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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N1 

2012 წლის 9 იანვარი 

ქ. ხობი 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ 

 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის თანახმად: 

1. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის სამუშაო გეგმა თანახმად 

დანართისა. 

2. დაევალოს ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიებს და ხობის მუნიციპალიტეტის 

გამგეობას განსახილველი საკითხების მომზადება სამუშაო გეგმით გათვალისწინებულ ვადებში. 

3. კონტროლი განკარგულების შესრულებაზე დაევალოს საკრებულოს სამანდატო-საპროცედურო 

საკითხთა კომისიას. 

4. განკარგულება ძალაში შევიდეს ხელმოწერისთანავე. 

5. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით, ხობის რაიონულ სასამართლოში ერთი თვის ვადაში (მისამართი: ქ. ხობი. 

ცოტნე დადიანის ქ. N192). 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                     მამუკა ჭოხონელიძე 
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დანართი 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2012  წლის 9 იანვრის N1 განკარგულებისა 

 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის სამუშაო გეგმა 

 

N 
მოსამზადებელი და განსახილველი 

საკითხის დასახელება 

განხილვის 

ვადა 

პასუხისმგებელი 

საკითხის მომზადებაზე 

პასუხისმგებელი 

შესრულებაზე 

1 2 3 4 5 

 

საკრებულოს დებულების 

(რეგლამენტის) პროექტის განხილვა 

და დამტკიცება 

I 

კვარტალი 

საკრებულოს 

იურიდიულ საკითხთა 

და ადამიანის 

უფლებათა დაცვის 

კომისია 

საკრებულოს 

იურიდიულ საკითხთა 

და ადამიანის 

უფლებათა დაცვის 

კომისია 

 

საკრებულოს კომისიების 

დებულებების პროექტების განხილვა 

და დამტკიცება 

I 

კვარტალი 

საკრებულოს 

შესაბამისი კომისია 

საკრებულოს 

იურიდიულ საკითხთა 

და ადამიანის 

უფლებათა დაცვის 

კომისია 

 

2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის 

შესრულების შესახებ ინფორმაციის 

მოსმენა 

I 

კვარტალი 
გამგეობა 

საკრებულოს 

საფინანსო-სარევიზიო 

კომისია 

 

გამგეობის მიერ 2011 წლის 

განმავლობაში გაწეული მუშაობის 

შესახებ ანგარიშის მოსმენა 

I 

კვარტალი 
გამგეობა 

საკრებულოს 

სამანდატო-

საპროცედურო 

საკითხთა კომისია 

 

თვითმმართველი ერთეულის  

იურიდიული პირების მიერ 2011 

წლის განმავლობაში გაწეული 

მუშაობის შესახებ ანგარიშების 

მოსმენა 

I 

კვარტალი 

შესაბამისი 

იურიდიული პირი 

საკრებულოს 

სამანდატო-

საპროცედურო 

საკითხთა კომისია 

 

საკრებულოს კომისიების მიერ 2011  

წლის განმავლობაში გაწეული 

მუშაობის შესახებ ანგარიშების 

მოსმენა 

I 

კვარტალი 

საკრებულოს 

შესაბამისი კომისია 

საკრებულოს 

შესაბამისი კომისია 

 

საკრებულოს მიერ 2011 წლის 

განმავლობაში გაწეული მუშაობის 

შესახებ ანგარიშის მოსმენა 

I 

კვარტალი 

საკრებულოს 

თავმჯდომარე 

საკრებულოს 

თავმჯდომარე 

 

არასასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის ნორმატიული 

ფასის დადგენა 

I 

კვარტალი 

საკრებულოს 

ეკონომიკური 

განვითარების 

საკითხთა კომისია 

საკრებულოს 

ეკონომიკური 

განვითარების 

საკითხთა კომისია 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის 

ადგილობრივი ბიუჯეტის 

შესრულების ანგარიშის განხილვა და 

დამტკიცება 

II 

კვარტალი 
გამგეობა 

საკრებულოს 

საფინანსო-სარევიზიო 

კომისია 

 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

შეკრებების, მიტინგების, 

დემონსტრაციების მარეგულირებელი 

ნორმების დადგენა 

II 

კვარტალი 

საკრებულოს 

იურიდიულ საკითხთა 

და ადამიანის 

უფლებათა დაცვის 

კომისია 

საკრებულოს 

იურიდიულ საკითხთა 

და ადამიანის 

უფლებათა დაცვის 

კომისია 
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1 2 3 4 5 

 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

არსებული სასაფლაოების მოწყობისა 

და მოვლა-პატრონობის ზოგადი 

წესის დადგენა 

III 

კვარტალი 

საკრებულოს 

ეკონომიკური 

განვითარების 

საკითხთა კომისია; 

საკრებულოს 

იურიდიულ საკითხთა 

და ადამიანის 

უფლებათა დაცვის 

კომისია 

საკრებულოს 

ეკონომიკური 

განვითარების 

საკითხთა კომისია; 

საკრებულოს 

იურიდიულ საკითხთა 

და ადამიანის 

უფლებათა დაცვის 

კომისია 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის 

ადგილობრივი ბიუჯეტის 6 თვის 

შესრულების ანგარიშის განხილვა 

III 

კვარტალი 
გამგეობა 

საკრებულოს 

საფინანსო-სარევიზიო 

კომისია 

 

გამგეობის მიერ 2012 წლის 6 თვის 

განმავლობაში გაწეული მუშაობის 

შესახებ ანგარიშის მოსმენა 

III 

კვარტალი 
გამგეობა 

საკრებულოს 

სამანდატო-

საპროცედურო 

საკითხთა კომისია 

 

საკრებულოს კომისიების მიერ 2012 

წლის 6 თვის განმავლობაში გაწეული 

მუშაობის შესახებ ანგარიშების 

მოსმენა 

III 

კვარტალი 

საკრებულოს 

შესაბამისი კომისია 

საკრებულოს 

შესაბამისი კომისია 

 

თვითმმართველი ერთეულის 

იურიდიული პირების მიერ 2012 

წლის 6 თვის განმავლობაში გაწეული 

მუშაობის შესახებ ანგარიშების 

მოსმენა 

III 

კვარტალი 

შესაბამისი 

იურიდიული პირი 

საკრებულოს 

სამანდატო-

საპროცედურო 

საკითხთა კომისია 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის 2013  წლის 

ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტის 

განხილვა და დამტკიცება 

IV 

კვარტალი 
გამგეობა 

საკრებულოს 

საფინანსო-სარევიზიო 

კომისია 

 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

არსებული ქუჩების სახელდება და 

ნუმერაცია 

შესაბამისი 

ორგანოები

დან 

მასალების 

წარმოდგენ

ისთანავე 

გამგეობა 

საკრებულოს 

ეკონომიკური 

განვითარების 

საკითხთა კომისია 

 

სხვა მიმდინარე და ინიციირების 

წესით შემოსული საკითხების 

განხილვა 

სისტემატუ

რად; 

დადგენილ 

ვადებში 

 
საკრებულოს 

შესაბამისი კომისია 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N2 

2012 წლის 9 იანვარი 

ქ. ხობი 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის   ადგილობრივი  შესყიდვების   გეგმის დამტკიცების  შესახებ 

 

  1. „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე 

მუხლის  პირველი პუნქტის „ტ“ ქვეპუნქტის  შესაბამისად დამტკიცდეს:     

ა) „ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა 2012 წლის   

ადგილობრივი შესყიდვების გეგმა“ თანახმად  N1 დანართისა; 

ბ) „ა(ა)იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის“ 2012 წლის ადგილობრივი   

შესყიდვების გეგმა“ თანახმად N2 დანართისა; 

გ) „ა(ა)იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანების“ 2012 წლის   

ადგილობრივი   შესყიდვების გეგმა“ თანახმად N3 დანართისა; 

დ) „ა(ა)იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის განათლების ცენტრის“ 2012 წლის ადგილობრივი   

შესყიდვების გეგმა“ თანახმად N4 დანართისა; 

ე) „ა(ა)იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი კოლხეთის“ 2012 წლის 

ადგილობრივი შესყიდვების გეგმა“ თანახმად N5 დანართისა; 

ვ) „შპს „ხობი დასუფთავება და განათებას“ 2012 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმა“ 

თანახმად N6 დანართისა; 

ზ) „შპს „ხობის მოამბეს“ 2012 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმა“ თანახმად N7  

დანართისა; 

თ) „ა(ა)იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის“ 2012 წლის   

ადგილობრივი შესყიდვების გეგმა“ თანახმად N8 დანართისა; 

ი) „ა(ა)იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის პროფესიული სწავლების ცენტრის“ 2012 წლის   

ადგილობრივი შესყიდვების გეგმა“ თანახმად N9 დანართისა; 

კ) „ა(ა)იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლის“ 2012 წლის  ადგილობრივი 

შესყიდვების გეგმა“ თანახმად N10 დანართისა; 

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე. 

3. განკარგულება  შეიძლება  გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით, ხობის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი: ქ.  ხობი. ცოტნე დადიანის ქ.  

N192) 
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დანართი 1 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2012  წლის 9 იანვრის N2 განკარგულებისა 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების  

2012 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმა 

 

N 
დანაყოფის 

კოდი 
დანაყოფის დასახელება 

სავარაუდო 

ღირებულება 

შესყიდვის 

საშუალება 

შესყიდვის 

დაწყების 

სავარაუდო 

ვადები 

შესყიდვის 

ობიექტის 

მიწოდების 

სავარაუდო 

ვადა 

    დეკორატიული მცენარე 1000 
 

მარტი-ივნისი I-II კვარტ. 

    გათბობის ხარჯი 5625 
 

ოქტომბერი IV კვარტ. 

1 034 
მეტყევეობისა და ხე-ტყის 

პროდუქტები 
6625 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდ. 

მარტ-

ოქტომბერი 

I-IV 

კვარტ. 

    
ბენზინი 148500 

 
იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. დიზელი 12936 
 

2 091 საწვავი 161436 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდ. 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 

    ელექტროენერგიის ხარჯი 43644 
   

3 093 
ელექტრო, სითბური, მზისა 

და ბირთვული ენერგია 
43644 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 

    ქლორის მჟავა 226 
   

4 144 
მარილისა და სუფთა 

ნატრიუმის ქლორიდი 
226,00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 

    სახეხი 19 
   

5 148 
სხვადასხვა არალითონური 

მინერალური პროდუქტი 
19 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 

  

  
სამხედრო ფორმა 

კომუფლირებული 
205 

   

  ცეცხლგამძლე ფორმა 3600 
   

  
სპეციალური ხელთათმანი 

(სამუშაო) 
80 

   

  სამაშველო ხელთათმანი 180 
   

6 181 

სამუშაო ტანსაცმელი, 

სპეცტანსაცმელი და 

აქსესუარები 

4065 
გამარტ. 

შესყიდვა 

ივლისი-

ნოემბერი 

III-IV 

კვარტ. 

  

  ქურთუკ-შარვალი 5520 
   

  
დისპეჩერის ჟილეტი 

(სახელოს გარეშე) 
250 

   

  კეპი 315 
   

  წყალგაუმტარი პლაში 140 
   

7 182 გარე ტანსაცმელი 6225 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდ. 

ივლის-

ნოემბერი 

III-IV 

კვარტ. 

  
  მაისური 540 

   
      

   

8 183 სამოსი 540 
გამარტ. 

შესყიდვა 

ივლის-

ნოემბერი 

III-IV 

კვარტ. 

    ხელთათმანი 94 
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რეზინის ხელთათმანი 98 
   

სამაშველო ჩაფხუტი 440 
   

სახანძრო ჩაფხუტი 1380 
   

    
   

9 184 
სპეციალური ტანსაცმელი და 

აქსესუარები 
2012 

გამარტ. 

შესყიდვა 

ივლის-

ნოემბერი 

III-IV 

კვარტ. 

    კედლის საათი 120 
   

10 185 
სამკაულები, საათები და 

მონათესავე ნივთები 
120 

გამარტ. 

შესყიდვა 
მარტი I კვარტ. 

  

  
ფეხსაცმელი სამხედრო 

მაღალყელიანი 
493,5 

   

  სამუშაო ფეხსაცმელი 1200 
   

  
დისპეჩერებისათვის სამუშაო 

ფეხსაცმელი 
795 

   

  ჩექმა მაღალყელიანი  281,5 
   

      
   

11 188 ფეხსაცმელი 2770 
გამარტ. 

შესყიდვა 

ივლის-

ნოემბერი 

III-IV 

კვარტ. 

    
საკადასტრო რუკების 

დამზადება 
20000 

   

12 221 
ნაბეჭდი წიგნები, ბროშურები 

და საინფორმაციო ფურცლები 
20000 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდ. 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 

    

„სსმ“-ში ნორმატიული 

აქტების გამოქვეყნების 

ხარჯები 

10000 
   

„24 საათი“ 312 
   

„კვირის პალიტრა“ 52 
   

„ხობის მოამბე“ 4204,8 
   

„დედაქალაქი და რეგიონი“ 300 
   

„ეგრისის მაცნე“ 2500 
   

„ბიზნესი და კანონმდებლობა“ 120 
   

„ეკონომიკსი“ 36 
   

„სიტყვა და საქმე“ 150 
   

„საქართველოს ეკონომიკა“ 54 
   

„საკანონმდებლო მაცნე“ 600 
   

გამოცემა „ფაქტები 

საქართველოს რეგიონები 2011“ 
600 

   

    
   

13 222 

გაზეთები, სამეცნიერო 

ჟურნალები, პერიოდიკა და 

ჟურნალები 

18928,8 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 

    

ფაილი 862 
   

საქაღალდე (ცელულოიდის) 285 
   

დამჭერიანი საქაღალდე 73 
   

ბლოკნოტი 929 
   

რვეული პატარა 23 
   

საკანცელარიო რვეული 542 
   

ბრძანებების წიგნი 59 
   

კორესპონდენციის აღრიცხვის 

ჟურნალი 
394 

   

მატერიალურ ფასეულობათა 

დავთარი 
40 

   

მიმდინარე ანგარიშსწორების 

დავთარი (100 ფურცლიანი) 
30 
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წიგნი მთავარი დავთარი 10 
   

    
   

14 228 

ქაღალდის ან მუყაოს 

სარეგისტრაციო 

ჟურნალები/წიგნები, 

საბუღალტრო წიგნები, 

ფორმები და სხვა ნაბეჭდი 

საკანცელარიო ნივთები 

3247 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 

    

ფერადი ფლომასტერი 4 
   

საკანცელარიო ჟურნალი 155 
   

საკანცელარიო დანა 90 
   

საქაღალდე თარო 165 
   

ფანქარი 151 
   

მარკერი 224 
   

საშლელი 25,5 
   

ასაკინძი ლენტი 7 
   

საკანცელარიო ნივთების 

ჩასაწყობი 
600 

   

კალკულატორი 665 
   

ფაქსის ქაღალდი 94 
   

კონვერტი  DL 150 
   

კონვერტი A4 107 
   

კონვერტი A5 70 
   

კონვერტი პატარა 10 
   

საქმის ყდა 35 
   

ჭიკარტი 38 
   

კლიპსი 199 
   

სახაზავი 44,1 
   

სტიკერი (სანიშნე ქაღალდი) 405 
   

სტიკერი (მწებავი) 335 
   

ანტისტეპლერი 60 
   

წაწუნა 4 
   

მაგიდის კალენდრის დაფა 48 
   

სკოჩი (დიდი) 95 
   

მაგიდის კალენდარი 191 
   

დასაწებებელი ლენტი 5 
   

სტეპლერის ტყვიები 286,5 
   

სტეპლერი პატარა 125 
   

სტეპლერი საშუალო 348 
   

სტეპლერი დიდი 155 
   

ბაინდერი 1395 
   

საქაღალდე (სწრაფჩამკერი) 415 
   

დირაკოლი 106 
   

დირაკოლი დიდი 50 
   

წებო 287 
   

ქაღალდის სამაგრი 27,5 
   

კორექტორი 372 
   

ბეჭდის ბალიში 12 
   

ლენტი ოქმებისათვის 1 
   

ფანქრის სათლელი 33 
   

ბურთულიანი კალამი 523 
   

ბურთულიანი კალამი 193,5 
   

ქაღალდის სამაგრი (სკრეპი) 45 
   

ფაილებიანი საქაღალდე 609,5 
   

საფანქრე ჭიქა 10 
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მაგიდის კომპლექტი 50 
   

ქაღალდი საბეჭდი А4 

80გრ./500 
11510 

   

ქაღალდი საწერი А4 45გრ./200 549 
   

ქაღალდი საწერი А3 40 
   

ქაღალდი მოწმობებისთვის 90 
   

ფერადი ქაღალდი 65 
   

საოქმე ქაღალდი 40 
   

ასლგადამღები 300 
   

ბეჭედი, შტამპი 50 
   

მაგნიტური დაფა 100 
   

ქსეროქსი 2000 
   

    
   

15 301 

საოფისე მანქანები, 

კომპიუტერების, პრინტერების 

და ავეჯის გარდა 

23764,6 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდ. 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 

    

dvd დისკი 685 
   

cd  დისკი 287 
   

ფლეშმეხსიერება 835 
   

პრინტერი 400 
   

კარტ-რაიდერი 20 
   

სკანერი 225 
   

კომპიუტერის გარე მყარი 

დისკი 
400 

   

„უპეეს“-ი 720 
   

კარტრიჯის შეძენა (LAZERJET 

1020-1005) 
5170 

   

ქსეროქსის კარტრიჯის შეძენა 2100 
   

კარტრიჯის (ფერადი) შეძენა 240 
   

კარტრიჯის შეძენა 1700 
   

საოფისე ტექნიკის 

სათადარიგო ნაწილების 

შეძენა 

1000 
   

კომპიუტერის კომპლექტი 27600 
   

    
   

16 302 
კომპიუტერული 

მოწყობილობები და მარაგი 
41382 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდ. 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 

        
   

17 311 

ელექტრონული ძრავები, 

გენერატორები და 

ტრანსფორმატორები 

0 
   

    

ადაპტორი (დამცავი) 200 
   

ელექტროგადამყვანი (დიდი) 110 
   

,,სკოპი" სადენის სამაგრი 45 
   

ავტომატური ამომმრთველი 100 
   

    
   

18 312 

ელექტროენერგიის 

გამანაწილებელი და 

საკონტროლო აპარატურა 

455 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 

    

