

1136 sxva gadasaxadebi qonebaze     

116 sxva gadasaxadebi     

13 grantebi 1 482,9 2 481,3 

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 2 481,3 

  gaTanabrebiTi transferi     

  

miznobrivi transferi delegirebuli 

uflebamosilebis gansaxorcieleblad 180,0 203,0 

  specialuri transferi 1 302,9 2 278,3 

  

m.S. infrastruqturis ganviTarebisaTvis da sxva 

mimdinare RonisZiebebis dasafinanseblad   
722,6 888,3 

  

m.S. saqarTvelos mTavrobis sarezervo fondidan 

gamoyofili saxsrebi  
    

  

m.S. saqarTvelos prezidentis sarezervo 

fondidan gamoyofili saxsrebi  
  400,0 

  

m.S. saqarTvelos regionebSi gansaxorcielebeli 

proeqtebis fondidan gamoyofili saxsrebi  
580,3 990,0 

14 sxva Semosavlebi 524,4 446,7 

141 Semosavlebi sakuTrebidan 113,0 85,0 

1411 procentebi     

  dividendebi     

  renta 113,0 85,0 
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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 178,7 212,0 

1422 administraciuli mosakreblebi da gadasaxdelebi 48,0 47,3 

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 37,3 

142299 sxva araklasificirebuli mosakrebeli     

1423 
arasabazro wesiT gayiduli saqoneli da 

momsaxureba 130,7 164,7 

14231 Semosavlebi saqonlis realizaciidan     

14232 Semosavlebi momsaxurebis gawevidan 130,7 164,7 

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 თავმჯდომარის 

მოვალეობის შემსრულებელი 

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე                   კ. ბუკია 
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დანართი 4 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

2012 წლის 1 აგვისტოს N22 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 9 781,7 

    momuSaveTa ricxovnoba 203,0 503,7 

    xarjebi 5 055,6 5 841,3 

    Sromis anazRaureba 1 324,8 1 576,7 

    saqoneli da momsaxureba 986,4 1 026,1 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba 38,1 46,1 

        mivlinebebi 10,3 10,9 

        ofisis xarjebi 257,7 328,3 

        warmomadgenlobiTi xarjebi 12,0 18,8 

        kvebis xarjebi 0,0 0,0 

        samedicino xarjebi 0,1 0,0 

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 

higienis sagnebis SeZenis xarjebi 
13,2 19,3 

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis 

da movla-Senaxvis xarjebi 
187,0 256,4 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 468,0 346,3 

    procenti 85,0 185,7 

    subsidiebi 2 353,3 2 723,1 

    grantebi 0,0 0,0 

    socialuri uzrunvelyofa 306,1 329,7 

    sxva xarjebi 0,0 0,0 

    arafinansuri aqtivebis zrda 2 493,1 3 733,6 

    finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 

    valdebulebebis kleba 41,3 206,8 

  
01 00 

xobis municipalitetis warmomadgenlobiTi da 

aRmasrulebeli organoebi 
1 810,0 2 503,4 

    momuSaveTa ricxovnoba 160,0 162,0 

    xarjebi 1 716,9 2 173,2 

    Sromis anazRaureba 1 073,3 1 278,6 

    saqoneli da momsaxureba 558,6 707,9 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba 27,2 35,2 

        mivlinebebi 7,4 8,0 

        ofisis xarjebi 202,0 269,7 

        warmomadgenlobiTi xarjebi 12,0 18,8 

        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 
120,5 175,0 
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        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 189,4 201,2 

    procenti 85,0 185,7 

    subsidiebi 0,0 0,0 

    grantebi 0,0 0,0 

    socialuri uzrunvelyofa 0,0 1,0 

    sxva xarjebi 0,0 0,0 

    arafinansuri aqtivebis zrda 51,8 123,4 

    finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 

    valdebulebebis kleba 41,3 206,8 

  01 01 xobis municipalitetis sakrebulo 362,0 466,6 

    momuSaveTa ricxovnoba 27,0 25,0 

70111   xarjebi 354,3 386,5 

    Sromis anazRaureba 236,3 239,0 

    saqoneli da momsaxureba 118,0 147,5 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi 1,2 1,2 

        ofisis xarjebi 48,9 66,0 

        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 76,1 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 9,5 4,2 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

70111   arafinansuri aqtivebis zrda 7,7 80,1 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  01 02 xobis municipalitetis gamgeoba 1 214,8 1 534,6 

    momuSaveTa ricxovnoba 133,0 137,0 

70111   xarjebi 1 170,7 1 491,3 

    Sromis anazRaureba 837,0 1 039,6 

    saqoneli da momsaxureba 333,7 450,7 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba 27,2 35,2 

        mivlinebebi 6,2 6,8 

        ofisis xarjebi 153,1 203,7 

        warmomadgenlobiTi xarjebi 0,0 5,9 

        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 98,9 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 85,0 100,2 

    procenti 0,0 0,0 

    subsidiebi 0,0 0,0 

    grantebi 0,0 0,0 

    socialuri uzrunvelyofa 0,0 1,0 
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    sxva xarjebi 0,0 0,0 

70111   arafinansuri aqtivebis zrda 44,1 43,3 

    finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 

    valdebulebebis kleba 0,0 0,0 

  

01 02 
01 

xobis municipalitetis gamgeobis 

administraciuli samsaxuri 
461,2 549,1 

    momuSaveTa ricxovnoba 25,0 25,0 

    xarjebi 427,8 514,5 

    Sromis anazRaureba 200,5 207,6 

    saqoneli da momsaxureba 227,3 305,9 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba 13,6 15,7 

        mivlinebebi 2,4 2,4 

        ofisis xarjebi 83,1 116,1 

        warmomadgenlobiTi xarjebi   5,9 

        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 67,0 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 85,0 98,8 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa   1,0 

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda 33,4 34,6 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  

01 02 
02 

xobis municipalitetis gamgeobis safinanso-

sabiujeto samsaxuri 
82,7 90,3 

    momuSaveTa ricxovnoba 10,0 10,0 

    xarjebi 78,6 86,8 

    Sromis anazRaureba 69,6 74,1 

    saqoneli da momsaxureba 9,0 12,7 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi 1,5 1,5 

        ofisis xarjebi 7,5 10,0 

        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   1,2 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda 4,1 3,5 

    finansuri aqtivebis zrda      
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    valdebulebebis kleba     

  

01 02 
03 

xobis municipalitetis gamgeobis  ekonomikisa 

da infrastruqturis ganviTarebis samsaxuri 
102,4 108,6 

    momuSaveTa ricxovnoba 10,0 11,0 

    xarjebi 98,5 107,3 

    Sromis anazRaureba 70,2 76,0 

    saqoneli da momsaxureba 28,3 31,3 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba 7,5 8,4 

        mivlinebebi 0,9 1,2 

        ofisis xarjebi 8,1 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 
11,8 13,5 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba   0,2 

    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 41,1 

    momuSaveTa ricxovnoba 5,0 5,0 

    xarjebi 35,5 41,1 

    Sromis anazRaureba 32,5 37,1 

    saqoneli da momsaxureba 3,0 4,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi 0,5 0,5 

        ofisis xarjebi 2,5 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 1,1   

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     
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01 02 
05 

xobis municipalitetis gamgeobis kulturis, 

ganaTlebis, sportis, ZeglTa dacvisa da 

axalgazrdul saqmeTa samsaxuri 

54,7 60,2 

    momuSaveTa ricxovnoba 7,0 7,0 

    xarjebi 54,1 57,6 

    Sromis anazRaureba 50,0 51,9 

    saqoneli da momsaxureba 4,1 5,7 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi 0,6 0,6 

        ofisis xarjebi 3,5 5,1 

        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     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda 0,6 2,6 

    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 

41,7 43,5 

    momuSaveTa ricxovnoba 5,0 5,0 

    xarjebi 40,7 43,0 

    Sromis anazRaureba 37,8 38,9 

    saqoneli da momsaxureba 2,9 4,1 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi 0,3 0,6 

        ofisis xarjebi 2,6 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 1,0 0,5 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     
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01 02 

08 
soflis meurneobis ganviTarebis samsaxuri 0,0 25,0 

    momuSaveTa ricxovnoba   3,0 

    xarjebi 0,0 25,0 

    Sromis anazRaureba   23,1 

    saqoneli da momsaxureba 0,0 1,9 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi   1,9 

        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     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  

01 02 
12 

xobis municipalitetis gamgeobis  

teritoriuli organoebi 
435,5 616,8 

    momuSaveTa ricxovnoba 71,0 71,0 

    xarjebi 435,5 616,0 

    Sromis anazRaureba 376,4 530,9 

    saqoneli da momsaxureba 59,1 85,1 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba 6,1 11,1 

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi 45,8 55,6 

        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 18,4 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda   0,8 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  01 03 sarezervo fondi 94,4 95,0 

    momuSaveTa ricxovnoba     

70112   xarjebi 94,4 95,0 
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    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     

70112   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    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 1,8 

    momuSaveTa ricxovnoba     

70112   xarjebi 0,5 1,8 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,5 1,8 

        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 0,5 1,8 

    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 

126,3 392,5 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7016   xarjebi 85,0 185,7 

    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 85,0 185,7 

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba 41,3 206,8 

  
02 00 

xobis municipalitetis gamgeobis saxanZro 

dacvisa da samaSvelo samsaxuri 
278,7 394,3 

    momuSaveTa ricxovnoba 35,0 41,0 

7032   xarjebi 263,9 321,6 

    Sromis anazRaureba 198,6 242,4 

    saqoneli da momsaxureba 65,3 78,5 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba 3,6 3,6 

        mivlinebebi 0,9 0,9 

        ofisis xarjebi 11,3 13,8 

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     
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        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 

higienis sagnebis SeZenis xarjebi 
12,7 19,3 

  
  

    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   0,7 

    sxva xarjebi     

7032   arafinansuri aqtivebis zrda 14,8 72,7 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  
03 00 

Sinagan saqmeTa saministros adgilobrivi 

organoebis dafinanseba 
65,5 168,6 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7031   xarjebi 61,3 74,7 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 61,3 74,7 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi 36,5 37,3 

        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 37,4 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7031   arafinansuri aqtivebis zrda 4,2 93,9 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  04 00 Tavdacvis RonisZiebebi 94,7 99,4 

    momuSaveTa ricxovnoba 8,0 8,0 

    xarjebi 92,9 97,6 

    Sromis anazRaureba 52,9 55,7 

    saqoneli da momsaxureba 40,0 41,9 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba 7,3 7,3 

        mivlinebebi 2,0 2,0 

        ofisis xarjebi 7,9 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 
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    transportisa da teqnikis eqsploataciis 

da movla-Senaxvis xarjebi 
13,4 13,0 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 9,4 12,1 

    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 1,8 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 

94,7 99,4 

    momuSaveTa ricxovnoba 8,0 8,0 

7021   xarjebi 92,9 97,6 

    Sromis anazRaureba 52,9 55,7 

    saqoneli da momsaxureba 40,0 41,9 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba 7,3 7,3 

        mivlinebebi 2,0 2,0 

        ofisis xarjebi 7,9 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 
13,4 13,0 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 9,4 12,1 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7021   arafinansuri aqtivebis zrda 1,8 1,8 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  
05 00 

infrastruqturis mSenebloba, reabilitacia da 

eqsploatacia 
2 797,2 3 985,7 

    momuSaveTa ricxovnoba 0,0 9,0 

    xarjebi 588,7 616,0 

    Sromis anazRaureba 0,0 0,0 

    saqoneli da momsaxureba 213,2 60,0 

        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 213,2 60,0 

    procenti 0,0 0,0 

    subsidiebi 375,5 556,0 

    grantebi 0,0 0,0 

    socialuri uzrunvelyofa 0,0 0,0 

    sxva xarjebi 0,0 0,0 

    arafinansuri aqtivebis zrda 2 208,5 3 369,7 

    finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 

    valdebulebebis kleba 0,0 0,0 

  
05 01 

gzebis mSeneblobis, rekonsruqciisa da movla-

Senaxvis xarjebi 
741,9 1 689,4 

    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 1 659,4 

    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     
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    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

70455   arafinansuri aqtivebis zrda 0,0 0,0 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  
05 03 

sarwyavi arxebis da napirsamagri nagebobebis 

mowyoba, reabilitacia da eqsploatacia 
591,5 181,3 

    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 591,5 181,3 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  05 04 wylis sistemis reabilitacia da eqsploatacia 147,0 384,7 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7063   xarjebi 0,0 5,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 5,0 

        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   5,0 

    procenti     

    subsidiebi 0,0 0,0 

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7063   arafinansuri aqtivebis zrda 147,0 379,7 

    finansuri aqtivebis zrda      
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    valdebulebebis kleba     

  
05 05 

sakanalizacio da sameloracio sistemebis 

mowyoba-reabilitaciis RonisZiebebi 
312,1 365,4 

    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 312,1 365,4 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  05 06 Sps `xobi dasufTaveba da ganaTeba~ 375,5 556,0 

    momuSaveTa ricxovnoba   9,0 

7061   xarjebi 375,5 556,0 

    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 375,5 556,0 

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7061   arafinansuri aqtivebis zrda 0,0 0,0 

    finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 

    valdebulebebis kleba     

  05 07 gare ganaTebis reabilitacia da eqsploatacia 33,1 5,0 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7064   xarjebi 25,0 0,0 
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    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 5,0 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  05 08 dasufTavebis RonisZiebebi 136,2 0,0 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7051   xarjebi 136,2 0,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 136,2 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 136,2   

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi 0,0 0,0 

7051   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  05 09 keTilmowyoba 437,9 793,9 

    momuSaveTa ricxovnoba     

    xarjebi 0,0 15,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,0 15,0 

        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   15,0 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda 437,9 778,9 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  06 00 saganmanaTleblo RonisZiebebi 1 195,5 1 187,2 

    momuSaveTa ricxovnoba 0,0 240,7 

    xarjebi 1 051,3 1 126,6 

    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 1 051,3 1 126,6 

    grantebi 0,0 0,0 

    socialuri uzrunvelyofa 0,0 0,0 

    sxva xarjebi 0,0 0,0 

    arafinansuri aqtivebis zrda 144,2 60,6 

    finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 

    valdebulebebis kleba 0,0 0,0 

  06 01  skolamdeli ganaTlebis dafinanseba 691,3 642,9 

    momuSaveTa ricxovnoba   134,7 

7091   xarjebi 668,8 593,3 

    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 
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    transportisa da teqnikis eqsploataciis 

da movla-Senaxvis xarjebi 
    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi 668,8 593,3 

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7091   arafinansuri aqtivebis zrda 22,5 49,6 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  06 02 sajaro skolebis dafinanseba 121,8 56,0 

    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 11,0 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  
06 03 

a(a)ip `xobis municipalitetis ganaTlebis 

centri~ 
327,2 305,1 

    momuSaveTa ricxovnoba   68,5 

    xarjebi 319,9 305,1 

    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     
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    subsidiebi 319,9 305,1 

    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   22,0 

    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     

  
06 05 

a(a)ip `xobis municipalitetis safexburTo 

skola~ 
0,0 86,8 

    momuSaveTa ricxovnoba   15,5 

    xarjebi 0,0 86,8 

    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   86,8 

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     
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    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  07 00 sportuli da kulturuli RonisZiebebi 912,5 894,7 

    momuSaveTa ricxovnoba 0,0 96,0 

    xarjebi 844,7 889,2 

    Sromis anazRaureba 0,0 0,0 

    saqoneli da momsaxureba 48,0 63,1 

        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 

        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 63,1 

    procenti 0,0 0,0 

    subsidiebi 796,7 826,1 

    grantebi 0,0 0,0 

    socialuri uzrunvelyofa 0,0 0,0 

    sxva xarjebi 0,0 0,0 

    arafinansuri aqtivebis zrda 67,8 5,5 

    finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 

    valdebulebebis kleba 0,0 0,0 

  07 01 sportuli RonisZiebebis dafinanseba 29,5 26,8 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7081   xarjebi 29,5 26,8 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 29,5 26,8 

        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 29,5 26,8 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7081   arafinansuri aqtivebis zrda 0,0 0,0 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     
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07 02 

a(a)ip `xobis municipalitetis kulturis 

centri~ 
494,5 470,5 

    momuSaveTa ricxovnoba   82,0 

7082   xarjebi 426,7 465,0 

    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 426,7 465,0 

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7082   arafinansuri aqtivebis zrda 67,8 5,5 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  
07 03 

 axalgazrduli organizaciebis RonisZiebebis 

dafinanseba 
12,5 22,1 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7084   xarjebi 12,5 22,1 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 12,5 22,1 

        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 22,1 

    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   7,0 
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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     

    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     
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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 40,0 45,5 

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7083   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  
07 10 

ZeglTa dacvisa da kulturuli memkvidreobis 

dafinanseba 
6,0 14,2 

    momuSaveTa ricxovnoba     

    xarjebi 6,0 14,2 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 6,0 14,2 

        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 14,2 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  08 00 socialuri da jandacvis programebi 435,9 548,4 

    momuSaveTa ricxovnoba 0,0 21,0 

    xarjebi 435,9 542,4 

    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 
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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 129,8 214,4 

    grantebi 0,0 0,0 

    socialuri uzrunvelyofa 306,1 328,0 

    sxva xarjebi 0,0 0,0 

    arafinansuri aqtivebis zrda 0,0 6,0 

    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) ,,xobis municipalitetis saTnoebis saxli" 79,5 90,5 

    momuSaveTa ricxovnoba   6,0 

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 
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    procenti     

    subsidiebi   84,5 

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa 79,5   

    sxva xarjebi     

7102   arafinansuri aqtivebis zrda   6,0 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  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 0,0 130,0 

    momuSaveTa ricxovnoba     

71011   xarjebi 0,0 130,0 

    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   130,0 

    sxva xarjebi     
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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 

    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 80,0 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7109   xarjebi 65,0 80,0 

    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 80,0 

    sxva xarjebi     

7109   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  08 08 xanZriTa da stiqiiT dazaralebulTa daxmareba 88,0 48,0 

    momuSaveTa ricxovnoba     



 307 

7076   xarjebi 88,0 48,0 

    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 48,0 

    sxva xarjebi     

7076   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     
 

 

საკრებულოს თავმჯდომარის 

მოვალეობის შემსრულებელი 

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე                   კ. ბუკია 
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დანართი 5 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

2012 წლის 1 აგვისტოს N22 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     2 503,4     

7011 

aRmasrulebeli da warmomadgenlobiTi organoebis 

saqmianobis uzrunvelyofa, finansuri da fiskaluri 

saqmianoba, sagareo urTierTobebi 

1 671,7     2 098,0     

70111 
aRmasrulebeli da warmomadgenlobiTi organoebis 

saqmianobis uzrunvelyofa 
1 576,8     2 001,2     

70112 finansuri da fiskaluri saqmianoba 94,9     96,8     

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     392,5     

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     99,4     

7021 SeiaraRebuli Zalebi 94,7     99,4     

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     562,9     

7031 policiis samsaxuri da saxelmwifo dacva 65,5     168,6     

7032 xanZarsawinaaRmdego dacva 278,7     394,3     

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     1 880,7     

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     191,3     

70421 soflis meurneoba 613,5     191,3     

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 741,9     1 689,4     

70451 saavtomobilo transporti da gzebi 741,9     1 689,4     

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 
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705 garemos dacva 823,8     921,4     

7051 narCenebis Segroveba, gadamuSaveba da ganadgureba 511,7     556,0     

7052 Camdinare wylebis marTva 312,1     365,4     

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 618,0     1 183,6     

7061 binaTmSenebloba 0,0     0,0     

7062 komunaluri meurneobis ganviTareba 437,9     793,9     

7063 wyalmomarageba 147,0     384,7     

7064 gare ganaTeba 33,1     5,0     

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     894,7     

7081 momsaxureba dasvenebisa da sportis sferoSi 359,5     342,4     

7082 momsaxureba kulturis sferoSi 494,5     470,5     

7083 teleradiomauwyebloba da sagamomcemlo saqmianoba 40,0     45,5     

7084 religiuri da sxva saxis sazogadoebrivi saqmianoba 12,5     22,1     

7085 
gamoyenebiTi kvlevebi dasvenebis, kulturisa da 

religiis sferoSi 
6,0     14,2     

7086 
sxva araklasificirebuli saqmianoba dasvenebis, 

kulturisa da religiis sferoSi 
    

709 ganaTleba 1 195,5     1 187,2     

7091 skolamdeli aRzrda 691,3     642,9     

7092 zogadi ganaTleba 121,8     56,0     

70921 dawyebiTi zogadi ganaTleba     

70922 sabazo zogadi ganaTleba     

70923 saSualo zogadi ganaTleba     
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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     

7096 ganaTlebis sferos damxmare momsaxureba     

7097 gamoyenebiTi kvlevebi ganaTlebis sferoSi     

7098 
sxva araklasificirebuli saqmianoba ganaTlebis 

sferoSi 
327,2     391,9     

710 socialuri dacva 306,1     418,5     

7101 
avadmyofTa da SezRuduli SesaZleblobis mqone pirTa 

socialuri dacva 
0,0     130,0     

71011 avadmyofTa socialuri dacva 0,0     130,0     

71012 
SezRuduli SesaZleblobis mqone pirTa 

socialuri dacva 
    

7102 xandazmulTa socialuri dacva 79,5     90,5     

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     9 781,7     
 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარის 

მოვალეობის შემსრულებელი 

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე                   კ. ბუკია 
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დადგენილება N23 

 

2012 წლის 1 აგვისტო 

 

ქ. ხობი 

 

„ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების 

შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 25 თებერვლის N31 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე 

 

საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსის“, „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. 

სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი: 010260020.35.106.016024) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება: 

ა) დადგენილებით დამტკიცებული დებულების პირველი მუხლის მე-3  პუნქტი ჩამოყალიბდეს 

შემდეგი რედაქციით: 

,,3. სამსახური თავის საქმიანობაში ხელმძღვანელობს საქართველოს კონსტიტუციით, 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით, „საქართველოს 

საარჩევნო კოდექსით“, საქართველოს  ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით, 

„საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით, ,,პროდუქტის 

უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსით“, ,,სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ 

საქართველოს კანონით, ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულებით, წინამდებარე 

დებულებით, საქართველოს სხვა საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე აქტებით.„„; 

ბ) დადგენილებით დამტკიცებული დებულების 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,   

,,პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსით‟‟ და „საქართველოს 

საარჩევნო კოდექსით“ დადგენილი ზომების განხორციელება და საჭიროების შემთხვევაში 

შესაბამისი დადგენილების გამოცემა;“;  

გ) დადგენილებით დამტკიცებული დებულების მე-4 მუხლის პირველ პუნქტს დაემატოს 

შემდეგი შინაარსის „ვ1“ ქვეპუნქტი: 

“ვ1) უზრუნველყოს საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევისას საქართველოს ორგანული 

კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსის‟‟ X თავით  გათვალისწინებული ფუნქციების 

განხორციელება მისთვის მინიჭებული კომპეტენციის ფარგლებში;„„; 

დ) დადგენილებით დამტკიცებული დებულების მე-4 მუხლის მეორე პუნქტს დაემატოს 

შემდეგი შინაარსის „ვ1“ ქვეპუნქტი: 

„გ1) განახორციელოს ზედამხედველობა და კონტროლი წინასაარჩევნო აგიტაციის, 

წინასაარჩევნო მოწოდებებისა და მასალების (მოწოდებების, განცხადებების, წარწერების, 

ფურცლების, ფოტო, სააგიტაციო დანიშნულების ავტოსატრანსპორტო და სპეციალური 

მოწყობილობით აღჭურვილი სხვა საშუალებები) გავრცელებაზე, პოლიტიკური, წინასაარჩევნო 

რეკლამის განთავსებაზე, სხვა წინასაარჩევნო საქმიანობებთან დაკავშირებით დადგენილი 
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ორგანიზაციულ-სამართლებრივი წესრიგის დაცვაზე; უზრუნველყოს „საქართველოს საარჩევნო 

კოდექსით“ დადგენილი სამართალდარღვევის ფაქტზე საჭირო სანქციების გამოყენება;“. 

2.  დადგენილება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარის 

მოვალეობის შემსრულებელი 

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე                    კ. ბუკია 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილება N24 

2012 წლის 14 სექტემბერი 

ქ. ხობი 
 

„ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი (ქონების) გადასახადის შემოღებისა 

და მისი განაკვეთების განსაზღვრის თაობაზე“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 

27 მარტის N14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის, საქართველოს 

საგადასახადო კოდექსისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: 

1. „ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი (ქონების) გადასახადის შემოღებისა და მისი 

განაკვეთების განსაზღვრის თაობაზე“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 27 მარტის N14 

დადგენილებაში („საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე“, ვებგვერდი, 120103033, 06.04.2012 წ. სახელმწიფო 

სარეგისტრაციო კოდი: 200130000.35.106.016063) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებას დაემატოს 

შემდეგი შინაარსის მუხლი 71: 

„მუხლი 71 

საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 206-ე მუხლის პირველი ნაწილის „ჰ2“ ქვეპუნქტიდან 

გამომდინარე, შესაბამისი დასაბეგრი ობიექტის მიხედვით, ქონების გადასახადისგან გათავისუფლდეს: 

ა) საცხოვრებელ სახლზე მიმაგრებული მიწის ნაკვეთები; 

ბ) ავტოფარეხებზე მიმაგრებული მიწის ნაკვეთები;“. 

2. დადგენილება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე და მისი მოქმედება გავრცელდეს 2012 წლის 1 

იანვრიდან წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე. 

 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                               მამუკა ჭოხონელიძე 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილება N25 

2012 წლის 15 ოქტომბერი 

ქ. ხობი 
 

 

„ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის მოსამსახურეთა 

თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2010 წლის 12 ივლისის N6 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის, 

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონისა და „ავტონომიური რესპუბლიკების 

ხელისუფლებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების საჯარო მოსამსახურეთა 

შრომის ანაზღაურების მოწესრიგების თაობაზე“ საქართველოს პრეზიდენტის 2005 წლის 29 

აგვისტოს N726 ბრძანებულების შესაბამისად, ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: 

1. „ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის მოსამსახურეთა 

თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2010 წლის 12 ივლისის N6 დადგენილებაში (გაზეთი „ახალი სამკუთხედი“ N15-16 

(7025) 26.07.2010 წ. სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი: 01025002035106004442) შეტანილ იქნეს 

ცვლილება და დადგენილების დანართი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 
 

„დანართი 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის მოსამსახურეთა  

თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთები 

 

N თანამდებობათა დასახელება 
თანამდებობრივი სარგოს 

განაკვეთი (ლარი) 

1. საკრებულოს თავმჯდომარე 2650 

2. გამგებელი 2650 

3. საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე 1900 

4. გამგებლის მოადგილე 1500 

5. საკრებულოს კომისიის თავმჯდომარე 1050 

6. საკრებულოს ფრაქციის თავმჯდომარე 1050 

7. საკრებულოს აპარატის უფროსი 1290 

8. გამგეობის სამსახურის უფროსი 1290 

9. 
თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიული ორგანოს 

ხელმძღვანელი - თვითმმართველი ერთეულის რწმუნებული 
1290 

10. გამგეობის სამსახურის განყოფილების უფროსი 810 

11. გამგებლის თანაშემწე 790 

12. სხვა უფროსი საჯარო თანამდებობის პირი 790 

13. მთავარი სპეციალისტი 560 

14. წამყვანი სპეციალისტი 530 
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15. უფროსი სპეციალისტი 500 

16. სპეციალისტი 470.“ 

 

2.  დადგენილება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე და მისი მოქმედება გავრცელდეს 2012 

წლის 12 ოქტომბრიდან წარმოშობილ ურთიერთობებზე. 

 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                        მამუკა ჭოხონელიძე 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილება N26 

2012 წლის 2 ნოემბერი 

ქ. ხობი 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის მოსამსახურეთა  

თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ  
 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის, 

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონისა და „ავტონომიური რესპუბლიკების 

ხელისუფლებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების საჯარო მოსამსახურეთა 

შრომის ანაზღაურების მოწესრიგების თაობაზე“ საქართველოს პრეზიდენტის 2005 წლის 29 

აგვისტოს N726 ბრძანებულების შესაბამისად, ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: 

1. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის 

მოსამსახურეთა  თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთები თანახმად დანართისა. 

2. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი 

თვითმმართველობის მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთების განსაზღვრის 

შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 12 ივლისის N6 დადგენილება 

(გაზეთი „ახალი სამკუთხედი“ N15-16 (7025) 26.07.2010 წ. სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი: 

01025002035106004442). 

3. დადგენილება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე და მისი მოქმედება გავრცელდეს 2012 

წლის 19 ოქტომბრიდან წარმოშობილ შრომით ურთიერთობებზე. 

 
 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                        მამუკა ჭოხონელიძე 

 

დანართი 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

2012 წლის 2 ნოემბრის N26 დადგენილებისა 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის მოსამსახურეთა  

თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთები 

 

N თანამდებობათა დასახელება 
თანამდებობრივი სარგოს 

განაკვეთი(ლარი) 

1. საკრებულოს თავმჯდომარე 2650 

2. გამგებელი 2650 

3. საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე 1700 

4. გამგებლის მოადგილე 1300 

5. საკრებულოს კომისიის თავმჯდომარე 1350 

6. საკრებულოს ფრაქციის თავმჯდომარე 1350 

7. საკრებულოს აპარატის უფროსი 1000 

8. გამგეობის სამსახურის უფროსი 1000 
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9. 
თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიული ორგანოს 

ხელმძღვანელი - თვითმმართველი ერთეულის რწმუნებული 
1000 

10. გამგეობის სამსახურის განყოფილების უფროსი 810 

11. გამგებლის თანაშემწე 790 

12. სხვა უფროსი საჯარო თანამდებობის პირი 790 

13. მთავარი სპეციალისტი 560 

14. წამყვანი სპეციალისტი 530 

15. უფროსი სპეციალისტი 500 

16. სპეციალისტი 470 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილება  N27 

2012 წლის  14  დეკემბერი 

ქ. ხობი 

 

„ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 27 დეკემბრის N56 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. 78.7 ათასი ლარით გაიზარდოს ბიუჯეტის შემოსავლები, კერძოდ: 

ა) 62.3 ათასი ლარით შემოსავლების მუხლი ,,ქონების გადასახადი“, კერძოდ: ,,ქონების გადასახადი 

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა); 

ბ) 16.4 ათასი ლარით შემოსავლების მუხლი „არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და 

მომსახურება”; 

  2. მცირდება  ხობის  მუნიციპალიტეტის  ადგილობრივ  ბიუჯეტში, 139.9 ათასი ლარი, მათ 

შორის:   

ა) აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების ასიგნებები 8.5 ათასი ლარით 

(ორგანიზაციული კოდი 01 00), კერძოდ: 

ა) ა) 3.2 ათასი ლარით მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ასიგნება (ორგანიზაციული კოდი 01 01), 

მათ შორის: 3,2 ათასი ლარი  ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ,,ტრანსპორტისა და ტექნიკის 

ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის 

,,საწვავ/საპოხი მასალების შეძენა“ ; 

ა) ბ) 2.8 ათასი ლარით მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის ასიგნება 

(ორგანიზაციული კოდი 01 02 01), მათ შორის: 2.8 ათასი ლარი  ,,საქონელი და მომსახურება“-ს 

,,ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები“-ს ეკონომიკური 

კლასიფიკაციის მუხლის ,,საწვავ/საპოხი მასალების შეძენა“ ასიგნება; 

ა) გ) 0.2 ათასი ლარით გამგეობის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის 

ასიგნება (ორგანიზაციული კოდი 01 02 03), მათ შორის: 0.2 ათასი ლარი  ,,საქონელი და 

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

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,საწვავ/საპოხი მასალების შეძენა“ ასიგნება; 

ა) დ) 1.9 ათასი ლარით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანოების ასიგნება 

(ორგანიზაციული კოდი 01 02 12), მათ შორის: 1.9 ათასი ლარი  ,,საქონელი და მომსახურება“-ს 

,,ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები“-ს ეკონომიკური 

კლასიფიკაციის მუხლის ,,საწვავ/საპოხი მასალების შეძენა“ ასიგნება; 

ა) ე) 0,4 ათასი ლარით მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ასიგნება (ორგანიზაციული კოდი 

01 05), მათ შორის:  0,4 ათასი ლარი  ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ,,წარმომადგენლობითი 

ხარჯები“-ს ასიგნება; 

ბ) გამგეობის სახანძრო-სამაშველო სამსახურის ასიგნება 1.8 ათასი ლარით (ორგანიზაციული კოდი 

02 00), კერძოდ: 

ბ) ა) ათასი ლარით გამგეობის სახანძრო-სამაშველო სამსახურის ასიგნება, მათ შორის: 1.8 ათასი 

ლარი  ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ,,ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-

შენახვის ხარჯები“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,საწვავ/საპოხი მასალების შეძენა“ 

ასიგნება; 
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გ) შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების ასიგნება 1,2 ათასი ლარით 

(ორგანიზაციული კოდი 03 00), კერძოდ: 

გ) ა) ათასი ლარით შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების ასიგნება, მათ 

შორის: 1,2 ათასი ლარი  ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ,,ტრანსპორტისა და ტექნიკის 

ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის 

,,საწვავ/საპოხი მასალების შეძენა“ ასიგნება; 

დ) გამგეობის წვევამდელთა, რეზერვისტთა, სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და მობილიზაციის 

სამსახურის ასიგნება 0,5 ათასი ლარით (ორგანიზაციული კოდი 04 01, კერძოდ: 

დ) ა) ათასი ლარით გამგეობის წვევამდელთა, რეზერვისტთა, სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და 

მობილიზაციის სამსახურის ასიგნება, მათ შორის: 0,5 ათასი ლარი  ,,საქონელი და მომსახურება“-ს 

,,ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები“-ს ეკონომიკური 

კლასიფიკაციის მუხლის ,,საწვავ/საპოხი მასალების შეძენა“ ასიგნება; 

ე)  ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაციის ასიგნებები 69,9  

ათასი ლარით (ორგანიზაციული კოდი 05 00), კერძოდ: 

ე) ა) 20,2 ათასი ლარით ,,გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის 

ხარჯები“-ს (ორგანიზაციული კოდი 05 01) მუხლი ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“-ს ასიგნება; 

ე) ბ) ათასი ლარით ,,წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია“-ს (ორგანიზაციული 

კოდი 05 04) მუხლი ასიგნება; 

ე) გ) 15,6 ათასი ლარით ,,საკანალიზაციო და სამელიორაციო სისტემების მოწყობა-

რეაბილიტაციის ღონისძიებები“-ს (ორგანიზაციული კოდი 05 05) მუხლი ,,არაფინანსური 

აქტივების ზრდა“-ს ასიგნებება; 

ე) დ) 3.0 ათასი ლარით შპს ,,ხობი დასუფთავება და განათება“-ს სუბსიდიის ასიგნება 

(ორგანიზაციული კოდი 05 06); 

ე) ე) 24,8 ათასი ლარით ,,კეთილმოწყობის ღონისძიებები“-ს (ორგანიზაციული კოდი 05 09) 

მუხლი ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“-ს ასიგნება; 

ვ) საგანმანათლებო ღონისძიებების ხარჯების ასიგნებები 32.9 ათასი ლარით (ორგანიზაციული 

კოდი 06 00), კერძოდ: 

ვ) ა) ათასი ლარით სკოლამდელი განათლების ღონისძიებების (ორგანიზაციული კოდი 06 01) 

მუხლი ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“-ს ასიგნება; 

ვ) ბ) 25.1 ათასი ლარით ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის განათლების ცენტრი“-ს 

(ორგანიზაციული კოდი 06 03) სუბსიდიის ასიგნება; 

ზ) სპორტული და კულტურული ღონისძიებების ასიგნებები 23.5 ათასი ლარით 

(ორგანიზაციული კოდი 07 00), კერძოდ: 

ზ) ა) 10.0 ათასი ლარით ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი“-ს 

(ორგანიზაციული კოდი 07 02) სუბსიდიის ასიგნება; 

ზ) ბ) 13.5 ათასი ლარით ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბ ,,კოლხეთი“-ს 

(ორგანიზაციული კოდი 07 04) სუბსიდიის ასიგნება; 

თ) სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამების ხარჯების ასიგნებები 1,6 ათასი ლარით 

(ორგანიზაციული კოდი 08 00), კერძოდ: 

თ) ა) 1.0 ათასი ლარით - ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი“-ს სუბსიდიის 

ასიგნება; 

თ) ბ) 0,6 ათასი ლარით ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი“ (ორგანიზაციული 

კოდი 0802), მუხლის ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“-ს ასიგნება; 

3. „ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნების გადანაწილების 

წესის დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 12 ივლისის N5 

დადგენილების შესაბამისად, ხობის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტში 

ხობის  მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანებებით მხარჯავი დაწესებულებებისთვის 

ადგილობრივი ბიუჯეტით გამოყოფილ ასიგნებებში ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლებს  

შორის განხორციელებულია შემდეგი გადანაწილებები: 

ა) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 1 აგვისტოს N464 ბრძანებით ხობის 

მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის 
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სათნოების სახლისათვის“ დამტკიცებულ ასიგნებებში 2,2 ათასი ლარით შემცირდა ,,საქონელი და 

მომსახურება“-ს მუხლი ,,შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება“-ს ასიგნება, 0,25 ათასი ლარით -

,,საქონელი და მომსახურება“-ს ,,ოფისის ხარჯები“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის 

,,კომუნალური ხარჯები“ ასიგნება და 2,45 ათასი ლარით გადიდდა მუხლი ,,შრომის 

ანაზღაურება“-ს  ასიგნება; 

ბ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 1 აგვისტოს N465 ბრძანებით ხობის 

მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 

ადმინისტრაციული სამსახურისათვის დამტკიცებულ ასიგნებებში 1,1 ათასი ლარით შემცირდა 

,,საქონელი და მომსახურება“-ს მუხლი ,,სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება“ ასიგნება და 

1,1 ათასი ლარით გადიდდა ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ,,ოფისის ხარჯების“ ეკონომიკური 

კლასიფიკაციის მუხლის ,,კავშირგაბმულობის ხარჯი“ ასიგნება. 

გ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 1 აგვისტოს N466 ბრძანებით  შპს „ხობი 

დასუფთავება და განათებისთვის“ ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი 

ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 0,5 ათასი ლარით შემცირდა ,,საქონელი და მომსახურება“-

ს ,,ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები“-ს ეკონომიკური 

კლასიფიკაციის მუხლის ,,სათადარიგო ნაწილები“ ასიგნება და 0,5 ათასი ლარით გადიდდა 

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

ხარჯები“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,მიმდიმარე რემონტი“ ასიგნება. 

დ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 1 აგვისტოს N467 ბრძანებით საქართველოს შს 

სამინისტროს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის საამეგრელო-ზემო სვანეთის 

რეგიონალური სამმართველოს III (სენაკის) სამსახურისათვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 

წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 21,0 ათასი ლარით შემცირდა მუხლი 

,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“-ს ასიგნება და 21,0 ათასი ლარით გადიდდა ,,საქონელი და 

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

ხარჯები“-ს ასიგნება. 

ე) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 1 აგვისტოს N468 ბრძანებით ა(ა)იპ „ხობის 

მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბ „კოლხეთისთვის“ ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის 

ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 1,95 ათასი ლარით შემცირდა ,,საქონელი 

და მომსახურება“-ს ,,კვების ხარჯები“-ს ასიგნება და 1,95 ათასი ლარით გადიდდა მუხლი ,,შრომის 

ანაზღაურება“-ს ასიგნება. 

ვ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 1 აგვისტოს N469 ბრძანებით ხობის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამსახურებისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის 

ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში განხორციელდეს შემდეგი ცვლილებები: 

0,5 ათასი ლარით შემცირდა გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის ასიგნებებში ,,საქონელი 

და მომსახურება“-ს ,,ოფისის ხარჯების“ ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,რბილი ავეჯი“ 

ასიგნება და 0,5 ათასი ლარით გადიდდა ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ,,ოფისის ხარჯების“ 

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,კავშირგაბმულობის ხარჯი“ ასიგნება; 0,3 ათასი ლარით 

შემცირდა გამგეობის სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახურის ასიგნებებში მუხლი 

,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“-ს ასიგნება და 0,3 ათასი ლარით გადიდდა ,,საქონელი და 

მომსახურება“-ს ,,ოფისის ხარჯების“ ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,კავშირგაბმულობის 

ხარჯი“ ასიგნება; 0,1 ათასი ლარით შემცირდა გამგეობის წვევამდელთა, რეზერვისტთა სამხედრო 

აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის ასიგნებებში ,,საქონელი და მომსახურება“-ს 

,,ოფისის ხარჯების“ ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,საოფისე მოწყობილობების 

მიმდინარე რემონტის ხარჯი“ ასიგნება და 0,1 ათასი ლარით გადიდდა ,,საქონელი და 

მომსახურება“-ს ,,ოფისის ხარჯების“ ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,კავშირგაბმულობის 

ხარჯი“ ასიგნება; 

ზ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 1 აგვისტოს N470 ბრძანებით ხობის 

მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის 

საფეხბურთო სკოლისათვის“ დამტკიცებულ ასიგნებებში 0,3 ათასი ლარით შემცირდა ,,საქონელი 

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

ლარით გადიდდა მუხლი ,,შრომის ანაზღაურება“-ს ასიგნება. 
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თ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 1 აგვისტოს N472 ბრძანებით ხობის 

მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით „სპორტული და კულტურული 

ღონისძიებებისთვის“ გამოყოფილ ასიგნებებში შემცირდა ახალგაზრდული ღონისძიებების 

ასიგნებები - 6,2 ათასი ლარით, სპორტული ღონისძიებების ასიგნებები - 3,9 ათასი ლარით,  

ძეგლთა დაცვის ღონისძიებების ასიგნებები - 3,5 ათასი ლარით და გამოთავისუფლებული 13,6 

ათასი ლარი მიიმართა ახალგაზრდული ღონისძიებების ასიგნებებზე - 10,1 ათასი ლარი და 

ძეგლთა დაცვის ღონისძიებების ასიგნებებზე - 3,5 ათასი ლარი. 

ი) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 12 ოქტომბრის N625 ბრძანებით ხობის 

მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით გამგეობის ეკონომიკისა და 

ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურისათვის დამტკიცებულ ასიგნებებში 0,9 ათასი 

ლარით შემცირდა მუხლი ,,შრომის ანაზღაურებას“ ასიგნება და 0,9 ათასი ლარი მიიმართა მუხლი 

,,სოციალური უზრუნველყოფის“ ასიგნებაზე. 

კ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 23 ოქტომბრის N633 ბრძანებით ხობის 

მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით სოციალური და ჯანდაცვის 

პროგრამებისათვის დამტკიცებულ ასიგნებებში 15,0 ათასი ლარით შემცირდა ,,ხანძრითა და 

სტიქიით დაზარალებულთა დახმარების“ პროგრამის ასიგნება და 10,0 ათასი ლარით გადიდდა 

,,ავადმყოფთა სოციალური დაცვის“ პროგრამის ასიგნება, 5,0 ათასი ლარით - ,,ერთჯერადი 

დახმარების პროგრამის“ ასიგნება. 

ლ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 26 ოქტომბრის N639 ბრძანებით ხობის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის წვევამდელთა, რეზერვისტთა, სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და 

მობილიზაციის სამსახურისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით 

დამტკიცებულ ასიგნებებში 1,0 ათასი ლარით შემცირდა ,,საქონელი და მომსახურება“-ს მუხლის 

,,სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება“ ასიგნება და 1,0 ათასი ლარი მიმართულ იქნა 

,,საქონელი და მომსახურება“-ს ,,ოფისის ხარჯები“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის 

,,ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა 

და საგამომცემლო-სასტამბო ხარჯები“ ასიგნებაზე. 

მ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 29 ოქტომბრის N643 ბრძანებით ხობის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამსახურებისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის 

ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 1,1 ათასი ლარით შემცირდა 

ადმინისტრაციული სამსახურის ასიგნებებში „ოფისის ხარჯების“ ეკონომიკური კლასიფიკაციის 

მუხლის ,,ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-

გაზეთების შეძენა და საგამომცემლო-სასტამბო ხარჯები“ ასიგნება და 1,1 ათასი ლარით გადიდდა 

ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის „შრომის ანაზღაურებას“ მუხლის 

ასიგნება; 

ნ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 29 ოქტომბრის N644 ბრძანებით ხობის 

მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის 

საფეხბურთო სკოლისათვის“ დამტკიცებულ ასიგნებებში 0,5 ათასი ლარით შემცირდა ,,საქონელი 

და მომსახურება“-ს მუხლი ,,სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება“-ს ასიგნება, 0,12 ათასი 

ლარით შემცირდა ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ,,ოფისის ხარჯები“-ს ეკონომიკური 

კლასიფიკაციის მუხლის ,,კომუნალური ხარჯის“ ასიგნება და 0,62 ათასი ლარით გაიზარდა 

,,საქონელი და მომსახურება“-ს მუხლი ,,ოფისის ხარჯები“-ს ასიგნება. 

ო) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 29 ოქტომბრის N645 ბრძანებით ა(ა)იპ „ხობის 

მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანებისთვის“ ხობის მუნიციპალიტეტის 

2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 0.24 ათასი ლარით შემცირდა 

,,საქონელი და მომსახურება“-ს ,,ოფისის ხარჯები“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის 

,,კომუნალური ხარჯი“ ასიგნება და 0.24 ათასი ლარით გადიდდა ,,საქონელი და მომსახურება“-ს 

მუხლის ,,შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება“ ასიგნება. 

პ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 29 ოქტომბრის N646 ბრძანებით ა(ა)იპ „ხობის 

მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანებისთვის“ ხობის მუნიციპალიტეტის 

2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 0,4 ათასი ლარით შემცირდა 

,,საქონელი და მომსახურება“-ს ,,ოფისის ხარჯები“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის 
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,,კომუნალური ხარჯი“ ასიგნება და 0,4 ათასი ლარით გადიდდა ,,საქონელი და მომსახურება“-ს 

მუხლის ,,სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება“ ასიგნება. 

ჟ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 1 ნოემბრის N657 ბრძანებით ხობის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამსახურებისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის 

ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 1,0 ათასი ლარით შემცირდა 

ადმინისტრაციული სამსახურის ასიგნებებში „ოფისის ხარჯების“ ეკონომიკური კლასიფიკაციის 

მუხლის ,,ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-

გაზეთების შეძენა და საგამომცემლო-სასტამბო ხარჯები“ ასიგნება და 1,0 ათასი ლარით გადიდდა 

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის ასიგნებებში მუხლი ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“-ს 

ასიგნება. 

რ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 2 ნოემბრის N661 ბრძანებით ,,გზების 

მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები“-სათვის ხობის 

მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 7,75 ათასი 

ლარით შემცირდა ახალი ხიბულის თემის სანადარაიოს უბნის გზის მოხრეშვის სამუშაოების 

ასიგნება და 7,75 ლარი მიიმართა ახალი ხიბულის თემის საღურწკაიოს უბანში გზის 

რეაბილიტაციის სამუშაოების ასიგნებაზე. 

ს) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 9 ნოემბრის N671 ბრძანებით 

„ინფრასტრუქტურის    მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის ღონისძიებები“-ს 

ხარჯებისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ 

ასიგნებებში 4,8 ათასი ლარით შემცირდა ,,წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია“-ს 

ასიგნება, 16,6 ათასი ლარით - ,,საკანალიზაციო და სამელიორაციო სისტემების მოწყობა-

რეაბილიტაციის ღონისძიებები“-ს ასიგნება და 6,8 ათასი ლარით გადიდდა ,,გზების 

მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები“-ს ასიგნება, 14,6 ათასი ლარით - 

,,კეთილმოწყობის ღონისძიებები“-ს ასიგნება. 

ტ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 9 ნოემბრის N672 ბრძანებით ხობის 

მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 

ადმინისტრაციული სამსახურისათვის დამტკიცებულ ასიგნებებში 1,4 ათასი ლარით შემცირდა 

„ოფისის ხარჯების“ ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,ნორმატიული აქტების, საცნობარო 

და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და საგამომცემლო-სასტამბო 

ხარჯები“ ასიგნება და 1,4 ლარით გადიდდა ,,საქონელი და მომსახურებას“ ,,სხვა დანარჩენი 

საქონელი და მომსახურებას“ ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,საარქივო მომსახურების 

ხარჯი“ ასიგნება. 

უ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 9 ნოემბრის N673 ბრძანებით შპს „ხობი 

დასუფთავება და განათებასთვის“ ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი 

ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში შემცირდა 1,0 ათასი ლარით რბილი ინვენტარის შეძენის 

ასიგნება, 3,2 ათასი ლარით ნაგავსაყრელი პოლიგონის შენახვის ასიგნება და გადიდდა 1,0 ათასი 

ლარით ,,საქონელი და მომსახურება“-ს მუხლი ,,ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და 

მოვლა-შენახვის ხარჯები“-ს ასიგნება, 0,8 ათასი ლარით - ,,ოფისის ხარჯები“-ს ასიგნება, 1,2 ათასი 

ლარით - ,,საქონელი და მომსახურება“-ს მუხლი ,,ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და 

მოვლა-შენახვის ხარჯები“-ს ასიგნება,1,2 ათასი ლარით - შადრევნის მოვლა-შენახვის ხარჯები; 

ფ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 12 ნოემბრის N675 ბრძანებით ა(ა)იპ „ხობის 

მუნიციპალიტეტის პროფესიული სწავლების ცენტრისთვის“ ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის 

ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ აისგნებებში   0.5 ათასი ლარით შემცირდა  მუხლი 

,,შრომის ანაზღაურებას“ ასიგნება და 0.34 ათასი ლარით გადიდდა ,,საქონელი და მომსახურება“-ს 

,,ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები“ ასიგნება, 0,16 ათასი 

ლარით - ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ,,ოფისის ხარჯები“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის 

მუხლის ,,კავშირგაბმულობის ხარჯები“  ასიგნება. 

ქ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 20 ნოემბრის N691 ბრძანებით საქართველოს შს 

სამინისტროს სამეგრელო-ზემო სვანეთის სამხარეო მთავარი სამმართველოს ხობის რაიონული 

სამმართველოსათვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით 

დამტკიცებულ ასიგნებებში 6,7 ათასი ლარით შემცირდა ,,საქონელი და მომსახურება“-ს 
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,,ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები“-ს ეკონომიკური 

კლასიფიკაციის მუხლის ,,სათადარიგო ნაწილები“ ასიგნება და 5,4 ათასი ლარით გადიდდა 

,,საქონელი და მომსახურებას“ ,,ოფისის ხარჯების“ ასიგნება,1,3 ათასი ლარით გადიდდა მუხლი 

,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“-ს ასიგნება. 

ღ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 27 ნოემბრის N697 ბრძანებით ა(ა)იპ „ხობის 

მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი „,კოლხეთისთვის“ ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის 

ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 0,18 ათასი ლარით შემცირდა ,,ოფისის 

ხარჯები“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,კავშირგაბმულობის ხარჯი“ ასიგნება, 0,3 

ათასი ლარით შემცირდა ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,კომუნალური ხარჯი“ ასიგნება, 

5,37 ათასი ლარით შემცირდა მუხლი ,,რბილი ინვენტარი“-ს ასიგნება და 0,48 ათასი ლარით 

გაიზარდა ,,ოფისის ხარჯები“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,შენობა-ნაგებობების 

მიმდინარე რემონტის ხარჯი“ ასიგნება, 5,37 ათასი ლარით გაიზარდა მუხლი ,,შტატგარეშე 

მომუშავეთა ანაზღაურება“-ს ასიგნება. 

ყ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 29 ნოემბრის N703 ბრძანებით ხობის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამსახურებისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის 

ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 0,7 ათასი ლარით შემცირდა 

ადმინისტრაციული სამსახურის ასიგნებებში „ოფისის ხარჯების“ ეკონომიკური კლასიფიკაციის 

მუხლის ,,ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-

გაზეთების შეძენა და საგამომცემლო-სასტამბო ხარჯები“ ასიგნება და 0,7 ათასი ლარით გაიზარდა 

ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის ასიგნებებში მუხლი 

,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“-ს ასიგნება. 

შ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 29 ნოემბრის N704 ბრძანებით ხობის 

მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის 

სათნოების სახლისათვის“ დამტკიცებულ ასიგნებებში 1,1 ათასი ლარით შემცირდა ,,საქონელი და 

მომსახურება“-ს მუხლი ,,კვების ხარჯები“-ს ასიგნება და 1,1 ათასი ლარით გადიდდა მუხლი 

,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“-ს ასიგნება. 

ჩ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 29 ნოემბრის N705 ბრძანებით ხობის 

მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით სოციალური და ჯანდაცვის 

პროგრამებისათვის დამტკიცებულ ასიგნებებში 15,0 ათასი ლარით შემცირდა ,,ხანძრითა და 

სტიქიით დაზარალებულთა დახმარების“ პროგრამის ასიგნება და 10,0 ათასი ლარით გადიდდა 

,,ავადმყოფთა სოციალური დაცვის“ პროგრამის ასიგნება, 5,0 ათასი ლარით გადიდდა 

,,ერთჯერადი დახმარების პროგრამის“ ასიგნება. 

ც) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 29 ნოემბრის N706 ბრძანებით ა(ა)იპ „ხობის 

მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრისთვის“ ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 

წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 0,35 ათასი ლარით შემცირდა 

,,საქონელი და მომსახურება“-ს მუხლის ,,შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება“ ასიგნება და 0,05 

ათასი ლარით გაიზარდა ,,საქონელი და მომსახურება“-ს მუხლის ,,მივლინებები“ ასიგნება, 0,3 

ათასი ლარით გაიზარდა ,,ოფისის ხარჯები“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის 

,,კომუნალური ხარჯები“ ასიგნება. 

ძ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 29 ნოემბრის N707 ბრძანებით ხობის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამსახურებისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის 

ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 2,0 ათასი ლარით შემცირდა 

ადმინისტრაციული სამსახურის ასიგნებებში „ოფისის ხარჯების“ ეკონომიკური კლასიფიკაციის 

მუხლის ,,ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-

გაზეთების შეძენა და საგამომცემლო-სასტამბო ხარჯები“ ასიგნება და 2,0 ათასი ლარით გაიზარდა 

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის ასიგნებებში მუხლი ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“-ს 

ასიგნება. 

წ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 29 ნოემბრის N708 ბრძანებით 

„კეთილმოწყობის ღონისძიებები“-ს ხარჯებისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის 

ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 5,3 ათასი ლარით შემცირდა ქ. ხობში 

ცოტნე დადიანის ქუჩა #238 მდებარე საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაციის 
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სამუშაოების ასიგნება და 5,3 ათასი ლარი მიიმართა ქ. ხობში სტალინის ქ. #20-ში მდებარე 

საცხოვრებელი სახლის სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოების ასიგნებაზე. 

ჭ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 29 ნოემბრის N709 ბრძანებით ხობის 

მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 

ადმინისტრაციული სამსახურისათვის დამტკიცებულ ასიგნებებში 7,0 ათასი ლარით შემცირდა 

გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის ასიგნებებში „ოფისის ხარჯების“ ეკონომიკური 

კლასიფიკაციის მუხლის ,,ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, 

ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და საგამომცემლო-სასტამბო ხარჯები“ ასიგნება და 1,4 ათასი ლარით 

გადიდდა ,,ოფისის ხარჯები“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,მცირეფასიანი საოფისე 

ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟება“ ასიგნება, 0,7 ათასი ლარით გადიდდა ,,ოფისის ხარჯები“-ს 

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,საოფისე ავეჯი“ ასიგნება, 4,9 ათასი ლარით გადიდდა 

მუხლი ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“-ს ასიგნება. 

ხ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 29 ნოემბრის N712 ბრძანებით 

,,ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაციის ხარჯები“-სათვის ხობის 

მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 4,3 ათასი 

ლარით შემცირდა ,,გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები“-ს 

ასიგნება, 4,0 ათასი ლარით შემცირდა ,,წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის 

ხარჯები“-ს ასიგნება, 0,9 ათასი ლარით შემცირდა გარე განათების რეაბილიტაცია და 

ექსპლოატაციის ხარჯების ასიგნება და 6,2 ათასი ლარით გადიდდა ,,საკანალიზაციო და 

სამელიორაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები“-ს ასიგნება, 3,0 ათასი 

ლარით გადიდდა ,,კეთილმოწყობის ღონისძიებები“-ს ასიგნება. 

ჯ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 4 დეკემბრის N721 ბრძანებით ხობის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამსახურებისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის 

ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 1,7 ათასი ლარით შემცირდა გამგეობის 

ადმინისტრაციული სამსახურის მუხლი ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“-ს ასიგნება, 5,1 ათასი 

ლარით შემცირდა გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის ,,ოფისის ხარჯები“-ს ეკონომიკური 

კლასიფიკაციის მუხლის ,,ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, 

ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და საგამომცემლო-სასტამბო ხარჯები“  ასიგნება, 0,4 ათასი ლარით 

შემცირდა გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის  ,,ოფისის ხარჯები“-ს ეკონომიკური 

კლასიფიკაციის მუხლის ,,მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟება“  ასიგნება, 0,8 

ათასი ლარით შემცირდა ტერიტორიული ორგანოების მუხლი ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“-ს 

ასიგნება, 0,5 ათასი ლარით შემცირდა გამგეობის შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმეთა 

სამსახურის მუხლი ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“-ს ასიგნება  და 8,5 ათასი ლარი მიიმართა 

გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის ,,ოფისის ხარჯები“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის 

მუხლის ,,შენობა-ნაგებობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი“  ასიგნებაზე. 