ელექტროგამაგრძელებელი 1119 
   

ელექტროგამანაწილებელი 228 
   

როზეტი 175 
   

ჩამრთველი 90 
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19 313 
იზოლირებული მავთული და 

კაბელი 
1612 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 

    

ელემენტი 116 
   

ელემენტი (მეგაფონის) 24 
   

ფოტოაპარატის ელემენტი 128 
   

20 314 

აკუმულატორები, პირველადი 

ელემენტები და პირველადი 

ბატარეები 

268 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 

    

ნათურა 628 
   

წერტილოვანი ნათურა 200 
   

გარე განათების ნათურა 100 
   

    
   

21 315 

გასანათებელი 

მოწყობილობები და 

ელექტრონათურები 

928 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 

    

ელექტროშედუღების ჩხირი 80 
   

საიზოლაციო ლენტი 9 
   

ელექტროინდიკატორი 15 
   

22 316 
ელეტრომოწყობილობები და 

აპარატურა 
104 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 

    

სატელეფონო ბარათების 

შეძენა 
21020 

   

კონდესატორი 200 
   

23 317 

ელექტრონული, 

ელექტრომექანიკური და 

ელექტროტექნიკური 

მომარაგება 

21220 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 

    მობილური ტელეფონი 1360 
   

24 322 

რადიო-ტელეფონის, რადიო-

ტელეგრაფის, რადიო-

მაუწყებლობის და 

სატელევიზიო გადამცემი 

აპარატურა 

1360 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 

    

ვიდეოკასეტა 870 
   

გარე მიკროფონი 20 
   

შტატივი 150 
   

ვიდეოკამერა 4000 
   

შტატივი 500 
   

ტელევიზორი 1000 
   

მიკროფონი 500 
   

ხელის რადიოსადგური 2400 
   

ვიდეოტექნიკა 8000 
   

25 323 

ტელე - და რადიომიმღებები 

და ხმის ან ვიდეო ჩამწერები 

ან რეპროდუქცირების 

აპარატურა 

17440 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 

      0 
   

26 324 ქსელები 0 
   

  

  მოდემი (მაგთიფიქსის) 325 
   

  ტელეფონი (სტაციონარული) 345 
   

  
სატელიტური კავშირის 

მოწყობილობა 
10000 

   

  ტელეფონი (ეკრანით) 50 
   

  
სატელიტური ანტენის 

რესივერი 
60 
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27 325 
სატელეკომუკნიკაციო 

მოწყობილობები და მარაგები 
10780 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 

    

საპონი 148 
   

სარეცხი საპონი 45,2 
   

ტუალეტის ქაღალდი 310 
   

პირსახოცი 35 
   

    
   

28 337 
პირადი ჰიგიენის 

პროდუქტები 
538,2 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 

  
  ავტომობილი (მსუბუქი) 155000 

 
მარტი 

 
  ავტომობილი (პიკაპი) 50000 

 
თებერვალი 

 

29 341 
ძრავიანი სატრანსპორტო 

საშუალებები 
205000 

ელექტრ. 

ტენდერი 

თებერვ.-

მარტი 
I კვარტ. 

    სათადარიგო ნაწილები 50590 
   

30 343 

ნაწილები და აქსესუარები 

სატრანსპორტო 

საშუალებებისა და მათი 

ძრავებისათვის 

50590 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 

        
   

31 345 გემები და ნავები 0 
   

        
   

32 351 

საგანგებო სიტუაციებისა და 

უსაფრთხოების 

მოწყობილობები 

0 
   

    

იატაკის საწმენდი ჯოხი 240 
   

დროშა (საქართველოს) 520 
   

დროშა (ევროკავშირის) 360 
   

    
   

33 358 
ინდივიდუალური და 

დამხმარე მოწყობილობები 
1120 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 

    

ციფრული ფოტოაპარატი 350 
   

ვიდეოპროექტორი 2000 
   

ვიდეოპროექტორის ეკრანი 600 
       
   

34 386 ოპტიკური ხელსაწყოები 2950 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 

    

რკინის კარადა 400 
   

კომპიუტერის მაგიდა 680 
   

ტელევიზორის მაგიდა 150 
   

საოფისე თარო 320 
   

სამუშაო მაგიდა 900 
   

სავარძელი 500 
   

კომპიუტერის სკამი 640 
   

სკამი 5220 
   

ტახტი 300 
   

საოფისე სავარძელი 

(მბრუნავი) 
2730 

   

ლეიბი 750 
   

ადიალა 100 
   

მაგიდა მისადგმელით 2500 
   

    
   

35 391 ავეჯი 15190 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 

    ტუშის კალამი 202 
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მაკრატელი 61 
   

სურათის ჩარჩო 550 
   

ყვავილის ქოთანი 130 
   

სათლი 110 
   

ცოცხი 1108 
   

აქანდაზი 70 
   

ღრუბელი 2,5 
   

სანთელი 10 
   

იატაკის ჯაგრისი 10 
   

ნაგვის ყუთი 606,2 
   

თეთრეულის კომპლექტი 600 
   

    
   

36 392 ავეჯეულობა 3459,7 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 

    

ფარდა 200 
   

ხელსახოცი 169 
   

ტილო იატაკის საწმენდი 277,5 
   

ტილო მაგიდის 668 
   

მინის საწმენდი 221 
   

ფეხსაწმენდი თექა 140 
       
   

37 395 ქსოვილის ნივთები 1675,5 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 

    

მაცივარი 300 
   

წყლის გამაცხელებელი 

(პორტერი) 
150 

   

ელექროღუმელი 

(გამათბობელი) 
60 

   
    

   

38 397 საოჯახო ტექნიკა 510 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 

    

სარეცხი ჟელე 308 
   

ავეჯის საწმენდი სითხე 100 
   

სარეცხი სითხე (მჟავა) 64 
   

საცხი (იატაკის 

საპრიალებელი) 
175 

   

ჟალუზის საწმენდი 55 
   

დეზოდორი 300 
   

ტუალეტის საწმენდი (იხვი) 200 
   

    
   

39 398 
საწმენდი და საპრიალებელი 

პროდუქტები 
1202 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 

  
  

სასმელი წყლის შეზიდვა 

ყულევში 
15000 

   

  წყლის ხარჯი 8690 
   

40 411 ბუნებრივი წყალი 23690 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 

  
  ჟალუზი 400 

   
  კონდიციონერი 1900 

   

41 425 

გამაგრილებელი და 

სავენტილაციო 

მოწყობილობები 

2300 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 

    ელექტრობურღი 100 
   

42 431 სამთო მანქანები 100 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 

    ლურსმანი 15 
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ლამინირებული პარკეტი 450 

    

43 441 
კონსტრუქციის მასალები და 

ანალოგიური ნივთები/საგნები 
465 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 

  

  
არქივის კებე (სადურგლო 

ნაკეთობა) 
50 

   

  
ტუმბოები (სადურგლო 

ნაკეთობა) 
50 

   

  
დასადგამი თაროები 

(სადურგლო ნაკეთობა) 
220 

   

  
კარები ხის (სადურგლო 

ნაკეთობა) 
500 

   

  
არქივის თაროები (სადურგლო 

ნაკეთობა) 
1750 

   

      
   

44 442 სტრუქტურული მასალები 2570 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ- 

ივნისი 
I-II კვარტ. 

        
   

45 443 
კაბელი, მავთული და მათთან 

დაკავშირებული მასალები 
0 

   

    

კარადა 300 
   

წყლის ონკანი 240 
   

ლულა ა 51 მ 300 
   

ლულა ბ 51 მ 330 
   

ლულა ბ 51 მ გამრფქვევი 385 
   

რკინის კარადა 3000 
   

კარადა ხის 500 
   

დასაკეცი კიბე (სახანძრო) 650 
   

სახანძრო საიერიშო ჯოხკიბე 600 
   

    
   

46 444 

სხვადასხვა ქარხნული 

წარმოების მასალა და მათთან 

დაკავშირებული საგნები 

6305 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

მაის-

სექტემბერი 

II-III 

კვარტ. 

    

კარის სახელური 400 
   

საკეტის გულარი 182,5 
   

კარის საკეტი 2656 
   

ბოქლომი 166 
   

ბრტყელტუჩა 20 
   

სახრახნისი 30 
   

ჩაქუჩი 20 
   

ჭანჭიკი 10 
   

ელექტროშემდუღებელი 

აპარატი 
450 

   

საღებავი 120 
   

    
   

47 445 

ხელსაწყოები, საკეტები, 

გასაღებები, ანჯამები, 

დამჭერები, ჯაჭვები და 

ზამბარები/რესორები 

4054,5 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ- 

ივნისი 
I-II კვარტ. 

    

ქ. ხობში მრავალსართულიანი 

საცხოვრებელი სახლების 

(ცოტნე დადიანის N236 და 

N238, ჭყონდიდელის N6) 

სახურავების რეაბილიტაცია 

263,2 
 

ივლის-

აგვისტო 
III კვარტ. 
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დამხმარე ნაგებობის 

რეაბილიტაცია 
5750 

 
ივლისი III კვარტ. 

სოფელ ხამისკურის საბავშვო 

ბაღის მიშენების სამუშაოები 
38800 

 

ივლის-

აგვისტო 
III კვარტ. 

სოფელ ხეთის საბავშვო ბაღის 

სახურავის რეაბილიტაცია 
48750 

 

ივლის-

აგვისტო 
III კვარტ. 

სოფელ ახალსოფლის 

სანადარიოს უბნის საბავშვო 

ბაღის რემონტი 

14550 
 

ივლის-

აგვისტო 
III კვარტ. 

სოფელ ახალსოფლის N1 

საბავშვო ბაღის ოთახების 

რემონტი 

4800 
 

ივლის-

აგვისტო 
III კვარტ. 

სოფელ ახალი ხიბულის 

სანადარაიოს უბნის გზის 

მოხრეშვა 

7700 
 

იანვარ-

თებერვალი 
I კვარტ. 

სოფელ ახალსოფლის 

სანადარიოს უბნის 

წყალსადენის სისტემის 

რეაბილიტაცია 

18600 
 

თებერვალი I კვარტ. 

სოფელ გურიფულში 

სანიაღვრე არხის ამოწმენდა 
14550 

 
ივლისი III კვარტ. 

სოფელ პირველი მაისის 

ოქროს საწმისის უბანში 

სანიაღვრე არხის ამოწმენდა 

11640 
 

აგვისტო III კვარტ. 

სოფელ ნოჯიხევის უბანში 

სანიაღვრე არხის ამოწმენდა 
11640 

 
ივნისი II კვარტ. 

სოფელ ძველ ხიბულაში 

ბუნებრივსაფარიანი 

მინისტადიონის მოწყობა 

19500 
 

ივლისი III კვარტ. 

ასფალტიანი ქუჩების მოვლა-

შენახვა 
30000 

 

მარტ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 

მინისტადიონების მოვლა 15000 
 

აპრილი-

აგვისტო 

II-III 

კვარტ. 

დავით აღმაშენებლის ქუჩაზე 

წერეთლის ქუჩიდან დავით 

აღმაშენებლის პირველ 

ჩიხამდე სანიაღვრე არხის 

მოწყობა 

37200 გარდამავალი იანვარი I კვარტ. 

ქ. ხობში გურამიშვილის 

ქუჩაზე სანიაღვრე არხის 

მოწყობა 

35000 გარდამავალი იანვარი I კვარტ. 

სოფელ შუა ხორგაში მდ. 

ხობის მარცხენა სანაპიროზე 

ნაპირგამაგრების სამუშაოები 

160000 გარდამავალი თებერვალი I კვარტ. 

    
   

48 452 

სამუშაოები მთლიანი ან 

ნაწილობრივი 

მშენებლობისათვის და 

სამოქალაქო მშენებლობის 

სამუშაოები 

473743,2 
ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

აგვისტო 

I-III 

კვარტ. 

    

გამგეობის ოთახების რემონტი 19400 
 

აგვისტო III კვარტ. 

სოფელ ახალი ხიბულის 

ადმინისტრაციული შენობის 

სარემონტო სამუშაოები 

29250 
 

აგვისტო III კვარტ. 
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პოლიციის რაიონული 

სამმართველოს ოთახების 

რემონტი 

2350 
 

აპრილი II კვარტ. 

49 453 
სარემონტო-სამონტაჟო 

სამუშაოები 
51000 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

აპრილ-

აგვისტო 

II-III 

კვარტ. 

  
  

ფინანსური ანალიზისა და 

ბუღალტრული პროგრამა 
1000 

   

      
   

50 484 

საქმიანი გარიგებებისა და 

პირადი ბიზნესის წარმართვის 

პროგრამული პაკეტები 

1000 
გამარტ. 

შესყიდვა 
ივნისი II კვარტ. 

        
   

51 489 

სხვადასხვა პროგრამული 

პაკეტები და კომპიუტერული 

სისტემები 

0 
   

    
მიმდინარე რემონტის ხარჯი 15100 

   
მანქანის რეცხვა 2040 

   

52 501 

სატრანსპორტო 

საშუალებებისა და მათთან 

დაკავშირებული 

მოწყობილობების შეკეთება, 

ტექნიკური მომსახურება და 

მასთან დაკავშირებული 

მომსახურებები 

17140 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 

    

კარტრიჯის დოლურის 

გამოცვლა 
400 

   

კარტრიჯის დატუმბვა 6300 
   

კომპიუტერული მომსახურება 7550 
   

53 503 

პერსონალური 

კომპიუტერების, საოფისე 

აპარატურის, 

სატელეკომუნიკაციო და 

აუდიო - ვიზუალური 

მოწყობილობების შეკეთება, 

ტექნიკური მომსახურება და 

მათთან დაკავშირებული 

მომსახურებები 

14250 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 

  

  კონდიციონერის მონტაჟი 400 
   

  კონდიციონერის რემონტი 2000 
   

  

ელექტრომოწყობილობების 

(კონდიციონერი, 

ტელევიზორი და ა.შ.) 

რემონტი 

1000 
   

      
   

54 507 

შენობის მოწყობილობების 

შეკეთება და ტექნიკური 

მომსახურება 

3400 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 

        
   

55 555 

სასადილოებისა და 

საზოგადოებრივი კვების 

საწარმოების მომსახურებები 

0 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 

  
  

მოსწავლეთა ლაშქრობები 

ღირსშესანიშნავ ადგილებში 
160 

 
მარტი 

 

  ექსკურსია ხობი-ყვარელი 2020 
 

მაისი 
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  ექსკურსია ხობი-ყაზბეგი 2120 
 

აგვისტო 
 

  „პატრიოტი“ 1000 
 

მაის- 

ოქტომბერი  

  

ძეგლების 

მონიტორინგისთვის 

ტრანსპორტით მომსახურება 

400 
 

იანვარ-

დეკემბერი  

  
გაწვევის ხარჯები 

(სატრანსპორტო მომსახურება) 
7600 

 

იანვარ-

დეკემბერი  

56 601 
საავტომობილო ტრანსპორტის 

მომსახურებები 
13300 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 

    
წერილებთან დაკავშირებული 

საფოსტო მომსახურებები 
8870 

   

57 641 
საფოსტო და საკურიერო 

მომსახურებები 
8870 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 

    
სატელეფონო მომსახურება 20576 

   
ფიჭური მომსახურება 12480 

   

58 642 
სატელეკომუნიკაციო 

მომსახურებები 
33056 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 

    ბანკის მომსახურების ხარჯი 4800 
   

59 661 
საბანკო და საინვესტიციო 

მომსახურებები 
4800 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 

    

მანქანის დაზღვევა 4500 
   

პირადი შემადგენლობის 

დაზღვევა 
9900 

   

60 665 
სადაზღვევო და საპენსიო 

მომსახურებები 
14400 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

თებერვალი 

I-IV 

კვარტ. 

    

სოფელ შუა ხორგაში მდინარე 

ხობის მარცხენა სანაპიროზე 

ნაპირგამაგრების სამუშაოების 

ზედამხედველობის 

მომსახურება 

1840 
   

    
   

61 712 

არქიტეტქტურული და მასთან 

დაკავშირებული 

მომსახურებები 

1840 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარი I კვარტ. 

    

გამგეობის ოთახების 

რემონტის საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

600 
 

აგვისტო III კვარტ. 

სოფელ ახალი ხიბულის 

ადმინისტრაციული შენობის 

სარემონტო სამუშაოების 

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

750 
 

აგვისტო III კვარტ. 

პოლიციის რაიონული 

სამმართველოს ოთახების 

რემონტის საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

150 
 

ივლისი III კვარტ. 
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ქ. ხობში მრავალსართულიანი 

საცხოვრებელი სახლების 

(ცოტნე დადიანის N236 და 

N238, ჭყონდიდელის N6) 

სახურავების რეაბილიტაციის 

სამუშაოების  საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

2300 
 

ივლისი III კვარტ. 

ქ. ხობში მრავალსართულიანი 

საცხოვრებელი სახლების 

(ცოტნე დადიანის N236 და 

N238, ჭყონდიდელის N6) 

სახურავების რეაბილიტაციის 

სამუშაოების ობიექტის 

ექსპერტიზა 

4500 
 

აგვისტო III კვარტ. 

დამხმარე ნაგებობის 

რეაბილიტაციის სამუშაოების  

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

250 
   

სოფელ ხამისკურის საბავშვო 

ბაღის მიშენების სამუშაოების  

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

1200 
 

ივლისი III კვარტ. 

სოფელ ხეთის საბავშვო ბაღის 

სახურავის რეაბილიტაციის 

სამუშაოების  საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

1250 
 

ივლისი III კვარტ. 

სოფელ ახალსოფლის 

სანადარიოს უბნის საბავშვო 

ბაღის რემონტის სამუშაოების  

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

450 
 

ივლისი III კვარტ. 

სოფელ ახალსოფლის N1 

საბავშვო ბაღის ოთახების 

რემონტის სამუშაოების  

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

200 
 

ივლისი III კვარტ. 

სოფელ ახალი ხიბულის 

სანადარაიოს უბნის გზის 

მოხრეშვის სამუშაოების  

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

300 
 

იანვარი I კვარტ. 

სოფელ გურიფულში 

სანიაღვრე არხის ამოწმენდის 

სამუშაოების  საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

450 
 

ივნისი II კვარტ. 
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სოფელ პირველი მაისის 

ოქროს საწმისის უბანში 

სანიაღვრე არხის ამოწმენდის 

სამუშაოების  საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

360 
 

ივნისი II კვარტ. 