ჰ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 4 დეკემბრის N722 ბრძანებით ხობის 

მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის 

სათნოების სახლისათვის“ დამტკიცებულ ასიგნებებში 1,9 ათასი ლარით შემცირდა ,,საქონელი და 

მომსახურება“-ს მუხლი ,,კვების ხარჯები“-ს ასიგნება და 1,9 ათასი ლარით გადიდდა მუხლი 

,,შრომის ანაზღაურება“-ს ასიგნება. 

ჰ1) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 4 დეკემბრის N723 ბრძანებით ხობის 

მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 

ადმინისტრაციული სამსახურისათვის დამტკიცებულ ასიგნებებში 11,0 ათასი ლარით შემცირდა 

გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის ასიგნებებში „ოფისის ხარჯების“ ეკონომიკური 

კლასიფიკაციის მუხლის ,,ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, 

ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და საგამომცემლო-სასტამბო ხარჯები“ ასიგნება და 0,2 ათასი ლარით 

გადიდდა ,,ოფისის ხარჯების“ ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,ოფისისათვის 

სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა“ ასიგნება, 0,2 ათასი ლარით გადიდდა 

,,ოფისის ხარჯების“ ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,ოფისის ხარჯი, რომელიც არ არის 



 326 

კლასიფიცირებული“ ასიგნება, 10,6 ათასი ლარით გადიდდა ეკონომიკური კლასიფიკაციის 

მუხლის ,,კომუნალური ხარჯი“ ასიგნება. 

4. ბიუჯეტის შემოსავლების ზრდით მიღებული 78.7 ათასი ლარი და გამოთავისუფლებული 

ასიგნებები 139.9 ათასი ლარი, სულ 218.6 ათასი მიიმართოს შემდეგ ღონისძიებათა 

დასაფინანსებლად: 

ა) აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების ასიგნებებზე 83.8 ათასი ლარი 

(ორგანიზაციული კოდი 01 00), კერძოდ: 

ა) ა) 22,6 ათასი ლარი - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ასიგნებაზე (ორგანიზაციული კოდი 01 

01), აქედან: 22,6 ათასი ლარი - მუხლი ,,შრომის ანაზღაურება“-ს ასიგნება; 

ა) ბ) 9,4 ათასი ლარი - გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის ასიგნებაზე (ორგანიზაციული 

კოდი 01 02 01), აქედან: 9,4 ათასი ლარი - მუხლი ,,შრომის ანაზღაურება“-ს ასიგნება; 

ა) გ) 7,9 ათასი ლარი - გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის ასიგნებაზე 

(ორგანიზაციული კოდი 01 02 02), აქედან: 7,9 ათასი ლარი - მუხლი ,,შრომის ანაზღაურება“-ს 

ასიგნება; 

ა) დ) 4,9 ათასი ლარი - გამგეობის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის 

ასიგნებაზე (ორგანიზაციული კოდი 01 02 03), აქედან: 4,9 ათასი ლარი - მუხლი ,,შრომის 

ანაზღაურება“-ს ასიგნება; 

ა) ე) 2,2 ათასი ლარი - გამგეობის ზედამხედველობის სამსახურის ასიგნებაზე (ორგანიზაციული 

კოდი 01 02 04), აქედან: 2,2 ათასი ლარი - მუხლი ,,შრომის ანაზღაურება“-ს ასიგნება; 

ა) ვ) 3,3 ათასი ლარი - გამგეობის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და 

ახალგაზრდულ  საქმეთა სამსახურის ასიგნებაზე (ორგანიზაციული კოდი 01 02 07), აქედან: 3,3 

ათასი ლარი - მუხლი ,,შრომის ანაზღაურება“-ს ასიგნება; 

ა) ზ) 0,4 ათასი ლარი - გამგეობის შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის, ვეტერანთა, დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმეთა სამსახურის 

ასიგნებაზე (ორგანიზაციული კოდი 01 02 07), აქედან: 0,4 ათასი ლარი - მუხლი ,,შრომის 

ანაზღაურება“-ს ასიგნება; 

ა) თ) 0,4 ათასი ლარი - გამგეობის სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახურის ასიგნებაზე 

(ორგანიზაციული კოდი 01 02 08), აქედან: 0,4 ათასი ლარი - მუხლი ,,შრომის ანაზღაურება“-ს 

ასიგნება; 

ა) ი) 32,7 ათასი ლარი - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანოების ასიგნებაზე 

(ორგანიზაციული კოდი 01 02 12), აქედან: 32,5 ათასი ლარი - მუხლი ,,შრომის ანაზღაურება“-ს 

ასიგნება, 0,2 ათასი ლარი - მუხლი ,,შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება“-ს ასიგნება; 

ბ) გამგეობის სახანძრო-სამაშველო სამსახურის ასიგნებებზე 17,0 ათასი ლარი (ორგანიზაციული 

კოდი 02 00), კერძოდ: 

ბ) ა) 16,8 ათასი ლარი მუხლი ,,შრომის ანაზღაურება“-ს ასიგნება, 0,2 ათასი ლარი - მუხლი 

,,შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება“-ს ასიგნება; 

გ) გამგეობის წვევამდელთა, რეზერვისტთა სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის 

სამსახურის ასიგნებებზე 2,1 ათასი ლარი (ორგანიზაციული კოდი 07 01), კერძოდ: 

გ) ა) 2,1 ათასი ლარი მუხლი ,,შრომის ანაზღაურება“-ს ასიგნება; 

დ)   ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაციის ხარჯების 

ასიგნებებზე 41,4  ათასი ლარი (ორგანიზაციული კოდი 05 00), კერძოდ: 

დ) ა) 41,4 ათასი ლარი შპს ,,ხობი დასუფთავება და განათება“-ს სუბსიდიის (ორგანიზაციული 

კოდი 05 06)  ასიგნებაზე; 

ე) სპორტული და კულტურული ღონისძიებების ხარჯების ასიგნებაზე 30,0 ათასი ლარი 

(ორგანიზაციული კოდი 07 00), კერძოდ: 

ე) ა) 30,0 ათასი ლარი შპს ,,საფეხბურთო კლუბი ,,კოლხეთი“-ს სუბსიდიის ასიგნებაზე 

(ორგანიზაციული კოდი 07 08); 

ვ) საგანმანათლებო ღონისძიებების ხარჯების ასიგნებებზე 44.3 ათასი ლარი (ორგანიზაციული 

კოდი 06 00), კერძოდ: 

ვ) ა) 31.5 ათასი ლარი სკოლამდელი განათლების ღონისძიებების სუბსიდიის ასიგნება; 
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ვ) ბ) 12,8 ათასი ლარი სკოლამდელი განათლების ღონისძიებების (ორგანიზაციული კოდი 06 01) 

მუხლი ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“-ს ასიგნება; 
5. ამ დადგენილების პირველი-მე-4 პუნქტებით განხორციელებული ცვლილებების გათვალისწინებით, 

„ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 27 დეკემბრის №56 დადგენილებაში („საქართველოს 

საკანონმდებლო მაცნე“, ვებგვერდი, 120103033, 04.01.2012 წ. სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი: 

190020020.35.106.016049) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება: 

ა) დადგენილების პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„1. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ბალანსი თანახმად N1 

დანართისა: 

ა) ბიუჯეტის შემოსავლები – 9090.5 ათასი ლარით (აქედან: გადასახადები 6146.1 ათასი ლარი; გრანტები – 

2481.3 ათასი ლარი; სხვა შემოსავლები – 463.1 ათასი ლარი); 

ბ) ბიუჯეტის ხარჯები – 5991.9 ათასი ლარით (აქედან: შრომის ანაზღაურება – 1679.4 ათასი ლარი; 

საქონელი და მომსახურება – 1022.8 ათასი ლარი; პროცენტი 185.7 ათასი ლარი; სუბსიდიები – 2773.4 ათასი 

ლარი; სოციალური უზრუნველყოფა – 330.6 ათასი ლარი); 

გ) საოპერაციო სალდო – 3098.6 ათასი ლარით; 

დ) არაფინასური აქტივების ცვლილება – 3417.7 ათასი ლარით; 

ე) მთლიანი სალდო – -319.1 ათასი ლარით; 

ვ) ფინასური აქტივების ცვლილება – -525.9 ათასი ლარით.“; 

ბ) დადგენილების მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„2. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები, 

გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანახმად N2 დანართისა, მათ შორის: 

ა) შემოსულობები – 9334.5 ათასი ლარით (აქედან: შემოსავლები – 9090.5 ათასი ლარი; არაფინანსური 

აქტივების კლება – 244,0 ათასი ლარი); 

ბ) გადასახდელები – 9860.4 ათასი ლარით (აქედან: ხარჯები – 5991.9 ათასი ლარი; არაფინანსური 

აქტივების ზრდა – 3661.7 ათასი ლარი; ვალდებულებების კლება – 206.8 ათასი ლარი); 

გ) ნაშთის ცვლილება – -525.9 ათასი ლარით.“; 

გ) დადგენილების მე-5 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„5. ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური 

აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს თანახმად N5 დანართისა, მათ შორის: 

ა) საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება – 2578.7 ათასი ლარით;  

ბ) თავდაცვა – 101.0 ათასი ლარით; 

გ) საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება – 576.9 ათასი ლარით; 

დ) ეკონომიკური საქმიანობა – 1863.0 ათასი ლარით; 

ე) გარემოს დაცვა – 933.8 ათასი ლარით; 

ვ) საბინაო კომუნალური მეურნეობა – 1160.4 ათასი ლარით; 

ზ) ჯანმრთელობის დაცვა – 129,9 ათასი ლარით; 

თ) დასვენება, კულტურა და რელიგია – 901.2 ათასი ლარით; 

ი) განათლება –  1198.6 ათასი ლარით; 

კ) სოციალური დაცვა – 416.9 ათასი ლარით.“; 

დ) დადგენილების დანართი 1 ჩამოყალიბდეს თანახმად ამ დადგენილების პირველი დანართისა; 

ე) დადგენილების დანართი N2 ჩამოყალიბდეს თანახმად ამ დადგენილების მე-2 დანართისა; 

ვ) დადგენილების დანა3რთი N3 ჩამოყალიბდეს თანახმად ამ დადგენილების მე-3 დანართისა; 

ზ) დადგენილების დანართი N4 ჩამოყალიბდეს თანახმად ამ დადგენილების მე-4 დანართისა; 

თ) დადგენილების დანართი N5 ჩამოყალიბდეს თანახმად ამ დადგენილების მე-5 დანართისა. 

6. დადგენილება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                მამუკა ქარდავა 

დანართი N1 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ბალანსი 

 

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

gegma 

2012 wlis 

gegma 
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Semosavlebi 7,188.2 9,090.5 

gadasaxadebi 5,180.9 6,146.1 

grantebi 1,482.9 2,481.3 

sxva Semosavlebi 524.4 463.1 

  

xarjebi 5,055.6 5,991.9 

Sromis anazRaureba 1,324.8 1,679.4 

saqoneli da momsaxureba 986.4 1,022.8 

procenti 85.0 185.7 

subsidiebi 2,353.3 2,773.4 

grantebi 0.0 0.0 

socialuri uzrunvelyofa 306.1 330.6 

sxva xarjebi 0.0 0.0 

  

saoperacio saldo 2,132.6 3,098.6 

  

arafinansuri aqtivebis cvlileba 2,393.1 3,417.7 

zrda  2,493.1 3,661.7 

kleba 100.0 244.0 

  

mTliani saldo -260.5 -319.1 

  

finansuri aqtivebis cvlileba -301.8 -525.9 

zrda 76.2 0.0 

valuta da depozitebi 76.2   

sesxebi 0.0 0.0 

aqciebi da sxva kapitali     

kleba 378.0 525.9 

valuta da depozitebi 378.0 525.9 

sesxebi 0.0 0.0 

aqciebi da sxva kapitali 0.0 0.0 

  

valdebulebebis cvlileba -41.3 -206.8 

zrda 0.0 0.0 

sagareo 0.0 0.0 

saSinao 0.0 0.0 

kleba 41.3 206.8 

sagareo     

saSinao 41.3 206.8 

  

balansi 0.0 0.0 
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დანართი N2 

 

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 9,334.5 

Semosavlebi 7,188.2 9,090.5 

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 9,860.4 

xarjebi 5,055.6 5,991.9 

arafinansuri aqtivebis zrda 2,493.1 3,661.7 

finansuri aqtivebis zrda (naSTis gamoklebiT) 0.0 0.0 

valdebulebebis kleba 41.3 206.8 

  

naSTis cvlileba -301.8 -525.9 
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დანართი N3 

 

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 9,334.5 

  Semosavlebi 7,188.2 9,090.5 

 
 

arafinansuri aqtivebis kleba 100.0 244.0 

 
 

finansuri aqtivebis kleba 0.0 0.0 

 
 

valdebulebebis zrda 0.0 0.0 

 
 

  

  Semosavlebi 7,188.2 9,090.5 

11 gadasaxadebi 5,180.9 6,146.1 

11111 saSemosavlo gadasaxadi      

11311 qonebis gadasaxadi 5,180.9 6,146.1 

113111 saqarTvelos sawarmoTa qonebaze (garda miwisa)         3,060.0 4,050.3 

113112 ucxour sawarmoTa qonebaze (garda miwisa)     

113113 fizikur pirTa qonebaze (garda miwisa)     

113114 sasoflo-sameurneo daniSnulebis miwaze                                80.0 167.0 

113115 arasasoflo-sameurneo daniSnulebis miwaze                                            2,040.9 1,928.8 

1136 sxva gadasaxadebi qonebaze     

116 sxva gadasaxadebi     

13 grantebi 1,482.9 2,481.3 

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 2,481.3 

  gaTanabrebiTi transferi     

  

miznobrivi transferi delegirebuli uflebamosilebis 

gansaxorcieleblad 180.0 203.0 

  specialuri transferi 1,302.9 2,278.3 

  

m.S. infrastruqturis ganviTarebisaTvis da sxva mimdinare 

RonisZiebebis dasafinanseblad   
722.6 888.3 

  

m.S. saqarTvelos mTavrobis sarezervo fondidan 

gamoyofili saxsrebi  
    

  

m.S. saqarTvelos prezidentis sarezervo fondidan 

gamoyofili saxsrebi  
  400.0 

  

m.S. saqarTvelos regionebSi gansaxorcielebeli proeqtebis 

fondidan gamoyofili saxsrebi  
580.3 990.0 

14 sxva Semosavlebi 524.4 463.1 

141 Semosavlebi sakuTrebidan 113.0 85.0 

1411 procentebi     

  dividendebi     

  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 178.7 228.4 

1422 administraciuli mosakreblebi da gadasaxdelebi 48.0 47.3 

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     
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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 37.3 

142299 sxva araklasificirebuli mosakrebeli     

1423 arasabazro wesiT gayiduli saqoneli da momsaxureba 130.7 181.1 

14231 Semosavlebi saqonlis realizaciidan     

14232 Semosavlebi momsaxurebis gawevidan 130.7 181.1 

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     
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დანართი N4 

 

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 9,860.4 

    momuSaveTa ricxovnoba 203.0 507.2 

    xarjebi 5,055.6 5,991.9 

    Sromis anazRaureba 1,324.8 1,679.4 

    saqoneli da momsaxureba 986.4 1,022.8 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba 38.1 46.5 

        mivlinebebi 10.3 10.9 

        ofisis xarjebi 257.7 328.0 

        warmomadgenlobiTi xarjebi 12.0 18.4 

        kvebis xarjebi 0.0 0.0 

        samedicino xarjebi 0.1 0.0 

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 

sagnebis SeZenis xarjebi 
13.2 19.3 

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da movla-

Senaxvis xarjebi 
187.0 259.1 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 468.0 340.6 

    procenti 85.0 185.7 

    subsidiebi 2,353.3 2,773.4 

    grantebi 0.0 0.0 

    socialuri uzrunvelyofa 306.1 330.6 

    sxva xarjebi 0.0 0.0 

    arafinansuri aqtivebis zrda 2,493.1 3,661.7 

    finansuri aqtivebis zrda  0.0 0.0 

    valdebulebebis kleba 41.3 206.8 

  
01 00 

xobis municipalitetis warmomadgenlobiTi da 

aRmasrulebeli organoebi 
1,810.0 2,578.7 

    momuSaveTa ricxovnoba 160.0 162.0 

    xarjebi 1,716.9 2,242.9 

    Sromis anazRaureba 1,073.3 1,362.4 

    saqoneli da momsaxureba 558.6 692.9 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba 27.2 35.4 

        mivlinebebi 7.4 8.0 

        ofisis xarjebi 202.0 262.7 

        warmomadgenlobiTi xarjebi 12.0 18.4 

        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 
120.5 166.9 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 189.4 201.5 

    procenti 85.0 185.7 

    subsidiebi 0.0 0.0 

    grantebi 0.0 0.0 

    socialuri uzrunvelyofa 0.0 1.9 

    sxva xarjebi 0.0 0.0 

    arafinansuri aqtivebis zrda 51.8 129.0 

    finansuri aqtivebis zrda  0.0 0.0 

    valdebulebebis kleba 41.3 206.8 

  01 01 xobis municipalitetis sakrebulo 362.0 486.0 

    momuSaveTa ricxovnoba 27.0 25.0 

70111   xarjebi 354.3 405.9 



 333 

    Sromis anazRaureba 236.3 261.6 

    saqoneli da momsaxureba 118.0 144.3 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi 1.2 1.2 

        ofisis xarjebi 48.9 66.0 

        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 72.9 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 9.5 4.2 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

70111   arafinansuri aqtivebis zrda 7.7 80.1 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  01 02 xobis municipalitetis gamgeoba 1,214.8 1,590.9 

    momuSaveTa ricxovnoba 133.0 137.0 

70111   xarjebi 1,170.7 1,542.0 

    Sromis anazRaureba 837.0 1,100.8 

    saqoneli da momsaxureba 333.7 439.3 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba 27.2 35.4 

        mivlinebebi 6.2 6.8 

        ofisis xarjebi 153.1 196.7 

        warmomadgenlobiTi xarjebi 0.0 5.9 

        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 94.0 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 85.0 100.5 

    procenti 0.0 0.0 

    subsidiebi 0.0 0.0 

    grantebi 0.0 0.0 

    socialuri uzrunvelyofa 0.0 1.9 

    sxva xarjebi 0.0 0.0 

70111   arafinansuri aqtivebis zrda 44.1 48.9 

    finansuri aqtivebis zrda  0.0 0.0 

    valdebulebebis kleba 0.0 0.0 

  
01 02 01 

xobis municipalitetis gamgeobis administraciuli 

samsaxuri 
461.2 552.2 

    momuSaveTa ricxovnoba 25.0 25.0 

    xarjebi 427.8 514.4 

    Sromis anazRaureba 200.5 217.0 

    saqoneli da momsaxureba 227.3 296.4 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba 13.6 15.7 

        mivlinebebi 2.4 2.4 

        ofisis xarjebi 83.1 109.1 

        warmomadgenlobiTi xarjebi   5.9 

        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 64.2 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 85.0 99.1 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     
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    socialuri uzrunvelyofa   1.0 

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda 33.4 37.8 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  
01 02 02 

xobis municipalitetis gamgeobis safinanso-sabiujeto 

samsaxuri 
82.7 101.2 

    momuSaveTa ricxovnoba 10.0 10.0 

    xarjebi 78.6 94.7 

    Sromis anazRaureba 69.6 82.0 

    saqoneli da momsaxureba 9.0 12.7 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi 1.5 1.5 

        ofisis xarjebi 7.5 10.0 

        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   1.2 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda 4.1 6.5 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  
01 02 03 

xobis municipalitetis gamgeobis  ekonomikisa da 

infrastruqturis ganviTarebis samsaxuri 
102.4 115.1 

    momuSaveTa ricxovnoba 10.0 11.0 

    xarjebi 98.5 113.1 

    Sromis anazRaureba 70.2 81.1 

    saqoneli da momsaxureba 28.3 31.1 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba 7.5 8.4 

        mivlinebebi 0.9 1.2 

        ofisis xarjebi 8.1 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 
11.8 13.3 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba   0.2 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa   0.9 

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda 3.9 2.0 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  
01 02 04 

xobis municipalitetis gamgeobis  zedamxedvelobis 

samsaxuri 
36.6 43.3 

    momuSaveTa ricxovnoba 5.0 5.0 

    xarjebi 35.5 43.3 

    Sromis anazRaureba 32.5 39.3 

    saqoneli da momsaxureba 3.0 4.0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi 0.5 0.5 

        ofisis xarjebi 2.5 3.5 

        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     

    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 63.5 

    momuSaveTa ricxovnoba 7.0 7.0 

    xarjebi 54.1 60.9 

    Sromis anazRaureba 50.0 55.2 

    saqoneli da momsaxureba 4.1 5.7 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi 0.6 0.6 

        ofisis xarjebi 3.5 5.1 

        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     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda 0.6 2.6 

    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 

41.7 43.4 

    momuSaveTa ricxovnoba 5.0 5.0 

    xarjebi 40.7 43.4 

    Sromis anazRaureba 37.8 39.3 

    saqoneli da momsaxureba 2.9 4.1 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi 0.3 0.6 

        ofisis xarjebi 2.6 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     
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    arafinansuri aqtivebis zrda 1.0   

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  01 02 08 soflis meurneobis ganviTarebis samsaxuri 0.0 25.4 

    momuSaveTa ricxovnoba   3.0 

    xarjebi 0.0 25.4 

    Sromis anazRaureba   23.5 

    saqoneli da momsaxureba 0.0 1.9 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi   1.9 

        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     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  01 02 12 xobis municipalitetis gamgeobis  teritoriuli organoebi 435.5 646.8 

    momuSaveTa ricxovnoba 71.0 71.0 

    xarjebi 435.5 646.8 

    Sromis anazRaureba 376.4 563.4 

    saqoneli da momsaxureba 59.1 83.4 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba 6.1 11.3 

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi 45.8 55.6 

        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 16.5 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda     

    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 
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    transportisa da teqnikis eqsploataciis da movla-

Senaxvis xarjebi 
    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 94.4 95.0 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

70112   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  01 05 maJoritari deputatis momsaxurebis xarjebi 12.0 12.5 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7018   xarjebi 12.0 12.5 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 12.0 12.5 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi 12.0 12.5 

        kvebis xarjebi     

        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 1.8 

    momuSaveTa ricxovnoba     

70112   xarjebi 0.5 1.8 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0.5 1.8 

        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 1.8 

    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 

126.3 392.5 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7016   xarjebi 85.0 185.7 

    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 85.0 185.7 

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba 41.3 206.8 

  
02 00 

xobis municipalitetis gamgeobis saxanZro dacvisa da 

samaSvelo samsaxuri 
278.7 409.5 

    momuSaveTa ricxovnoba 35.0 42.0 

7032   xarjebi 263.9 337.1 

    Sromis anazRaureba 198.6 259.2 

    saqoneli da momsaxureba 65.3 77.2 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba 3.6 3.8 

        mivlinebebi 0.9 0.9 

        ofisis xarjebi 11.3 14.1 

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 

sagnebis SeZenis xarjebi 
12.7 19.3 

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da movla-

Senaxvis xarjebi 
28.8 29.2 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 8.0 9.9 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa   0.7 

    sxva xarjebi     

7032   arafinansuri aqtivebis zrda 14.8 72.4 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  
03 00 

Sinagan saqmeTa saministros adgilobrivi organoebis 

dafinanseba 
65.5 167.4 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7031   xarjebi 61.3 93.2 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 61.3 93.2 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi 36.5 42.7 

        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 50.5 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     
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    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7031   arafinansuri aqtivebis zrda 4.2 74.2 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  04 00 Tavdacvis RonisZiebebi 94.7 101.0 

    momuSaveTa ricxovnoba 8.0 8.0 

    xarjebi 92.9 99.2 

    Sromis anazRaureba 52.9 57.8 

    saqoneli da momsaxureba 40.0 41.4 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba 7.3 7.3 

        mivlinebebi 2.0 2.0 

        ofisis xarjebi 7.9 8.5 

        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 
13.4 12.5 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 9.4 11.1 

    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 1.8 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 

94.7 101.0 

    momuSaveTa ricxovnoba 8.0 8.0 

7021   xarjebi 92.9 99.2 

    Sromis anazRaureba 52.9 57.8 

    saqoneli da momsaxureba 40.0 41.4 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba 7.3 7.3 

        mivlinebebi 2.0 2.0 

        ofisis xarjebi 7.9 8.5 

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi higienis 

sagnebis SeZenis xarjebi 
    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da movla-

Senaxvis xarjebi 
13.4 12.5 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 9.4 11.1 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7021   arafinansuri aqtivebis zrda 1.8 1.8 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  
05 00 

infrastruqturis mSenebloba, reabilitacia da 

eqsploatacia 
2,797.2 3,957.2 

    momuSaveTa ricxovnoba 0.0 11.0 

    xarjebi 588.7 649.4 

    Sromis anazRaureba 0.0 0.0 

    saqoneli da momsaxureba 213.2 55.0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba 0.0 0.0 

        mivlinebebi 0.0 0.0 

        ofisis xarjebi 0.0 0.0 

        warmomadgenlobiTi xarjebi 0.0 0.0 



 340 

        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 55.0 

    procenti 0.0 0.0 

    subsidiebi 375.5 594.4 

    grantebi 0.0 0.0 

    socialuri uzrunvelyofa 0.0 0.0 

    sxva xarjebi 0.0 0.0 

    arafinansuri aqtivebis zrda 2,208.5 3,307.8 

    finansuri aqtivebis zrda  0.0 0.0 

    valdebulebebis kleba 0.0 0.0 

  
05 01 

gzebis mSeneblobis, rekonsruqciisa da movla-Senaxvis 

xarjebi 
741.9 1,671.7 

    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 1,641.7 

    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     

70455   arafinansuri aqtivebis zrda 0.0 0.0 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     
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05 03 

sarwyavi arxebis da napirsamagri nagebobebis mowyoba, 

reabilitacia da eqsploatacia 
591.5 181.3 

    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 591.5 181.3 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  05 04 wylis sistemis reabilitacia da eqsploatacia 147.0 369.6 

    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 0.0 

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7063   arafinansuri aqtivebis zrda 147.0 369.6 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  
05 05 

sakanalizacio da sameloracio sistemebis mowyoba-

reabilitaciis RonisZiebebi 
312.1 339.4 

    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 
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        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7052   arafinansuri aqtivebis zrda 312.1 339.4 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  05 06 Sps `xobi dasufTaveba da ganaTeba~ 375.5 594.4 

    momuSaveTa ricxovnoba   11.0 

7061   xarjebi 375.5 594.4 

    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 375.5 594.4 

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7061   arafinansuri aqtivebis zrda 0.0 0.0 

    finansuri aqtivebis zrda  0.0 0.0 

    valdebulebebis kleba     

  05 07 gare ganaTebis reabilitacia da eqsploatacia 33.1 4.1 

    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 4.1 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  05 08 dasufTavebis RonisZiebebi 136.2 0.0 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7051   xarjebi 136.2 0.0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 136.2 0.0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     
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        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   

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi 0.0 0.0 

7051   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  05 09 keTilmowyoba 437.9 786.7 

    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 437.9 771.7 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  06 00 saganmanaTleblo RonisZiebebi 1,195.5 1,198.6 

    momuSaveTa ricxovnoba 0.0 241.2 

    xarjebi 1,051.3 1,133.0 

    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 1,133.0 

    grantebi 0.0 0.0 

    socialuri uzrunvelyofa 0.0 0.0 

    sxva xarjebi 0.0 0.0 

    arafinansuri aqtivebis zrda 144.2 65.6 

    finansuri aqtivebis zrda  0.0 0.0 

    valdebulebebis kleba 0.0 0.0 
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  06 01  skolamdeli ganaTlebis dafinanseba 691.3 679.4 

    momuSaveTa ricxovnoba   134.7 

7091   xarjebi 668.8 624.8 

    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 668.8 624.8 

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7091   arafinansuri aqtivebis zrda 22.5 54.6 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  06 02 sajaro skolebis dafinanseba 121.8 56.0 

    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 11.0 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  06 03 a(a)ip `xobis municipalitetis ganaTlebis centri~ 327.2 280.0 

    momuSaveTa ricxovnoba   68.5 

    xarjebi 319.9 280.0 

    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     
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    subsidiebi 319.9 280.0 

    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   22.0 

    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     

  06 05 a(a)ip `xobis municipalitetis safexburTo skola~ 0.0 86.8 

    momuSaveTa ricxovnoba   16.0 

    xarjebi 0.0 86.8 

    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   86.8 

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  07 00 sportuli da kulturuli RonisZiebebi 912.5 901.2 

    momuSaveTa ricxovnoba 0.0 96.0 

    xarjebi 844.7 895.7 

    Sromis anazRaureba 0.0 0.0 

    saqoneli da momsaxureba 48.0 63.1 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba 0.0 0.0 

        mivlinebebi 0.0 0.0 

        ofisis xarjebi 0.0 0.0 

        warmomadgenlobiTi xarjebi 0.0 0.0 
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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 48.0 63.1 

    procenti 0.0 0.0 

    subsidiebi 796.7 832.6 

    grantebi 0.0 0.0 

    socialuri uzrunvelyofa 0.0 0.0 

    sxva xarjebi 0.0 0.0 

    arafinansuri aqtivebis zrda 67.8 5.5 

    finansuri aqtivebis zrda  0.0 0.0 

    valdebulebebis kleba 0.0 0.0 

  07 01 sportuli RonisZiebebis dafinanseba 29.5 22.9 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7081   xarjebi 29.5 22.9 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 29.5 22.9 

        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 22.9 

    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~ 494.5 460.5 

    momuSaveTa ricxovnoba   82.0 

7082   xarjebi 426.7 455.0 

    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 426.7 455.0 

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7082   arafinansuri aqtivebis zrda 67.8 5.5 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  07 03  axalgazrduli organizaciebis RonisZiebebis dafinanseba 12.5 26.0 

    momuSaveTa ricxovnoba     
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7084   xarjebi 12.5 26.0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 12.5 26.0 

        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 12.5 26.0 

    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~ 
330.0 302.1 

    momuSaveTa ricxovnoba   7.0 

7081   xarjebi 330.0 302.1 

    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     

    subsidiebi 330.0 302.1 

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7081   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  07 08 შპს ,,საფეხბურთო კლუბი ,,კოლხეთი" 0.0 30.0 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7082   xarjebi 0.0 30.0 

    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 30.0 
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    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     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7083   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  07 10 ZeglTa dacvisa da kulturuli memkvidreobis dafinanseba 6.0 14.2 

    momuSaveTa ricxovnoba     

    xarjebi 6.0 14.2 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 6.0 14.2 

        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 14.2 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  08 00 socialuri da jandacvis programebi 435.9 546.8 

    momuSaveTa ricxovnoba 0.0 21.0 

    xarjebi 435.9 541.4 

    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 



 349 

        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 129.8 213.4 

    grantebi 0.0 0.0 

    socialuri uzrunvelyofa 306.1 328.0 

    sxva xarjebi 0.0 0.0 

    arafinansuri aqtivebis zrda 0.0 5.4 

    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) ,,xobis municipalitetis saTnoebis saxli" 79.5 88.9 

    momuSaveTa ricxovnoba   6.0 

7102   xarjebi 79.5 83.5 

    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   83.5 

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa 79.5   

    sxva xarjebi     

7102   arafinansuri aqtivebis zrda   5.4 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  08 04 veteranTa dakrZalvis xarjebi 5.0 5.0 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7103   xarjebi 5.0 5.0 
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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 5.0 5.0 

    sxva xarjebi     

7103   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  08 05 avadmyofTa socialuri dacva 0.0 150.0 

    momuSaveTa ricxovnoba     

71011   xarjebi 0.0 150.0 

    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   150.0 

    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 

    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 
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    sxva xarjebi     

7104   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  08 07 erTjeradi daxmareba 65.0 90.0 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7109   xarjebi 65.0 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 65.0 90.0 

    sxva xarjebi     

7109   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  08 08 xanZriTa da stiqiiT dazaralebulTa daxmareba 88.0 18.0 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7076   xarjebi 88.0 18.0 

    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 18.0 

    sxva xarjebi     

7076   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     
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დანართი N5 

 

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     2,578.7     

7011 

aRmasrulebeli da warmomadgenlobiTi organoebis saqmianobis 

uzrunvelyofa, finansuri da fiskaluri saqmianoba, sagareo 

urTierTobebi 

1,671.7     2,173.7     

70111 
aRmasrulebeli da warmomadgenlobiTi organoebis saqmianobis 

uzrunvelyofa 
1,576.8     2,076.9     

70112 finansuri da fiskaluri saqmianoba 94.9     96.8     

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     392.5     

7017 
saerTo daniSnulebis fuladi nakadebi mTavrobis sxvadasxva dones 

Soris 
    

7018 
sxva araklasificirebuli saqmianoba saerTo daniSnulebis 

saxelmwifo momsaxurebaSi 
12.0     12.5     

702 Tavdacva 94.7     101.0     

7021 SeiaraRebuli Zalebi 94.7     101.0     

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     576.9     

7031 policiis samsaxuri da saxelmwifo dacva 65.5     167.4     

7032 xanZarsawinaaRmdego dacva 278.7     409.5     

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 1,355.4     1,863.0     

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     191.3     

70421 soflis meurneoba 613.5     191.3     

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     
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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     1,671.7     

70451 saavtomobilo transporti da gzebi 741.9     1,671.7     

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     933.8     

7051 narCenebis Segroveba, gadamuSaveba da ganadgureba 511.7     594.4     

7052 Camdinare wylebis marTva 312.1     339.4     

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 618.0     1,160.4     

7061 binaTmSenebloba 0.0     0.0     

7062 komunaluri meurneobis ganviTareba 437.9     786.7     

7063 wyalmomarageba 147.0     369.6     

7064 gare ganaTeba 33.1     4.1     

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 
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708 dasveneba, kultura da religia 912.5     901.2     

7081 momsaxureba dasvenebisa da sportis sferoSi 359.5     355.0     

7082 momsaxureba kulturis sferoSi 494.5     460.5     

7083 teleradiomauwyebloba da sagamomcemlo saqmianoba 40.0     45.5     

7084 religiuri da sxva saxis sazogadoebrivi saqmianoba 12.5     26.0     

7085 gamoyenebiTi kvlevebi dasvenebis, kulturisa da religiis sferoSi 6.0     14.2     

7086 
sxva araklasificirebuli saqmianoba dasvenebis, kulturisa da 

religiis sferoSi 
    

709 ganaTleba 1,195.5     1,198.6     

7091 skolamdeli aRzrda 691.3     679.4     

7092 zogadi ganaTleba 121.8     56.0     

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     

7096 ganaTlebis sferos damxmare momsaxureba     

7097 gamoyenebiTi kvlevebi ganaTlebis sferoSi     

7098 sxva araklasificirebuli saqmianoba ganaTlebis sferoSi 327.2     366.8     

710 socialuri dacva 306.1     416.9     

7101 
avadmyofTa da SezRuduli SesaZleblobis mqone pirTa socialuri 

dacva 
0.0     150.0     

71011 avadmyofTa socialuri dacva 0.0     150.0     

71012 SezRuduli SesaZleblobis mqone pirTa socialuri dacva     

7102 xandazmulTa socialuri dacva 79.5     88.9     

7103 marCenaldakargul pirTa socialuri dacva 5.0     5.0     

7104 ojaxebisa da bavSvebis socialuri dacva 221.6     173.0     

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     9,860.4     
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილება N28 

2012 წლის  28 დეკემბერი 

ქ. ხობი 

„ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 27 დეკემბრის N56 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, ხობის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტში 

ხობის  მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანებებით მხარჯავი დაწესებულებებისთვის 

ადგილობრივი ბიუჯეტით გამოყოფილ ასიგნებებში ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლებს  

შორის განხორციელებულია შემდეგი გადანაწილებები: 

ა) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 10 დეკემბრის N727 ბრძანებით ა(ა)იპ 

„ხობის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი „,კოლხეთისთვის“ ხობის მუნიციპალიტეტის 

2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 2.29 ათასი ლარით შემცირდა 

,,საქონელი და მომსახურება“-ს მუხლის ,,რბილი ინვენტარი“-ს ასიგნება და 2.29 ათასი  ლარით 

გადიდდა მუხლი ,,შრომის ანაზღაურება“-ს ასიგნება. 

ბ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 10 დეკემბრის N728 ბრძანებით ხობის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის წვევამდელთა, რეზერვისტთა, სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და 

მობილიზაციის სამსახურისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით 

დამტკიცებულ ასიგნებებში 0.8 ათასი ლარით შემცირდა ,,საქონელი და მომსახურება“-ს 

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება“ ასიგნება და 0.8 

ათასი ლარით გადიდდა ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის 

,,სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება“ ასიგნება. 

გ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 10 დეკემბნრის  N729 ბრძანებით  

საქართველოს შს სამინისტროს სამეგრელო-ზემო სვანეთის სამხარეო მთავარი სამმართველოს 

ხობის რაიონული სამმართველოსათვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი 

ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 1,0 ათასი ლარით შემცირდა ,,საქონელი და მომსახურება“-

ს ,,ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები“-ს ეკონომიკური 

კლასიფიკაციის მუხლის ,,მიმდინარე რემონტის ხარჯი“ ასიგნება და 0,2 ათასი ლარით გადიდდა 

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,საოფისე მოწყობილობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი“ 

ასიგნება, 0,8 ათასი ლარით გადიდდა ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,ოფისის ხარჯი, 

რომელიც არ არის კლასიფიცირებული“ ასიგნება. 

დ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 17 დეკემბრის N737 ბრძანებით შპს „ხობის 

მოამბე“-სათვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ 

ასიგნებებში 2.46 ათასი ლარით შემცირდა ,,საქონელი და მომსახურება“-ს მუხლის ,,სხვა 

დანარჩენი საქონელი და მომსახურება“-ს ასიგნება და 2.46 ათასი  ლარით გადიდდა მუხლი 

,,შრომის ანაზღაურება“-ს ასიგნება. 

ე) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 19 დეკემბრის N740 ბრძანებით შპს „ხობი 

დასუფთავება და განათებასთვის“ ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი 

ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 3.5 ათასი ლარით შემცირდა ,,საქონელი და მომსახურება“-
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ს ,,ოფისის ხარჯები“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,კომუნალური ხარჯები“ ასიგნება 

და 3.5 ათასი ლარით გადიდდა ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ,,ტრანსპორტისა და ტექნიკის 

ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის 

,,ტრანსპორტისა და ტექნიკის არაკლასიფიცირებული ხარჯები“ ასიგნება. 

ვ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 19 დეკემბრის N741 ბრძანებით ა(ა)იპ „ხობის 

მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანებისთვის“ ხობის მუნიციპალიტეტის 

2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 2.3 ათასი ლარით შემცირდა 

,,საქონელი და მომსახურება“-ს ,,ოფისის ხარჯები“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის 

,,კომუნალური ხარჯი“ ასიგნება, 0.6 ათასი ლარით შემცირდა მუხლის ,,საქონელი და 

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

ხარჯები“-ს ასიგნება და 0.5 ათასი ლარით გადიდდა ,,საქონელი და მომსახურება“-ს მუხლის 

,,მივლინებები“ ასიგნება, 2.4 ათასი ლარით გადიდდა ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ,,ოფისის 

ხარჯები“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,ოფისის ხარჯი, რომელიც არ არის 

კლასიფიცირებული“ ასიგნება. 

ზ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 19 დეკემბრის N742 ბრძანებით ა(ა)იპ „ხობის 

მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრისთვის“ ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის 

ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 3.1 ათასი ლარით შემცირდა ,,საქონელი და 

მომსახურება“-ს მუხლის ,,ოფისის ხარჯები“ ასიგნება, 1.13 ათასი ლარით შემცირდა ,,საქონელი და 

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

ხარჯები“-ს ასიგნება, 3.62 ათასი ლარით შემცირდა ,,საქონელი და მომსახურება“-ს მუხლი ,,სხვა 

დანარჩენი საქონელი და მომსახურება“-ს ასიგნება და 4.25 ათასი ლარით გადიდდა ,,საქონელი და 

მომსახურება“-ს მუხლის ,,ოფისის ხარჯები“ ასიგნება, 3.6 ათასი ლარით გადიდდა მუხლი 

,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“-ს ასიგნება. 

თ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 20 დეკემბრის N747 ბრძანებით საქართველოს 

შს სამინისტროს სამეგრელო-ზემო სვანეთის სამხარეო მთავარი სამმართველოს ხობის რაიონული 

სამმართველოსათვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით 

დამტკიცებულ ასიგნებებში 0.4 ათასი ლარით შემცირდა ,,საქონელი და მომსახურება“-ს 

,,ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები“-ს ეკონომიკური 

კლასიფიკაციის მუხლის ,,მიმდინარე რემონტის ხარჯი“ ასიგნება და 0,26 ათასი ლარით გადიდდა 

,,საქონელი და მომსახურება“-ს ,,ოფისის ხარჯები“-ს  ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის 

,,ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა“ ასიგნება, 0,14 ათასი ლარით 

გადიდდა ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ,,ოფისის ხარჯები“-ს  ეკონომიკური კლასიფიკაციის 

მუხლის ,,ოფისის ხარჯი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული“ ასიგნება. 

ი) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 20 დეკემბრის N748 ბრძანებით ა(ა)იპ „ხობის 

მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი „,კოლხეთისთვის“ ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის 

ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 5.18 ათასი ლარით შემცირდა ,,საქონელი 

და მომსახურება“-ს მუხლის ,,რბილი ინვენტარი“-ს ასიგნება და 5.18 ათასი ლარით გადიდდა 

,,საქონელი და მომსახურება“-ს მუხლის ,,შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება“-ს ასიგნება. 

კ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 20 დეკემბრის N749 ბრძანებით ხობის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის სახანძრო-სამაშველო სამსახურისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 

2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 0.32 ათასი ლარით შემცირდა 

,,საქონელი და მომსახურება“-ს ,,ოფისის ხარჯები“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის 

,,წყლის ხარჯი“ ასიგნება და 0.32 ათასი ლარით გადიდდა ,,საქონელი და მომსახურებას“ ,,ოფისის 

ხარჯების“ ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,ოფისის ხარჯი, რომელიც არ არის 

კლასიფიცირებული“ ასიგნება. 

ლ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 21 დეკემბრის N750 ბრძანებით ხობის 

მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით მუნიციპალიტეტის საკრებულოსათვის 

დამტკიცებულ ასიგნებებში 3.0 ათასი ლარით შემცირდა მუხლი ,,არაფინანსური აქტივების 

ზრდა“-ს ასიგნება და 3.0 ათასი ლარით გადიდდა მუხლი ,,შრომის ანაზღაურება“-ს“  ასიგნება; 

მ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 21 დეკემბრის N751 ბრძანებით ხობის 

მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 
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ადმინისტრაციული სამსახურისათვის დამტკიცებულ ასიგნებებში 2.3 ათასი ლარით შემცირდა 

,,საქონელი და მომსახურება“-ს მუხლის ,,შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება“-ს ასიგნება, 0.7 

ათასი ლარით შემცირდა „ოფისის ხარჯების“ ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის 

,,ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა 

და საგამომცემლო-სასტამბო ხარჯები“ ასიგნება და 3.0 ათასი ლარით გადიდდა ,,საქონელი და 

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

ხარჯები“-ს ასიგნება.  

ნ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 21 დეკემბრის N752 ბრძანებით ა(ა)იპ „ხობის 

მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი „,კოლხეთისთვის“ ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის 

ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 1.3 ათასი ლარით შემცირდა ,,საქონელი და 

მომსახურება“-ს მუხლის ,,სამედიცინო ხარჯები“-ს ასიგნება, 1.2 ათასი ლარით შემცირდა 

,,საქონელი და მომსახურება“-ს მუხლის ,,სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება“-ს ასიგნება 

და 0.5 ათასი ლარით გადიდდა ,,საქონელი და მომსახურება“-ს მუხლის ,,ოფისის ხარჯები“-ს 

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,სხვა მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟება“ 

ასიგნება, 2.0 ათასი ლარით გადიდდა ,,საქონელი და მომსახურება“-ს მუხლის ,,სხვა დანარჩენი 

საქონელი და მომსახურება“-ს ასიგნება. 

ო) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 24 დეკემბრის N753 ბრძანებით ა(ა)იპ „ხობის 

მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრისთვის“ ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის 

ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 3.7 ათასი ლარით შემცირდა ,,საქონელი და 

მომსახურება“-ს მუხლის ,,ოფისის ხარჯები“ ასიგნება, 1,1 ათასი ლარით შემცირდა ,,საქონელი და 

მომსახურება“-ს მუხლი ,,სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება“-ს ასიგნება და 2,8 ათასი 

ლარით გადიდდა ,,საქონელი და მომსახურება“-ს მუხლის ,,ოფისის ხარჯები“ ასიგნება, 2,0 ათასი 

ლარით გადიდდა ,,საქონელი და მომსახურება“-ს მუხლი ,,სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება“-ს ასიგნება. 

პ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 24 დეკემბრის N754 ბრძანებით ხობის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამსახურებისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის 

ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში განხორციელდა შემდეგი ცვლილებები: 2.8 

ათასი ლარით შემცირდა გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის მუხლი ,,არაფინანსური 

აქტივების ზრდა“-ს ასიგნება, 1.0 ათასი ლარით შემცირდა გამგეობის ადმინისტრაციული 

სამსახურის  ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ,,ოფისის ხარჯები“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის 

მუხლის ,,მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟება“ ასიგნება, 0.4 ათასი ლარით 

შემცირდა გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის ,,საქონელი და მომსახურება“-ს მუხლის 

,,შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება“ ასიგნება და 3.3 ათასი ლარით გადიდდა გამგეობის 

ადმინისტრაციული სამსახურის მუხლის ,,შრომის ანაზღაურება“ ასიგნება, 0.1 ათასი ლარით 

გადიდდა გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ,,ოფისის 

ხარჯები“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,ოფისის ხარჯი, რომელიც არ არის 

კლასიფიცირებული“ ასიგნება, 0.8 ათასი ლარით გადიდდა გამგეობის ეკონომიკისა და 

ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის მუხლის ,,შრომის ანაზღაურება“ ასიგნება. 

ჟ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 25 დეკემბრის N755 ბრძანებით ა(ა)იპ „ხობის 

მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანებისთვის“ ხობის მუნიციპალიტეტის 

2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 2.0 ათასი ლარით შემცირდა 

,,საქონელი და მომსახურება“-ს ,,ოფისის ხარჯები“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის 

,,კომუნალური ხარჯი“ ასიგნება და 1.25 ათასი ლარით გადიდდა მუხლის ,,არაფინანსური 

აქტივების ზრდა“ ასიგნება, 0.75 ათასი ლარით გადიდდა ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ,,ოფისის 

ხარჯები“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და 

დამონტაჟება“ ასიგნება. 
 

2. ამ დადგენილების პირველი პუნქტით განხორციელებული ცვლილებების გათვალისწინებით, „ხობის 

მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2011 წლის 27 დეკემბრის №56 დადგენილებაში („საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე“,  

ვებგვერდი, 120103033, 04.01.2012 წ. სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.106.016049) შეტანილ 

იქნეს შემდეგი ცვლილება: 

ა) დადგენილების პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 
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„1. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ბალანსი თანახმად №1 

დანართისა: 

ა) ბიუჯეტის შემოსავლები – 9090.5 ათასი ლარით (აქედან: გადასახადები 6146.1 ათასი ლარი; გრანტები – 

2481.3 ათასი ლარი; სხვა შემოსავლები – 463.1 ათასი ლარი); 

ბ) ბიუჯეტის ხარჯები – 5997.7 ათასი ლარით (აქედან: შრომის ანაზღაურება – 1686.5 ათასი ლარი; 

საქონელი და მომსახურება – 1021.5 ათასი ლარი; პროცენტი 185.7 ათასი ლარი; სუბსიდიები – 2773.4 ათასი 

ლარი; სოციალური უზრუნველყოფა – 330.6 ათასი ლარი); 

გ) საოპერაციო სალდო – 3092.8 ათასი ლარით; 

დ) არაფინასური აქტივების ცვლილება – 3411.9 ათასი ლარით; 

ე) მთლიანი სალდო – -319.1 ათასი ლარით; 

ვ) ფინასური აქტივების ცვლილება – -525.9 ათასი ლარით.“; 

ბ) დადგენილების მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„2. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები, 

გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანახმად №2 დანართისა, მათ შორის: 

ა) შემოსულობები – 9334.5 ათასი ლარით (აქედან: შემოსავლები – 9090.5 ათასი ლარი; არაფინანსური 

აქტივების კლება – 244,0 ათასი ლარი); 

ბ) გადასახდელები – 9860.4 ათასი ლარით (აქედან: ხარჯები – 5997.7 ათასი ლარი; არაფინანსური 

აქტივების ზრდა – 3655.9 ათასი ლარი; ვალდებულებების კლება – 206.8 ათასი ლარი); 

გ) ნაშთის ცვლილება – -525.9 ათასი ლარით.“; 

გ) დადგენილების მე-5 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„5. ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური 

აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს თანახმად №5 დანართისა, მათ შორის: 

ა) საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება –- 2578.7 ათასი ლარით;  

ბ) თავდაცვა – 101.0 ათასი ლარით; 

გ) საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება – 576.9 ათასი ლარით; 

დ) ეკონომიკური საქმიანობა – 1863.0 ათასი ლარით; 

ე) გარემოს დაცვა – 933.8 ათასი ლარით; 

ვ) საბინაო კომუნალური მეურნეობა – 1160.4 ათასი ლარით; 

ზ) ჯანმრთელობის დაცვა – 129,9 ათასი ლარით; 

თ) დასვენება, კულტურა და რელიგია – 901.2 ათასი ლარით; 

ი) განათლება –  1198.6 ათასი ლარით; 

კ) სოციალური დაცვა – 416.9 ათასი ლარით.“; 

დ) დადგენილების დანართი 1 ჩამოყალიბდეს თანახმად ამ დადგენილების პირველი დანართისა; 

ე) დადგენილების დანართი №2 ჩამოყალიბდეს თანახმად ამ დადგენილების მე-2 დანართისა; 

ვ) დადგენილების დანართი №3 ჩამოყალიბდეს თანახმად ამ დადგენილების მე-3 დანართისა; 

ზ) დადგენილების დანართი №4 ჩამოყალიბდეს თანახმად ამ დადგენილების მე-4 დანართისა; 

თ) დადგენილების დანართი №5 ჩამოყალიბდეს თანახმად ამ დადგენილების მე-5 დანართისა. 

3. დადგენილება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                მამუკა ქარდავა 

 

„დანართი №1 

 

 

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 9 090,5 

gadasaxadebi 5 180,9 6 146,1 

grantebi 1 482,9 2 481,3 

sxva Semosavlebi 524,4 463,1 

  

xarjebi 5 055,6 5 997,7 
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Sromis anazRaureba 1 324,8 1 686,5 

saqoneli da momsaxureba 986,4 1 021,5 

procenti 85,0 185,7 

subsidiebi 2 353,3 2 773,4 

grantebi 0,0 0,0 

socialuri uzrunvelyofa 306,1 330,6 

sxva xarjebi 0,0 0,0 

  

saoperacio saldo 2 132,6 3 092,8 

  

arafinansuri aqtivebis cvlileba 2 393,1 3 411,9 

zrda  2 493,1 3 655,9 

kleba 100,0 244,0 

  

mTliani saldo -260,5 -319,1 

  

finansuri aqtivebis cvlileba -301,8 -525,9 

zrda 76,2 0,0 

valuta da depozitebi 76,2   

sesxebi 0,0 0,0 

aqciebi da sxva kapitali     

kleba 378,0 525,9 

valuta da depozitebi 378,0 525,9 

sesxebi 0,0 0,0 

aqciebi da sxva kapitali 0,0 0,0 

  

valdebulebebis cvlileba -41,3 -206,8 

zrda 0,0 0,0 

sagareo 0,0 0,0 

saSinao 0,0 0,0 

kleba 41,3 206,8 

sagareo     

saSinao 41,3 206,8 

  

balansi 0,0 0,0 
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დანართი N2 

 

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 9 334,5 

Semosavlebi 7 188,2 9 090,5 

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 9 860,4 

xarjebi 5 055,6 5 997,7 

arafinansuri aqtivebis zrda 2 493,1 3 655,9 

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

valdebulebebis kleba 41,3 206,8 

  

naSTis cvlileba -301,8 -525,9 
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                                                                                                 დანართი N3 

 

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 9 334,5 

  Semosavlebi 7 188,2 9 090,5 

 
 

arafinansuri aqtivebis kleba 100,0 244,0 

 
 

finansuri aqtivebis kleba 0,0 0,0 

 
 

valdebulebebis zrda 0,0 0,0 

 
 

  

  Semosavlebi 7 188,2 9 090,5 

11 gadasaxadebi 5 180,9 6 146,1 

11111 saSemosavlo gadasaxadi      

11311 qonebis gadasaxadi 5 180,9 6 146,1 

113111 saqarTvelos sawarmoTa qonebaze (garda miwisa)         3 060,0 4 050,3 

113112 ucxour sawarmoTa qonebaze (garda miwisa)     

113113 fizikur pirTa qonebaze (garda miwisa)     

113114 sasoflo-sameurneo daniSnulebis miwaze                                80,0 167,0 

113115 arasasoflo-sameurneo daniSnulebis miwaze                                            2 040,9 1 928,8 

1136 sxva gadasaxadebi qonebaze     

116 sxva gadasaxadebi     

13 grantebi 1 482,9 2 481,3 

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 2 481,3 

  gaTanabrebiTi transferi     

  

miznobrivi transferi delegirebuli 

uflebamosilebis gansaxorcieleblad 180,0 203,0 

  specialuri transferi 1 302,9 2 278,3 

  

m.S. infrastruqturis ganviTarebisaTvis da sxva 

mimdinare RonisZiebebis dasafinanseblad   
722,6 888,3 

  

m.S. saqarTvelos mTavrobis sarezervo fondidan 

gamoyofili saxsrebi  
    

  

m.S. saqarTvelos prezidentis sarezervo fondidan 

gamoyofili saxsrebi  
  400,0 

  

m.S. saqarTvelos regionebSi gansaxorcielebeli 

proeqtebis fondidan gamoyofili saxsrebi  
580,3 990,0 

14 sxva Semosavlebi 524,4 463,1 

141 Semosavlebi sakuTrebidan 113,0 85,0 

1411 procentebi     

  dividendebi     

  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 
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14159 sxva araklasificirebuli renta     

142 saqonlisa da momsaxurebis realizacia 178,7 228,4 

1422 administraciuli mosakreblebi da gadasaxdelebi 48,0 47,3 

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 37,3 

142299 sxva araklasificirebuli mosakrebeli     

1423 arasabazro wesiT gayiduli saqoneli da momsaxureba 130,7 181,1 

14231 Semosavlebi saqonlis realizaciidan     

14232 Semosavlebi momsaxurebis gawevidan 130,7 181,1 

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     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   დანართი №4 
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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 9 860,4 

    momuSaveTa ricxovnoba 203,0 507,2 

    xarjebi 5 055,6 5 997,7 

    Sromis anazRaureba 1 324,8 1 686,5 

    saqoneli da momsaxureba 986,4 1 021,5 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba 38,1 43,0 

        mivlinebebi 10,3 10,9 

        ofisis xarjebi 257,7 327,8 

        warmomadgenlobiTi xarjebi 12,0 18,4 

        kvebis xarjebi 0,0 0,0 

        samedicino xarjebi 0,1 0,0 

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 

higienis sagnebis SeZenis xarjebi 
13,2 19,3 

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 

movla-Senaxvis xarjebi 
187,0 260,7 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 468,0 341,4 

    procenti 85,0 185,7 

    subsidiebi 2 353,3 2 773,4 

    grantebi 0,0 0,0 

    socialuri uzrunvelyofa 306,1 330,6 

    sxva xarjebi 0,0 0,0 

    arafinansuri aqtivebis zrda 2 493,1 3 655,9 

    finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 

    valdebulebebis kleba 41,3 206,8 

  
01 00 

xobis municipalitetis warmomadgenlobiTi da 

aRmasrulebeli organoebi 
1 810,0 2 578,7 

    momuSaveTa ricxovnoba 160,0 162,0 

    xarjebi 1 716,9 2 248,7 

    Sromis anazRaureba 1 073,3 1 369,5 

    saqoneli da momsaxureba 558,6 691,6 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba 27,2 32,7 

        mivlinebebi 7,4 8,0 

        ofisis xarjebi 202,0 261,1 

        warmomadgenlobiTi xarjebi 12,0 18,4 

        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 
120,5 169,9 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 189,4 201,5 

    procenti 85,0 185,7 

    subsidiebi 0,0 0,0 

    grantebi 0,0 0,0 

    socialuri uzrunvelyofa 0,0 1,9 
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    sxva xarjebi 0,0 0,0 

    arafinansuri aqtivebis zrda 51,8 123,2 

    finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 

    valdebulebebis kleba 41,3 206,8 

  01 01 xobis municipalitetis sakrebulo 362,0 486,0 

    momuSaveTa ricxovnoba 27,0 25,0 

70111   xarjebi 354,3 408,9 

    Sromis anazRaureba 236,3 264,6 

    saqoneli da momsaxureba 118,0 144,3 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi 1,2 1,2 

        ofisis xarjebi 48,9 66,0 

        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 72,9 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 9,5 4,2 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