სოფელ ნოჯიხევის უბანში 

სანიაღვრე არხის ამოწმენდის 

სამუშაოების  საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

360 
 

ივნისი II კვარტ. 

ქ. ხობში გურამიშვილის 

ქუჩაზე სანიაღვრე არხის 

მოწყობის სამუშაოების 

ობიექტის ექსპერტიზა 

900 
 

იანვარი I კვარტ. 

სოფელ ძველ ხიბულაში 

ბუნებრივსაფარიანი 

მინისტადიონის მოწყობის 

სამუშაოების  საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

500 
 

ივნისი II კვარტ. 

მეცნიერებისათვის აქამდე 

უცნობ უმნიშვნელოვანეს 

ისტორიულ ძეგლებზე - წ. მ. 

სოფიას ეკლესია, ,,ნასკადუ", 

,,ჯეგეთა", ხობისწყლის 

უცნობი ნაგებობა, საადამიოს 

,,კურკუცია", ჯახუთის ციხის 

არქეოლოგიური 

ნამოსახლარები - 

დაზვერვითი სამუშაოების 

ჩატარება 

20000 
 

აგვისტო-

ოქტომბერი 

III-IV 

კვარტ. 

ხობის ტაძრის გალავნის შიდა 

ტერიტორიისა და ტაძრის 

ჩრდილოეთით გამოვლენილი 

უცნობი ნაგებობის 

არქეოლოგიური შესწავლა 

4000 
 

აგვისტო III კვარტ. 

ხობის მუნიციპალიტეტის 

უცხოენოვანი ტურისტული 

რუკა-გზამკვლელის შედგენა 

3000 
 

ნოემბერ-

დეკემბერი 
IV კვარტ. 

62 713 საინჟინრო მომსახურებები 41520 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 

    კოდექსის განახლება 1560 
   

63 723 
მონაცემთა ბაზების 

მომსახურება 
1560 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 

  
  ინტერნეტმომსახურება 8806 

   
  ვებ-გვერდის ხარჯი 790 

   

64 724 ინტერნეტ მომსახურებები 9596 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 

    

სავალდებულო აუდიტი 7000 
   

სხვადასხვა აუდიტორული 

მომსახურება 
5000 

   

65 792 

საბუღალტრო, აუდიტორული 

და ფისკალური 

მომსახურებები 

12000 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 
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ამბულატორიული პროგრამის 

მართვა 
4320 

   

66 794 

ბიზნესთან და მენეჯმენტთან 

დაკავშირებული 

კონსულტაციები და 

მომსახურებები 

4320 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 

    დაცვის ხარჯები 57700 
   

67 797 

გამოძიებასთან და 

უსაფრთხოებასთან 

დაკავშირებული 

მომსახურებები 

57700 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 

    

კორესპონდენციების 

აღრიცხვის ჟურნალის 

დაბეჭდვა 

300 
   

ხობზე საინფორმაციო 

ალმანახის ბეჭდვა 
1000 

   

მშენებლობის ნებართვის 

ბლანკების ბეჭდვა 
150 

   

ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა 

აქტების ბეჭდვა 

500 
   

ხანძრების აღრიცხვის 

ჟურნალი 
50 

   

შემოსული ინფორმაციის 

აღრიცხვის ჟურნალი 
50 

   

საბავშვო და სამკურნალო 

დაწესებულებებში ღამის 

საათებში მყოფ ადამიანთა 

აღრიცხვის ჟურნალი 

50 
   

სახანძრო უსაფრხოების 

ჟურნალი 
80 

   

შემოსული განცხადებების 

აღრიცხვის ჟურნალი 
15 

   

გასული დოკუმენტაციების 

აღრიცხვის ჟურნალი 
15 

   

შემოსული დოკუმენტაციების 

აღრიცხვის ჟურნალი 
15 

   

სამსახურის წიგნი 350 
   

კავშირგაბმულობის 

საშუალებების აღრიცხვის 

ჟურნალი 

15 
   

სახანძრო-სამაშველო 

დანაყოფში მომხდარი 

ჯგუფური, მძიმეშედეგიანი 

უბედური შემთხვევების 

აღრიცხვის ჟურნალი 

15 
   

რადიაციის დროს სახანძრო-

სამაშველო სამსახურის პ/შ 

მუშაობის აღრიცხვის 

ჟურნალი 

15 
   

გასვლის რაიონში 

გადაკეტილი გზების, 

წყალმომარაგების აღრიცხვის 

ჟურნალი 

25 
   

ობიექტების ექსპლოატაციის 

შეჩერების ჟურნალი 
25 
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ხანძრების და წვის აღრიცხვის 

ჟურნალი 
30 

   

სახანძრო უსაფრთხოების 

დარღვევების აღრიცხვის 

ჟურნალი 

25 
   

ტექნიკური შეიარაღების 

გამოცდების აღრიცხვის 

ჟურნალი 

50 
   

სამაშველო შეიარაღების 

გამოცდების აღრიცხვის 

ჟურნალი 

50 
   

ტელეფონოგრამის წიგნი 50 
   

ხანძრის ქრობის ოპერატიული 

გეგმა-ბარათი 
369 

   

ხანძრის ქრობის ოპერატიული 

ბარათი 
369 

   

სიგელების, მოწმობების და 

სუვენირების დამზადება 
2000 

   

68 798 

ბეჭდვა და მასთან 

დაკავშირებული 

მომსახურებები 

5613 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 

    

ახალგაზრდული დღეების 

ჩატარება 
762 

 
აპრილ-მაისი 

 

მოსწავლე-ახალგაზრდობის 

შემოქმედებითი კონფერენცია 
736 

 
მაისი 

 

ინტელექტ-შოუ 2012 1220 
 

ოქტომბერ-

ნოემბერი  

მოსწავლეთა 

თვითმმართველობის 

წარმომადგენლებთან 

კონფერენცია „მე ვაზროვნებ, 

მე ვქმნი“ 

340 
 

ოქტომბერი 
 

საახალწლო ღონისძიება 

სოციალურად დაუცველი 

ბავშვებისათვის 

2000 
 

დეკემბერი 
 

ხალხური პოეზიის ნიმუშების 

გამოვლენა 
210 

 
აპრილ-მაისი 

 

შემოქმედი ოჯახების 

გამოვლენა და მათთან 

შეხვედრა 

760 
 

აგვისტო-

სექტემბერი  

საანგარიშო სტენდური 

კონფერენცია, გამოფენა 
300 

 
სექტემბერი 

 

69 799 

სხვადასხვა საქმიანობები და 

მასთან დაკავშირებული 

მომსახურებები 

6328 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

აპრილ-

ნოემბერი 

II-IV 

კვარტ. 

    სუპერ-ფინის კურსები 1200 
   

70 805 სატრენინგო მომსახურებები 1200 
გამარტ. 

შესყიდვა 
მარტი I კვარტ. 

    გაწვევის საექიმო კომისია 1000 
   

71 851 
ჯანდაცვის სამსახურის 

მომსახურებები 
1000 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 

    ვეტერინარიის ხარჯები 10000 
   

72 852 
ვეტერინალური 

მომსახურებები 
10000 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 

    ნაგავსაყრელის მოვლა-შენახვა 146000 
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73 905 

ნარჩენებთან და ნაგავთან 

დაკავშირებული 

მომსახურებები 

146000 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 

    არქივის მომსახურება 6000 
   

74 925 

ბიბლიოთეკების, არქივების, 

მუზეუმებისა და სხვა 

კულტურული 

დაწესებულებების 

მომსახურებები 

6000 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 

    

რუსული აგრესიის შედეგად 

ტრაგიკულად დაღუპული 

რეზერვისტის დათა 

ხურცილავას სახელობის 

თასის გათამაშება მინი 

ფეხბურთში 

537 
 

თებერვალი 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის 

პირველობა მაგიდის 

ჩოგბურთში (ჭაბუკები-

გოგონები) საჯარო სკოლებს 

შორის 

437 
 

თებერვალი 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის 

პირველობა  საჯარო სკოლებს 

შორის ბერძნულ-რომაულ 

ჭიდაობაში (ყოფილი 

მწვრთნელის რომან 

გულიაშვილის სახელობის 

თასზე) 

312 
 

მარტი 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის 

პირველობა  ქართულ 

ჭიდაობაში 

312 
 

მარტი 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის 

პირველობა  ფეხბურთში 
4321 

 
აპრილ-მაისი 

 

რუსული აგრესიის შედეგად 

ტრაგიკულად დაღუპული 

რეზერვისტის გოგა ბერაიას 

სახელობის თასის გათამაშება 

მინი ფეხბურთში 

527 
 

აპრილი 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის 

პირველობა საჯარო სკოლებს 

შორის „მხიარულ სტარტებში“ 

10000 
 

აპრილი-მაისი 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის 

საჯარო სკოლების პირველობა 

მძლეოსნობაში 

383 
 

მაისი 
 

რუსული აგრესიის შედეგად 

ტრაგიკულად დაღუპული 

რეზერვისტის ზვიად 

დათუაშვილის სახელობის 

თასის გათამაშება ფეხბურთში 

627 
 

ივნისი 
 

რუსული აგრესიის შედეგად 

ტრაგიკულად დაღუპული 

რეზერვისტების გოგა 

ჭითანავასა და ლევან ტურავას 

სახელობის თასის გათამაშება 

მინი ფეხბურთში 

477 
 

ივლისი 
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ხობის მუნიციპალიტეტის 

პირველობა ნარდში 

მიძღვნილი გოგი ბუკიას 

ხსოვნისადმი 

675 
 

ივლისი 
 

2004 წელს საქართველოს 

ტერიტორიალური 

მთლიანობისათვის ბრძოლაში 

(შიდა ქართლი) დაღუპული 

კობა შუბითიძის სახელობის 

თასის გათამაშერბა 

ფეხბურთში 

637 
 

აგვისტო 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის 

პირველობა ფრენბურთში 
458 

 
აგვისტო 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის 

პირველობა წარმოება-

დაწესებულებებს შორის 

რამაზ კიტიას სახელობის 

თასზე მინი-ფეხბურთში 

627 
 

სექტემბერი 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის 

საჯარო სკოლების პირველობა 

ფეხბურთში 

647 
 

სექტემბერი 
 

რუსული აგრესიის შედეგად 

ტრაგიკულად დაღუპული 

რეზერვისტის მიხეილ იოსავას 

სახელობის ტურნირი 

ბილიარდში 

524 
 

ნოემბერი 
 

შემხვედრი ღონისძიებები 

(სპორტული ღონისძიებები) 
4000 

 

მარტ-

ნოემბერი  

75 926 სპორტული მომსახურებები 25501 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

თებერვალ-

ნოემბერი 

I-IV 

კვარტ. 

    ასოციაციების საწევრო 1800 
   

76 981 
საწევრო ორგანიზაციების 

მომსახურებები 
1800 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 

      1677828,5 
   

77   
სოფლის მხარდაჭერის 

პროგრამა 
0 

   
        

        

78   

საქართველოს მთავრობის 

განკარგულებით გამოყოფილი 

(გამარტივებული შესყიდვა) 

0    

           

           

79   
სარეზერვო ფონდიდან 

გამოყოფილი თანხებით 
0 

   

  
      

   
      

   
      1677828,50 

   
 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                 მამუკა ჭოხონელიძე 
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დანართი 2 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2012  წლის 9 იანვრის N2 განკარგულებისა 

 

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის მუნიციპალიტეტის კულტურის 

ცენტრის“ 2012 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმა 

 

# 
დანაყოფის 

კოდი 
დანაყოფის დასახელება 

სავარაუდო 

ღირებულება 

შესყიდვის 

საშუალება 

შესყიდვის 

დაწყების 

სავარაუდო 

ვადები 

შესყიდვის 

ობიექტის 

მიწოდების 

სავარაუდო 

ვადა 

    dizelis sawvavi 5980 
   

1 091 საწვავი 5980 

გამარტ. 

ელექტრ.  

ტენდერი 

იანვარ–

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    eleqtroenergiis xarji 7500 
   

2 093 
ელექტრო, სითბური, მზისა 

და ბირთვული ენერგია 
7500 

   

    qloris mJava 20 
   

3 144 
მარილისა და სუფთა 

ნატრიუმის ქლორიდი 
20,00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ–

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    saxexi 10 
   

4 148 
სხვადასხვა არალითონური 

მინერალური პროდუქტი 
10 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ–

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
xelTaTmani 60 

   
rezinis xelTaTmani 30 

   

5 184 
სპეციალური ტანსაცმელი და 

აქსესუარები 
90 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ–

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    wignebi 6000 
   

6 221 

ნაბეჭდი წიგნები, ბროშურები 

და საინფორმაციო 

ფურცლები 

6000 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ–

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
gazeTebi 1000 

   
Jurnalebi 1000 

   

7 222 

გაზეთები, სამეცნიერო 

ჟურნალები, პერიოდიკა და 

ჟურნალები 

2000 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ–

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

faili 200 
   

bloknoti 70 
   

reveuli patara 18 
   

sakancelario rveuli 120 
   

materialur faseulobaTa 
davTari 20 

   
mimdinare 
angariSsworebis davTari 20 

   
uwyisis formebi 50 

   

8 228 

ქაღალდის ან მუყაოს 

სარეგისტრაციო 

ჟურნალები/წიგნები, 

საბუღალტრო წიგნები, 

ფორმები და სხვა ნაბეჭდი 

საკანცელარიო ნივთები 

498 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ–

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    saxazavi 10 
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stikeri (saniSne qaRaldi) 60 
   

stikeri (mwebavi) 60 
   

antistepleri 60 
   

magidis kalendris dafa 35 
   

skoCi 100 
   

magidis kalendari 30 
   

სტეპლერის ტყვიები 20 
   

სტეპლერი პატარა 45 
   

სტეპლერი საშუალო 50 
   

ბაინდერი 140 
   

საქაღალდე (swrafCamkeri) 100 
   

დირაკოლი 9 
   

webo 30 
   

faili 200 
   

koreqtori 22,5 
   

fanqris saTleli 1,5 
   

burTuliani kalami 30 
   

burTuliani kalami 60 
   

qaRaldis samagri (skrepi) 10 
   

markeri 25 
   

failebiani saqaRalde 90 
   

safanqre Wiqa 50 
   

magidis nakrebi 50 
   

sakancelario dana 75 
   

fanqari 15 
   

markeri 40 
   

kalkulatori 60 
   

ქაღალდი საბეჭდიAA 4 900 
   

qaRaldi saweri A 4 210 
   

feradi qaRaldi 50 
   

9 301 

საოფისე მანქანები, 

კომპიუტერების, 

პრინტერების და ავეჯის 

გარდა 

2638 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ–

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

dvd diski 50 
   

cd  diski 30 
   

fleSmexsiereba 125 
   

,,upees"-is'SeZena 120 
   

kartrijis SeZena 300 
   

kompiuteris kompleqti 1300 
   

10 302 
კომპიუტერული 

მოწყობილობები და მარაგი 
1925 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ–

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    adaptori (damcavi) 180 
   

11 312 

ელექტროენერგიის 

გამანაწილებელი და 

საკონტროლო აპარატურა 

180 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ–

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

eleqtrogamagrZelebeli 100 
   

eleqtrogamanawilebeli 30 
   

rozeti 40 
   

CamrTveli 20 
   

12 313 
იზოლირებული მავთული და 

კაბელი 
190 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ–

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    elementi 50 
   

13 314 
აკუმულატორები, 

პირველადი ელემენტები და 
50 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ–

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 
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პირველადი ბატარეები 

    
satelefono baraTebis 
SeZena 360 

   

14 317 

ელექტრონული, 

ელექტრომექანიკური და 

ელექტროტექნიკური 

მომარაგება 

360 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ–

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
video kaseta 200 

   
televizori   

   

15 323 

ტელე - და რადიომიმღებები 

და ხმის ან ვიდეო ჩამწერები 

ან რეპროდუქცირების 

აპარატურა 

200 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ–

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    faqsis aparati 300 
   

16 325 
სატელეკომუნიკაციო 

მოწყობილობები და მარაგები 
300 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ–

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

saponi 40 
   

sarecxi saponi 10 
   

tualetis qaRaldi 10 
   

17 337 
პირადი ჰიგიენის 

პროდუქტები 
60 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ–

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    saTadarigo nawilebi   
   

18 343 

ნაწილები და აქსესუარები 

სატრანსპორტო 

საშუალებებისა და მათი 

ძრავებისათვის 

0 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ–

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

samuSao magida 400 
   

saofise savarZeli 
(mbrunavi) 300 

   

19 391 ავეჯი 700 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ–

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ტუშის კალამი 40 
   

makrateli 10 
   

saTli 10 
   

cocxi 200 
   

aqandazi 10 
   

20 392 ავეჯეულობა 270 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ–

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

tilo iatakis sawmendi 75 
   

tilo magidis 20 
   

minis sawmendi 30 
   

iatakis sawmendi joxi 30 
   

nagvis yuTi 35 
   

21 395 ქსოვილის ნივთები 190 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ–

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

sarecxi Jele 15 
   

sarecxi siTxe (mJava) 20 
   

tualetis sawmendi (ixvi) 40 
   

22 398 
საწმენდი და საპრიალებელი 

პროდუქტები 
75 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარი–

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    wylis xarji 5000 
   

23 411 ბუნებრივი წყალი 5000 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ–

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    kondicioneri 1500 
   

24 425 
გამაგრილებელი და 

სავენტილაციო 
1500 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ–

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 
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მოწყობილობები 

    karada 1400 
   

25 444 

სხვადასხვა ქარხნული 

წარმოების მასალა და მათთან 

დაკავშირებული საგნები 

1400 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ–

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
karis saketi 250 

   
boqlomi 50 

   

26 445 

ხელსაწყოები, საკეტები, 

გასაღებები, ანჯამები, 

დამჭერები, ჯაჭვები და 

ზამბარები/რესორები 

300 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ–

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
transportis remontis 
xarji 500 

   

27 501 

სატრანსპორტო 

საშუალებებისა და მათთან 

დაკავშირებული 

მოწყობილობების შეკეთება, 

ტექნიკური მომსახურება და 

მასთან დაკავშირებული 

მომსახურებები 

500 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ–

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

kartrijis datumbva 400 
   

kompiuteruli 
momsaxureba 600 

   

28 503 

პერსონალური 

კომპიუტერების, საოფისე 

აპარატურის, 

სატელეკომუნიკაციო და 

აუდიო ვიზუალური 

მოწყობილობების შეკეთება, 

ტექნიკური მომსახურება და 

მათთან დაკავშირებული 

მომსახურებები 

1000 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ–

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    kondicioneris montaJi 600 
   

29 511 
saofise mowyobilobebis 
mimdinare remontis xarji 600 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ–

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    satelefono momsaxureba 1400 
   

30 642 
სატელეკომუნიკაციო 

მომსახურებები 
1400 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ–

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
bankis momsaxurebis 
xarji 300 

   

31 661 
საბანკო და საინვესტიციო 

მომსახურებები 
300 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ–

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    internetmomsaxureba 720 
   

32 724 ინტერნეტმომსახურებები 720 
   

    dacvis xarjebi 47100 
   

33 797 

გამოძიებასთან და 

უსაფრთხოებასთან 

დაკავშირებული 

მომსახურებები 

47100 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ–

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    RonisZiebis xarji 51470 
   

34 799 

სხვადასხვა საქმიანობები და 

მასთან დაკავშირებული 

მომსახურებები 

51470 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ–

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

      140526,0 
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საკრებულოს თავმჯდომარე                                 მამუკა ჭოხონელიძე 

 

დანართი 3 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2012  წლის 9 იანვრის N2 განკარგულებისა 

 

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი 

სააღმზრდელო გაერთიანების“ 2012 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმა 

 

# 
დანაყოფის 

კოდი 
დანაყოფის დასახელება 

სავარაუდო 

ღირებულება 

შესყიდვის 

საშუალება 

შესყიდვის 

დაწყების 

სავარაუდო 

ვადები 

შესყიდვის 

ობიექტის 

მიწოდების 

სავარაუდო 

ვადა 

  
 

კვერცხი 7533,00 

   Warxali 326,43 

1 031 
სოფლის მეურნეობისა და 

ბაღჩეულის პროდუქტები 
7859,43 

gamart. 
eleqt. 
tenderi 

თებერვალ-

დეკემბერი 
I-IV kvart. 