70111   arafinansuri aqtivebis zrda 7,7 77,1 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  01 02 xobis municipalitetis gamgeoba 1 214,8 1 590,9 

    momuSaveTa ricxovnoba 133,0 137,0 

70111   xarjebi 1 170,7 1 544,8 

    Sromis anazRaureba 837,0 1 104,9 

    saqoneli da momsaxureba 333,7 438,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba 27,2 32,7 

        mivlinebebi 6,2 6,8 

        ofisis xarjebi 153,1 195,1 

        warmomadgenlobiTi xarjebi 0,0 5,9 

        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 97,0 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 85,0 100,5 

    procenti 0,0 0,0 

    subsidiebi 0,0 0,0 

    grantebi 0,0 0,0 

    socialuri uzrunvelyofa 0,0 1,9 

    sxva xarjebi 0,0 0,0 

70111   arafinansuri aqtivebis zrda 44,1 46,1 

    finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 

    valdebulebebis kleba 0,0 0,0 



 365 

  

01 02 
01 

xobis municipalitetis gamgeobis 

administraciuli samsaxuri 
461,2 551,4 

    momuSaveTa ricxovnoba 25,0 25,0 

    xarjebi 427,8 516,4 

    Sromis anazRaureba 200,5 220,3 

    saqoneli da momsaxureba 227,3 295,1 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba 13,6 13,0 

        mivlinebebi 2,4 2,4 

        ofisis xarjebi 83,1 107,5 

        warmomadgenlobiTi xarjebi   5,9 

        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 67,2 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 85,0 99,1 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa   1,0 

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda 33,4 35,0 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  

01 02 
02 

xobis municipalitetis gamgeobis safinanso-

sabiujeto samsaxuri 
82,7 101,2 

    momuSaveTa ricxovnoba 10,0 10,0 

    xarjebi 78,6 94,7 

    Sromis anazRaureba 69,6 82,0 

    saqoneli da momsaxureba 9,0 12,7 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi 1,5 1,5 

        ofisis xarjebi 7,5 10,0 

        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   1,2 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda 4,1 6,5 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  

01 02 
03 

xobis municipalitetis gamgeobis  ekonomikisa da 

infrastruqturis ganviTarebis samsaxuri 
102,4 115,9 

    momuSaveTa ricxovnoba 10,0 11,0 
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    xarjebi 98,5 113,9 

    Sromis anazRaureba 70,2 81,9 

    saqoneli da momsaxureba 28,3 31,1 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba 7,5 8,4 

        mivlinebebi 0,9 1,2 

        ofisis xarjebi 8,1 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 
11,8 13,3 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba   0,2 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa   0,9 

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda 3,9 2,0 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  

01 02 
04 

xobis municipalitetis gamgeobis  

zedamxedvelobis samsaxuri 
36,6 43,3 

    momuSaveTa ricxovnoba 5,0 5,0 

    xarjebi 35,5 43,3 

    Sromis anazRaureba 32,5 39,3 

    saqoneli da momsaxureba 3,0 4,0 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi 0,5 0,5 

        ofisis xarjebi 2,5 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 1,1   

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  

01 02 
05 

xobis municipalitetis gamgeobis kulturis, 

ganaTlebis, sportis, ZeglTa dacvisa da 

axalgazrdul saqmeTa samsaxuri 

54,7 63,5 

    momuSaveTa ricxovnoba 7,0 7,0 

    xarjebi 54,1 60,9 

    Sromis anazRaureba 50,0 55,2 
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    saqoneli da momsaxureba 4,1 5,7 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi 0,6 0,6 

        ofisis xarjebi 3,5 5,1 

        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     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda 0,6 2,6 

    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 

41,7 43,4 

    momuSaveTa ricxovnoba 5,0 5,0 

    xarjebi 40,7 43,4 

    Sromis anazRaureba 37,8 39,3 

    saqoneli da momsaxureba 2,9 4,1 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi 0,3 0,6 

        ofisis xarjebi 2,6 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 1,0   

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  
01 02 

08 
soflis meurneobis ganviTarebis samsaxuri 0,0 25,4 

    momuSaveTa ricxovnoba   3,0 

    xarjebi 0,0 25,4 

    Sromis anazRaureba   23,5 

    saqoneli da momsaxureba 0,0 1,9 
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        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi   1,9 

        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     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  

01 02 
12 

xobis municipalitetis gamgeobis  teritoriuli 

organoebi 
435,5 646,8 

    momuSaveTa ricxovnoba 71,0 71,0 

    xarjebi 435,5 646,8 

    Sromis anazRaureba 376,4 563,4 

    saqoneli da momsaxureba 59,1 83,4 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba 6,1 11,3 

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi 45,8 55,6 

        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 16,5 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda     

    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     
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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 94,4 95,0 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

70112   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  01 05 maJoritari deputatis momsaxurebis xarjebi 12,0 12,5 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7018   xarjebi 12,0 12,5 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 12,0 12,5 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi     

        warmomadgenlobiTi xarjebi 12,0 12,5 

        kvebis xarjebi     

        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 1,8 

    momuSaveTa ricxovnoba     

70112   xarjebi 0,5 1,8 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 0,5 1,8 

        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 0,5 1,8 

    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 

126,3 392,5 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7016   xarjebi 85,0 185,7 

    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 85,0 185,7 

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba 41,3 206,8 

  
02 00 

xobis municipalitetis gamgeobis saxanZro 

dacvisa da samaSvelo samsaxuri 
278,7 409,5 

    momuSaveTa ricxovnoba 35,0 42,0 

7032   xarjebi 263,9 337,1 

    Sromis anazRaureba 198,6 259,2 

    saqoneli da momsaxureba 65,3 77,2 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba 3,6 3,8 

        mivlinebebi 0,9 0,9 

        ofisis xarjebi 11,3 14,1 

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 

higienis sagnebis SeZenis xarjebi 
12,7 19,3 

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 

movla-Senaxvis xarjebi 
28,8 29,2 
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        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 8,0 9,9 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa   0,7 

    sxva xarjebi     

7032   arafinansuri aqtivebis zrda 14,8 72,4 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  
03 00 

Sinagan saqmeTa saministros adgilobrivi 

organoebis dafinanseba 
65,5 167,4 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7031   xarjebi 61,3 93,2 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 61,3 93,2 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba     

        mivlinebebi     

        ofisis xarjebi 36,5 44,1 

        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 49,1 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7031   arafinansuri aqtivebis zrda 4,2 74,2 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  04 00 Tavdacvis RonisZiebebi 94,7 101,0 

    momuSaveTa ricxovnoba 8,0 8,0 

    xarjebi 92,9 99,2 

    Sromis anazRaureba 52,9 57,8 

    saqoneli da momsaxureba 40,0 41,4 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba 7,3 6,5 

        mivlinebebi 2,0 2,0 

        ofisis xarjebi 7,9 8,5 

        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 
13,4 12,5 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 9,4 11,9 

    procenti 0,0 0,0 

    subsidiebi 0,0 0,0 

    grantebi 0,0 0,0 
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    socialuri uzrunvelyofa 0,0 0,0 

    sxva xarjebi 0,0 0,0 

    arafinansuri aqtivebis zrda 1,8 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 

94,7 101,0 

    momuSaveTa ricxovnoba 8,0 8,0 

7021   xarjebi 92,9 99,2 

    Sromis anazRaureba 52,9 57,8 

    saqoneli da momsaxureba 40,0 41,4 

        StatgareSe momuSaveTa anazRaureba 7,3 6,5 

        mivlinebebi 2,0 2,0 

        ofisis xarjebi 7,9 8,5 

        warmomadgenlobiTi xarjebi     

        kvebis xarjebi     

        samedicino xarjebi     

  
  

    rbili inventaris, uniformisa da piradi 

higienis sagnebis SeZenis xarjebi 
    

  
  

    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 

movla-Senaxvis xarjebi 
13,4 12,5 

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba 9,4 11,9 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7021   arafinansuri aqtivebis zrda 1,8 1,8 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  
05 00 

infrastruqturis mSenebloba, reabilitacia da 

eqsploatacia 
2 797,2 3 957,2 

    momuSaveTa ricxovnoba 0,0 11,0 

    xarjebi 588,7 649,4 

    Sromis anazRaureba 0,0 0,0 

    saqoneli da momsaxureba 213,2 55,0 

        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 55,0 

    procenti 0,0 0,0 

    subsidiebi 375,5 594,4 

    grantebi 0,0 0,0 

    socialuri uzrunvelyofa 0,0 0,0 

    sxva xarjebi 0,0 0,0 
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    arafinansuri aqtivebis zrda 2 208,5 3 307,8 

    finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 

    valdebulebebis kleba 0,0 0,0 

  
05 01 

gzebis mSeneblobis, rekonsruqciisa da movla-

Senaxvis xarjebi 
741,9 1 671,7 

    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 1 641,7 

    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     

70455   arafinansuri aqtivebis zrda 0,0 0,0 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     
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05 03 

sarwyavi arxebis da napirsamagri nagebobebis 

mowyoba, reabilitacia da eqsploatacia 
591,5 181,3 

    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 591,5 181,3 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  05 04 wylis sistemis reabilitacia da eqsploatacia 147,0 369,6 

    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 0,0 

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7063   arafinansuri aqtivebis zrda 147,0 369,6 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  
05 05 

sakanalizacio da sameloracio sistemebis 

mowyoba-reabilitaciis RonisZiebebi 
312,1 339,4 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7052   xarjebi 0,0 0,0 
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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     

    sxva xarjebi     

7052   arafinansuri aqtivebis zrda 312,1 339,4 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  05 06 Sps `xobi dasufTaveba da ganaTeba~ 375,5 594,4 

    momuSaveTa ricxovnoba   11,0 

7061   xarjebi 375,5 594,4 

    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 375,5 594,4 

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7061   arafinansuri aqtivebis zrda 0,0 0,0 

    finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 

    valdebulebebis kleba     

  05 07 gare ganaTebis reabilitacia da eqsploatacia 33,1 4,1 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7064   xarjebi 25,0 0,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 25,0 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 25,0   

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7064   arafinansuri aqtivebis zrda 8,1 4,1 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  05 08 dasufTavebis RonisZiebebi 136,2 0,0 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7051   xarjebi 136,2 0,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 136,2 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 136,2   

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi 0,0 0,0 

7051   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  05 09 keTilmowyoba 437,9 786,7 

    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 
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    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 437,9 771,7 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  06 00 saganmanaTleblo RonisZiebebi 1 195,5 1 198,6 

    momuSaveTa ricxovnoba 0,0 241,2 

    xarjebi 1 051,3 1 133,0 

    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 1 133,0 

    grantebi 0,0 0,0 

    socialuri uzrunvelyofa 0,0 0,0 

    sxva xarjebi 0,0 0,0 

    arafinansuri aqtivebis zrda 144,2 65,6 

    finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 

    valdebulebebis kleba 0,0 0,0 

  06 01  skolamdeli ganaTlebis dafinanseba 691,3 679,4 

    momuSaveTa ricxovnoba   134,7 

7091   xarjebi 668,8 624,8 

    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 668,8 624,8 
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    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7091   arafinansuri aqtivebis zrda 22,5 54,6 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  06 02 sajaro skolebis dafinanseba 121,8 56,0 

    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 11,0 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  
06 03 

a(a)ip `xobis municipalitetis ganaTlebis 

centri~ 
327,2 280,0 

    momuSaveTa ricxovnoba   68,5 

    xarjebi 319,9 280,0 

    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 319,9 280,0 

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda 7,3   
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    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  
06 04 

a(a)ip `xobis municipalitetis profesiuli 

swavlebis centri~ 
55,2 96,4 

    momuSaveTa ricxovnoba   22,0 

    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     

  
06 05 

a(a)ip `xobis municipalitetis safexburTo 

skola~ 
0,0 86,8 

    momuSaveTa ricxovnoba   16,0 

    xarjebi 0,0 86,8 

    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   86,8 

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  07 00 sportuli da kulturuli RonisZiebebi 912,5 901,2 
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    momuSaveTa ricxovnoba 0,0 96,0 

    xarjebi 844,7 895,7 

    Sromis anazRaureba 0,0 0,0 

    saqoneli da momsaxureba 48,0 63,1 

        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 

        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 63,1 

    procenti 0,0 0,0 

    subsidiebi 796,7 832,6 

    grantebi 0,0 0,0 

    socialuri uzrunvelyofa 0,0 0,0 

    sxva xarjebi 0,0 0,0 

    arafinansuri aqtivebis zrda 67,8 5,5 

    finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 

    valdebulebebis kleba 0,0 0,0 

  07 01 sportuli RonisZiebebis dafinanseba 29,5 22,9 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7081   xarjebi 29,5 22,9 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 29,5 22,9 

        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 22,9 

    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~ 
494,5 460,5 

    momuSaveTa ricxovnoba   82,0 

7082   xarjebi 426,7 455,0 

    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 426,7 455,0 

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7082   arafinansuri aqtivebis zrda 67,8 5,5 

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  
07 03 

 axalgazrduli organizaciebis RonisZiebebis 

dafinanseba 
12,5 26,0 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7084   xarjebi 12,5 26,0 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 12,5 26,0 

        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 12,5 26,0 

    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~ 
330,0 302,1 

    momuSaveTa ricxovnoba   7,0 

7081   xarjebi 330,0 302,1 

    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 330,0 302,1 

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7081   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  07 08 შპს ,,საფეხბურთო კლუბი ,,კოლხეთი" 0,0 30,0 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7082   xarjebi 0,0 30,0 

    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 30,0 

    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 
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    transportisa da teqnikis eqsploataciis da 

movla-Senaxvis xarjebi 
    

        sxva danarCeni saqoneli da momsaxureba     

    procenti     

    subsidiebi 40,0 45,5 

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

7083   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  
07 10 

ZeglTa dacvisa da kulturuli memkvidreobis 

dafinanseba 
6,0 14,2 

    momuSaveTa ricxovnoba     

    xarjebi 6,0 14,2 

    Sromis anazRaureba     

    saqoneli da momsaxureba 6,0 14,2 

        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 14,2 

    procenti     

    subsidiebi     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa     

    sxva xarjebi     

    arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  08 00 socialuri da jandacvis programebi 435,9 546,8 

    momuSaveTa ricxovnoba 0,0 21,0 

    xarjebi 435,9 541,4 

    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 
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    subsidiebi 129,8 213,4 

    grantebi 0,0 0,0 

    socialuri uzrunvelyofa 306,1 328,0 

    sxva xarjebi 0,0 0,0 

    arafinansuri aqtivebis zrda 0,0 5,4 

    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) ,,xobis municipalitetis saTnoebis saxli" 79,5 88,9 

    momuSaveTa ricxovnoba   6,0 

7102   xarjebi 79,5 83,5 

    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   83,5 

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa 79,5   

    sxva xarjebi     

7102   arafinansuri aqtivebis zrda   5,4 
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    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  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 0,0 150,0 

    momuSaveTa ricxovnoba     

71011   xarjebi 0,0 150,0 

    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   150,0 

    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 90,0 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7109   xarjebi 65,0 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 65,0 90,0 

    sxva xarjebi     

7109   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     

  08 08 xanZriTa da stiqiiT dazaralebulTa daxmareba 88,0 18,0 

    momuSaveTa ricxovnoba     

7076   xarjebi 88,0 18,0 

    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     

    grantebi     

    socialuri uzrunvelyofa 88,0 18,0 

    sxva xarjebi     

7076   arafinansuri aqtivebis zrda     

    finansuri aqtivebis zrda      

    valdebulebebis kleba     
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 დანართი №5 

 

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     2 578,7     

7011 

aRmasrulebeli da warmomadgenlobiTi organoebis 

saqmianobis uzrunvelyofa, finansuri da fiskaluri 

saqmianoba, sagareo urTierTobebi 

1 671,7     2 173,7     

70111 
aRmasrulebeli da warmomadgenlobiTi organoebis 

saqmianobis uzrunvelyofa 
1 576,8     2 076,9     

70112 finansuri da fiskaluri saqmianoba 94,9     96,8     

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     392,5     

7017 
saerTo daniSnulebis fuladi nakadebi mTavrobis 

sxvadasxva dones Soris 
    

7018 
sxva araklasificirebuli saqmianoba saerTo 

daniSnulebis saxelmwifo momsaxurebaSi 
12,0     12,5     

702 Tavdacva 94,7     101,0     

7021 SeiaraRebuli Zalebi 94,7     101,0     

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     576,9     

7031 policiis samsaxuri da saxelmwifo dacva 65,5     167,4     

7032 xanZarsawinaaRmdego dacva 278,7     409,5     

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 1 355,4     1 863,0     
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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 
613,5     191,3     

70421 soflis meurneoba 613,5     191,3     

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 741,9     1 671,7     

70451 saavtomobilo transporti da gzebi 741,9     1 671,7     

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     933,8     

7051 narCenebis Segroveba, gadamuSaveba da ganadgureba 511,7     594,4     

7052 Camdinare wylebis marTva 312,1     339,4     
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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 618,0     1 160,4     

7061 binaTmSenebloba 0,0     0,0     

7062 komunaluri meurneobis ganviTareba 437,9     786,7     

7063 wyalmomarageba 147,0     369,6     

7064 gare ganaTeba 33,1     4,1     

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     901,2     

7081 momsaxureba dasvenebisa da sportis sferoSi 359,5     355,0     

7082 momsaxureba kulturis sferoSi 494,5     460,5     

7083 teleradiomauwyebloba da sagamomcemlo saqmianoba 40,0     45,5     

7084 religiuri da sxva saxis sazogadoebrivi saqmianoba 12,5     26,0     

7085 
gamoyenebiTi kvlevebi dasvenebis, kulturisa da 

religiis sferoSi 
6,0     14,2     

7086 
sxva araklasificirebuli saqmianoba dasvenebis, 

kulturisa da religiis sferoSi 
    

709 ganaTleba 1 195,5     1 198,6     

7091 skolamdeli aRzrda 691,3     679,4     

7092 zogadi ganaTleba 121,8     56,0     

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     



 391 

70942 umaRlesi akademiuri ganaTleba     

7095 umaRlesisSemdgomi ganaTleba     

7096 ganaTlebis sferos damxmare momsaxureba     

7097 gamoyenebiTi kvlevebi ganaTlebis sferoSi     

7098 
sxva araklasificirebuli saqmianoba ganaTlebis 

sferoSi 
327,2     366,8     

710 socialuri dacva 306,1     416,9     

7101 
avadmyofTa da SezRuduli SesaZleblobis mqone pirTa 

socialuri dacva 
0,0     150,0     

71011 avadmyofTa socialuri dacva 0,0     150,0     

71012 
SezRuduli SesaZleblobis mqone pirTa socialuri 

dacva 
    

7102 xandazmulTa socialuri dacva 79,5     88,9     

7103 marCenaldakargul pirTa socialuri dacva 5,0     5,0     

7104 ojaxebisa da bavSvebis socialuri dacva 221,6     173,0     

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     9 860,4     
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილება N29 

2012 წლის 28 დეკემბერი 

ქ. ხობი 

ხობის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ 
 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე 

მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტისა და საქართველოს კანონის „საქართველოს 

საბიუჯეტო კოდექსის“ 78-ე მუხლის შესაბამისად, ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

ადგენს: 
1. დამტკიცდეს თანდართული ხობის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი (დანართი 

1, დანართი 2, დანართი 3, დანართი 4). 

2. ხობის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს დანართი 1-ის 

შესაბამისად. 

3. ხობის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს დანართი 

2-ის შესაბამისად. 

4. ხობის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები განისაზღვროს 

დანართი 3-ის შესაბამისად. 

5. ხობის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური 

აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს დანართი 4-ის შესაბამისად. 

6. ამ დადგენილების ამოქმედების დღიდან ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ხობის მუნიციპალიტეტის 

2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 

წლის 27 დეკემბრის N56 დადგენილება. 

7. დადგენილება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე და მისი მოქმედება გავრცელდეს 2013 წლის 1 

იანვრიდან წარმოშობილ ურთიერთობებზე. 

 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                       მამუკა ქარდავა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

დანართი 1 

ხობის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ბალანსი 
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დასახელება 

2011 

წლის 

ფაქტი 

2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა 

სულ სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 

სახელმწი

ფო 

ბიუჯეტი

ს 

ფონდები

დან 

გამოყოფი

ლი 

ტრანსფე

რები 

საკუთა

რი 

შემოსავ

ლები 

სახელმ

წიფო 

ბიუჯეტ

ის 

ფონდებ

იდან 

გამოყო

ფილი 

ტრანსფ

ერები 

საკუთა

რი 

შემოსავ

ლები 

შემოსავლები 6 481,5 8 391,8 2 081,3 6 310,5 5 764,1 0,0 5 764,1 

გადასახადები 4 373,3 5 863,8 0,0 5 863,8 5 055,0 0,0 5 055,0 

გრანტები 1 472,4 2 081,3 2 081,3 0,0 217,8 0,0 217,8 

სხვა შემოსავლები 635,8 446,7 0,0 446,7 491,3 0,0 491,3 

                

ხარჯები 4 852,5 5 786,4 10,0 5 776,4 5 872,5 10,0 5 862,5 

შრომის ანაზღაურება 1 310,6 1 577,7 0,0 1 577,7 1 805,9 0,0 1 805,9 

საქონელი და 

მომსახურება 
858,6 1 006,7 10,0 996,7 916,0 10,0 906,0 

ძირითადი 

კაპიტალის მომსახურება  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

პროცენტი 84,9 185,7 0,0 185,7 108,1 0,0 108,1 

სუბსიდიები 2 312,8 2 687,6 0,0 2 687,6 2 809,5 0,0 2 809,5 

გრანტები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

სოციალური 

უზრუნველყოფა 
285,6 328,7 0,0 328,7 233,0 0,0 233,0 

სხვა ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

                

საოპერაციო სალდო 1 629,0 2 605,4 2 071,3 534,1 -108,4 -10,0 -98,4 

                

არაფინანსური აქტივების 

ცვლილება 
1 443,5 2 924,5 2 222,7 701,8 -200,3 0,0 -200,3 

ზრდა  1 642,6 3 168,5 2 222,7 945,8 71,7 0,0 71,7 

კლება 199,1 244,0 0,0 244,0 272,0 0,0 272,0 

                

მთლიანი სალდო 185,5 -319,1 -151,4 -167,7 91,9 -10,0 101,9 

                

ფინანსური აქტივების 

ცვლილება 
144,2 -525,9 -159,6 -366,3 -10,0 -10,0 0,0 

ზრდა 304,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ვალუტა და დეპოზიტები 304,3 0,0     0,0   0,0 

ფასიანი ქაღალდები, 

გარდა აქციებისა  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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სესხები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

აქციები და სხვა კაპიტალი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

სადაზღვევო ტექნიკური 

რეზერვები  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

წარმოებული ფინანსური 

ინსტრუმენტები  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

სხვა დებიტორული 

დავალიანებები 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

კლება 160,1 525,9 159,6 366,3 10,0 10,0 0,0 

ვალუტა და დეპოზიტები 160,1 525,9 159,6 366,3 10,0 10,0 0,0 

ფასიანი ქაღალდები, 

გარდა აქციებისა  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

სესხები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

აქციები და სხვა 

კაპიტალი 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

სადაზღვევო 

ტექნიკური რეზერვები  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

წარმოებული ფინანსური 

ინსტრუმენტები  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

სხვა დებიტორული 

დავალიანებები 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

                

ვალდებულებების 

ცვლილება 
-41,3 -206,8 -8,2 -198,6 -101,9 0,0 -101,9 

ზრდა 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

საგარეო 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

საშინაო 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

კლება 41,3 206,8 8,2 198,6 101,9 0,0 101,9 

საგარეო 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

საშინაო 41,3 206,8 8,2 198,6 101,9 0,0 101,9 

                

ბალანსი 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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დანართი 2 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები 

 

დასახელება 

2011 

წლის 

ფაქტი 

2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა 

სულ სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 

სახელმწი

ფო 

ბიუჯეტი

ს 

ფონდები

დან 

გამოყოფი

ლი 

ტრანსფე

რები 

საკუთა

რი 

შემოსავ

ლები 

სახელმ

წიფო 

ბიუჯეტ

ის 

ფონდებ

იდან 

გამოყო

ფილი 

ტრანსფ

ერები 

საკუთა

რი 

შემოსავ

ლები 

შემოსულობები 6 680,6 8 635,8 2 081,3 6 554,5 6 036,1 0,0 6 036,1 

შემოსავლები 6 481,5 8 391,8 2 081,3 6 310,5 5 764,1 0,0 5 764,1 

არაფინანსური აქტივების 

კლება 
199,1 244,0 0,0 244,0 272,0 0,0 272,0 

ფინანსური აქტივების კლება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ვალდებულებების ზრდა 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

                

შემოსავლები 6 481,5 8 391,8 2 081,3 6 310,5 5 764,1 0,0 5 764,1 

გადასახადები 4 373,3 5 863,8 0,0 5 863,8 5 055,0 0,0 5 055,0 

საშემოსავლო გადასახადი               

ქონების გადასახადი 4 373,3 5 863,8 0,0 5 863,8 5 055,0 0,0 5 055,0 

საქართველოს საწარმოთა 

ქონებაზე (გარდა მიწისა)         3 061,9 3 818,0   3 818,0 3 295,0   3 295,0 

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე 

(გარდა მიწისა) 
0,0 0,0     0,0     

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე 

(გარდა მიწისა) 3,5 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 

ეკონომიკური 

საქმიანობისთვის გამოყენებულ 

ქონებაზე 1,4 0,0     5,0   5,0 

არაეკონომიკური 

საქმიანობისთვის გამოყენებულ 

უძრავ ქოენბაზე 2,1 0,0     0,0     
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საქართველოში 

რეგისტრირებულ მსუბუქ 

ავტომობილებზე 0,0 0,0     0,0     

საქართველოში 

რეგისტრირებულ იახტებზე 

(კატარლებზე)  0,0 0,0     0,0     

საქართველოში 

რეგისტრირებულ 

თვითმფრინავებზე 0,0 0,0     0,0     

საქართველოში 

რეგისტრირებულ 

შეულმფრენებზე 0,0 0,0     0,0     

სასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწაზე                                254,5 167,0 0,0 167,0 250,0 0,0 250,0 

ფიზიკურ პირებიდან 89,4 40,0   40,0 90,0   90,0 

იურიდიულ პირებიდან 165,1 127,0   127,0 160,0   160,0 

არასასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწაზე                                            1 053,4 1 878,8 0,0 1 878,8 1 505,0 0,0 1 505,0 

ფიზიკურ პირებიდან 41,7 20,0   20,0 5,0   5,0 

იურიდიულ პირებიდან 1 011,7 1 858,8   1 858,8 1 500,0   1 500,0 

სხვა გადასახადები ქონებაზე 0,0 0,0     0,0     

სხვა გადასახადები 0,0 0,0     0,0     

გრანტები 
1 472,4 2 081,3 2 081,3 0,0 217,8 0,0 217,8 

საერთაშორისო 

ორგანიზაციებიდან და სხვა 

ქვეყნის მთავრობიდან 

მიღებული გრანტები 

0,0 0,0     0,0     

აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან 

გამოყოფილი ტრანსფერი 

0,0 0,0     0,0     

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 

გამოყოფილი ტრანსფერი 
1 472,4 2 081,3 2 081,3 0,0 217,8 0,0 217,8 

ბიუჯეტით 

გათვალისწინებული 

ტრანსფერები 169,5 203,0 203,0 0,0 217,8 0,0 217,8 

გათანაბრებითი ტრანსფერი 
0,0 0,0     0,0     

მიზნობრივი ტრანსფერი 

დელეგირებული 

უფლებამოსილების 

განსახორციელებლად 169,5 203,0 203,0   217,8   217,8 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი ტრანსფერები 
1 302,9 1 878,3 1 878,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

საქართველოს რეგიობებში 

განსახორციელებელი 

პროექტების ფონდიდან 

გამოყოფილი თანხა, მათ 580,3 990,0 990,0 0,0   0,0 0,0 
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შორის: 