  
 

kartofili 12239,29 

gamart. 
eleqt. 
tenderi 

თებერვალ-

დეკემბერი 
I-IV kvart. 

xaxvi 1381,05 
niori 1506,60 
mwvanili 4394,25 
stafilo 1807,92 
lobio 3138,75 
kiseli 7533,00 

2 032 
ბურღულეული, კარტოფილი, 

ბოსტნეული, ხილი და 

თხილეული 

32000,86 

  
 

gaTbobis xarji (SeSa) 14000 
   

3 034 
მეტყევეობისა და ხე-ტყის 

პროდუქტები 
14000 

gamart. 
eleqt. 
tenderi 

სექტემბერი I-IV kvart. 

  
 

Txevadi gazi 13300 
   

4 091 საწვავი 13300 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

თებერვალ-

დეკემბერი 
I-IV kvart. 

5 093 

eleqtroenergiis 
safasuri 

7600 
   

ელექტრო, სითბური, მზისა 

და ბირთვული ენერგია 
7600 

gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
dekemberi 

I-IV kvart. 

6 144 

qloris mJava 516 
gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
dekemberi 

I-IV kvart. მარილისა და სუფთა 

ნატრიუმის ქლორიდი 
516 

7 148 

saxexi 70,20 
   

სხვადასხვა არალითონური 

მინერალური პროდუქტი 
70,20 

gamart. 
Sesyidva 

ianvari I-IV kvart. 

  
 

xorci 15066,00 
   qaTmis xorci 9792,90 

Tevzi 8035,20 
   

8 151 
ცხოველური პროდუქტები, 

ხორცი და ხორცის 

პროდუქტები 

32894,10 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

თებერვალ-

დეკემბერი 
I-IV kvart. 

  
 

tomati 3182,69 
   kombosto 1581,93 

9 153 
ხილი, ბოსტნეული და 

მონათესავე პროდუქტები 
4764,62 

gamart. 
Sesyidva 

თებერვალ-

დეკემბერი 
I-IV kvart. 
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zeTi 4770,90 
   

10 154 
ცხოველური ან მცენარეული 

ზეთები და ცხიმები 
4770,90 

gamart. 
Sesyidva 

თებერვალ-

დეკემბერი 
I-IV kvart. 

  
 

Sesqelebuli rZe (400 gr.) 12555 
   

11 155 რძის პროდუქტები 12555 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

თებერვალ-

დეკემბერი 
I kvart. 

  
 

კარაქი 3766,50 

   
mananis burRuleuli 941,63 
brinji 853,74 

12 156 
დაფქვილი მარცვლეულის 

პროდუქტები, სახამებელი და 

სახამებლის პროდუქტები 

5561,87 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

თებერვალ-

დეკემბერი 
I-IV kvart. 

  
 

marili 527,30 

   

Saqari 4218,48 
makaroni 3414,96 
vermiSeli 3201,53 
kakao 1004,40 
puri 19585,80 
funTuSa 3138,75 

13 158 
სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტები 
35091,22 

gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

თებერვალ-

დეკემბერი 
I-IV kvart. 

  
 

xelTaTmani 58 
   rezinis xelTaTmani 168 

14 184 
სპეციალური ტანსაცმელი და 

აქსესუარები 
226 

gamart. 
Sesyidva 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV kvart. 

  
 

faili 208 

   

რვეული (40 furcliani) 80 

სახატავი რვეული 240 

bloknoti 102 
rveuli patara (12 
furcliani) 

25 

sakancelario rveuli 80 
brZanebis wigni 72 
korespondenciebis 
aRricxvis Jurnali 

48 

materialur faseulobaTa 
davTari 

60 

mimdinare 
angariSsworebis davTari 

2 

uwyisis formebi 40 

გოფრირებული მუყაო 120 

საქონლის აღრიცხვის 

ჟურნალი 
245 

15 228 

ქაღალდის ან მუყაოს 

სარეგისტრაციო 

ჟურნალები/წიგნები, 

საბუღალტრო წიგნები, 

ფორმები და სხვა ნაბეჭდი 

საკანცელარიო ნივთები 

1322 
gamart. 
Sesyidva 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV kvart. 

  
 

feradi flomasteri 300 

   

sakancelario Jurnali 80 
sakancelario dana 5 
saqaRalde Taro 30 
fanqari 300 
fanqari 30 
markeri 20 
saSleli 15 
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kalkulatori 165 
Wikarti 35 
saxazavi 24 
stikeri (saniSne qaRaldi) 237,50 
stikeri (mwebavi) 75 
antistepleri 8 
wawuna 10 
skoCi  70 

skoCi პატარა 15 

სტეპლერის ტყვიები 37 

სტეპლერი საშუალო 100 

ბაინდერი 40 

საქაღალდე (swrafCamkeri) 100 

webo 33,6 
koreqtori 90 
fanqris saTleli 27 
burTuliani kalami 59 
burTuliani kalami 30 
qaRaldis samagri (skrepi) 29,4 
failebiani saqaRalde 186 

ფუნჯის kompleqti 100 

პლასტელი 100 

qaRaldi sabeWdi AA4 80 

გრ./500 
2000 

qaRaldi mowmobebisaTvis 12 
feradi qaRaldi 260 

გუაში 280 

16 301 

საოფისე მანქანები, 

კომპიუტერების, 

პრინტერების და ავეჯის 

გარდა 

4903,50 
gamart. 
Sesyidva 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV kvart. 

  
 

cd  diski 20 
   kartrijis SeZena 300 

17 302 
კომპიუტერული 

მოწყობილობები და მარაგი 
320 

gamart. 
Sesyidva 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV kvart. 

  
 

eleqtrogamagrZelebeli 10 
   

eleqtrogamanawilebeli 6 
   

18 313 
იზოლირებული მავთული და 

კაბელი 
16 

gamart. 
Sesyidva 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV kvart. 

  
 

elementi 30 
   

19 314 
აკუმულატორები, 

პირველადი ელემენტები და 

პირველადი ბატარეები 

30 
gamart. 
Sesyidva 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV kvart. 

20 

 
naTura 147 

   

315 
გასანათებელი 

მოწყობილობები და 

ელექტრონათურები 

147 
gamart. 
Sesyidva 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV kvart. 

21 

 
satelefono baraTebis 
SeZena 

300 
   

317 

ელექტრონული, 

ელექტრომექანიკური და 

ელექტროტექნიკური 

მომარაგება 

300 
gamart. 
Sesyidva 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV kvart. 

  
 

saponi 238,70 
   tualetis qaRaldi 630 

22 337 
პირადი ჰიგიენის 

პროდუქტები 
868,70 

gamart. 
Sesyidva 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV kvart. 

  
 

makrateli 117,5 
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cocxi 435 

 
aqandazi 84 
Rrubeli 100,8 

23 392 ავეჯეულობა 737,30 
gamart. 
Sesyidva 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV kvart. 

  
 

tilo iatakis sawmendi 430 

  

 
tilo magidis 346 

 
minis sawmendi 137,50 

 
სუფრის ხელსახოცი 291 

 
iatakis sawmendi joxi 150 

 

24 395 ქსოვილის ნივთები 1354,50 
gamart. 
Sesyidva 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV kvart. 

  
 

sarecxi Jele 403,20 

   

სარეცხი ფხვნილი „ტაიდი“ 390 

სარეცხი „ფეირი“ 350 

avejis sawmendi siTxe 10 
tualetis sawmendi (ixvi) 868 

25 398 
საწმენდი და საპრიალებელი 

პროდუქტები 
2021,20 

gamart. 
Sesyidva 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV kvart. 

  
 

wylis xarji 8300 
   

26 411 ბუნებრივი წყალი 8300 
gamart. 
Sesyidva 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV kvart. 

  
 

saketis gulari 25 
   

karis saketi 100 
   

boqlomi 25 
   

27 445 

ხელსაწყოები, საკეტები, 

გასაღებები, ანჯამები, 

დამჭერები, ჯაჭვები და 

ზამბარები/რესორები 

150 
gamart. 
Sesyidva 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV kvart. 

  
 

saRebavi 180 
   

28 448 
საღებავები, ლაქები და 

მასტიკები 
180 

gamart. 
Sesyidva 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV kvart. 

  
 

kartrijis datumbva 300 
   

kompiuteruli 
momsaxureba 

100 
   

29 503 

პერსონალური 

კომპიუტერების, საოფისე 

აპარატურის, 

სატელეკომუნიკაციო და 

აუდიო - ვიზუალური 

მოწყობილობების შეკეთება, 

ტექნიკური მომსახურება და 

მათთან დაკავშირებული 

მომსახურებები 

400 
gamart. 
Sesyidva 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV kvart. 

  
 ტრანსპორტის დაქირავება 2520 

   

30 601 
საავტომობილო 

ტრანსპორტის 

მომსახურებები 

2520 
gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
dekemberi 

I-IV kvart. 

  
 

satelefono momsaxureba 120 
  

 
    

 

31 642 
სატელეკომუნიკაციო 

მომსახურებები 
120 

gamart. 
Sesyidva 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV kvart. 

  
 

bankis momsaxurebis 
xarji 

300 
   

32 661 
საბანკო და საინვესტიციო 

მომსახურებები 
300 

gamart. 
Sesyidva 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV kvart. 

  
 

internetmomsaxureba 800 
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33 724 ინტერნეტ მომსახურებები 800 
gamart. 
Sesyidva 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV kvart. 

  
 ჯამი: 196000,40 

   
 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                 მამუკა ჭოხონელიძე 
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დანართი 4 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2012  წლის 9 იანვრის N2 განკარგულებისა 

 

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის მუნიციპალიტეტის განათლების 

ცენტრის“ 2012 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმა 

 

 

# 
დანაყოფის 

კოდი 
დანაყოფის დასახელება 

სავარაუდო 

ღირებულება 

შესყიდვის 

საშუალება 

შესყიდვის 

დაწყების 

სავარაუდო 

ვადები 

შესყიდვის 

ობიექტის 

მიწოდების 

სავარაუდო 

ვადა 

  
gaTbobis xarji (SeSa) 1000 

gamart. 
Sesyidva 

oqtomberi IV kvart. 
1 034 

მეტყევეობისა და ხე-ტყის 

პროდუქტები 
1000 

  
benzini   1200 

  

I-IV kvart. 
ზეთი 300 

  

2 091 საწვავი 1500 
gamart. 
Sesyidva 

ianvar-

დეკემბერი 

  
eleqtroenergiis 
safasuri 

3300 
gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
dekemberi 

I-IV kvart. 
3 093 

ელექტრო, სითბური, მზისა 

და ბირთვული ენერგია 
3300 

  
qloris mJava 15 

gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
dekemberi 

I-IV kvart. 
4 144 

მარილისა და სუფთა 

ნატრიუმის ქლორიდი 
15 

  

sportuli forma  2160 

gamart. 
Sesyidva 

mart- 

ივლისი 
I-III kvart. 

saWidao kimono 
sambosTvis  

300 

saWidao finka 400 

5 184 
სპეციალური ტანსაცმელი და 

აქსესუარები 
2860 

  
სპორტული ფეხსაცმელი  1000 

gamart. 
Sesyidva 

mart- 

ივლისი 
I-III kvart. საჭიდაო ფეხსაცმელი 300 

6 188 ფეხსაცმელი 1300 

  

faili 70 

gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
dekemberi 

I-IV kvart. 

bloknoti 54 
rveuli didi 40 
reveuli patara 10 
saxatavi rveuli 40 
brZanebis wigni 12 
korespondenciebis 
aRricxvis Jurnali 

12 

materialur faseulobaTa 
davTari 

12 

mimdinare 
angariSsworebis davTari 

24 

uwyisis formebi 80 
sasaqonlo zednadebi 10 

7 228 

ქაღალდის ან მუყაოს 

სარეგისტრაციო 

ჟურნალები/წიგნები, 

საბუღალტრო წიგნები, 

ფორმები და სხვა ნაბეჭდი 

საკანცელარიო ნივთები 

364 
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  სილიკონი 120 
gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
dekemberi 

I-IV kvart. 
8 245 

ოფისისათვის საჭირო 

მასალები 
120 

  

feradi flomasteri 20 

gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
dekemberi 

I-IV kvart. 

feradi fanqari 45 
sakancelario Jurnali 74 
fanqari 45 
markeri 60 
saSleli 7,50 
kalkulatori 24 
faqsis qaRaldi 0 
formati 64 
saxazavi 6,5 
stikeri (saniSne qaRaldi) 45 
stikeri (mwebavi) 18 
skoCi 8 
skoCi patara 5 

სტეპლერის ტყვიები 27 

სტეპლერი საშუალო 60 

ბაინდერი 132 

საქაღალდე (swrafCamkeri) 63 

webo 37 
koreqtori 56 
burTuliani kalami 33 
burTuliani kalami 32 
failebiani saqaRalde 105 
magidis kompleqti 22 

qaRaldi sabeWdi AА4 
80gr./500 

370 

qaRaldi saweri А4 
45gr./200 

87 

qaRaldi mowmobebisTvis 40 
feradi qaRaldi 20 

9 301 

საოფისე მანქანები, 

კომპიუტერების, 

პრინტერების და ავეჯის 

გარდა 

1506 

  

kartrijis SeZena 120 

gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

Aაპრილ-
dekemberi 

II-IV kvart. 

kompiuteris saTadarigo 
nawilebi 

900 

kompiuteris kompleqti 7500 
procesori 1500 

10 302 
კომპიუტერული 

მოწყობილობები და მარაგი 
10020 

  
adaptori (damcavi) 30 

gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
oqtomberi 

I-IV kvart. 

denis maregulirebeli 70 

11 312 
ელექტროენერგიის 

გამანაწილებელი და 

საკონტროლო აპარატურა 

100 

  

eleqtrogamanawilebeli 20 

gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
oqtomberi 

I-IV kvart. 

rozeti 27 
CamrTveli 27 

12 313 
იზოლირებული მავთული და 

კაბელი 
74 

  
naTura 24 

gamart. 
Sesyidva 

Tebervali,

დეკემბერი 
I-IV kvart. 

13 315 
გასანათებელი 

მოწყობილობები და 

ელექტრონათურები 

24 
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satelefono baraTebis 
SeZena 

760 

gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
dekemberi 

I-IV kvart. 
14 317 

ელექტრონული, 

ელექტრომექანიკური და 

ელექტროტექნიკური 

მომარაგება 

760 

  
saponi 70 

gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
dekemberi 

I-IV kvart. 
tualetis qaRaldi 18 

15 337 
პირადი ჰიგიენის 

პროდუქტები 
88 

16 373 
პიანინო 700 gamart. 

Sesyidva 
dekemberi IV kvart. 

სხვა ძირითადი აქტივები 700 

  

Tarji (barieri) 500 

gamart. 
Sesyidva 

Aაპრილ-
dekemberi 

II-IV kvart. 

„kalodkebi“ mZleosnobis 100 

Subi 60 
fexburTis burTi 2750 
ragbis burTi 240 
krivis tomrebi 220 

კრივის ხელთათმანი 240 

17 374 
სპორტული საქონელი და 

მოწყობილობები 
4110 

  

karada 650 

გამარტ. 

შესყიდვა 
Aაპრილ-
dekemberi 

II-IV kvart. 
individualuri merxi 
skamebiT 

1600 

samuSao magida 650 

18 391 ავეჯი 2900 

  

saTli 78 

gamart. 
Sesyidva 

Teberval-
dekemberi 

I-IV kvart. 

cocxi 130 
aqandazi 12 
iatakis jagrisi 96 

ფუნჯის კომპლექტი 30 

makrateli 4 

19 392 ავეჯეულობა 350 

  

tilo iatakis sawmendi 123 

gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
dekemberi 

I-IV kvart. 

tilo magidis 51 
minis sawmendi 42 

minis sawmendi ღრუბელით 30 

20 395 ქსოვილის ნივთები 246 

  
eleqtroRumeli 
(gamaTbobeli) 

230 gamart. 
Sesyidva 

Teberval-
seqtemberi 

I-IV kvart. 
21 397 საოჯახო ტექნიკა 230 

  

saxexi kometi 40 

gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
dekemberi 

I-IV kvart. 

avejis sawmendi siTxe 12 
sarecxi siTxe (mJava) 8 
sacxi (iatakis 
saprialebeli) 

45 

tualetis sawmendi (ixvi) 78 

22 398 
საწმენდი და საპრიალებელი 

პროდუქტები 
183 

  ნაგვის ყუთი 35 

gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
dekemberi 

I-IV kvart. 
23 349 

ოფისისათვის სანიტარული 

საგნებისა და საჭირო 

მასალების შეძენა 

35 

  
wylis xarji 800 gamart. 