რეგიონების ფონდის 

პირველადი განაწილება (¹55 

განკარგულება) 580,3 200,0 200,0   0,0     

საქართველოს რეგიობებში 

განსახორციელებელი 

პროექტების ფონდიდან 

გამოყოფილი სხვა თანხა     790,0         

სოფლის მხარდაჭერის 

პროგრამა 722,6 888,3 888,3   0,0     

საქართველოს პრეზიდენტის 

სარეზერვო ფონდიდან 

გამოყოფილი თანხა 0,0 0,0     0,0     

საქართველოს 

მთავრობის სარეზერვო 

ფონდიდან გამოყოფილი თანხა 0,0 0,0     0,0     

სხვა შემოსავლები 635,8 446,7 0,0 446,7 491,3 0,0 491,3 

შემოსავლები 

საკუთრებიდან 
151,6 85,0 0,0 85,0 95,4 0,0 95,4 

პროცენტები 0,0 0,0     0,0     

დივიდენდები 0,0 0,0     0,0     

რენტა 151,6 85,0 0,0 85,0 95,4 0,0 95,4 

მოსაკრებელი ბუნებრივი 

რესურსებით 

სარგებლობისათვის                      

148,9 80,0   80,0 90,4   90,4 

შემოსავალი მიწის იჯარიდან 

და მართვაში (უზურფრუქტი, 

ქირავნობა და სხვა) 

გადაცემიდან 

2,7 5,0   5,0 5,0   5,0 

სხვა არაკლასიფიცირებული 

რენტა 
0,0 0,0     0,0     

საქონლისა და 

მომსახურების რეალიზაცია 
203,1 212,0 0,0 212,0 205,9 0,0 205,9 

ადმინისტრაციული 

მოსაკრებლები და 

გადასახდელები 83,0 47,3 0,0 47,3 26,8 0,0 26,8 

საერთო-სახელმწიფოებრივი 

სალიცენზიო მოსაკრებელი 
0,0 0,0     0,0     

სანებართვო მოსაკრებელი 49,4 10,0   10,0 5,0   5,0 

სახელმწიფო ბაჟი 0,0 0,0     0,0     

საჯარო ინფორმაციის ასლის 

გადაღების მოსაკრებელი   
0,0 0,0     0,0     

სამხედრო სავალდებულო 

სამსახურის გადავადების 

მოსაკრებელი 

0,0 0,0     0,0     
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სათამაშო ბიზნესის 

მოსაკრებელი 
0,0 0,0     0,0     

კულტურული მემკვიდრეობის 

სარეაბილიტაციო არიალის 

ინფრასტრუქტურის 

ადგილობრივი მოსაკრებელი 

0,0 0,0     0,0     

ადგილობრივი მოსაკრებელი 

სპეციალური (ზონალური) 

შეთანხმების გაცემისათვის  

0,0 0,0     0,0     

ადგილობრივი მოსაკრებელი 

დასახლებული ტერიტორიის 

დასუფთავებისათვის  

33,6 37,3   37,3 21,8   21,8 

სხვა არაკლასიფიცირებული 

მოსაკრებელი  
0,0 0,0     0,0     

არასაბაზრო წესით 

გაყიდული საქონელი და 

მომსახურება 120,1 164,7 0,0 164,7 179,1 0,0 179,1 

შემოსავლები 

საქონლის რეალიზაციიდან 
0,0 0,0     0,0     

შემოსავლები 

მომსახურების გაწევიდან 
120,1 164,7   164,7 179,1   179,1 

ჯარიმები, სანქციები და 

საურავები  
277,2 149,7   149,7 190,0   190,0 

ნებაყოფლობითი 

ტრანსფერები, გრანტების 

გარეშე 

0,0 0,0     0,0     

შერეული და სხვა 

არაკლასიფიცირებული 

შემოსავლები 

3,9 0,0     0,0     

                

არაფინანსური აქტივების 

კლება 199,1 244,0 0,0 244,0 272,0 0,0 272,0 

ძირითადი აქტივები 46,1 0,0     0,0     

მატერიალური მარაგები  0,0 0,0     0,0     

ფასეულობები  0,0 0,0     0,0     

არაწარმოებული აქტივები 153,0 244,0 0,0 244,0 272,0 0,0 272,0 

მიწა 153,0 244,0   244,0 272,0   272,0 

სხვა ბუნებრივი 

აქტივები 0,0 0,0     0,0     

                

ფინანსური აქტივების კლება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

საშინაო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ფასიანი ქაღალდები, გარდა 

აქციებისა  
0,0 0,0     0,0     

სესხები 0,0 0,0     0,0     

აქციები და სხვა კაპიტალი 0,0 0,0     0,0     

სადაზღვევო ტექნიკური 

რეზერვები  
0,0 0,0     0,0     
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წარმოებული ფინანსური 

ინსტრუმენტები  
0,0 0,0     0,0     

სხვა დებიტორული 

დავალიანებები 
0,0 0,0     0,0     

საგარეო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ფასიანი ქაღალდები, გარდა 

აქციებისა  
0,0 0,0     0,0     

სესხები 0,0 0,0     0,0     

აქციები და სხვა კაპიტალი 0,0 0,0     0,0     

სადაზღვევო ტექნიკური 

რეზერვები 
0,0 0,0     0,0     

წარმოებული 

ფინანსური ინსტრუმენტები  
0,0 0,0     0,0     

სხვა დებიტორული 

დავალიანებები 
0,0 0,0     0,0     

                

ვალდებულებების ზრდა 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

საგარეო 0,0 0,0     0,0     

საშინაო 0,0 0,0     0,0     
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დანართი 3 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები 

 

o
r
g.
 
ko

d
i 

დასახელება 

2011 

წლის 

ფაქტი 

2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა 

სულ სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 

სახელმწი

ფო 

ბიუჯეტი

ს 

ფონდები

დან 

გამოყოფი

ლი 

ტრანსფე

რები 

საკუთა

რი 

შემოსავ

ლები 

სახელმ

წიფო 

ბიუჯეტ

ის 

ფონდებ

იდან 

გამოყო

ფილი 

ტრანსფ

ერები 

საკუთა

რი 

შემოსავ

ლები 

         
  ხობის მუნიციპალიტეტი 6 536,4 9 161,7 2 240,9 6 920,8 6 046,1 10,0 6 036,1 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 198,0 212,0 0,0 212,0 224,0 0,0 224,0 

  ხარჯები 4 852,5 5 786,4 10,0 5 776,4 5 872,5 10,0 5 862,5 

  
საქონელი და 

მომსახურება 
858,6 1 006,7 10,0 996,7 916,0 10,0 906,0 

  
ძირითადი კაპიტალის 

მომსახურება 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  პროცენტი 84,9 185,7 0,0 185,7 108,1 0,0 108,1 

  სუბსიდიები 2 312,8 2 687,6 0,0 2 687,6 2 809,5 0,0 2 809,5 

  გრანტები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
სოციალური 

უზრუნველყოფა 
285,6 328,7 0,0 328,7 233,0 0,0 233,0 

  სხვა ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
1 642,6 3 168,5 2 222,7 945,8 71,7 0,0 71,7 

  ძირითადი აქტივები  1 642,6 3 168,5 2 222,7 945,8 71,7 0,0 71,7 

  
მატერიალური 

მარაგები  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ფასეულობები  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
არაწარმოებული 

აქტივები   
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
ფინანსური აქტივების 

ზრდა  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საშინაო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საგარეო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

მონეტარული ოქრო და 

ნასესხობის სპეციალური 

უფლება  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ვალდებულებების კლება  41,3 206,8 8,2 198,6 101,9 0,0 101,9 

  საშინაო  41,3 206,8 8,2 198,6 101,9 0,0 101,9 

  საგარეო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

01 

00 

 წარმომადგენლობითი 

და აღმასრულებელი 
1 703,7 2 478,3 8,2 2 470,1 2 377,7 0,0 2 377,7 
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ორგანოების 

დაფინანსება 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 155,0 162,0 0,0 162,0 165,0 0,0 165,0 

  ხარჯები 1 630,5 2 166,8 0,0 2 166,8 2 209,5 0,0 2 209,5 

  
საქონელი და 

მომსახურება 
484,6 701,5 0,0 701,5 662,6 0,0 662,6 

  
ძირითადი კაპიტალის 

მომსახურება 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  პროცენტი 84,9 185,7 0,0 185,7 108,1 0,0 108,1 

  სუბსიდიები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  გრანტები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
სოციალური 

უზრუნველყოფა 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  სხვა ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
31,9 104,7 0,0 104,7 66,3 0,0 66,3 

  ძირითადი აქტივები  31,9 104,7 0,0 104,7 66,3 0,0 66,3 

  
მატერიალური 

მარაგები  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ფასეულობები  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
არაწარმოებული 

აქტივები   
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
ფინანსური აქტივების 

ზრდა  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საშინაო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საგარეო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

მონეტარული ოქრო და 

ნასესხობის სპეციალური 

უფლება  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ვალდებულებების კლება  41,3 206,8 8,2 198,6 101,9 0,0 101,9 

  საშინაო  41,3 206,8 8,2 198,6 101,9 0,0 101,9 

  საგარეო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

01 01 

ხობის 

მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო 

349,5 466,6 0,0 466,6 467,6 0,0 467,6 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 24,0 25,0   25,0 27,0   27,0 

  ხარჯები 342,6 386,0 0,0 386,0 459,3 0,0 459,3 

  
საქონელი და 

მომსახურება 
107,5 147,0 0,0 147,0 142,7 0,0 142,7 

  
ძირითადი კაპიტალის 

მომსახურება 
0,0 0,0     0,0     

  პროცენტი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  სუბსიდიები 0,0 0,0     0,0     

  გრანტები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
სოციალური 

უზრუნველყოფა 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  სხვა ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
6,9 80,6 0,0 80,6 8,3 0,0 8,3 

  ძირითადი აქტივები  6,9 80,6 0,0 80,6 8,3 0,0 8,3 

  
მატერიალური 

მარაგები  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ფასეულობები  0,0 0,0     0,0     

  
არაწარმოებული 

აქტივები   
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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ფინანსური აქტივების 

ზრდა  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საშინაო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საგარეო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

მონეტარული ოქრო და 

ნასესხობის სპეციალური 

უფლება  

0,0 0,0     0,0     

  ვალდებულებების კლება  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საშინაო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საგარეო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

01 

02 

 ხობის 

მუნიციპალიტეტის 

გამგეობა 

1 136,2 1 509,5 0,0 1 509,5 1 609,1 0,0 1 609,1 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 131,0 137,0   137,0 138,0   138,0 

  ხარჯები 1 111,2 1 485,4 0,0 1 485,4 1 551,1 0,0 1 551,1 

  
საქონელი და 

მომსახურება 
285,3 444,8 0,0 444,8 428,9 0,0 428,9 

  
ძირითადი კაპიტალის 

მომსახურება 
0,0 0,0     0,0     

  პროცენტი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  სუბსიდიები 0,0 0,0     0,0     

  გრანტები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
სოციალური 

უზრუნველყოფა 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  სხვა ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
25,0 24,1 0,0 24,1 58,0 0,0 58,0 

  ძირითადი აქტივები  25,0 24,1 0,0 24,1 58,0 0,0 58,0 

  
მატერიალური 

მარაგები  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ფასეულობები  0,0 0,0     0,0     

  
არაწარმოებული 

აქტივები   
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
ფინანსური აქტივების 

ზრდა  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საშინაო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საგარეო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

მონეტარული ოქრო და 

ნასესხობის სპეციალური 

უფლება  

0,0 0,0     0,0     

  ვალდებულებების კლება  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საშინაო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საგარეო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

01 03 სარეზერვო ფონდი 82,3 95,0 0,0 95,0 90,0 0,0 90,0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0,0 0,0     0,0     

  ხარჯები 82,3 95,0 0,0 95,0 90,0 0,0 90,0 

  შრომის ანაზღაურება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
საქონელი და 

მომსახურება 
82,3 95,0 0,0 95,0 90,0 0,0 90,0 

  
ძირითადი კაპიტალის 

მომსახურება 
0,0 0,0     0,0     

  პროცენტი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  სუბსიდიები 0,0 0,0     0,0     

  გრანტები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  სოციალური 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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უზრუნველყოფა 

  სხვა ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ძირითადი აქტივები  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
მატერიალური 

მარაგები  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ფასეულობები  0,0 0,0     0,0     

  
არაწარმოებული 

აქტივები   
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
ფინანსური აქტივების 

ზრდა  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საშინაო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საგარეო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

მონეტარული ოქრო და 

ნასესხობის სპეციალური 

უფლება  

0,0 0,0     0,0     

  ვალდებულებების კლება  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საშინაო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საგარეო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

01 

04 

საბანკო მომსახურების 

ხარჯი 
0,0 1,8 0,0 1,8 1,0 0,0 1,0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0,0 0,0     0,0     

  ხარჯები 0,0 1,8 0,0 1,8 1,0 0,0 1,0 

  შრომის ანაზღაურება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
საქონელი და 

მომსახურება 
0,0 1,8 0,0 1,8 1,0 0,0 1,0 

  
ძირითადი კაპიტალის 

მომსახურება 
0,0 0,0     0,0     

  პროცენტი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  სუბსიდიები 0,0 0,0     0,0     

  გრანტები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
სოციალური 

უზრუნველყოფა 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  სხვა ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ძირითადი აქტივები  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
მატერიალური 

მარაგები  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ფასეულობები  0,0 0,0     0,0     

  
არაწარმოებული 

აქტივები   
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
ფინანსური აქტივების 

ზრდა  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საშინაო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საგარეო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

მონეტარული ოქრო და 

ნასესხობის სპეციალური 

უფლება  

0,0 0,0     0,0     

  ვალდებულებების კლება  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საშინაო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საგარეო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

01 05 
წინა წლებში 

წარმოქმნილი 
126,2 392,5 8,2 384,3 210,0 0,0 210,0 
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ვალდებულებების 

დაფარვა და 

სასამართლოს 

გადაწყვეტილებების 

აღსრულების ფინანსური 

უზრუნველყოფა 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0,0 0,0     0,0     

  ხარჯები 84,9 185,7 0,0 185,7 108,1 0,0 108,1 

  შრომის ანაზღაურება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
საქონელი და 

მომსახურება 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
ძირითადი კაპიტალის 

მომსახურება 
0,0 0,0     0,0     

  პროცენტი 84,9 185,7 0,0 185,7 108,1 0,0 108,1 

  სუბსიდიები 0,0 0,0     0,0     

  გრანტები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
სოციალური 

უზრუნველყოფა 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  სხვა ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ძირითადი აქტივები  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  მატერიალური მარაგები  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ფასეულობები  0,0 0,0     0,0     

  
არაწარმოებული 

აქტივები   
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
ფინანსური აქტივების 

ზრდა  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საშინაო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საგარეო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

მონეტარული ოქრო და 

ნასესხობის სპეციალური 

უფლება  

0,0 0,0     0,0     

  ვალდებულებების კლება  41,3 206,8 8,2 198,6 101,9 0,0 101,9 

  საშინაო  41,3 206,8 8,2 198,6 101,9 0,0 101,9 

  საგარეო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

01 

06 

მაჟორიტარი დეპუტატის 

მომსახურების ხარჯი 
9,5 12,9 0,0 12,9 0,0 0,0 0,0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0,0 0,0     0,0     

  ხარჯები 9,5 12,9 0,0 12,9 0,0 0,0 0,0 

  შრომის ანაზღაურება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
საქონელი და 

მომსახურება 
9,5 12,9 0,0 12,9 0,0 0,0 0,0 

  
ძირითადი კაპიტალის 

მომსახურება 
0,0 0,0     0,0     

  პროცენტი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  სუბსიდიები 0,0 0,0     0,0     

  გრანტები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
სოციალური 

უზრუნველყოფა 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  სხვა ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ძირითადი აქტივები  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  მატერიალური 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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მარაგები  

  ფასეულობები  0,0 0,0     0,0     

  
არაწარმოებული 

აქტივები   
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
ფინანსური აქტივების 

ზრდა  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საშინაო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საგარეო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

მონეტარული ოქრო და 

ნასესხობის სპეციალური 

უფლება  

0,0 0,0     0,0     

  ვალდებულებების კლება  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საშინაო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საგარეო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

02 

00 

თავდაცვა, 

საზოგადოებრივი 

წესრიგი და 

უსაფრთხოება 

401,8 657,9 0,0 657,9 507,7 0,0 507,7 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 43,0 50,0 0,0 50,0 59,0 0,0 59,0 

  ხარჯები 393,6 485,9 0,0 485,9 502,3 0,0 502,3 

  
საქონელი და 

მომსახურება 
144,0 187,1 0,0 187,1 135,2 0,0 135,2 

  
ძირითადი კაპიტალის 

მომსახურება 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  პროცენტი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  სუბსიდიები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  გრანტები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
სოციალური 

უზრუნველყოფა 
0,0 0,7 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 

  სხვა ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
8,2 172,0 0,0 172,0 5,4 0,0 5,4 

  ძირითადი აქტივები  8,2 172,0 0,0 172,0 5,4 0,0 5,4 

  
მატერიალური 

მარაგები  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ფასეულობები  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
არაწარმოებული 

აქტივები   
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
ფინანსური აქტივების 

ზრდა  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საშინაო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საგარეო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

მონეტარული ოქრო და 

ნასესხობის სპეციალური 

უფლება  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ვალდებულებების კლება  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საშინაო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საგარეო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

02 

01 

საგანგებო სიტუაციების 

მართვა 
255,0 391,9 0,0 391,9 405,9 0,0 405,9 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 35,0 42,0   42,0 51,0   51,0 

  ხარჯები 252,2 319,2 0,0 319,2 401,8 0,0 401,8 

  
საქონელი და 

მომსახურება 
53,6 76,1 0,0 76,1 91,6 0,0 91,6 

  ძირითადი კაპიტალის 0,0 0,0     0,0     
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მომსახურება 

  პროცენტი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  სუბსიდიები 0,0 0,0     0,0     

  გრანტები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
სოციალური 

უზრუნველყოფა 
0,0 0,7 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 

  სხვა ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
2,8 72,7 0,0 72,7 4,1 0,0 4,1 

  ძირითადი აქტივები  2,8 72,7 0,0 72,7 4,1 0,0 4,1 

  
მატერიალური 

მარაგები  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ფასეულობები  0,0 0,0     0,0     

  
არაწარმოებული 

აქტივები   
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
ფინანსური აქტივების 

ზრდა  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საშინაო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საგარეო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

მონეტარული ოქრო და 

ნასესხობის სპეციალური 

უფლება  

0,0 0,0     0,0     

  ვალდებულებების კლება  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საშინაო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საგარეო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

02 

02 

საზოგადოებრივი 

წესრიგისა და 

უსაფრთხოების 

ხელშეწყობა 

61,1 168,6 0,0 168,6 0,0 0,0 0,0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0,0 0,0     0,0     

  ხარჯები 57,5 70,6 0,0 70,6 0,0 0,0 0,0 

  შრომის ანაზღაურება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
საქონელი და 

მომსახურება 
57,5 70,6 0,0 70,6 0,0 0,0 0,0 

  
ძირითადი კაპიტალის 

მომსახურება 
0,0 0,0     0,0     

  პროცენტი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  სუბსიდიები 0,0 0,0     0,0     

  გრანტები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
სოციალური 

უზრუნველყოფა 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  სხვა ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
3,6 98,0 0,0 98,0 0,0 0,0 0,0 

  ძირითადი აქტივები  3,6 98,0 0,0 98,0 0,0 0,0 0,0 

  
მატერიალური 

მარაგები  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ფასეულობები  0,0 0,0     0,0     

  
არაწარმოებული 

აქტივები   
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
ფინანსური აქტივების 

ზრდა  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საშინაო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საგარეო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  მონეტარული ოქრო და 0,0 0,0     0,0     
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ნასესხობის სპეციალური 

უფლება  

  ვალდებულებების კლება  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საშინაო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საგარეო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

02 

03 

ქვეყნის 

თავდაცვისუნარიანობის 

ამაღლების ხელშეწყობა 

85,7 97,4 0,0 97,4 101,8 0,0 101,8 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 8,0 8,0   8,0 8,0   8,0 

  ხარჯები 83,9 96,1 0,0 96,1 100,5 0,0 100,5 

  
საქონელი და 

მომსახურება 
32,9 40,4 0,0 40,4 43,6 0,0 43,6 

  
ძირითადი კაპიტალის 

მომსახურება 
0,0 0,0     0,0     

  პროცენტი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  სუბსიდიები 0,0 0,0     0,0     

  გრანტები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
სოციალური 

უზრუნველყოფა 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  სხვა ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
1,8 1,3 0,0 1,3 1,3 0,0 1,3 

  ძირითადი აქტივები  1,8 1,3 0,0 1,3 1,3 0,0 1,3 

  
მატერიალური 

მარაგები  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ფასეულობები  0,0 0,0     0,0     

  
არაწარმოებული 

აქტივები   
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
ფინანსური აქტივების 

ზრდა  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საშინაო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საგარეო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

მონეტარული ოქრო და 

ნასესხობის სპეციალური 

უფლება  

0,0 0,0     0,0     

  ვალდებულებების კლება  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საშინაო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საგარეო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

03 

00 

ინფრასტრუქტურის 

მშენებლობა, 

რეაბილიტაცია და 

ექსპლოატაცია  

2 061,6 3 413,6 2 232,7 1 180,9 657,4 10,0 647,4 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ხარჯები 574,0 570,5 10,0 560,5 657,4 10,0 647,4 

  შრომის ანაზღაურება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
საქონელი და 

მომსახურება 
197,5 45,0 10,0 35,0 45,0 10,0 35,0 

  
ძირითადი კაპიტალის 

მომსახურება 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  პროცენტი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  სუბსიდიები 376,5 525,5 0,0 525,5 612,4 0,0 612,4 

  გრანტები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
სოციალური 

უზრუნველყოფა 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  სხვა ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
1 487,6 2 843,1 2 222,7 620,4 0,0 0,0 0,0 

  ძირითადი აქტივები  1 487,6 2 843,1 2 222,7 620,4 0,0 0,0 0,0 

  მატერიალური მარაგები  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ფასეულობები  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
არაწარმოებული 

აქტივები   
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
ფინანსური აქტივების 

ზრდა  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საშინაო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საგარეო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

მონეტარული ოქრო და 

ნასესხობის სპეციალური 

უფლება  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ვალდებულებების კლება  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საშინაო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საგარეო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

03 01 

საგზაო 

ინფრასტრუქტურის 

მშენებლობა, 

რეაბილიტაცია და 

მოვლა შენახვა (გზები და 

ხიდები) 

211,1 1 106,6 900,0 206,6 30,0 0,0 30,0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ხარჯები 30,0 30,0 0,0 30,0 30,0 0,0 30,0 

  შრომის ანაზღაურება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
საქონელი და 

მომსახურება 
30,0 30,0 0,0 30,0 30,0 0,0 30,0 

  
ძირითადი კაპიტალის 

მომსახურება 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  პროცენტი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  სუბსიდიები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  გრანტები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
სოციალური 

უზრუნველყოფა 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  სხვა ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
181,1 1 076,6 900,0 176,6 0,0 0,0 0,0 

  ძირითადი აქტივები  181,1 1 076,6 900,0 176,6 0,0 0,0 0,0 

  
მატერიალური 

მარაგები  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ფასეულობები  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
არაწარმოებული 

აქტივები   
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
ფინანსური აქტივების 

ზრდა  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საშინაო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საგარეო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

მონეტარული ოქრო და 

ნასესხობის სპეციალური 

უფლება  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ვალდებულებების კლება  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საშინაო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საგარეო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

03 01 გზების მშენებლობა, 135,9 1 095,6 900,0 195,6 30,0 0,0 30,0 
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01 რეაბილიტაცია და 

მოვლა-შენახვა  

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0,0 0,0     0,0     

  ხარჯები 30,0 30,0 0,0 30,0 30,0 0,0 30,0 

  შრომის ანაზღაურება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
საქონელი და 

მომსახურება 
30,0 30,0 0,0 30,0 30,0 0,0 30,0 

  
ძირითადი კაპიტალის 

მომსახურება 
0,0 0,0     0,0     

  პროცენტი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  სუბსიდიები 0,0 0,0     0,0     

  გრანტები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
სოციალური 

უზრუნველყოფა 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  სხვა ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
105,9 1 065,6 900,0 165,6 0,0 0,0 0,0 

  ძირითადი აქტივები  105,9 1 065,6 900,0 165,6 0,0 0,0 0,0 

  
მატერიალური 

მარაგები  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ფასეულობები  0,0 0,0     0,0     

  
არაწარმოებული 

აქტივები   
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
ფინანსური აქტივების 

ზრდა  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საშინაო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საგარეო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

მონეტარული ოქრო და 

ნასესხობის სპეციალური 

უფლება  

0,0 0,0     0,0     

  ვალდებულებების კლება  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საშინაო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საგარეო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

03 01 

02 

ხიდების, ხიდ-

ბოგირების მშენებლობა, 

რეაბილიტაცია და 

მოვლა-შენახვა 

75,2 11,0 0,0 11,0 0,0 0,0 0,0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0,0 0,0     0,0     

  ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  შრომის ანაზღაურება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
საქონელი და 

მომსახურება 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
ძირითადი კაპიტალის 

მომსახურება 
0,0 0,0     0,0     

  პროცენტი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  სუბსიდიები 0,0 0,0     0,0     

  გრანტები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
სოციალური 

უზრუნველყოფა 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  სხვა ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
75,2 11,0 0,0 11,0 0,0 0,0 0,0 

  ძირითადი აქტივები  75,2 11,0 0,0 11,0 0,0 0,0 0,0 

  
მატერიალური 

მარაგები  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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  ფასეულობები  0,0 0,0     0,0     

  
არაწარმოებული 

აქტივები   
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
ფინანსური აქტივების 

ზრდა  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საშინაო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საგარეო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

მონეტარული ოქრო და 

ნასესხობის სპეციალური 

უფლება  

0,0 0,0     0,0     

  ვალდებულებების კლება  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საშინაო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საგარეო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

03 

02 

კომუნალური 

ინფრასტრუქტურის 

მშენებლობა-

რეაბილიტაცია და 

ექსპლოატაცია 

918,2 1 214,7 240,4 974,3 617,4 0,0 617,4 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ხარჯები 532,8 530,5 0,0 530,5 617,4 0,0 617,4 

  შრომის ანაზღაურება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
საქონელი და 

მომსახურება 
156,3 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0 

  
ძირითადი კაპიტალის 

მომსახურება 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  პროცენტი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  სუბსიდიები 376,5 525,5 0,0 525,5 612,4 0,0 612,4 

  გრანტები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
სოციალური 

უზრუნველყოფა 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  სხვა ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
385,4 684,2 240,4 443,8 0,0 0,0 0,0 

  ძირითადი აქტივები  385,4 684,2 240,4 443,8 0,0 0,0 0,0 

  მატერიალური მარაგები  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ფასეულობები  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
არაწარმოებული 

აქტივები   
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
ფინანსური აქტივების 

ზრდა  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საშინაო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საგარეო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

მონეტარული ოქრო და 

ნასესხობის სპეციალური 

უფლება  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ვალდებულებების კლება  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საშინაო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საგარეო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

03 

02 

01 

მუნიციპალიტეტის 

დასუფთავება და 

განათება 

525,9 525,5 0,0 525,5 612,4 0,0 612,4 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0,0 0,0     0,0     

  ხარჯები 525,9 525,5 0,0 525,5 612,4 0,0 612,4 

  შრომის ანაზღაურება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საქონელი და 149,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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მომსახურება 

  
ძირითადი კაპიტალის 

მომსახურება 
0,0 0,0     0,0     

  პროცენტი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  სუბსიდიები 376,5 525,5   525,5 612,4   612,4 

  გრანტები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
სოციალური 

უზრუნველყოფა 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  სხვა ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ძირითადი აქტივები  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
მატერიალური 

მარაგები  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ფასეულობები  0,0 0,0     0,0     

  
არაწარმოებული 

აქტივები   
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
ფინანსური აქტივების 

ზრდა  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საშინაო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საგარეო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

მონეტარული ოქრო და 

ნასესხობის სპეციალური 

უფლება  

0,0 0,0     0,0     

  ვალდებულებების კლება  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საშინაო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საგარეო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

03 

02 

02 

წყლის სისტემის 

რეაბილიტაცია და 

ექსპლოატაცია 

37,4 67,4 4,4 63,0 5,0 0,0 5,0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0,0 0,0     0,0     

  ხარჯები 0,0 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0 

  შრომის ანაზღაურება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
საქონელი და 

მომსახურება 
0,0 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0 

  
ძირითადი კაპიტალის 

მომსახურება 
0,0 0,0     0,0     

  პროცენტი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  სუბსიდიები 0,0 0,0     0,0     

  გრანტები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
სოციალური 

უზრუნველყოფა 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  სხვა ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
37,4 62,4 4,4 58,0 0,0 0,0 0,0 

  ძირითადი აქტივები  37,4 62,4 4,4 58,0 0,0 0,0 0,0 

  
მატერიალური 

მარაგები  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ფასეულობები  0,0 0,0     0,0     

  
არაწარმოებული 

აქტივები   
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
ფინანსური აქტივების 

ზრდა  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საშინაო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საგარეო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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მონეტარული ოქრო და 

ნასესხობის სპეციალური 

უფლება  

0,0 0,0     0,0     

  ვალდებულებების კლება  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საშინაო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საგარეო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

03 

02 

03  

მუნიციპალიტეტის 

საკუთრებაში არსებული 

აქტივების 

რეაბილიტაცია 

260,2 432,1 91,3 340,8 0,0 0,0 0,0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0,0 0,0     0,0     

  ხარჯები 6,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  შრომის ანაზღაურება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
საქონელი და 

მომსახურება 
6,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
ძირითადი კაპიტალის 

მომსახურება 
0,0 0,0     0,0     

  პროცენტი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  სუბსიდიები 0,0 0,0     0,0     

  გრანტები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
სოციალური 

უზრუნველყოფა 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  სხვა ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
253,3 432,1 91,3 340,8 0,0 0,0 0,0 

  ძირითადი აქტივები  253,3 432,1 91,3 340,8 0,0 0,0 0,0 

  
მატერიალური 

მარაგები  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ფასეულობები  0,0 0,0     0,0     

  
არაწარმოებული 

აქტივები   
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
ფინანსური აქტივების 

ზრდა  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საშინაო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საგარეო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

მონეტარული ოქრო და 

ნასესხობის სპეციალური 

უფლება  

0,0 0,0     0,0     

  ვალდებულებების კლება  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საშინაო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საგარეო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

03 

02 

04  

სანიაღვრე არხების 

მშენებლობა 

რეაბილიტაცია და 

ექსპლოატაცია 

94,7 189,7 144,7 45,0 0,0 0,0 0,0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0,0 0,0     0,0     

  ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  შრომის ანაზღაურება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
საქონელი და 

მომსახურება 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
ძირითადი კაპიტალის 

მომსახურება 
0,0 0,0     0,0     

  პროცენტი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  სუბსიდიები 0,0 0,0     0,0     

  გრანტები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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სოციალური 

უზრუნველყოფა 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  სხვა ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
94,7 189,7 144,7 45,0 0,0 0,0 0,0 

  ძირითადი აქტივები  94,7 189,7 144,7 45,0 0,0 0,0 0,0 

  
მატერიალური 

მარაგები  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ფასეულობები  0,0 0,0     0,0     

  
არაწარმოებული 

აქტივები   
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
ფინანსური აქტივების 

ზრდა  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საშინაო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საგარეო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

მონეტარული ოქრო და 

ნასესხობის სპეციალური 

უფლება  

0,0 0,0     0,0     

  ვალდებულებების კლება  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საშინაო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საგარეო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

03 

02 

05  

საკანალიზაციო 

სისტემების მშენებლობა 

რეაბილიტაცია და 

ექსპლოატაცია 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0,0 0,0     0,0     

  ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  შრომის ანაზღაურება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
საქონელი და 

მომსახურება 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
ძირითადი კაპიტალის 

მომსახურება 
0,0 0,0     0,0     

  პროცენტი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  სუბსიდიები 0,0 0,0     0,0     

  გრანტები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
სოციალური 

უზრუნველყოფა 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  სხვა ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ძირითადი აქტივები  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
მატერიალური 

მარაგები  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ფასეულობები  0,0 0,0     0,0     

  
არაწარმოებული 

აქტივები   
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
ფინანსური აქტივების 

ზრდა  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საშინაო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საგარეო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

მონეტარული ოქრო და 

ნასესხობის სპეციალური 

უფლება  

0,0 0,0     0,0     

  ვალდებულებების კლება  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საშინაო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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  საგარეო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

03 

03 
ვეტერინარიის ხარჯები 11,2 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0,0 0,0     0,0     

  ხარჯები 11,2 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 

  შრომის ანაზღაურება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
საქონელი და 

მომსახურება 
11,2 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 

  
ძირითადი კაპიტალის 

მომსახურება 
0,0 0,0     0,0     

  პროცენტი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  სუბსიდიები 0,0 0,0     0,0     

  გრანტები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
სოციალური 

უზრუნველყოფა 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  სხვა ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ძირითადი აქტივები  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  მატერიალური მარაგები  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ფასეულობები  0,0 0,0     0,0     

  
არაწარმოებული 

აქტივები   
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
ფინანსური აქტივების 

ზრდა  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საშინაო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საგარეო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

მონეტარული ოქრო და 

ნასესხობის სპეციალური 

უფლება  

0,0 0,0     0,0     

  ვალდებულებების კლება  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საშინაო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საგარეო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

03 

04 

სარწყავი არხებისა და 

ნაპირსამაგრი ჯებირების 

მშენებლობა-

რეაბილიტაცია 

226,0 174,3 174,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0,0 0,0     0,0     

  ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  შრომის ანაზღაურება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
საქონელი და 

მომსახურება 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
ძირითადი კაპიტალის 

მომსახურება 
0,0 0,0     0,0     

  პროცენტი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  სუბსიდიები 0,0 0,0     0,0     

  გრანტები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
სოციალური 

უზრუნველყოფა 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  სხვა ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
226,0 174,3 174,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ძირითადი აქტივები  226,0 174,3 174,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
მატერიალური 

მარაგები  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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  ფასეულობები  0,0 0,0     0,0     

  
არაწარმოებული 

აქტივები   
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
ფინანსური აქტივების 

ზრდა  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საშინაო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საგარეო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

მონეტარული ოქრო და 

ნასესხობის სპეციალური 

უფლება  

0,0 0,0     0,0     

  ვალდებულებების კლება  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საშინაო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საგარეო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

03 

05 

სოფლის მხარდაჭერის 

პროგრამა 
695,1 908,0 908,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0,0 0,0     0,0     

  ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  შრომის ანაზღაურება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
საქონელი და 

მომსახურება 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
ძირითადი კაპიტალის 

მომსახურება 
0,0 0,0     0,0     

  პროცენტი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  სუბსიდიები 0,0 0,0     0,0     

  გრანტები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
სოციალური 

უზრუნველყოფა 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  სხვა ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
695,1 908,0 908,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ძირითადი აქტივები  695,1 908,0 908,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
მატერიალური 

მარაგები  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ფასეულობები  0,0 0,0     0,0     

  
არაწარმოებული 

აქტივები   
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
ფინანსური აქტივების 

ზრდა  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საშინაო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საგარეო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

მონეტარული ოქრო და 

ნასესხობის სპეციალური 

უფლება  

0,0 0,0     0,0     

  ვალდებულებების კლება  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საშინაო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საგარეო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

04 

00 
განათლება 1 100,5 1 074,0 0,0 1 074,0 1 053,9 0,0 1 053,9 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ხარჯები 1 033,4 1 039,8 0,0 1 039,8 1 053,9 0,0 1 053,9 

  შრომის ანაზღაურება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
საქონელი და 

მომსახურება 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
ძირითადი კაპიტალის 

მომსახურება 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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  პროცენტი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  სუბსიდიები 1 033,4 1 039,8 0,0 1 039,8 1 053,9 0,0 1 053,9 

  გრანტები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
სოციალური 

უზრუნველყოფა 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  სხვა ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
67,1 34,2 0,0 34,2 0,0 0,0 0,0 

  ძირითადი აქტივები  67,1 34,2 0,0 34,2 0,0 0,0 0,0 

  
მატერიალური 

მარაგები  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ფასეულობები  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
არაწარმოებული 

აქტივები   
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
ფინანსური აქტივების 

ზრდა  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საშინაო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საგარეო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

მონეტარული ოქრო და 

ნასესხობის სპეციალური 

უფლება  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ვალდებულებების კლება  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საშინაო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საგარეო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

04 

01 

სკოლამდელი 

განათლების 

დაფინანსება 

664,6 616,5 0,0 616,5 648,9 0,0 648,9 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0,0 0,0     0,0     

  ხარჯები 664,5 593,3 0,0 593,3 648,9 0,0 648,9 

  შრომის ანაზღაურება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
საქონელი და 

მომსახურება 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
ძირითადი კაპიტალის 

მომსახურება 
0,0 0,0     0,0     

  პროცენტი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  სუბსიდიები 664,5 593,3   593,3 648,9   648,9 

  გრანტები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
სოციალური 

უზრუნველყოფა 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  სხვა ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
0,1 23,2 0,0 23,2 0,0 0,0 0,0 

  ძირითადი აქტივები  0,1 23,2 0,0 23,2 0,0 0,0 0,0 

  
მატერიალური 

მარაგები  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ფასეულობები  0,0 0,0     0,0     

  
არაწარმოებული 

აქტივები   
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
ფინანსური აქტივების 

ზრდა  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საშინაო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საგარეო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

მონეტარული ოქრო და 

ნასესხობის სპეციალური 

უფლება  

0,0 0,0     0,0     
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  ვალდებულებების კლება  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საშინაო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საგარეო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

04 

02 

საჯარო სკოლების 

დაფინანსება 
67,9 56,0 0,0 56,0 0,0 0,0 0,0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0,0 0,0     0,0     

  ხარჯები 7,3 45,0 0,0 45,0 0,0 0,0 0,0 

  შრომის ანაზღაურება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
საქონელი და 

მომსახურება 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
ძირითადი კაპიტალის 

მომსახურება 
0,0 0,0     0,0     

  პროცენტი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  სუბსიდიები 7,3 45,0   45,0 0,0     

  გრანტები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
სოციალური 

უზრუნველყოფა 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  სხვა ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
60,6 11,0 0,0 11,0 0,0 0,0 0,0 

  ძირითადი აქტივები  60,6 11,0 0,0 11,0 0,0 0,0 0,0 

  
მატერიალური 

მარაგები  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ფასეულობები  0,0 0,0     0,0     

  
არაწარმოებული 

აქტივები   
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
ფინანსური აქტივების 

ზრდა  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საშინაო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საგარეო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

მონეტარული ოქრო და 

ნასესხობის სპეციალური 

უფლება  

0,0 0,0     0,0     

  ვალდებულებების კლება  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საშინაო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საგარეო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

04 

03 

ა(ა)იპ ,,ხობის 

მუნიციპალიტეტის 

განათლების ცენტრი" 

315,8 305,1 0,0 305,1 310,0 0,0 310,0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0,0 0,0     0,0     

  ხარჯები 309,4 305,1 0,0 305,1 310,0 0,0 310,0 

  შრომის ანაზღაურება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
საქონელი და 

მომსახურება 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
ძირითადი კაპიტალის 

მომსახურება 
0,0 0,0     0,0     

  პროცენტი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  სუბსიდიები 309,4 305,1   305,1 310,0   310,0 

  გრანტები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
სოციალური 

უზრუნველყოფა 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  სხვა ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ძირითადი აქტივები  6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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მატერიალური 

მარაგები  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ფასეულობები  0,0 0,0     0,0     

  
არაწარმოებული 

აქტივები   
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
ფინანსური აქტივების 

ზრდა  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საშინაო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საგარეო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

მონეტარული ოქრო და 

ნასესხობის სპეციალური 

უფლება  

0,0 0,0     0,0     

  ვალდებულებების კლება  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საშინაო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საგარეო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

04 

04 

პროფესიული 

განათლება 
52,2 96,4 0,0 96,4 95,0 0,0 95,0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0,0 0,0     0,0     

  ხარჯები 52,2 96,4 0,0 96,4 95,0 0,0 95,0 

  შრომის ანაზღაურება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
საქონელი და 

მომსახურება 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
ძირითადი კაპიტალის 

მომსახურება 
0,0 0,0     0,0     

  პროცენტი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  სუბსიდიები 52,2 96,4   96,4 95,0   95,0 

  გრანტები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
სოციალური 

უზრუნველყოფა 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  სხვა ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ძირითადი აქტივები  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
მატერიალური 

მარაგები  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ფასეულობები  0,0 0,0     0,0     

  
არაწარმოებული 

აქტივები   
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
ფინანსური აქტივების 

ზრდა  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საშინაო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საგარეო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

მონეტარული ოქრო და 

ნასესხობის სპეციალური 

უფლება  

0,0 0,0     0,0     

  ვალდებულებების კლება  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საშინაო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საგარეო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

05 

00 

კულტურა, რელიგია 

ახალგაზრდული და 

სპორტული 

ღონისძიებები 

857,7 989,5 0,0 989,5 996,5 0,0 996,5 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ხარჯები 809,9 981,0 0,0 981,0 996,5 0,0 996,5 

  შრომის ანაზღაურება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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საქონელი და 

მომსახურება 
32,5 73,1 0,0 73,1 73,2 0,0 73,2 

  
ძირითადი კაპიტალის 

მომსახურება 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  პროცენტი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  სუბსიდიები 777,4 907,9 0,0 907,9 923,3 0,0 923,3 

  გრანტები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
სოციალური 

უზრუნველყოფა 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  სხვა ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
47,8 8,5 0,0 8,5 0,0 0,0 0,0 

  ძირითადი აქტივები  47,8 8,5 0,0 8,5 0,0 0,0 0,0 

  
მატერიალური 

მარაგები  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ფასეულობები  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
არაწარმოებული 

აქტივები   
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
ფინანსური აქტივების 

ზრდა  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საშინაო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საგარეო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

მონეტარული ოქრო და 

ნასესხობის სპეციალური 

უფლება  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ვალდებულებების კლება  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საშინაო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საგარეო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

05 01 
სპორტის განვითარების 

ხელშეწყობა 
333,9 447,2 0,0 447,2 461,6 0,0 461,6 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ხარჯები 333,9 444,2 0,0 444,2 461,6 0,0 461,6 

  შრომის ანაზღაურება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
საქონელი და 

მომსახურება 
23,4 41,8 0,0 41,8 42,8 0,0 42,8 

  
ძირითადი კაპიტალის 

მომსახურება 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  პროცენტი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  სუბსიდიები 310,5 402,4 0,0 402,4 418,8 0,0 418,8 

  გრანტები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
სოციალური 

უზრუნველყოფა 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  სხვა ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 

  ძირითადი აქტივები  0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 

  
მატერიალური 

მარაგები  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ფასეულობები  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
არაწარმოებული 

აქტივები   
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
ფინანსური აქტივების 

ზრდა  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საშინაო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საგარეო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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მონეტარული ოქრო და 

ნასესხობის სპეციალური 

უფლება  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ვალდებულებების კლება  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საშინაო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საგარეო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

05 01 

01 

სპორტული 

ღონისძიებების 

დაფინანსება 

23,4 26,8 0,0 26,8 27,8 0,0 27,8 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0,0 0,0     0,0     

  ხარჯები 23,4 26,8 0,0 26,8 27,8 0,0 27,8 

  შრომის ანაზღაურება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
საქონელი და 

მომსახურება 
23,4 26,8 0,0 26,8 27,8 0,0 27,8 

  
ძირითადი კაპიტალის 

მომსახურება 
0,0 0,0     0,0     

  პროცენტი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  სუბსიდიები 0,0 0,0     0,0     

  გრანტები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
სოციალური 

უზრუნველყოფა 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  სხვა ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ძირითადი აქტივები  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  მატერიალური მარაგები  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ფასეულობები  0,0 0,0     0,0     

  
არაწარმოებული 

აქტივები   
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
ფინანსური აქტივების 

ზრდა  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საშინაო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საგარეო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

მონეტარული ოქრო და 

ნასესხობის სპეციალური 

უფლება  

0,0 0,0     0,0     

  ვალდებულებების კლება  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საშინაო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საგარეო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

05 01 

02 

ხობის 

მუნიციპალიტეტის 

საფეხბურთო კლუბი 

,,კოლხეთის" 

ხელშეწყობის 

ღონისძიებები 

310,5 315,6 0,0 315,6 325,0 0,0 325,0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0,0 0,0     0,0     

  ხარჯები 310,5 315,6 0,0 315,6 325,0 0,0 325,0 

  შრომის ანაზღაურება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
საქონელი და 

მომსახურება 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
ძირითადი კაპიტალის 

მომსახურება 
0,0 0,0     0,0     

  პროცენტი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  სუბსიდიები 310,5 315,6   315,6 325,0   325,0 

  გრანტები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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სოციალური 

უზრუნველყოფა 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  სხვა ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ძირითადი აქტივები  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
მატერიალური 

მარაგები  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ფასეულობები  0,0 0,0     0,0     

  
არაწარმოებული 

აქტივები   
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
ფინანსური აქტივების 

ზრდა  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საშინაო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საგარეო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

მონეტარული ოქრო და 

ნასესხობის სპეციალური 

უფლება  

0,0 0,0     0,0     

  ვალდებულებების კლება  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საშინაო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საგარეო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

05 01 

03 

სტადიონების 

მშენებლობა 

რეაბილიტაცია და 

მოვლა-შენახვის ხარჯები 

0,0 18,0 0,0 18,0 15,0 0,0 15,0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0,0 0,0     0,0     

  ხარჯები 0,0 15,0 0,0 15,0 15,0 0,0 15,0 

  შრომის ანაზღაურება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
საქონელი და 

მომსახურება 
0,0 15,0 0,0 15,0 15,0 0,0 15,0 

  
ძირითადი კაპიტალის 

მომსახურება 
0,0 0,0     0,0     

  პროცენტი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  სუბსიდიები 0,0 0,0     0,0     

  გრანტები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
სოციალური 

უზრუნველყოფა 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  სხვა ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 

  ძირითადი აქტივები  0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 

  
მატერიალური 

მარაგები  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ფასეულობები  0,0 0,0     0,0     

  
არაწარმოებული 

აქტივები   
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
ფინანსური აქტივების 

ზრდა  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საშინაო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საგარეო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

მონეტარული ოქრო და 

ნასესხობის სპეციალური 

უფლება  

0,0 0,0     0,0     

  ვალდებულებების კლება  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საშინაო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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  საგარეო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

05 01 

04 

ფეხბურთის 

განვითარების 

ხელშეწყობა 

0,0 86,8 0,0 86,8 93,8 0,0 93,8 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0,0 0,0     0,0     

  ხარჯები 0,0 86,8 0,0 86,8 93,8 0,0 93,8 

  შრომის ანაზღაურება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
საქონელი და 

მომსახურება 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
ძირითადი კაპიტალის 

მომსახურება 
0,0 0,0     0,0     

  პროცენტი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  სუბსიდიები 0,0 86,8   86,8 93,8   93,8 

  გრანტები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
სოციალური 

უზრუნველყოფა 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  სხვა ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ძირითადი აქტივები  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
მატერიალური 

მარაგები  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ფასეულობები  0,0 0,0     0,0     

  
არაწარმოებული 

აქტივები   
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
ფინანსური აქტივების 

ზრდა  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საშინაო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საგარეო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

მონეტარული ოქრო და 

ნასესხობის სპეციალური 

უფლება  

0,0 0,0     0,0     

  ვალდებულებების კლება  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საშინაო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საგარეო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

05 

02 

კულტურის 

განვითარების 

ხელშეწყობა 

516,9 523,2 0,0 523,2 519,5 0,0 519,5 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ხარჯები 469,1 517,7 0,0 517,7 519,5 0,0 519,5 

  შრომის ანაზღაურება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
საქონელი და 

მომსახურება 
2,2 12,2 0,0 12,2 15,0 0,0 15,0 

  
ძირითადი კაპიტალის 

მომსახურება 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  პროცენტი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  სუბსიდიები 466,9 505,5 0,0 505,5 504,5 0,0 504,5 

  გრანტები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
სოციალური 

უზრუნველყოფა 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  სხვა ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
47,8 5,5 0,0 5,5 0,0 0,0 0,0 

  ძირითადი აქტივები  47,8 5,5 0,0 5,5 0,0 0,0 0,0 

  მატერიალური 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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მარაგები  

  ფასეულობები  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
არაწარმოებული 

აქტივები   
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
ფინანსური აქტივების 

ზრდა  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საშინაო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საგარეო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

მონეტარული ოქრო და 

ნასესხობის სპეციალური 

უფლება  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ვალდებულებების კლება  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საშინაო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საგარეო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

05 

02 

01 

 კულტურის ცენტრი 474,7 465,5 0,0 465,5 459,6 0,0 459,6 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0,0 0,0     0,0     

  ხარჯები 426,9 460,0 0,0 460,0 459,6 0,0 459,6 

  შრომის ანაზღაურება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
საქონელი და 

მომსახურება 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
ძირითადი კაპიტალის 

მომსახურება 
0,0 0,0     0,0     

  პროცენტი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  სუბსიდიები 426,9 460,0   460,0 459,6   459,6 

  გრანტები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
სოციალური 

უზრუნველყოფა 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  სხვა ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
47,8 5,5 0,0 5,5 0,0 0,0 0,0 

  ძირითადი აქტივები  47,8 5,5 0,0 5,5 0,0 0,0 0,0 

  
მატერიალური 

მარაგები  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ფასეულობები  0,0 0,0     0,0     

  
არაწარმოებული 

აქტივები   
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
ფინანსური აქტივების 

ზრდა  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საშინაო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საგარეო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

მონეტარული ოქრო და 

ნასესხობის სპეციალური 

უფლება  

0,0 0,0     0,0     

  ვალდებულებების კლება  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საშინაო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საგარეო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

05 

02 

02 

ძეგლთა დაცვის ხარჯები 1,8 9,7 0,0 9,7 13,0 0,0 13,0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0,0 0,0     0,0     

  ხარჯები 1,8 9,7 0,0 9,7 13,0 0,0 13,0 

  შრომის ანაზღაურება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საქონელი და 1,8 9,7 0,0 9,7 13,0 0,0 13,0 
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მომსახურება 

  
ძირითადი კაპიტალის 

მომსახურება 
0,0 0,0     0,0     

  პროცენტი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  სუბსიდიები 0,0 0,0     0,0     

  გრანტები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
სოციალური 

უზრუნველყოფა 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  სხვა ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ძირითადი აქტივები  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
მატერიალური 

მარაგები  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ფასეულობები  0,0 0,0     0,0     

  
არაწარმოებული 

აქტივები   
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
ფინანსური აქტივების 

ზრდა  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საშინაო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საგარეო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

მონეტარული ოქრო და 

ნასესხობის სპეციალური 

უფლება  

0,0 0,0     0,0     

  ვალდებულებების კლება  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საშინაო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საგარეო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

05 

02 

03 

კულტურული 

მემკვიდრეობის 

ღონისძიებების 

დაფინანსება 

0,4 2,5 0,0 2,5 2,0 0,0 2,0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0,0 0,0     0,0     

  ხარჯები 0,4 2,5 0,0 2,5 2,0 0,0 2,0 

  შრომის ანაზღაურება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
საქონელი და 

მომსახურება 
0,4 2,5 0,0 2,5 2,0 0,0 2,0 

  
ძირითადი კაპიტალის 

მომსახურება 
0,0 0,0     0,0     

  პროცენტი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  სუბსიდიები 0,0 0,0     0,0     

  გრანტები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
სოციალური 

უზრუნველყოფა 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  სხვა ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ძირითადი აქტივები  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  მატერიალური მარაგები  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ფასეულობები  0,0 0,0     0,0     

  
არაწარმოებული 

აქტივები   
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
ფინანსური აქტივების 

ზრდა  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საშინაო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საგარეო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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მონეტარული ოქრო და 

ნასესხობის სპეციალური 

უფლება  

0,0 0,0     0,0     

  ვალდებულებების კლება  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საშინაო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საგარეო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

05 

02 

04 

ტელერადიო 

მაუწყებლობა და 

საგამომცემლო 

საქმიანობა 

40,0 45,5 0,0 45,5 44,9 0,0 44,9 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0,0 0,0     0,0     

  ხარჯები 40,0 45,5 0,0 45,5 44,9 0,0 44,9 

  შრომის ანაზღაურება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
საქონელი და 

მომსახურება 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
ძირითადი კაპიტალის 

მომსახურება 
0,0 0,0     0,0     

  პროცენტი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  სუბსიდიები 40,0 45,5   45,5 44,9   44,9 

  გრანტები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
სოციალური 

უზრუნველყოფა 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  სხვა ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ძირითადი აქტივები  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
მატერიალური 

მარაგები  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ფასეულობები  0,0 0,0     0,0     

  
არაწარმოებული 

აქტივები   
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
ფინანსური აქტივების 

ზრდა  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საშინაო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საგარეო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

მონეტარული ოქრო და 

ნასესხობის სპეციალური 

უფლება  

0,0 0,0     0,0     

  ვალდებულებების კლება  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საშინაო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საგარეო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

05 

03 

ახალგაზრდული 

პროგრამების 

დაფინანსება 

6,9 17,1 0,0 17,1 13,0 0,0 13,0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0,0 0,0     0,0     

  ხარჯები 6,9 17,1 0,0 17,1 13,0 0,0 13,0 

  შრომის ანაზღაურება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
საქონელი და 

მომსახურება 
6,9 17,1 0,0 17,1 13,0 0,0 13,0 

  
ძირითადი კაპიტალის 

მომსახურება 
0,0 0,0     0,0     

  პროცენტი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  სუბსიდიები 0,0 0,0     0,0     

  გრანტები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  სოციალური 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 426 

უზრუნველყოფა 

  სხვა ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ძირითადი აქტივები  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
მატერიალური 

მარაგები  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ფასეულობები  0,0 0,0     0,0     

  
არაწარმოებული 

აქტივები   
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
ფინანსური აქტივების 

ზრდა  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საშინაო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საგარეო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

მონეტარული ოქრო და 

ნასესხობის სპეციალური 

უფლება  

0,0 0,0     0,0     

  ვალდებულებების კლება  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საშინაო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საგარეო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

05 

04 

რელიგიური 

ორგანიზაციების 

ხელშეწყობა 

0,0 2,0 0,0 2,0 2,4 0,0 2,4 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0,0 0,0     0,0     

  ხარჯები 0,0 2,0 0,0 2,0 2,4 0,0 2,4 

  შრომის ანაზღაურება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
საქონელი და 

მომსახურება 
0,0 2,0 0,0 2,0 2,4 0,0 2,4 

  
ძირითადი კაპიტალის 

მომსახურება 
0,0 0,0     0,0     

  პროცენტი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  სუბსიდიები 0,0 0,0     0,0     

  გრანტები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
სოციალური 

უზრუნველყოფა 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  სხვა ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ძირითადი აქტივები  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
მატერიალური 

მარაგები  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ფასეულობები  0,0 0,0     0,0     

  
არაწარმოებული 

აქტივები   
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
ფინანსური აქტივების 

ზრდა  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საშინაო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საგარეო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

მონეტარული ოქრო და 

ნასესხობის სპეციალური 

უფლება  

0,0 0,0     0,0     

  ვალდებულებების კლება  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საშინაო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საგარეო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

06 მოსახლეობის 411,1 548,4 0,0 548,4 452,9 0,0 452,9 
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00 ჯანმრთელობისა დაცვა 

და  სოციალური 

უზრუნველყოფა 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ხარჯები 411,1 542,4 0,0 542,4 452,9 0,0 452,9 

  შრომის ანაზღაურება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
საქონელი და 

მომსახურება 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
ძირითადი კაპიტალის 

მომსახურება 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  პროცენტი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  სუბსიდიები 125,5 214,4 0,0 214,4 219,9 0,0 219,9 

  გრანტები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
სოციალური 

უზრუნველყოფა 
285,6 328,0 0,0 328,0 233,0 0,0 233,0 

  სხვა ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
0,0 6,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 

  ძირითადი აქტივები  0,0 6,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 

  მატერიალური მარაგები  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ფასეულობები  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
არაწარმოებული 

აქტივები   
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
ფინანსური აქტივების 

ზრდა  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საშინაო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საგარეო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

მონეტარული ოქრო და 

ნასესხობის სპეციალური 

უფლება  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ვალდებულებების კლება  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საშინაო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საგარეო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

06 

01 

საზოგადოებრივი 

ჯანდაცვის მომსახურება 
79,9 80,6 0,0 80,6 80,0 0,0 80,0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0,0 0,0     0,0     

  ხარჯები 79,9 80,6 0,0 80,6 80,0 0,0 80,0 

  შრომის ანაზღაურება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
საქონელი და 

მომსახურება 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
ძირითადი კაპიტალის 

მომსახურება 
0,0 0,0     0,0     

  პროცენტი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  სუბსიდიები 79,9 80,6   80,6 80,0   80,0 

  გრანტები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
სოციალური 

უზრუნველყოფა 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  სხვა ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ძირითადი აქტივები  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
მატერიალური 

მარაგები  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ფასეულობები  0,0 0,0     0,0     

  არაწარმოებული 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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აქტივები   

  
ფინანსური აქტივების 

ზრდა  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საშინაო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საგარეო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

მონეტარული ოქრო და 

ნასესხობის სპეციალური 

უფლება  

0,0 0,0     0,0     

  ვალდებულებების კლება  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საშინაო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საგარეო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