Sesyidva 
ianvar-

dekemberi 
I-IV kvart. 

24 411 ბუნებრივი წყალი 800 

  
onkani 30 

gamart. 
Sesyidva 

april-
ivlisi 

II-III kvart. 
25 423 

ოფისისათვის სანიტარული 

და საჭიეო მასალების შეძენა 
30 
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  კონდიციონერი 2000 

   26 425 
გამაგრილებელი და 

სავენტილაციო 

მოწყობილობები 

2000 

27 443 
კაბელი 100 

gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
dekemberi 

I-IV kvart. კაბელი, მავთული და მათთან 

დაკავშირებული მასალები 
100 

  

metaloplastmasis karis 
saketi 

100 

gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
dekemberi 

I-IV kvart. 

karis saketi 280 
boqlomi 91 

28 445 

ხელსაწყოები, საკეტები, 

გასაღებები, ანჯამები, 

დამჭერები, ჯაჭვები და 

ზამბარები/რესორები 

471 

  

koloris ferebi 40 

gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
dekemberi 

I-IV kvart. 

akvareli 21 

საღებავი 56 

საღებავის გამხსნელი 10 

29 448 
საღებავები, ლაქები და 

მასტიკები 
127 

  
kiri da carci 500 

gamart. 
Sesyidva 

april-
oqtomberi 

II-IV kvart. 
carci TeTri da feradi 54 

30 449 
საღებავები, ლაქები და 

მასტიკები 
554 

  

kartrijis datumbva 160 

gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
dekemberi 

I-IV kvart. 

kompiuteruli 
momsaxureba 

50 

31 503 

პერსონალური 

კომპიუტერების, საოფისე 

აპარატურის, 

სატელეკომუნიკაციო და 

აუდიო - ვიზუალური 

მოწყობილობების შეკეთება, 

ტექნიკური მომსახურება და 

მათთან დაკავშირებული 

მომსახურებები 

210 

  

ჭიდაობა სამბოს ჯგუფის 

სატრანსპორტო მომსახურება 
1000 

gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
dekemberi 

I-IV kvart. 

ბერძნულ-რომაული ჯგუფის 

სატრანსპორტო მომსახურება 
300 

რაგბის ჯგუფის 

სატრანსპორტო მომსახურება 
300 

მძლეოსნობის ჯგუფის 

სატრანსპორტო მომსახურებ 
300 

ძიუდოს ჯგუფის 

სატრანსპორტო მომსახურება 
200 

მკლავჭიდის ჯგუფის 

სატრანსპორტო მომსახურება 
200 

კარატეს ჯგუფის 

სატრანსპორტო მომსახურება 
200 

32 601 
საავტომობილო 

ტრანსპორტის 

მომსახურებები 

2500 

  
satelefono momsaxureba 240 

gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
dekemberi 

I-IV kvart. 
33 642 

სატელეკომუნიკაციო 

მომსახურებები 
240 
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bankis momsaxurebis 
xarji 

820 
gamart. 
Sesyidva 

ianvari-
dekemberi 

I-IV kvart. 
34 661 

საბანკო და საინვესტიციო 

მომსახურებები 
820 

  
internetmomsaxureba 1600 

   
35 724 ინტერნეტ მომსახურებები 1600 

   

 

 

სასწავლო-შემოქმედებითი 

კონფერენცია 
100 

 

ianvari 

 

მოსწავლეთა ნახატების 

გამოფენა 
100 თებერვალი 

დედისა და ქალთა დღისადმი 

მიძღვნილი ღონისძიება 
200 მარტი 

ჩვენი ენა ქართული 100 აპრილი 

დამოუკიდებლობის 

დღისადმი მიძღვნილი 

ღონისძიება 

300 მაისი 

ნორჩი პიანისტი 100 მაისი 

ბავშვთა დღისადმი 

მიძღვნილი ღონისძიება 
300 ივნისი 

საანგარიშო კონცერტი 150 ივნისი 

ცოდნის ზეიმი 100 სექტემბერი 

მასწავლებელთა დღისადმი 

მიძღვნილი ღონისძიება 
100 ოქტომბერი 

გიორგობის დღისადმი 

მიძღვნილი ღონისძიება 
100 ნოემბერი 

საახალწლო-საშობაო  650 დეკემბერი 

36 799 

სხვადასხვა საქმიანობები და 

მასთან დაკავშირებული 

მომსახურებები 

2300 
ianvar-

dekemberi 

  
პირველადი დახმარების 

მედიკამენტები 
650 gamart. 

Sesyidva 
ianvar-

dekemberi 
I-IV kvart. 

37 851 samedicino მედიკამენტები 650 

 
 ბილიარდის ტურნირი 2000 gamart. 

eleqtr. 
tenderi 

ianvar-
dekemberi 

I-IV kvart. 
 სპორტღონისძიება 13500 

38 926 სპორტული მომსახურებები 15500 

    59687,0 
   

 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                 მამუკა ჭოხონელიძე 
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დანართი 5 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2012  წლის 9 იანვრის N2 განკარგულებისა 

 

არასამეწარმეო  (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო 

კლუბ „კოლხეთის“ 2012 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმა 

 

# 
დანაყოფის 

კოდი 
დანაყოფის დასახელება 

სავარაუდო 

ღირებულება 

შესყიდვის 

საშუალება 

შესყიდვის 

დაწყების 

სავარაუდო 

ვადები 

შესყიდვის 

ობიექტის 

მიწოდების 

სავარაუდო 

ვადა 

 
 

benzini 675 
   

 
dizeli 10320 

   

1 091 საწვავი 10995 
gamart. 
eleqter. 
tenderi 

ianvar-
dekemberi 

I-IV 

  
elenergiis xarji 2500 

   

2 093 
ელექტრო, სითბური, მზისა 

და ბირთვული ენერგია 
2500 

gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
dekemberi 

I-IV 

  
მინერალური სასუქი     

3 143 
ქიმიკატები და სასუქი 

მინერალები 
0 

   

  
gamaTeTrebeli „arieli“ 50 

   
4 144 

marilisa da sufTa 
natriumis qloridi 

50 
gamart. 
Sesyidva 

ianvar- 
dekemberi 

I-IV 

  
Saqari 25 

   

5 158 
სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტები 
25 

gamart. 
Sesyidva 

marti I 

 
 

mineraluri wyali 120 
   

 
gamagrilebeli sasmeli 120 

   
 

civi Cai 130 
   

6 159 
sasmelebi, Tambaqo da 
monaTesave produqtebi 

370 
gamart. 
Sesyidva 

Tebervali I 

 
 

შემოსასხამი 260 
   

 
mekaris xelTaTmani 300 

   
7 184 

specialuri tansacmeli 
da aqsesuarebi 

560 
gamart. 
Sesyidva 

ivnisi II 

 
 

Tasi 300 
   

 
televizori 200 

   

 
burTi  500 

   

8 185 saCuqrebi da jildoebi 1000 
gamart. 
Sesyidva 

agvisto III 

  

sportuli fexsacmeli 
(bucebi) 

10000 
   

9 188 fexsacmeli 10000 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ianvar-
noemberi 

I-IV 

 

 
faili 10 

   
 

wawuna 5 
   

 
stepleri didi 3 

   
 

saqaRalde (swrafCamkeri) 25 
   

 
webo 4 

   
 

fanqris saTleli 3 
   

 
skrepi 10 

   
 

failebiani saqaRalde 5 
   

 
magidis kalendari 20 
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makrateli 5 

   
 

markeri 5 
   

 
saSleli 5 

   
 

faqsis qaRaldi 100 
   

 
konverti 30 

   
 

saqmis yda 5 
   

 
Wikarti 2 

   
 

saxazavi 10 
   

 
stikeri 5 

   
 

sakancelario rveuli 16 
   

 

korespondenciis 
aRricxvis Jurnali 

4 
   

 
feradi flomasteri 4 

   
 

sakancelario KJurnali 20 
   

 
saqaRalde 15 

   
 

damWeriani saqaRalde 15 
   

 
bloknoti 32 

   

10 228 

ქაღალდის ან მუყაოს 

სარეგისტრაციო 

ჟურნალები/წიგნები, 

საბუღალტრო წიგნები, 

ფორმები და სხვა ნაბეჭდი 

საკანცელარიო ნივთები 

358 
gamart. 
Sesyidva 

იანვარ-

თებერვალი 
I-IV 

 

 
skoCi 100 

   
 

beWdis baliSi 4 
   

 

sakancelario nivTebis 
Casawyobi 

15 
   

 
fanqari 10 

   
 

kalkulatori 30 
   

 

mimdinare 
angariSsworebis davTari 

4 
   

 
uwyisis formebi  4 

   
 

sasaqonlo zednadebi 9 
   

 
სტეპლერის ტყვიები 20 

   

 
ბაინდერი 30 

   

 
koreqtori 8 

   
 

burTuliani pasta 30 
   

 
avtokalami 60 

   
 

qaRaldi sabeWdi 200 
   

 
qaRaldi saweri 75 

   

 

materialur faseulobaTa 
davTari 

4 
   

11 301 

საოფისე მანქანები, 

კომპიუტერების, 

პრინტერების და ავეჯის 

გარდა 

603 
gamart. 
Sesyidva 

იაnვარ-

დეკემბერი 
I-IV 

 
 

dvd დისკი 80 
   

 
fleSmexsiereba 100 

   
 

kartrijis datumbva 100 
   

12 302 
კომპიუტერული 

მოწყობილობები და მარაგი 
280 

gamart. 
Sesyidva 

იაnვარ-

ივნისი 
I-IV 

 

 
eleqtrogamanawilebeli 10 

   
 

rozeti  14 
   

 ელექტროგამაგრძელებელი 48 
   

13 313 
იზოლირებული მავთული 

და კაბელი 
72 

gamart. 
Sesyidva აგვისტო III 

  
kameris elementi 160 

   

14 314 
აკუმულატორები, 

პირველადი ელემენტები და 
160 

gamart. 
Sesyidva 

aprili II 
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პირველადი ბატარეები 

  
naTura 24 

   

15 315 

გასანათებელი 

მოწყობილობები და 

ელექტრონათურები 

24 
gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
dekemberi 

I-IV 

  

satelefono baraTebis 
SeZena 

720 
   

16 317 

ელექტრონული, 

ელექტრომექანიკური და 

ელექტროტექნიკური 

მომარაგება 

720 
gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
dekemberi 

I-IV 

  
medikamentebis SeZena 2532 

   

  
qloreTili 60 

   
17 336 

farmacevtuli 
produqtebi 

2592 
gamart. 
Sesyidva 

ianvari I 

 
 

saponi 25 
   

 
tualetis qaRaldi 18 

   
 

pirsaxoci 30 
   

18 337 
პირადი ჰიგიენის 

პროდუქტები 
73 

gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
dekemberi 

I-IV 

 
 

avtomanqanis teqnikuri 
daTvaliereba 

300 
   

 
avtomanqanis remonti 500 

   

 
saTadarigo nawilebi 1500 

   
19 341 

Zraviani satransporto 
saSualebebi 

2300 
gamart. 
Sesyidva 

Tebervali I 

 

 
saTli 60 

   
 

cocxi 125 
   

 
aqandazi 8 

   
 

Rrubeli 11 
   

 
sanTeli 6 

   
 

xelsaxoci  10 
   

 
erTjeradi Wiqebi 20 

   

20 392 ავეჯეულობა 240 
gamart. 
Sesyidva 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV 

 

 
tilo iatakis sawmendi 12,5 

   
 

tualetis sawmendi (ixvi) 10 
   

 
sarecxi saSualeba 10 

   
 

minis sawmendi 3 
   

 
nagvis yuTi 20 

   
 

tualetis qaRaldi 18 
   

 
pirsaxoci 30 

   
 

sarecxi siTxe (mJava) 50 
   

 
sarecxi saponi 16 

   
 

fexsawmendi Teqa 10 
   

 
iatakis sawmendi joxi 5 

   
 

tilo magidis 3,50 
   

 
sarecxi Jele  8 

   

21 395 ქსოვილის ნივთები 196 
gamart. 
Sesyidva 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV 

 

 
sarecxi siTxe (mJava) 8 

   
 

tualetis sawmendi (ixvi) 10 
   

 

WurWlis sarecxi 
saSualeba 

10 
   

 
sarecxi fxvnili 50 

   

22 398 
საწმენდი და საპრიალებელი 

პროდუქტები 
78 

gamart. 
Sesyidva 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV 

  
wylis xarji 1800 

   
23 411 ბუნებრივი წყალი 1800 gamart. იანვარ- I-IV 
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Sesyidva დეკემბერი 

 

 
boqlomi 80 

   
 

karis saxeluri 50 
   

 
saketis gulari 50 

   
 

gare mikrofoni 150 
   

 
კარის საკეტი 45 

   

 
Stativi 450 

   

25 445 

ხელსაწყოები, საკეტები, 

გასაღებები, ანჯამები, 

დამჭერები, ჯაჭვები და 

ზამბარები/რესორები 

825 
gamart. 
Sesyidva 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV 

 
 

stadionis bilbordebis 
ganaxleba 

1688 
   

 

tribunebze xis 
dasajdomebis remonti 

14000 
   

28 454 
Senobis mowyobis 
samuSaoebi 

15688 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV 

 
 

kompiuteruli 
momsaxureba 

100 
   

 
kartrijis datumbva 100 

   

29 503 

პერსონალური 

კომპიუტერების, საოფისე 

აპარატურის, 

სატელეკომუნიკაციო და 

აუდიო - ვიზუალური 

მოწყობილობების შეკეთება, 

ტექნიკური მომსახურება და 

მათთან დაკავშირებული 

მომსახურებები 

200 
gamart. 
Sesyidva 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV 

  
fexburTelTa binis qira 1600 

   

 
552 

salaSqro da sxva 
dabinavebis adgilebi 
(garda sastumrosi) 

1600 
gamart. 
Sesyidva 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV 

30 
 

fexburTelebis kveba 14400 
   

 
555 

სასადილოებისა და 

საზოგადოებრივი კვების 

საწარმოების მომსახურებები 

14400 
გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

მარტ-

დეკემბერი 
I-IV 

  
bankis momsaxureba 200 

   

31 661 
საბანკო და საინვესტიციო 

მომსახურებები 
200 

gamart. 
Sesyidva 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV 

  
savaldebulo auditi 500 

   

32 792 

საბუღალტრო, 

აუდიტორული და 

ფისკალური მომსახურებები 

500 
gamart. 
Sesyidva 

marti I 

33 
 

gundis Sekreba 12800 
   

  
სულ ჯამი 68409,0 

   
 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                 მამუკა ჭოხონელიძე 

 



44 

 

დანართი 6 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2012  წლის 9 იანვრის N2 განკარგულებისა 

 

შპს „ხობი დასუფთავება და განათებას“ 2012  წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმა 

 

# 
sakalasifikacio 

jgufi 
Sesy. 

klasif 
ზომის 

ერთ 

raodenoba 
an 

moculoba 

savaraudo 
Rirebuleb

a 

Sesyidvis 
saSualeb

a 

Sesyidvis 
ganxorcie

lebis 
vadebi 

miwodeb
is 

vadebi 

  

სკვერებისა და 

პარკებისათვის 

დეკორატიული 

მცენარეების შეძენა 

03452000     3800 
   

1   jami 034 3800 
gamart. 
Sesyidva 

მარტ- 

მაისი 
IIkv 

  
eleqtroenergiis 
xarji 

09000000 კვ 8470 1440 
   

2   jami 090 1440 
gamart. 
Sesyidva 

იანვარ-
dekemberi 

I-IV kv 

  
გარე განათების 

ელექტროენერგიის 

ღირებულება 

09310000     140000 
gamart. 
Sesyidva 

მარტ-

დეკემბერი 
I-IV kv 

  
შადრევნის 

ელექტროენერგიის 

ხარჯი 

09310000     3600 
gamart. 
Sesyidva 

მარტ-

დეკემბერი 
I-IV kv 

3   jami 090 143600 
   

  დიზელი 09134100 ლ 7920 18216 გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-
dekemberi 

I-IV kv 

  ბენზინი 09132000 ლ 7030 15114,5 
იანვარი-
dekemberi 

I-IV kv 

4   jami 091 33330,5 
   

  
meqanikuri 

saWreli aparatი 

 

44511400 
 

c 1 170 
გამარტ. 

შესყ. 
იანვარ-

dekemberi  

6   
jami 
445 

    170 
   

  ხელთათმანი 18424000 ცალი 270 810 
gamart. 
Sesyidva 

იანვარ-
dekemberi 

I-IV kv 

7   jami  184 810 
   

  ფაილი 22852100 შეკვრა 10 100 

gamart. 
Sesyidva 

იანვარ-
dekemberi 

I-IV kv 

  
damWeriani 
saqaRalde 

22852000 cali 10 5 
  

  საქაღალდე 22852000 ცალი 5 20 
იანვარ-

dekemberi 
I-IV kv 

  rveuli patara 22815000 cali 15 24 
  

  ბლოკნოტი 22816100 ცალი 10 50 
იანვარ-

dekemberi 
I-IV kv 

  
sakancelario 
rveuli 

22815000 cali 2 14 
  

  ბრძანების წიგნი 22815000 ცალი 1 15 
იანვარ-

dekemberi 
I-IV kv 
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მატერიალურ 

ფასეულობათა 

აღრიცხვის 

დავთრი 

22800000 ცალი 6 27 
იანვარ-

dekemberi 
I-IV kv 

  

შემოსული და 

გასული 

კორესპონდენციები

ს ჟურნალი 

22800000 ცალი 5 20 
იანვარ-

dekemberi 
I-IV kv 

  
sasaqonlo 
zednadebi 

22800000 Sekvra 6 30 
  

  უწყისის ფორმები 22800000 ცალი 6 6 
იანვარ-

dekemberi 
I-IV kv 

  სალაროს წიგნი 22815000 ცალი 1 15 dekemberi IV kv 

8   jami 0228 326 
   

  ბაინდერი 30197210 ცალი 24 120 

 

იანვარ-
dekemberi 

I-IV kv 

  სტეპლერი 30197110 ცალი 4 46 
იანვარ-

dekemberi 
I-IV kv 

  
qaRaldis  
samagri 

30197130 scali 10 10 
  

  
fanqris  
saTleli 

30192133 cali 5 5 
  

  koreqtori 30192160 cali 12 36 
იანვარ-

dekemberi 
I-IV kv 

  დირაკოლი 30192160 ცალი 1 10 
იანვარ-

dekemberi 
I-IV kv 

  
sakancelario 
Jurnali  

30192700 cali 5 10 
  

  
burTuliani 
kalami 

30192123 cali 50 25 
იანვარ-

dekemberi 
I-IV kv 

  
feradi 
flomasteri 

30192700 cali 5 10 
  

  
სტეპლერის 

ტყვიები 
30197110 შეკვრა 10 20 

იანვარ-
dekemberi 

I-IV kv 

  
stikeri (saniSne 
qaRaldi) 

30192170 Sekvra 6 45 
იანვარ-

dekemberi 
I-IV kv 

  saSleli 30192100 cali 10 10 
  

  tuSis kalami 39292400 cali 2 4 
  

  fanqari 30192130 cali 12 6 
იანვარ-

dekemberi 
I-IV kv 

  saqaRalde Taro 30193200 cali 2 40 
  

  
magidis 
kalendaris dafa  

30193600 cali 1 15 
  

  
failebiani 
saqaRalde 

30197220 cali 15 75 
  

  safanqre Wiqa 30192700 cali 1 5 
  

  
magidis 
kompleqti 

30192700 cali 1 17 
  

  საქაღალდე 
(swrafCamkeri) 

30197220 ცალი 12 6 
იანვარ-

dekemberi 
I-IV kv 

  კალკულატორი 30141200 cali 3 36 
იანვარ-

dekemberi 
I-IV kv 

  თაბახის ფურცელი 30197630 cali 25 225  იანვარ-
dekemberi 

I-IV kv 

  საწერი ფურცელი 30197630 cali 5 15  იანვარ-
dekemberi 

I-IV kv 

9   jami:301 791 
   

  კარტრიჯის შეძენა 30237310 cali 1 260 
gamart. 
Sesyidva 

იანვარ-
dekemberi 

I-IV kv 
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kompiuteris 
kompleqti 

30213300 cali 1 1000 
 

ianvar-
dekemberi  

10   jami:302 1260 
   

 

ცოცხალი 

მცენარეები 

ბოლქვები და 

ამონაყრები 

3121100 ცალი   6200 
გამარტ. 

ელ 

ტენდერი 

იანვარ–

დეკემბერი  

 
  jami:312     6200 

  
1–1V 

 
satelefono 
baraTebi 

31712111 cali 60 600 
gamartive

buli 
Sesyidva 

ianvar-
dekemberi 

1–1V 

 
  jami: 317   600 

   

  სანაგვე ურნა 39224340 ცალი 133 23940 
gამარტ. 

ელ. ტენდ. 
იანვარ-

dekemberi  

 ცოცხი 39224100 ცალი 120 720 

gamart. 
Sesyidva 

იანვარ-
dekemberi 

I-IV kv 

  აქანდაზი 39224350 ცალი 60 180 
იანვარ-

dekemberi 
I-IV kv 

  სათლი 39224330 ცალი 60 180 
იანვარ-

dekemberi 
I-IV kv 

  სახაზავი 3929500 ცალი 10 5 
 

იანვარ-
dekemberi 

I-IV kv 

9   jami392 25025 
   

  რეზინის ჩექმა 18812200 cali 45 990 
gamart. 
Sesyidva 

იანვარ-
dekemberi 

I-IV kv 

10   jami188 990 
   

  
საწვიმარი 

(ლაბადა) 
18400000 კომპლ. 45 1125 

gamart. 
Sesyidva 

იანვარ–

დეკემბერი  

  სპეცტანსაცმელი 18400000 კომპლ. 45 405 
 

იანვარ–

დეკემბერი  

11   jami182 1530 
   

  daSlili kiri 44921200 k.g 200 200 
gamart 
Sesy 

ianvar- 
ivnisi 

I-II კვ 

    ჯამი 449   200 
   

  
mineraluri  
sasuqi 

24400000 kg 50 50 
 

იანვარ–

დეკემერი  

    ჯამი 244   50 
   

  ფოცხი 44511340 ცალი 5 25 

gamart. 
Sesyidva 

იანვარ-
dekemberi 

I-IV kv 

  ბარი 44511340 ცალი 4 24 
იანვარ-

dekemberi 
I-IV kv 

  celi 44511340 cali 2 40 
  

  Toxi 44511340 cali 4 60 
  

  najaxi 44511310 cali 1 20 
  

  ნიჩაბი 44511340 ცალი 15 90 
იანვარ-

dekemberi 
I-IV kv 

12   jami445 259 
   

  
saTadarigo 
nawilebi 

34330000     9120 
gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
dekemberi 

I-IVkv 

14   jami: 314 9120 
   

15 
გასანათებელი 

მოწყობილობები 

და ელნათურები 

31500000     31506 
გამარტ. 

ელ. 

ტენდერი 

ianvar-
dekemberi 

I-IV kv 

    jami: 315 31506 
   

  torfi 14310000 tona 10 1000 
gamart. 
Sesyidva 

იანვარ 
dekemberi 

1-1Vkv 

  klini 14300000 litri 31 310 
გამარტ. 

შესyიდვა 

იანვარ–

დეკემბერი  
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  sasuqi „organika“ 14310000 litri 6 60 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ–

დეკემბერი  

16   jami;  1370 
   

  
Sadrevnis wylis 
xarjvis 
Rirebuleba 

41110000     5400 
gamart. 
Sesyidva 

იანვარ-
dekemberi 

1-1Vkv 

17   ჯამი:         5400 
   

  
satvirTo 
manqanis 
daqiraveba 

60181000     900 
 

იანვარ-
dekembei 

1-1Vkv 

    jami 601   900 
   

  sul jami: 268677,5 
   

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                 მამუკა ჭოხონელიძე 



48 

 

დანართი 7 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2012  წლის 9 იანვრის N2 განკარგულებისა 

 

შპს „ხობის მოამბეს“ 2012 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმა 

 

# 
saklasifikacio 

jgufi 
Sesy. 

klasif 
ზომის 

ერთ 

რaode 
noba an 

moculoba 

სavara 
udo  
Rire 

buleba 

Sesyidv
is 

saSual
eba 

Sesyidvis 
ganxor 

cielebis 
vadebi 

მiwo 
debis 
vadebi 

  
eleqtroenergiis 
xarji 

0900000
0 კვ   790 

gamart. 
Sesyidva 

Tebrvali I-IV kvart. 

1   jami 090 790       

  „24 saaTi“ (1 wliT) 22212000 1 wliT 1 156 

gamart. 
Sesyidva 

Tebervali I-IV kvart. 
  „kviris palitra“ 22212000 1 wliT 1 52 

  
„saqarTvelos 

respublika“ 
22213000 1 wliT 1 140 

2   jami 222 348       
  faili 22852100 Sekvra 10 50 

გამარტ 

შესყიდვა 

იანვარ- 

თებერვალი 
I-IV kvart. 

  bloknoti 22816100 cali 10 75 

  
sakancelario 
rveuli 

22815000 cali 5 15 

3   jami 228  140       
  webo  30192700 cali 10 30 

gamart. 
Sesyidva 

Tebervali I-IV kvart. 

  
burTuliani 
kalami 

30192121 cali 50 35 

  koreqtori 30192160 cali 10 22 
  qaRaldi sabeWdi 30199100 Sekvra 50 500 
  qaRaldi saweri 30199100 Sekvra 50 125 
4     jami  301 712 
  dvd diski 30237320 cali 10 20 gamart. 

Sesyidva 
Tebervali I-IV kvart. 

  fleSmexsiereba 30233180 cali 2 128 
5   jami 302 148       

  
gazeTis gadatanis 
satransporto 
momsaxureba 

60170000     720 
gamart. 
Sesyidva 

Tebervali I-IV kvart. 

6   jami 601 720       

  
satelefono 
momsaxureba 

64221000     660 gamart. 
Sesyidva 

Tebervali I-IV kvart. 
            
7   jami 642 660       

  
bankis 
momsaxurebis 
xarji 

66110000     150 
gamart. 
Sesyidva 

Tebrvali I-IV kvart. 

8   jami 661 150       

  
internetmomsaxur
eba 

7240000
0 

    200       

9 
ინტერნეტმომსახურ

ებები 
jami 724 200       

  
sagamomcemlo 
xarjebi 

79970000     9360 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ianvar-
Tebervali 

I-IV kvart. 

10   jami 799 9360       
  sul jami 13228       

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                 მამუკა ჭოხონელიძე 
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დანართი 8 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2012  წლის 9 იანვრის N2 განკარგულებისა 

 

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის მუნიციპალიტეტის 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის“ 2012 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმა 

 

 

# 
დანაყოფის 

კოდი 
დანაყოფის დასახელება 

სავარაუდო 

ღირებულება 

შესყიდვის 

საშუალება 

შესყიდვის 

დაწყების 

სავარაუდო 

ვადები 

შესყიდვის 

ობიექტის 

მიწოდების 

სავარაუდო 

ვადა 

  
benzini   2640 

   

1 091 საწვავი 2640 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარი I-IV კვარტ. 

  

plastikuri sazeTi 
saSualeba 15 

 
 

I-IV კვარტ. 
Zravis ზeTi 128 

 

2 092 
ნავთობის, ქვანახშირისა და 

ზეთის პროდუქტები 
143 

გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარი I-IV კვარტ. 

  
eleqtroenergiis xarji 497 

   

3 093 
ელექტრო, სითბური, მზისა და 

ბირთვული ენერგია 
497 

გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარი I-IV კვარტ. 

  
მარილი 2 

   

4 158 
სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტები 
2 

გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარი I კვარტ. 

  

rezinis xelTaTmani 14 
   

რეზინის ხელთათმანი 

(სამედიცინო) 
6 

   

5 184 
სპეციალური ტანსაცმელი და 

აქსესუარები 
20 

გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარი I-III კვარტ. 

  
rezinis Ceqmebi 40 

   

6 188 ფეხსაცმელი 40 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარი I კვარტ. 

  
გაზეთი "ხობის მოამბე" 120 

   

7 222 

გაზეთები, სამეცნიერო 

ჟურნალები, პერიოდიკა და 

ჟურნალები 

120 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარი I-IV კვარტ. 

  

faili 50 
   damWeriani saqaRalde  

/swrafCamkeri/ 
20 

   
rveuli didi  /100 
furcliani/ 

20 
   

reveuli patara  /40 
furcliani/ 

10 
   

sakancelario wigni 10 
   

მთავარი წიგნი 10 
   

materialur faseulobaTa 
davTari 10 

   
mimdinare angariSsworebis 
davTari 10 

   
uwyisis formebi 20 

   
sasaqonlo zednadebi 20 
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სხვა საბუღალტრო ფორმები 20 
   

8 228 

ქაღალდის ან მუყაოს 

სარეგისტრაციო 

ჟურნალები/წიგნები, 

საბუღალტრო წიგნები, 

ფორმები და სხვა ნაბეჭდი 

საკანცელარიო ნივთები 

200 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარი I-IV კვარტ. 

  

feradi flomasteri 3 
   

sakancelario Jurnali 10 
   

fanqari 5 
   

markeri 10 
   

sakancelario nivTebis 

Casawyobi ორგანაიზერი/ 
17 

   
kalkulatori    /didi/ 20 

   
kalkulatori    /patara// 10 

   
Wikarti 3 

   
saxazavi 3 

   
stikeri (saniSne qaRaldi) 14 

   
skoCi 5 

   
magidis kalendari 12 

   
სტეპლერის ტყვიები 5 

   
სტეპლერი საშუალო 9 

   
სტეპლერი დიდი 0 

   
ბაინდერი 50 

   
დირაკოლი 7 

   
webo 5 

   
koreqtori 15 

   
beWdis baliSi 20 

   
fanqris saTleli 1 

   
burTuliani kalami 45 

   
qaRaldis samagri 3 

   
failebiani saqaRalde 20 

   
qaRaldi sabeWdi AА4 
80gr./500 

360 
   

qaRaldi saweri А4 
45gr./200 

48 
   

9 301 

საოფისე მანქანები, 

კომპიუტერებიოს, 

პრინტერების და ავეჯის გარდა 

700 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარი I-IV კვარტ. 

  

fleSmexsiereba 90 
   

kartrijis SeZena 400 
   

10 302 
კომპიუტერული 

მოწყობილობები და მარაგი 
490 

გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარი I კვარტ. 

  

სამკაპი 15 
   

ventilatori 80 
   

11 312 

ელექტროენერგიის 

გამანაწილებელი და 

საკონტროლო აპარატურა 

95 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

მარტი 
I კვარტ. 

  
eleqtrogamagrZelebeli 36 

   

12 313 
იზოლირებული მავთული და 

კაბელი 
36 

გამარტ. 

შესყიდვა 
მაისი II კვარტ. 

  
naTura 5 

   

13 315 

გასანათებელი 

მოწყობილობები და 

ელექტრონათურები 

5 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარი I-IV კვარტ. 
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satelefono baraTebis 
SeZena 600 

   

14 317 

ელექტრონული, 

ელექტრომექანიკური და 

ელექტროტექნიკური 

მომარაგება 

600 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარი I-IV კვარტ. 

 

 
ბამბა 3 

   

 
სპირტი 70 % 3,9 

   

 
სპირტი 96% 5,2 

   

 
ბინტი 3 

   

 
თხევადი აირი 20,4 

   

15 331 სამედიცინო მოწყობილობები 35,5 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარი I-IV კვარტ. 

 
 

respiratori 36 
   

 
სხვა  მედიკამენტები 14,6 

   

16 336 ფარმაცევტურლი პროდუქტები 50,6 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარი I-IV კვარტ. 

  

საპონი /ტუალეტის/ 12 
   

სარეცხი saponi 3 
   

17 337 პირადი ჰიგიენის პროდუქტები 15 
გამარტ. 

შესყიდვა 
თებერვალი I-IV კვარტ. 

  
saTadarigo nawilebi 591 

   

18 343 

ნაწილები და აქსესუარები 

სატრანსპორტო საშუალებებისა 

და მათი ძრავებისათვის 

591 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარი I-IV კვარტ. 

  
iatakis sawmendi joxi 5 

   

19 358 
ინდივიდუალური და 

დამხმარე მოწყობილობები 
5 

გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარი I კვარტ. 

  
samuSao magida 250 

   

20 391 ავეჯი 250 
გამარტ. 

შესყიდვა 
ივნისი II კვარტ. 

  

saTli 6 
   

cocxi 14 
   

სანაგვე ვედრო 12 
   

21 392 ავეჯეულობა 32 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარი I-IV კვარტ. 

  

xelsaxoci 10 
   

tilo magidis 4 
   

22 395 ქსოვილის ნივთები 14 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარი I-IV კვარტ. 

  

eleqtroRumeli 
(gamaTbobeli) 80 

   

23 397 საოჯახო ტექნიკა 80 
გამარტ. 

შესყიდვა 
ოქტომბერი IV კვარტ. 

  

sarecxi Jele 4 
   

sarecxi siTxe (mJava) 6 
   

24 398 
საწმენდი და საპრიალებელი 

პროდუქტები 
10 

გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარი I-IV კვარტ. 

  

bari 20 
   

celi 30 
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25 445 

ხელსაწყოები, საკეტები, 

გასაღებები, ანჯამები, 

დამჭერები, ჯაჭვები და 

ზამბარები/რესორები 

50 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარი I-II კვარტ. 

  
mimdinare remontis xarji 155 

   

26 501 

სატრანსპორტო საშუალებებისა 

და მათთან დაკავშირებული 

მოწყობილობების შეკეთება, 

ტექნიკური მომსახურება და 

მასთან დაკავშირებული 

მომსახურებები 

155 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარი I-IV კვარტ. 

  

kartrijis datumbva 270 
   

kompiuteruli momsaxureba 300 
   

27 503 

პერსონალური 

კომპიუტერების, საოფისე 

აპარატურის, 

სატელეკომუნიკაციო და 

აუდიო - ვიზუალური 

მოწყობილობების შეკეთება, 

ტექნიკური მომსახურება და 

მათთან დაკავშირებული 

მომსახურებები 

570 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარი I-IV კვარტ. 

  
satelefono momsaxureba 240 

   

28 642 
სატელეკომუნიკაციო 

მომსახურებები 
240 

გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარი I-IV კვარტ. 

  
bankis momsaxurebis xarji 65 

   

29 661 
საბანკო და საინვესტიციო 

მომსახურებები 
65 

გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარი I-IV კვარტ. 

  
ofisis qira 360 

   

30 702 
საკუთრების გაქირავება ან 

იჯარით გაცემა 
360 

გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარი I კვარტ. 

  
internetmomsaxureba 840 

   

31 724 ინტერნეტ მომსახურებები 840 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარი I-IV კვარტ. 

  

Senobis mimdebare 
teritoriis dasufTavebis 
mosakrebeli 

156 
   

32 905 

ნარჩენებთან და ნაგავთან 

დაკავშირებული 

მომსახურებები 

156 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარი I-IV კვარტ. 

  
  8802,1 

   
 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                 მამუკა ჭოხონელიძე 

 

 



53 

 

დანართი 9 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2012  წლის 9 იანვრის N2 განკარგულებისა 

 

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის მუნიციპალიტეტის პროფესიული 

სწავლების ცენტრის“ 2012 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმა 

 

# 
დანაყოფის 

კოდი 
დანაყოფის დასახელება 

სავარაუდო 

ღირებულება 

შესყიდვის 

საშუალება 

შესყიდვის 

დაწყების 

სავარაუდო 

ვადები 

შესყიდვის 

ობიექტის 

მიწოდების 

სავარაუდო 

ვადა 

  
gaTbobis xarji (SeSa) 500 

   

1 034 
მეტყევეობისა და ხე-ტყის 

პროდუქტები 
500 

gamart. 
Sesyidva 

oqtomberi IV kvart. 

  
dizelis sawvavi 3001,5 

   

2 091 საწვავი 3001,5 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

მარტ-

დეკემბერი 
I-IV kvart. 

  
eleqtroenergiis safasuri 720 

   

3 093 
ელექტრო, სითბური, მზისა და 

ბირთვული ენერგია 
720 

gamart. 
Sesyidva 

მარტ-
dekemberi 

I-IV kvart. 

  
xelTaTmani 35 

   

6 184 
სპეციალური ტანსაცმელი და 

აქსესუარები 
35 

gamart. 
Sesyidva  

I-IV kvart. 

  
kedliს saaTi 30 

   

7 185 
სამკაულები, საათები და 

მონათესავე ნივთები 
30 

gamart. 
Sesyidva  

IV kvart. 