06 

02 

ხობის 

მუნიციპალიტეტის 

მოსახლეობის 

დამატებითი 

ამბულატორიული 

სამედიცინო დახმარების 

პროგრამა 

45,6 49,3 0,0 49,3 49,9 0,0 49,9 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0,0 0,0     0,0     

  ხარჯები 45,6 49,3 0,0 49,3 49,9 0,0 49,9 

  შრომის ანაზღაურება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
საქონელი და 

მომსახურება 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
ძირითადი კაპიტალის 

მომსახურება 
0,0 0,0     0,0     

  პროცენტი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  სუბსიდიები 45,6 49,3   49,3 49,9   49,9 

  გრანტები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
სოციალური 

უზრუნველყოფა 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  სხვა ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ძირითადი აქტივები  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
მატერიალური 

მარაგები  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ფასეულობები  0,0 0,0     0,0     

  
არაწარმოებული 

აქტივები   
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
ფინანსური აქტივების 

ზრდა  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საშინაო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საგარეო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

მონეტარული ოქრო და 

ნასესხობის სპეციალური 

უფლება  

0,0 0,0     0,0     

  ვალდებულებების კლება  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საშინაო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საგარეო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

06 

03 

მოსახლეობის 

სოციალური 

უზრუნველყოფა 

133,1 270,5 0,0 270,5 233,0 0,0 233,0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ხარჯები 133,1 264,5 0,0 264,5 233,0 0,0 233,0 

  შრომის ანაზღაურება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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საქონელი და 

მომსახურება 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
ძირითადი კაპიტალის 

მომსახურება 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  პროცენტი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  სუბსიდიები 0,0 84,5 0,0 84,5 90,0 0,0 90,0 

  გრანტები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
სოციალური 

უზრუნველყოფა 
133,1 180,0 0,0 180,0 143,0 0,0 143,0 

  სხვა ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
0,0 6,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 

  ძირითადი აქტივები  0,0 6,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 

  
მატერიალური 

მარაგები  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ფასეულობები  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
არაწარმოებული 

აქტივები   
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
ფინანსური აქტივების 

ზრდა  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საშინაო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საგარეო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

მონეტარული ოქრო და 

ნასესხობის სპეციალური 

უფლება  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ვალდებულებების კლება  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საშინაო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საგარეო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

06 

03 01 

ავადმყოფთა 

სოციალური დახმარება 
0,0 110,0 0,0 110,0 70,0 0,0 70,0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0,0 0,0     0,0     

  ხარჯები 0,0 110,0 0,0 110,0 70,0 0,0 70,0 

  შრომის ანაზღაურება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
საქონელი და 

მომსახურება 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
ძირითადი კაპიტალის 

მომსახურება 
0,0 0,0     0,0     

  პროცენტი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  სუბსიდიები 0,0 0,0     0,0     

  გრანტები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
სოციალური 

უზრუნველყოფა 
0,0 110,0 0,0 110,0 70,0 0,0 70,0 

  სხვა ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ძირითადი აქტივები  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
მატერიალური 

მარაგები  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ფასეულობები  0,0 0,0     0,0     

  
არაწარმოებული 

აქტივები   
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
ფინანსური აქტივების 

ზრდა  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საშინაო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საგარეო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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მონეტარული ოქრო და 

ნასესხობის სპეციალური 

უფლება  

0,0 0,0     0,0     

  ვალდებულებების კლება  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საშინაო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საგარეო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

06 

03 

02 

სარიტუალო 

მომსახურება (ომის 

ვეტერანთა და 

დევნილთა დაკრძალვის 

ხარჯები) 

3,6 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0,0 0,0     0,0     

  ხარჯები 3,6 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0 

  შრომის ანაზღაურება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
საქონელი და 

მომსახურება 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
ძირითადი კაპიტალის 

მომსახურება 
0,0 0,0     0,0     

  პროცენტი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  სუბსიდიები 0,0 0,0     0,0     

  გრანტები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
სოციალური 

უზრუნველყოფა 
3,6 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0 

  სხვა ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ძირითადი აქტივები  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
მატერიალური 

მარაგები  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ფასეულობები  0,0 0,0     0,0     

  
არაწარმოებული 

აქტივები   
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
ფინანსური აქტივების 

ზრდა  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საშინაო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საგარეო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

მონეტარული ოქრო და 

ნასესხობის სპეციალური 

უფლება  

0,0 0,0     0,0     

  ვალდებულებების კლება  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საშინაო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საგარეო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

06 

03 

03 

ომის ვეტერანთა 

სოციალური 

უზრუნველყოფის 

ხარჯები (9 მაისის 

ერთჯერადი დახმარება) 

6,9 7,0 0,0 7,0 10,0 0,0 10,0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0,0 0,0     0,0     

  ხარჯები 6,9 7,0 0,0 7,0 10,0 0,0 10,0 

  შრომის ანაზღაურება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
საქონელი და 

მომსახურება 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
ძირითადი კაპიტალის 

მომსახურება 
0,0 0,0     0,0     

  პროცენტი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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  სუბსიდიები 0,0 0,0     0,0     

  გრანტები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
სოციალური 

უზრუნველყოფა 
6,9 7,0 0,0 7,0 10,0 0,0 10,0 

  სხვა ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ძირითადი აქტივები  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
მატერიალური 

მარაგები  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ფასეულობები  0,0 0,0     0,0     

  
არაწარმოებული 

აქტივები   
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
ფინანსური აქტივების 

ზრდა  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საშინაო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საგარეო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

მონეტარული ოქრო და 

ნასესხობის სპეციალური 

უფლება  

0,0 0,0     0,0     

  ვალდებულებების კლება  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საშინაო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საგარეო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

06 

03 

04 

მრავალშვილიანი 

ოჯახებისა (4 შვილი და 

მეტი), დედ-მამით 

ობოლი ბავშვების და 100 

წელს გადაცილებულთა 

ერთჯერადი დახმარების 

ხარჯი 

10,3 13,0 0,0 13,0 15,0 0,0 15,0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0,0 0,0     0,0     

  ხარჯები 10,3 13,0 0,0 13,0 15,0 0,0 15,0 

  შრომის ანაზღაურება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
საქონელი და 

მომსახურება 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
ძირითადი კაპიტალის 

მომსახურება 
0,0 0,0     0,0     

  პროცენტი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  სუბსიდიები 0,0 0,0     0,0     

  გრანტები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
სოციალური 

უზრუნველყოფა 
10,3 13,0 0,0 13,0 15,0 0,0 15,0 

  სხვა ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ძირითადი აქტივები  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
მატერიალური 

მარაგები  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ფასეულობები  0,0 0,0     0,0     

  
არაწარმოებული 

აქტივები   
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
ფინანსური აქტივების 

ზრდა  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საშინაო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საგარეო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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მონეტარული ოქრო და 

ნასესხობის სპეციალური 

უფლება  

0,0 0,0     0,0     

  ვალდებულებების კლება  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საშინაო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საგარეო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

06 

03 

05 

უმწეოთა სასადილო და 

ხანდაზმულთა ბინაზე 

მომსახურება 

76,3 90,5 0,0 90,5 90,0 0,0 90,0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0,0 0,0     0,0     

  ხარჯები 76,3 84,5 0,0 84,5 90,0 0,0 90,0 

  შრომის ანაზღაურება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
საქონელი და 

მომსახურება 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
ძირითადი კაპიტალის 

მომსახურება 
0,0 0,0     0,0     

  პროცენტი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  სუბსიდიები 0,0 84,5   84,5 90,0   90,0 

  გრანტები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
სოციალური 

უზრუნველყოფა 
76,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  სხვა ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
0,0 6,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 

  ძირითადი აქტივები  0,0 6,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 

  
მატერიალური 

მარაგები  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ფასეულობები  0,0 0,0     0,0     

  
არაწარმოებული 

აქტივები   
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
ფინანსური აქტივების 

ზრდა  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საშინაო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საგარეო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

მონეტარული ოქრო და 

ნასესხობის სპეციალური 

უფლება  

0,0 0,0     0,0     

  ვალდებულებების კლება  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საშინაო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საგარეო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

06 

03 

06 

 ბავშვის შეძენასთან 

დაკავშირებული 

ერთჯერადი დახმარების 

ხარჯი 

30,7 37,0 0,0 37,0 35,0 0,0 35,0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0,0 0,0     0,0     

  ხარჯები 30,7 37,0 0,0 37,0 35,0 0,0 35,0 

  შრომის ანაზღაურება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
საქონელი და 

მომსახურება 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
ძირითადი კაპიტალის 

მომსახურება 
0,0 0,0     0,0     

  პროცენტი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  სუბსიდიები 0,0 0,0     0,0     

  გრანტები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  სოციალური 30,7 37,0 0,0 37,0 35,0 0,0 35,0 
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უზრუნველყოფა 

  სხვა ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ძირითადი აქტივები  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
მატერიალური 

მარაგები  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ფასეულობები  0,0 0,0     0,0     

  
არაწარმოებული 

აქტივები   
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
ფინანსური აქტივების 

ზრდა  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საშინაო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საგარეო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

მონეტარული ოქრო და 

ნასესხობის სპეციალური 

უფლება  

0,0 0,0     0,0     

  ვალდებულებების კლება  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საშინაო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საგარეო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

06 

03 

07 

უმწეო კატეგორიაზე 

სასმელი წყლის ხარჯის 

ანაზღაურება 

5,3 8,0 0,0 8,0 8,0 0,0 8,0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0,0 0,0     0,0     

  ხარჯები 5,3 8,0 0,0 8,0 8,0 0,0 8,0 

  შრომის ანაზღაურება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
საქონელი და 

მომსახურება 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
ძირითადი კაპიტალის 

მომსახურება 
0,0 0,0     0,0     

  პროცენტი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  სუბსიდიები 0,0 0,0     0,0     

  გრანტები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
სოციალური 

უზრუნველყოფა 
5,3 8,0 0,0 8,0 8,0 0,0 8,0 

  სხვა ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ძირითადი აქტივები  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
მატერიალური 

მარაგები  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ფასეულობები  0,0 0,0     0,0     

  
არაწარმოებული 

აქტივები   
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
ფინანსური აქტივების 

ზრდა  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საშინაო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საგარეო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

მონეტარული ოქრო და 

ნასესხობის სპეციალური 

უფლება  

0,0 0,0     0,0     

  ვალდებულებების კლება  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საშინაო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საგარეო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

06  უმწეოთა ერთჯერადი 64,9 80,0 0,0 80,0 50,0 0,0 50,0 
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04 დახმარება 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0,0 0,0     0,0     

  ხარჯები 64,9 80,0 0,0 80,0 50,0 0,0 50,0 

  შრომის ანაზღაურება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
საქონელი და 

მომსახურება 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
ძირითადი კაპიტალის 

მომსახურება 
0,0 0,0     0,0     

  პროცენტი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  სუბსიდიები 0,0 0,0     0,0     

  გრანტები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
სოციალური 

უზრუნველყოფა 
64,9 80,0 0,0 80,0 50,0 0,0 50,0 

  სხვა ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ძირითადი აქტივები  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
მატერიალური 

მარაგები  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ფასეულობები  0,0 0,0     0,0     

  
არაწარმოებული 

აქტივები   
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
ფინანსური აქტივების 

ზრდა  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საშინაო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საგარეო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

მონეტარული ოქრო და 

ნასესხობის სპეციალური 

უფლება  

0,0 0,0     0,0     

  ვალდებულებების კლება  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საშინაო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საგარეო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

06 

05 

ხანძრითა და სტიქიით 

დაზარალებულთა 

დახმარება 

87,6 68,0 0,0 68,0 40,0 0,0 40,0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0,0 0,0     0,0     

  ხარჯები 87,6 68,0 0,0 68,0 40,0 0,0 40,0 

  შრომის ანაზღაურება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
საქონელი და 

მომსახურება 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
ძირითადი კაპიტალის 

მომსახურება 
0,0 0,0     0,0     

  პროცენტი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  სუბსიდიები 0,0 0,0     0,0     

  გრანტები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
სოციალური 

უზრუნველყოფა 
87,6 68,0 0,0 68,0 40,0 0,0 40,0 

  სხვა ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ძირითადი აქტივები  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
მატერიალური 

მარაგები  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ფასეულობები  0,0 0,0     0,0     

  არაწარმოებული 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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აქტივები   

  
ფინანსური აქტივების 

ზრდა  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საშინაო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საგარეო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

მონეტარული ოქრო და 

ნასესხობის სპეციალური 

უფლება  

0,0 0,0     0,0     

  ვალდებულებების კლება  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საშინაო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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დანართი 4 

ხობის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და 

არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია 

 

ფ
უ

ნქ
ც

ი
ო

ნა
ლ

უ
რ

ი
 კ

ო
დ

ი
 

დასახელება 

2010 

წლი

ს 

ფაქტ

ი 

2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 

სახე

ლმწ

იფო 

ბიუ

ჯეტ

ის 

ფონ

დები

დან 

გამო

ყოფი

ლი 

ტრან

სფერ

ები 

საკუთ

არი 

შემოს

ავლებ

ი 

სახე

ლმწ

იფო 

ბიუ

ჯეტ

ის 

ფონ

დები

დან 

გამო

ყოფი

ლი 

ტრან

სფერ

ები 

საკუთ

არი 

შემოსა

ვლები 

სახე

ლმწ

იფო 

ბიუ

ჯეტ

ის 

ფონ

დები

დან 

გამო

ყოფი

ლი 

ტრან

სფერ

ები 

საკუთ

არი 

შემოსა

ვლები 

701 
საერთო დანიშნულების 

სახელმწიფო მომსახურება 
1 515,2     1 662,4     0,0     1 662,4     2 271,5     0,0     2 271,5     2 275,8     0,0     2 275,8     

7011 

აღმასრულებელი და 

წარმომადგენლობითი 

ორგანოების საქმიანობის 

უზრუნველყოფა, ფინანსური 

და ფისკალური საქმიანობა, 

საგარეო ურთიერთობები 

1 438,3     1 568,0     0,0     1 568,0     2 072,9     0,0     2 072,9     2 167,7     0,0     2 167,7     

70111 

აღმასრულებელი და 

წარმომადგენლობითი 

ორგანოების საქმიანობის 

უზრუნველყოფა 

1 412,8     1 485,7     0,0     1 485,7     1 976,1     0,0     1 976,1     2 076,7     0,0     2 076,7     

70112 
ფინანსური და ფისკალური 

საქმიანობა 
25,5     82,3     0,0     82,3     96,8     0,0     96,8     91,0     0,0     91,0     

70113 საგარეო ურთიერთობები 0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     

7012 
საგარეო ეკონომიკური 

დახმარება 
0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     

70121 

ეკონომიკური დახმარება 

განვითარებად და 

გარდამავალი ეკონომიკის 

მქონე ქვეყნებს  

0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     

70122 

საერთაშორისო 

ორგანიზაციების მეშვეობით 

გაწეული ეკონომიკური 

დახმარება 

0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     

7013 
საერთო დანიშნულების 

მომსახურება 
0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     

70131 
საერთო საკადრო 

მომსახურება 
0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     

70132 

საერთო დანიშნულების 

დაგეგმვა და  სტატისტიკური 

მომსახურება 

0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     

70133 
საერთო დანიშნულების სხვა 

მომსახურება 
0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     

7014 
ფუნდამენტური სამეცნიერო 

კვლევები 
0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     

7015 

გამოყენებითი კვლევები 

საერთო დანიშნულების 

სახელმწიფო მომსახურებაში 

0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     

7016 
ვალთან დაკავშირებული 

ოპერაციები  
65,1     84,9     0,0     84,9     185,7     0,0     185,7     108,1     0,0     108,1     
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7017 

საერთო დანიშნულების 

ფულადი ნაკადები 

მთავრობის სხვადასხვა 

დონეს შორის 

0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     

7018 

სხვა არაკლასიფიცირებული 

საქმიანობა საერთო 

დანიშნულების სახელმწიფო 

მომსახურებაში 

11,8     9,5     0,0     9,5     12,9     0,0     12,9     0,0     0,0     0,0     

702 თავდაცვა 82,8     85,7     0,0     85,7     97,4     0,0     97,4     101,8     0,0     101,8     

703 
საზოგადოებრივი წესრიგი 

და უსაფრთხოება 
335,5     316,1     0,0     316,1     560,5     0,0     560,5     405,9     0,0     405,9     

7031 
პოლიციის სამსახური და 

სახელმწიფო დაცვა 
111,9     61,1     0,0     61,1     168,6     0,0     168,6     0,0     0,0     0,0     

7032 ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა 223,6     255,0     0,0     255,0     391,9     0,0     391,9     405,9     0,0     405,9     

7033 
სასამართლოები და 

პროკურატურა 
0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     

7034 
სასჯელაღსრულების 

დაწესებულებები 
0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     

7035 

გამოყენებითი კვლევები 

საზოგადოებრივი წესრიგისა 

და უსაფრთხოების სფეროში 

0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     

7036 

სხვა არაკლასიფიცირებული 

საქმიანობა საზოგადოებრივი 

წესრიგისა და უსაფრთხოების 

სფეროში 

0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     

704 ეკონომიკური საქმიანობა 2 305,3     1 143,4     925,0     218,4     2 198,9     1 992,3     206,6     40,0     10,0     30,0     

7041 

საერთო ეკონომიკური, 

კომერციული და შრომით 

რესურსებთან 

დაკავშირებული საქმიანობა 

0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     

70411 
საერთო ეკონომიკური და 

კომერციული საქმიანობა 
0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     

70412 
შრომით რესურსებთან 

დაკავშირებული საქმიანობა 
0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     

7042 

სოფლის მეურნეობა, სატყეო 

მეურნეობა, მეთევზეობა და 

მონადირეობა 

1 750,8     932,3     871,0     61,3     1 092,3     1 092,3     0,0     10,0     10,0     0,0     

70421 სოფლის მეურნეობა 1 750,8     932,3     871,0     61,3     1 092,3     1 092,3     0,0     10,0     10,0     0,0     

70422 სატყეო მეურნეობა 0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     

70423 
მეთევზეობა და 

მონადირეობა 
0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     

7043 სათბობი და ენერგეტიკა 0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     

70431 

ნახშირი და სხვა 

სახის მყარი მინერალური 

საწვავი 

0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     

70432 
ნავთობი და 

ბუნებრივი აირი 
0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     

70433 ბირთვული საწვავი 0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     

70434 სხვა სახის საწვავი 0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     

70435 ელექტროენერგეტიკა 0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     

70436 
არაელექტრული (მზის, 

ქარის, წყლის) ენერგია 
0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     

7044 

სამთომომპოვებელი და 

გადამამუშავებელი 

მრეწველობა, მშენებლობა  

0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     

70441 

მინერალური რესურსების 

მოპოვება, მინერალური 

საწვავის გარდა 

0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     

70442 
გადამამუშავებელი 

მრეწველობა 
0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     

70443 მშენებლობა 0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     

7045 ტრანსპორტი 554,5     211,1     54,0     157,1     1 106,6     900,0     206,6     30,0     0,0     30,0     

70451 
საავტომობილო 

ტრანსპორტი და გზები 
554,5     211,1     54,0     157,1     1 106,6     900,0     206,6     30,0     0,0     30,0     

70452 
საზღვაო 

ტრანსპორტი 
0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     

70453 სარკინიგზო ტრანსპორტი 0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     

70454 საჰაერო ტრანსპორტი 0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     
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70455 
მილსადენები და სხვა სახის 

სატრანსპორტო საშუალებები 
0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     

7046 კავშირგაბმულობა 0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     

7047 ეკონომიკის სხვა დარგები 0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     

70471 
ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, 

შენახვა და დასაწყობება 
0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     

70472 
სასტუმროები და 

რესტორნები 
0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     

70473 ტურიზმი 0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     

70474 
მრავალმიზნობრივი 

განვითარების პროექტები 
0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     

7048 

გამოყენებითი კვლევები 

ეკონომიკური საქმიანობის 

სფეროში 

0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     

70481 

გამოყენებითი კვლევები 

საერთო ეკონომიკურ, 

კომერციულ და შრომით 

რესურსებთან დაკავშირებულ 

საქმიანობაში 

0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     

70482 

გამოყენებითი კვლევები 

სოფლის მეურნეობაში, 

სატყეო მეურნეობაში, 

მეთევზეობასა და 

მონადირეობაში 

0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     

70483 
გამოყენებითი კვლევები 

სათბობსა და ენერგეტიკაში 
0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     

70484 

გამოყენებითი კვლევები 

სამთომომპოვებელ და 

გადამამუშავებელ 

მრეწველობასა და 

მშენებლობაში 

0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     

70485 
გამოყენებითი კვლევები 

ტრანსპორტის სფეროში 
0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     

70486 
გამოყენებითი კვლევები 

კავშირგაბმულობის სფეროში 
0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     

70487 

გამოყენებითი კვლევები სხვა 

სახის ეკონომიკურ 

საქმიანობაში 

0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     

7049 

სხვა არაკლასიფიცირებული 

საქმიანობა ეკონომიკურ 

საქმიანობაში 

0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     

705 გარემოს დაცვა 902,9     620,6     45,5     575,1     715,2     144,7     570,5     612,4     0,0     612,4     

7051 

ნარჩენების შეგროვება, 

გადამუშავება და 

განადგურება 

0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     

7052 ჩამდინარე წყლების მართვა 80,0     94,7     45,5     49,2     189,7     144,7     45,0     0,0     0,0     0,0     

7053 
გარემოს დაბინძურების 

წინააღმდეგ ბრძოლა 
822,9     525,9     0,0     525,9     525,5     0,0     525,5     612,4     0,0     612,4     

7054 
ბიომრავალფეროვნებისა და 

ლანდშაფტების დაცვა 
0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     

7055 
გამოყენებითი კვლევები 

გარემოს დაცვის სფეროში 
0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     

7056 

სხვა არაკლასიფიცირებული 

საქმიანობა გარემოს დაცვის 

სფეროში 

0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     

706 
საბინაო-კომუნალური 

მეურნეობა 
533,5     297,6     20,6     277,0     499,5     95,7     403,8     5,0     0,0     5,0     

7061 ბინათმშენებლობა 0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     

7062 
კომუნალური 

მეურნეობის განვითარება 
0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     

7063 წყალმომარაგება 328,0     37,4     14,1     23,3     67,4     4,4     63,0     5,0     0,0     5,0     

7064 გარე განათება 0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     

7065 

გამოყენებითი კვლევები 

საბინაო-კომუნალურ 

მეურნეობაში 

0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     

7066 

სხვა არაკლასიფიცირებული 

საქმიანობა საბინაო-

კომუნალურ მეურნეობაში 

205,5     260,2     6,5     253,7     432,1     91,3     340,8     0,0     0,0     0,0     

707 ჯანმრთელობის დაცვა 121,3     125,5     0,0     125,5     129,9     0,0     129,9     129,9     0,0     129,9     
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7071 

სამედიცინო პროდუქცია, 

მოწყობილობები და 

აპარატები 

0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     

70711 ფარმაცევტული პროდუქცია 0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     

70712 სხვა სამედიცინო პროდუქცია 0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     

70713 

თერაპიული დანიშნულების 

მოწყობილობები და 

აპარატები 

0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     

7072 
ამბულატორიული 

მომსახურება 
42,9     45,6     0,0     45,6     49,3     0,0     49,3     49,9     0,0     49,9     

70721 

ზოგადი პროფილის 

ამბულატორიული 

მომსახურება 

0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     

70722 

სპეციალიზებული 

ამბულატორიული 

მომსახურება 

0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     

70723 
სტომატოლოგიური 

მომსახურება 
0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     

70724 
საშუალო სამედიცინო 

პერსონალის მომსახურება 
42,9     45,6     0,0     45,6     49,3     0,0     49,3     49,9     0,0     49,9     

7073 
საავადმყოფოების 

მომსახურება 
0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     

70731 

ზოგადი პროფილის 

საავადმყოფოების 

მომსახურება 

0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     

70732 

სპეციალიზებული 

საავადმყოფოების 

მომსახურება 

0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     

70733 

სამედიცინო ცენტრებისა და 

სამშობიარო სახლების 

მომსახურება 

0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     

70734 

სანატორიუმებისა და 

გამაჯანსაღებელი სახლების 

მომსახურება 

0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     

7074 
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის 

მომსახურება 
78,4     79,9     0,0     79,9     80,6     0,0     80,6     80,0     0,0     80,0     

7075 

გამოყენებითი კვლევები 

ჯანმრთელობის დაცვის 

სფეროში 

0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     

7076 

სხვა არაკლასიფიცირებული 

საქმიანობა ჯანმრთელობის 

დაცვის სფეროში 

0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     

708 
დასვენება, კულტურა და 

რელიგია 
808,0     857,7     0,0     857,7     989,5     0,0     989,5     996,5     0,0     996,5     

7081 
მომსახურება დასვენებისა და 

სპორტის სფეროში 
339,2     333,9     0,0     333,9     447,2     0,0     447,2     461,6     0,0     461,6     

7082 
მომსახურება კულტურის 

სფეროში 
421,0     476,9     0,0     476,9     477,7     0,0     477,7     474,6     0,0     474,6     

7083 
ტელერადიომაუწყებლობა და 

საგამომცემლო საქმიანობა 
39,4     40,0     0,0     40,0     45,5     0,0     45,5     44,9     0,0     44,9     

7084 
რელიგიური და სხვა სახის 

საზოგადოებრივი საქმიანობა 
8,4     6,9     0,0     6,9     19,1     0,0     19,1     15,4     0,0     15,4     

7085 

გამოყენებითი კვლევები 

დასვენების, კულტურისა და 

რელიგიის სფეროში 

0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     

7086 

სხვა არაკლასიფიცირებული 

საქმიანობა დასვენების, 

კულტურისა და რელიგიის 

სფეროში 

0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     

709 განათლება 1 617,6     1 100,5     7,5     1 093,0     1 074,0     0,0     1 074,0     1 053,9     0,0     1 053,9     

7091 სკოლამდელი აღზრდა 1 111,0     664,6     0,0     664,6     616,5     0,0     616,5     648,9     0,0     648,9     

7092 ზოგადი განათლება 215,8     67,9     7,5     60,4     56,0     0,0     56,0     0,0     0,0     0,0     

70921 
დაწყებითი ზოგადი 

განათლება 
0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     

70922 საბაზო ზოგადი განათლება 0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     

70923 საშუალო ზოგადი განათლება 215,8     67,9     7,5     60,4     56,0     0,0     56,0     0,0     0,0     0,0     

7093 პროფესიული განათლება 0,0     52,2     0,0     52,2     96,4     0,0     96,4     95,0     0,0     95,0     

7094 უმაღლესი განათლება 0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     
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70941 
უმაღლესი პროფესიული 

განათლება 
0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     

70942 
უმაღლესი აკადემიური 

განათლება 
0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     

7095 
უმაღლესისშემდგომი 

განათლება 
0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     

7096 
განათლების სფეროს 

დამხმარე მომსახურება 
0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     

7097 
გამოყენებითი კვლევები 

განათლების სფეროში 
0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     

7098 

სხვა არაკლასიფიცირებული 

საქმიანობა განათლების 

სფეროში 

290,8     315,8     0,0     315,8     305,1     0,0     305,1     310,0     0,0     310,0     

710 სოციალური დაცვა 235,1     285,6     0,0     285,6     418,5     0,0     418,5     323,0     0,0     323,0     

7101 

ავადმყოფთა და 

შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე პირთა 

სოციალური დაცვა 

58,3     0,0     0,0     0,0     110,0     0,0     110,0     70,0     0,0     70,0     

71011 
ავადმყოფთა სოციალური 

დაცვა 
58,3     0,0     0,0     0,0     110,0     0,0     110,0     70,0     0,0     70,0     

71012 

შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე პირთა 

სოციალური დაცვა 

0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     

7102 
ხანდაზმულთა სოციალური 

დაცვა 
0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     

7103 
მარჩენალდაკარგულ პირთა 

სოციალური დაცვა 
0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     

7104 
ოჯახებისა და ბავშვების 

სოციალური დაცვა 
91,0     105,9     0,0     105,9     130,0     0,0     130,0     100,0     0,0     100,0     

7105 
უმუშევართა სოციალური 

დაცვა 
0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     

7106 
საცხოვრებლით 

უზრუნველყოფა 
0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     

7107 

სოციალური გაუცხოების 

საკითხები, რომლებიც არ 

ექვემდებარება 

კლასიფიკაციას 

72,0     76,3     0,0     76,3     90,5     0,0     90,5     90,0     0,0     90,0     

7108 

გამოყენებითი კვლევები 

სოციალური დაცვის 

სფეროში 

0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     

7109 

სხვა არაკლასიფიცირებული 

საქმიანობა სოციალური 

დაცვის სფეროში 

13,8     103,4     0,0     103,4     88,0     0,0     88,0     63,0     0,0     63,0     

  სულ 8 457,2     6 495,1     998,6     5 496,5     8 954,9     2 232,7     6 722,2     5 944,2     10,0     5 934,2     

 

 
 