  

faili 28 
   

materialur faseulobaTa 
davTari 

4 
   

კორესპოnდენციის აღრიცხვის 

ჟურნალი 
24 

   

საქაღალდე (ცელულოიდის) 12 
   

mimdinare angariSsworebis 
davTari 

12 
   

12 228 

ქაღალდის ან მუყაოს 

სარეგისტრაციო 

ჟურნალები/წიგნები, 

საბუღალტრო წიგნები, 

ფორმები და სხვა ნაბეჭდი 

საკანცელარიო ნივთები 

80 
gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
dekemberi 

I-IV kvart. 

  

fanqari 5 
   

markeri 15 
   

საკანცელარიო დანა 6 
   

ფერადი ფლომასტერი 6 
   

kalkulatori 10 
   

Wikarti 9 
   

stikeri (saniSne qaRaldi) 12 
   

skoCi 5 
   

სტეპლერი პატარა 6 
   

სტეპლერის ტყვიები 3 
   

ანისტეპლერი 4 
   

საქაღალდე თარო 20 
   

webo 5 
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koreqtori 8 
   

საშლელი 1 
   

burTuliani kalami 14 
   

qaRaldi sabeWdi AA4 80 

გრ./500 
270 

   

qaRaldi saweri   A4A45 

გრ./200 
10 

   

qaRaldi mowmobebisaTvis 60 
   

საკანცელარიო ნივთების 

ჩასაწყობი 
16 

   

დირაკოლი 10 
   

ქაღალდის სამაგრი 6 
   

ფანქრის სათლელი 1 
   

ბეჭდის ბალიში 2 
   

საფანქრე ჭიქა 9 
   

ფაილებიანი საქაღალდე 10 
   

სახაზავი 2 
   

ბეჭედი, შტამპი 50 
   

სტიკერი (მწებავი) 7 
   

feradi qaRaldi 25 
   

13 301 
საოფისე მანქანები, 

კომპიუტერების, პრინტერების 

და ავეჯის გარდა 

607 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

მარტ-
Tebervali 

I-IV kvart. 

  პერსონალური კომპიუტერები 2000 
   

  კვების წყარო (UPS) 110 
   

  ფლეშმეხსიერება 60 
   

  dvd ,cd  დისკები 20 
   

  
qseroqsis kaრtrijis 
SeZena 

180 
   

14 302 
კომპიუტერული 

მოწყობილობები და მარაგი 
2370 

gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ianvar- 
marti 

I-IV kvart. 

  

eleqtrogamagrZelebeli 48 
   

eleqtroგaმანაწიlebeli 9 
   

ელeqtrorozeti 15 
   

15 313 
იზოლირებული მავთული და 

კაბელი 
72 

gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
oqtomberi 

I-IV kvart. 

  ნათურები 43 
   

16 315 
გასანათებელი 

მოწყობილობები და 

ელექტრონათურები 

43 
gamart. 
Sesyidva 

Tebervali I-IV kvart. 

  
satelefono baraTebis 
SeZena 

150 
   

18 317 

ელექტრონული, 

ელექტრომექანიკური და 

ელექტროტექნიკური 

მომარაგება 

150 
gamart. 
Sesyidva  

I-IV kvart. 

  
modemi 155 

   

19 325 
satelekomunikacio 

mowyobilobebi da maრagebi 
155 

gamart. 
Sesyidva 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV kvart. 

  

Tmis saRebavi 56 
   

პირსახოცი 50 
   

ტუალეტის ქაღალდი 3 
   

saponi 23 
   

22 337 
პირადი ჰიგიენის 

პროდუქტები 
132 

gamart. 
Sesyidva  

I-IV kvart. 

  
saWis marTvis 25 
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daboloebebi 

 
muSa cilindri 22 

   
 

xundebi 70 
   

 საქარე მინის მწმენდი 30 
   

 საბურავის კამერა 60 
   

 გვერდით ჩასახედი სარკე 33 
   

 
saburavi 560 

   

23 343 

ნაწილები და აქსესუარები 

სატრანსპორტო 

საშუალებებისა და მათი 

ძრავებისათვის 

800 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

 
I-IV kvart. 

  ფოტოაპარატი 450 
   

 
386 

ფოტო ვიდეო აუდიო 

აპარატურა 
450 

   

  კომპიუტერის მაგიდა 100 
   

  
საოფისე სავარძელი 

(მბრუნავი) 
200 

   

 
391 ავეჯი 300 

   

  

aqandazi 4 
   

cocxi 30 
   

სათლი 15 
   

ღრუბელი 1 
   

სანთელი 3 
   

იატაკის ჯაგრისი 12 
   

სურათის ჩარჩო 80 
   

nemsi (CasaTeqi) 50 
   

ყვავილის ქოთანი 20 
   

ტუშის კალამი 10 
   

მაკრატელი 15 
   

სანაგვე ურნა 21 
   

26 392 ავეჯეულობა 261 
gamart. 
Sesyidva 

Tebervali I-IV kvart. 

  

tuli 40 
   

ფარდა 250 
   

iatakis tilo 24 
   

magidis tilo 5 
   

ხელსახოცი 3 
   

minis sawmendi 4 
   

Teqis aqsesuarebi 30 
   

27 395 ქსოვილის ნივთები 356 
gamart. 
Sesyidva 

ianvar-marti I-IV kvart. 

  
ელექტროღუმელი 50 

   თმის ფენი 90 

28 397 საოჯახო ტექნიკა 140 
gamart. 
Sesyidva 

Tebervალ-

seqtembერი 
I-IV kvart. 

  სარეცხი ჟელე 4 
   

  ავეჯის საწმენდი სითხე 5 
   

  ჭურჭლის სარეცხი სითხე 6 
   

29 398 
ოფისისთვის საჭირო 

სანიტარული საგნები და 

მასალები 

15 
gamart. 
Sesyidva 

marti I-IV kvart. 

  
eleqtroburRi 80 

   
კერამიკული ფილა 300 

   

30 431 სამთო მანქანები 380 
gamart. 
Sesyidva 

marti I-IV kvart. 
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transportis mimdinare 
remontis xarji 

200 
   

35 501 

სატრანსპორტო 

საშუალებებისა და მათთან 

დაკავშირებული 

მოწყობილობების შეკეთება, 

ტექნიკური მომსახურება და 

მასთან დაკავშირებული 

მომსახურებები 

200 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ianvar-
dekemberi 

I-IV kvart. 

  
bankis momsaxurebis xarji 150 

   

38 661 
საბანკო და საინვესტიციო 

მომსახურებები 
360 

gamart. 
Sesyidva 

ianvari I-IV kvart. 

  
internetmomsaxureba 360 

   
37 724 ინტერნეტ მომსახურებები 360 

gamart. 
Sesyidva 

ianvari I-IV kvart. 

  
სულ ჯამი 11518 

   
 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                 მამუკა ჭოხონელიძე 
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დანართი 10 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2012  წლის 9 იანვრის N2 განკარგულებისა 

 

 

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის მუნიციპალიტეტის სათნოების 

სახლის“ 2012 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმა 

 

 

# 
დანაყოფის 

კოდი 
დანაყოფის დასახელება 

სავარაუდო 

ღირებულება 

შესყიდვის 

საშუალება 

შესყიდვის 

დაწყების 

სავარაუდო 

ვადები 

შესყიდვის 

ობიექტის 

მიწოდების 

სავარაუდო 

ვადა 

 
 

Warxali 101,40 
   

1 031 
სოფლის მეურნეობისა და 

ბაღჩეულის პროდუქტები 
101,4 

gamart. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV kvart. 

  

kartofili 1487,20 

gamart. 
eleqt. 
tenderi 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV kvart. 

xaxvi 529,20 
niori 415,00 
mwvanili 763,00 
stafilo 517,00 
lobio 234,00 
kiseli 1160,00 

ბარდა 228,80 

ქიშმიში 260,00 

წიწაკა 406,28 

ვაშლი 1300,00 

2 032 
ბურღულეული, კარტოფილი, 

ბოსტნეული, ხილი და 

თხილეული 

7300,48 

  
Txevadi gazi 2100 

   

3 091 საწვავი 2100 
gamart. 

შესყიდვა  
I-IV kvart. 

  
eleqtroenergiis safasuri 600 

   

4 093 
ელექტრო, სითბური, მზისა და 

ბირთვული ენერგია 
600 

gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
dekemberi 

I-IV kvart. 

  
qloris mJava 18 

   

5 144 
მარილისა და სუფთა 

ნატრიუმის ქლორიდი 
18 

gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
dekemberi 

I-IV kvart. 

  
saxexi 14,00 

   

6 148 
სხვადასხვა არალითონური 

მინერალური პროდუქტი 
14,00 

gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
dekemberi 

I-IV kvart. 

  

xorci 3120,00 
   

qaTmis ბარკალი 2496,00 
   

Tevzi 2142,00 
   

7 151 
ცხოველური პროდუქტები, 

ხორცი და ხორცის 

პროდუქტები 

7758,00 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ianvar-
dekemberi 

I-IV kvart. 

  
tomati 1419 

   
kombosto 619,2 

   

8 153 
ხილი, ბოსტნეული და 

მონათესავე პროდუქტები 
2038,2 

gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
dekemberi 

I-IV kvart. 

  
zeTi 932,00 
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მარგარინი 208,00 
   

9 154 
ცხოველური ან მცენარეული 

ზეთები და ცხიმები 
1140,00 

gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
dekemberi 

I-IV kvart. 

  
Sesqelebuli rZe (400 gr.) 2990 

   
10 155 რძის პროდუქტები 2990 

gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
dekemberi 

I-IV kvart. 

  

კარაქი 2184,00 
   

mananis burRuleuli 624,00 
   

brinji 520,00 
   

11 156 
დაფქვილი მარცვლეულის 

პროდუქტები, სახამებელი და 

სახამებლის პროდუქტები 

3328,00 
gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
dekemberi 

I-IV kvart. 

  

marili 43,81 
   

Saqari 811,25 
   

makaroni 832,00 
   

puri 10107,50 
   

12 158 
სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტები 
11794,56 

gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ianvar-
dekemberi 

I-IV kvart. 

  
xelTaTmani 20 

   

13 184 
სპეციალური ტანსაცმელი და 

აქსესუარები 
20 

gamart. 
Sesyidva 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV kvart. 

  ხორცის საჩეხი ნაჯახი 20 
   

14 393 სხვადასხვა მოწყობილობები 20 
gamart. 
Sesyidva 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV kvart. 

  
გობი დიდი (პლასტმასის) 16 

   გობი პატარა (პლასტმასის) 8 

15 195 
რეზინისა და პლასტმასის 

მასალები 
24 

gamart. 
Sesyidva 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV kvart. 

  

faili 16 

   

bloknoti 20 
sakancelario rveuli 18 
brZanebis wigni 15 
korespondenciis aRricxvis 
Jurnali 

24 

mimdinare angariSsworebis 
davTari 

2 

uwyisi 3,1 

16 228 

ქაღალდის ან მუყაოს 

სარეგისტრაციო 

ჟურნალები/წიგნები, 

საბუღალტრო წიგნები, 

ფორმები და სხვა ნაბეჭდი 

საკანცელარიო ნივთები 

98,1 
gamart. 
Sesyidva 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV kvart. 

  

fanqari 3 
   

kalkulatori 50 
   

saxazavi 2,4 
   

სტეპლერის ტყვიები 2 
   

სტეპლერი საშუალო 15 
   

fanqris saTleli 3,5 
   

ბაინდერი 50 
   

qaRaldis samagri 1,8 
   

failebiani saqaRalde 10,5 
   

საქაღალდე (swrafCamkeri) 15 
   

dirakoli 8 
   

webo 5 
   

koreqtori 7,5 
   

burTuliani kalami 9 
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saqaRalde Taro 30 
   

qaRaldi sabeWdi AA4 80 

გრ./500 
99 

   

melani 3 
   

საქაღალდე თარო 30 
   

საკანცელარიო ნივთების 

ჩასაწყობი 
36 

   

ბეჭედი 70 
   

17 301 
საოფისე მანქანები, 

კომპიუტერების, პრინტერების 

და ავეჯის გარდა 

450,70 
gamart. 
Sesyidva 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV kvart. 

  

კომპიუტერის კომპლექტი 1500 

   ფლეშმეხსიერება 60 

კარტრიჯის შეძენა 120 

18 302 
კომპიუტერული 

მოწყობილობები და მარაგი 
1680,00 

gamart. 
Sesyidva 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV kvart. 

  

eleqtrogamagrZelebeli 40 

   

eleqtrogamanawilebeli 10 

როზეტი 60 

ჩამრთველი 50 

19 313 
იზოლირებული მავთული და 

კაბელი 
160 

gamart. 
Sesyidva 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV kvart. 

  
naTura 40 

   

20 315 
გასანათებელი 

მოწყობილობები და 

ელექტრონათურები 

40 
gamart. 
Sesyidva 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV kvart. 

  
satelefono baraTebis 
SeZena 

180 
   

21 317 

ელექტრონული, 

ელექტრომექანიკური და 

ელექტროტექნიკური 

მომარაგება 

180 
gamart. 
Sesyidva 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV kvart. 

  ტელეფონი 50 
   

22 325 
მცირეფასიანი საოფისე 

ტექნიკის შეძენა  
50 

gamart. 
Sesyidva 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV kvart. 

  

saponi 10,00 

   
პირსახოცი 30 

ტუალეტის ქაღალდი 7,2 

მზარეულის ხალათი 50 

23 337 პირადი ჰიგიენის პროდუქტები 97,20 
gamart. 
Sesyidva 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV kvart. 

  

კარადა 400 

   

სამუშაო მაგიდა 400 

მაგიდა მისადგმელით 300 

ჭურჭლის კარადა 500 

კომპიუტერის მაგიდა 150 

საოფისე სავარძელი (მბრუნავი) 150 

სკამი 240 

24 391 ავეჯი 2140,00 
gamart. 
Sesyidva 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV kvart. 

  სათლი 6 
   

  
cocxi 25 

   
  

aqandazi 6 
   

  
Rrubeli 6 

   

  ქვაბი დიდი 80 
   

  ტაფა 60 
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  თეფში ღრმა 37,5 
   

  ლანგარი 8 
   

  ჩამჩა 10 
   

  სამზარეულოს დანა 10 
   

  ლამბაქი (პლასტმასის) 25 
   

  კოვზი დიდი 25 
   

  თეფში პატარა 25 
   

  თეფში დიდი 32,5 
   

  
makrateli 7,5 

   

25 392 ავეჯეულობა 363,50 
gamart. 
Sesyidva 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV kvart. 

  

tilo iatakis sawmendi 25 

   

tilo magidis 12 
minis sawmendi 16,00 

წყლის ონკანი 30 

მაგიდის გადასაფარებელი 30 

ხელსახოცი 11 

ფარდა 200 

26 395 ქსოვილის ნივთები 324,00 
gamart. 
Sesyidva 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV kvart. 

  

გაზქურა 50 

   
ელექტროჩაიდანი 22 

ელექტროღუმელი 240 

გამწოვი ვენტილატორი 200 

27 397 საოჯახო ტექნიკა 512 
gamart. 
Sesyidva 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV kvart. 

  

სარეცხი ფეირი 48 

   სარეცხი ფხვნილი 10,5 

სარეცხი კომეტი 21 

28 398 
საწმენდი და საპრიალებელი 

პროდუქტი 
79,5 

gamart. 
Sesyidva 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV kvart. 

  
wylis xarji 360 

   

29 411 ბუნებრივი წყალი 360 
gamart. 
Sesyidva 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV kvart. 

  
ნიჟარა 90 

   საფარდე კარნიზი 30 

30 444 
სხვადასხვა ქარხნული 

წარმოების მასალა 
120 

gamart. 
Sesyidva 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV kvart. 

  

saketis gulari 9 

   

karis saketi 35 

ბოქლომი 20 

კარის სახელური 20 

ხორცის საჭრელი მაკრატელი 15 

31 445 

ხელსაწყოები, საკეტები, 

გასაღებები, ანჯამები, 

დამჭერები, ჯაჭვები და 

ზამბარები/რესორები 

99 
gamart. 
Sesyidva 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV kvart. 

  
კარტრიჯის დატენვა 60 

   კომპიუტერული მომსახურება 100 

32 503 პერსონალური კომპიუტერები 160 
gamart. 
Sesyidva 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV kvart. 

  
satelefono momsaxureba 120 

   internetmomsaxureba 1000 

33 642 
სატელეკომუნიკაციო 

მომსახურებები 
1120 

gamart. 
Sesyidva 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV kvart. 
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bankis momsaxurebis xarji 160 

   

34 661 
საბანკო და საინვესტიციო 

მომსახურებები 
160 

gamart. 
Sesyidva 

იანვარი-

დეკემბერი 
I-IV kvart. 

  ჯამი: 47440,64 
   

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                 მამუკა ჭოხონელიძე 

 

 

 



62 

 

 

 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N3 

2012 წლის 9 იანვარი 

ქ. ხობი 

 

„საწვავისა და სატელეფონო ბარათების ლიმიტის განსაზღვრის შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2011 წლის 25 მარტის N62 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

 

1. ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონისა და „ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დებულების (რეგლამენტის) დამტკიცების შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2008 წლის 25 დეკემბრის N109 დადგენილების შესაბამისად, 

„საწვავისა და სატელეფონო ბარათების ლიმიტის განსაზღვრის შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2011 წლის 25 მარტის N62 განკარგულებაში შეტანილ იქნეს ცვლილება და 

განკარგულების დანართი 1 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 
 

„დანართი N1 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2011 წლის 25 მარტის N62 განკარგულებისა 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირებისა და აპარატისთვის  

საწვავის ხარჯვის ლიმიტი 

 

N მხარჯავი სუბიექტების დასახელება 

ლიმიტი თვეში 

(ლიტრი) 

ლიმიტი წელიწადში 

(ლიტრი) 

ბენზინი დიზელი ბენზინი დიზელი 

1 საკრებულოს თავმჯდომარე 900 - 10800 - 

2 საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე - 150 - 1800 

3 საკრებულოს ფრაქციის თავმჯდომარე 80 - 960 - 

4 საკრებულოს კომისიის თავმჯდომარე 60 - 720 - 

5 საკრებულოს აპარატი 150 - 1800 - 

 

2. დაევალოს ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობას, ამ განკარგულების საფუძველზე ხობის 

მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმაში შესატან ცვლილებათა 

პროექტის მომზადება და ერთი თვის ვადაში წარმოდგენა. 

3.  განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე. 

4. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით, ხობის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი: ქ. ხობი, ცოტნე დადიანის ქ. 

N192). 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N4 

2012 წლის 9 იანვარი 

ქ. ხობი 

 

„არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო 

კლუბ კოლხეთის“ შექმნისა და წესდების დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2011 წლის 9 დეკემბრის N102 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის და 

„არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო 

კლუბ კოლხეთის“ შექმნისა და წესდების დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2011 წლის 9 დეკემბრის N102 განკარგულების შესაბამისად: 

1. „არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის მუნიციპალიტეტის 

საფეხბურთო კლუბ კოლხეთის“ შექმნისა და წესდების დამტკიცების შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 9 დეკემბრის N102 განკარგულებაში შეტანილ იქნეს 

შემდეგი ცვლილება: 

ა) განკარგულებით დამტკიცებული წესდების მე-11 მუხლის მე-3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი 

რედაქციით: 

„3. ლიკვიდაციის შემდეგ ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ კლუბისთვის 

სარგებლობის უფლებით გადაცემული ქონება უბრუნდება ადგილობრივ თვითმმართველობას.“; 

ბ) განკარგულებით დამტკიცებული წესდების მე-12 მუხლი ამოღებულ იქნეს. 

2.  განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე. 

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით, ხობის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი: ქ. ხობი. ცოტნე დადიანის ქ. 

N192) 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N5 

2012 წლის 7 თებერვალი 

ქ. ხობი 

 

საკრებულოს წევრის - რევაზ წულაიას უფლებამოსილების ვადამდე  შეწყვეტის შესახებ 

 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 322-ე მუხლის 

„ვ“ პუნქტის თანახმად: 

1. ცნობად იქნეს მიღებული საკრებულოს წევრის რევაზ წულაიას უფლებამოსილების ვადამდე 

შეწყვეტა, მისი საკრებულოს წევრისთვის შეუთავსებელ თანამდებობაზე დანიშვნის გამო. 

2. „ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოს - საკრებულოს 

გამოკლებული წევრის ადგილმონაცვლეობის წესის განსაზღვრის თაობაზე“ საქართველოს 

ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 2006 წლის 13 ნოემბრის N38/2006 დადგენილების პირველი 

მუხლის თანახმად, ეცნობოს N66 ხობის საოლქო საარჩევნო კომისიას საკრებულოს წევრის რევაზ 

წულაიას  უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ. 

3. განკარგულება ძალაში შევიდეს მიღებისთანავე. 

4. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით, ხობის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი: ქ. ხობი. ცოტნე დადიანის ქ. 

N192). 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N6 

2012 წლის 7 თებერვალი 

ქ. ხობი 

 

„ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-სარევიზიო კომისიის შემადგენლობის 

დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 25 ივნისის N13 

განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის თანახმად:  

1. „ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-სარევიზიო კომისიის შემადგენლობის 

დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 25 ივნისის N13 

განკარგულებაში შეტანილ იქნეს ცვლილება და განკარგულებით დამტკიცებული კომისიის 

შემადგენლობიდან გამოყვანილ იქნეს რევაზ წულაია. 

2.  განკარგულება ძალაში შევიდეს მიღებისთანავე. 

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით, ხობის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი: ქ. ხობი. ცოტნე დადიანის ქ. 

N192). 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N7 

2012 წლის 7 თებერვალი 

ქ. ხობი 

 

„ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკური განვითარების საკითხთა (სოფლის 

მეურნეობა, მრეწველობა, მშენებლობა, ვაჭრობა, მომსახურება, ინფრასტრუქტურა, ბუნებრივი 

რესურსებისა და გარემოს დაცვა) კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 25 ივნისის N15 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე 

 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის თანახმად:  

1. „ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკური განვითარების საკითხთა (სოფლის 

მეურნეობა, მრეწველობა, მშენებლობა, ვაჭრობა, მომსახურება, ინფრასტრუქტურა, ბუნებრივი 

რესურსებისა და გარემოს დაცვა) კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 25 ივნისის N15 განკარგულებაში შეტანილ იქნეს 

ცვლილება და განკარგულებით დამტკიცებული კომისიის შემადგენლობიდან გამოყვანილ იქნეს 

რევაზ წულაია. 

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს მიღებისთანავე. 

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით, ხობის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი: ქ. ხობი. ცოტნე დადიანის ქ. 

N192). 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N8 

2012 წლის 7 თებერვალი 

ქ. ხობი 

 

„ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირების 

მფლობელობაში (სარგებლობაში) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების 

კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 

წლის 12 ივლისის N17 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონისა და „ფიზიკური 

და კერძო სამართლის იურიდიული პირების მფლობელობაში (სარგებლობაში) არსებულ მიწის 

ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების წესისა და საკუთრების უფლების მოწმობის ფორმის 

დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2007 წლის 15 სექტემბრის N525 

ბრძანებულების შესაბამისად: 

1. „ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული 

პირების მფლობელობაში (სარგებლობაში) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების 

აღიარების კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2010 წლის 12 ივლისის N17 განკარგულებაში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება: 

ა) განკარგულების პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„1. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფიზიკური და კერძო სამართლის 

იურიდიული პირების მფლობელობაში (სარგებლობაში) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების 

უფლების აღიარების კომისია შემდეგი შემადგენლობით: 

ლაშა ცატავა - ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი - კომისიის თავმჯდომარე; 

მერაბ სილოგავა - ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი - კომისიის თავმჯდომარის 

მოადგილე; 

რომეო ლატარია - ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი; 

მარინა რუხაძე - ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის 

განვითარების სამსახურის ეკონომიკური განვითარების, მუნიციპალური ქონების აღრიცხვისა და 

მართვის, ბუნებრივი რესურსების, ტრანსპორტის რეგულირებისა და ადგილობრივი 

მოსაკრებლების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი; 

სევერიან ბუკია - საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს 

სამეგრელო-გურია-ზემო სვანეთის სახელმწიფო ქონების აღრიცხვისა და პრივატიზების სამხარეო 

სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი.“; 

ბ) განკარგულების მე-2 და მე-3 პუნქტები ამოღებულ იქნეს. 

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს მიღებისთანავე. 

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით, ხობის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი: ქ. ხობი. ცოტნე დადიანის ქ. 

N192). 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N9 

2012 წლის 7 თებერვალი 

ქ. ხობი 

 

 „ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 9 იანვრის N2 განკარგულებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე 

 

1. „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის  შესაბამისად, 

„ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი  შესყიდვების   გეგმის დამტკიცების  

შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 9 იანვრის N2 განკარგულებაში 

შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება: 

ა) განკარგულების პირველ დანართში შემცირდეს: 60 ლარით -  2 ცალი კედლის საათის შეძენის 

ასიგნება; 150 ლარით -  გაზეთ „სიტყვა და საქმეს“ გამოწერის ასიგნება; 50 ლარით - 1 ცალი ბეჭდის 

დამზადების ასიგნება; 400 ლარით -  2 ცალი სამუშაო მაგიდის შეძენის ასიგნება; 400 ლარით -  40 

ცალი სურათის ჩარჩოს შეძენის ასიგნება; 13500 ლარით - ქ. ხობში გურამიშვილის ქუჩაზე 

სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოების ასიგნება; 19400 ლარით - გამგეობის ოთახების რემონტის 

სამუშაოების ასიგნება; 600 ლარით - გამგეობის ოთახების რემონტის საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის ასიგნება;  

ბ) განკარგულების პირველ დანართში გადიდდეს: 2700 ლარით - 1200 ლიტრი ბენზინის შეძენის 

ასიგნება; 10 ლარით - 1 ცალი ფაილის შეძენის ასიგნება; 3 ლარით - 6 ცალი დამჭერიანი 

საქაღალდეს შეძენის ასიგნება; 12 ლარით - 2 ცალი ბლოკნოტის შეძენის ასიგნება; 1 ლარით - 2 

ცალი საკანცელარიო რვეულის შეძენის ასიგნება; 12 ლარით - 1 ცალი კორესპონდენციის 

აღრიცხვის ჟურნალის შეძენის ასიგნება; 15 ლარით - 1 ცალი საქაღალდე თაროს შეძენის ასიგნება; 

5 ლარით - 10 ცალი ფანქრის შეძენის ასიგნება; 4 ლარით - 2 ცალი მარკერის შეძენის ასიგნება; 1 

ლარით - 2 ცალი საშლელის შეძენის ასიგნება; 1 ლარით - 1 ცალი სახაზავის შეძენის ასიგნება; 5 

ლარით - 1 ცალი სტიკერის (სანიშნე ქაღალდი) შეძენის ასიგნება; 1 ლარით - 1 ცალი 

ანტისტეპლერის შეძენის ასიგნება; 2.5 ლარით - 5 ცალი სტეპლერის ტყვიების შეძენის ასიგნება; 7 

ლარით - 1 ცალი საშუალო ზომის სტეპლერის შეძენის ასიგნება; 30 ლარით - 6 ცალი ბაინდერის 

შეძენის ასიგნება; 5 ლარით - 10 ცალი საქაღალდეს (სწრაფჩამკერი) ასიგნება; 8 ლარით - 1 ცალი 

დირაკოლის შეძენის ასიგნება; 3 ლარით - 2 ცალი წებოს შეძენის ასიგნება; 3 ლარით - 2 ცალი 

კორექტორის შეძენის ასიგნება; 2 ლარით -  2 ცალი ფანქრის სათლელის შეძენის ასიგნება; 10 

ლარით - 20 ცალი ბურთულიანი კალმის შეძენის ასიგნება; 1.4 ლარით - 2 შეკვრა ქაღალდის 

სამაგრის (სკრეპი) შეძენის ასიგნება; 12 ლარით - 2 ცალი ფაილებიანი საქაღალდის შეძენის 

ასიგნება; 20 ლარით -  1 ცალი მაგიდის კომპლექტის შეძენის ასიგნება; 140 ლარით - 14 შეკვრა 

ქაღალდი საბეჭდი А4 80გრ./500-ის შეძენის ასიგნება; 3 ლარით - 1 შეკვრა ქაღალდი საწერი А4 

45გრ./200-ის შეძენის ასიგნება; 100 ლარით - 1 ცალი კარტრიჯის შეძენის (LAZERJET 1020-1005) 

ასიგნება; 9 ლარით - 1 ცალი ელექტროგამაგრძელებლის შეძენის ასიგნება; 3 ლარით - 1 ცალი 

ელექტროგამანაწილებლის შეძენის ასიგნება; 10000 ლარით - 2 ცალი ვიდეო სამეთვალყურეო 

სისტემის შეძენის ასიგნება; 50 ლარით - 1 ცალი ტელეფონის (სტაციონარული) შეძენის ასიგნება; 

50000 ლარით - 1 ცალი ავტომობილის (პიკაპი) შეძენის ასიგნება; 4200 ლარით - 1 ცალი პატარა 

მოტორიანი ნავის შეძენის ასიგნება; 400 ლარით - ცალი კოორდინატების დასადგენი ხელსაწყო  

G.P.S.-ის შეძენის ასიგნება; 10 ლარით - 1 ცალი ნაგვის ყუთის შეძენის ასიგნება; 10 ლარით - 1 ცალი 

კარის სახელურის შეძენის ასიგნება; 5 ლარით - 1 ცალი საკეტის გულარის შეძენის ასიგნება; 83520 

ლარით - გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის პირველი სართულის და ფასადის 

რეაბილიტაციის სამუშაოების ასიგნება; 25050 ლარით - ნაგავსაყრელთან მისასვლელი გზის 
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რეაბილიტაციის სამუშაოების ასიგნება; 43920 ლარით - მუნიციპალიტეტის ავტომაგისტრალებზე 

4 ცალი სიჩქარის მზომი რადარის დამონტაჟების სამუშაოების ასიგნება; 12130 ლარით - სოფელ 

პატარა ფოთში მდინარე რიონის მარჯვენა ნაპირზე წყალდიდობისაგან წარეცხილი დამბის 

ამაღლების სამუშაოების ასიგნება; 4150 ლარით - სოფელ საგვიჩიოს წყალსადენის შიდა ქსელის 

მოწესრიგების სამუშაოების ასიგნება; 18370 ლარით -  ახალსოფლის თემში, სანადარაიოს უბნის 

წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცის სამუშაოების ასიგნება; 19150 ლარით - ქ. ხობში 

ჭყონდიდელის ქუჩის მიმდებარე არხის ამოწმენდის, ერთი მილხიდის მოწყობისა და ერთი 

მილხიდის რეაბილიტაციის სამუშაოების ასიგნება; 22710 ლარით - ქ. ხობში, კოსტავას ქუჩაზე 

სანიაღვრე სისტემის რეაბილიტაციის სამუშაოების ასიგნება; 1900 ლარით - ყოფილი კერამიკული 

ქარხნის მიმდებარე ტერიტორიაზე არხის ამოწმენდა გაფართოებით და დამბის ამაღლების 

სამუშაოების ასიგნება; 30620 ლარით -  ახალი სასაფლაოს კეთილმოწყობის სამუშაოების ასიგნება; 

1270 ლარით - სტიქიისაგან დაზიანებული 9 აპრილის მემორიალის კეთილმოწყობის სამუშაოების 

ასიგნება; 18200 ლარით - ადმინისტრაციული შენობის (ძველი რაიკომის) ოთახების სარემონტო 

სამუშაოების ასიგნება; 23200 ლარით - ადმინისტრაციული შენობის (ყოფილი რაპოს) ოთახების 

სარემონტო სამუშაოების ასიგნება; 125 ლარით - 5 ცალი კარტრიჯის დატუმბვის ასიგნება; 600 

ლარით -  სატელეფონო მომსახურების ასიგნება; 240 ლარით - ფიჭური მომსახურების ასიგნება; 

4500 ლარით - გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის პირველი სართულის და ფასადის 

რეაბილიტაცის სამუშაოების  საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის ასიგნება;  

1980 ლარით - გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის პირველი სართულის და ფასადის 

რეაბილიტაციისა და ობიექტის ექსპერტიზის ასიგნება; 1350 ლარით - ნაგავსაყრელთან 

მისასვლელი გზის რეაბილიტაცის სამუშაოების  საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 

შედგენის ასიგნება; 600 ლარით - ნაგავსაყრელთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია, ობიექტის 

ექსპერტიზის ასიგნება; 350 ლარით - სოფელ პატარა ფოთში მდინარე რიონის მარჯვენა ნაპირზე 

წყალდიდობისაგან წარეცხილი დამბის ამაღლების სამუშაოები,  ობიექტის ექსპერტიზის ასიგნება; 

200 ლარით - სოფელ საგვიჩიოს წყალსადენის შიდა ქსელის მოწესრიგების სამუშაოები,  ობიექტის 

ექსპერტიზის ასიგნება; 530 ლარით - ახალსოფლის თემში, სანადარაიოს უბნის წყალსადენის 

სისტემის რეაბილიტაცია,  ობიექტის ექსპერტიზის ასიგნება; 550 ლარით - ქ. ხობში ჭყონდიდელის 

ქუჩის მიმდებარე არხის ამოწმენდის, ერთი მილხიდის მოწყობისა და ერთი მილხიდის 

რეაბილიტაციის სამუშაოები,  ობიექტის ექსპერტიზის ასიგნება; 1250 ლარით - კოსტავას ქუჩაზე 

სანიაღვრე სისტემის რეაბილიტაცის სამუშაოების  საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენის ასიგნება; 540 ლარით - კოსტავას ქუჩაზე სანიაღვრე სისტემის 

რეაბილიტაცია, ობიექტის ექსპერტიზის ასიგნება; 1650 ლარით - ახალი სასაფლაოს 

კეთილმოწყობის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის 

ასიგნება; 730 ლარით - ახალი სასაფლაოს კეთილმოწყობის სამუშაოები,  ობიექტის ექსპერტიზის 

ასიგნება; 1250 ლარით - ადმინისტრაციული შენობის (ძველი რაიკომის) ოთახების სარემონტო 

სამუშაოების  საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის ასიგნება; 550 ლარით -  

ადმინისტრაციული შენობის (ძველი რაიკომის) ოთახების სარემონტო სამუშაოები, ობიექტის 

ექსპერტიზის ასიგნება; 1250 ლარით - ადმინისტრაციული შენობის (ყოფილი რაპოს) ოთახების 

სარემონტო სამუშაოების  საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის ასიგნება; 550 

ლარით - ადმინისტრაციული შენობის (ყოფილი რაპოს) ოთახების სარემონტო სამუშაოები,  

ობიექტის ექსპერტიზის ასიგნება; 26 ლარით -  ვებგვერდის მომსახურების ხარჯის ასიგნება; 244 

ლარით - 12 ცალი კორესპონდენციის აღრიცხვის ჟურნალის დაბეჭდვის ასიგნება; 30000 ლარით -  

საინფორმაციო ბუკლეტების დაბეჭდვის ასიგნება; 3600 ლარით - ხობის მუნიციპალიტეტის 

პირველობა საჯარო სკოლებს შორის „მხიარულ სტარტებში“-ს ასიგნება; 
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გ) განკარგულების პირველი პუნქტის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტებით განხორციელებული ცვლილებების 

გათვალისწინებით, დანართი 1 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 

„დანართი 1 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2012 წლის    თებერვლის N   განკარგულების 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების  

2012 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმა 

 

# 
დანაყოფის 

კოდი 
დანაყოფის დასახელება 

სავარაუდო 

ღირებულება 

შესყიდვის 

საშუალება 

შესყიდვის 

დაწყების 

სავარაუდო 

ვადები 

შესყიდვის 

ობიექტის 

მიწოდების 

სავარაუდო 

ვადა 

    დეკორატიული მცენარე 1000   
მარტ-

ივნისი 
I-II კვარტ. 

    გათბობის ხარჯი 5625   ოქტომბერი IV კვარტ. 

1 034 
მეტყევეობისა და ხე-ტყის 

პროდუქტები 
6625 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდ. 

მარტ-

ოქტომბერი 
I-IV კვარტ. 

    
ბენზინი 151200   იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

დიზელი 12936   

2 091 საწვავი 164136 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდ. 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    ელექტროენერგიის ხარჯი 43644       

3 093 
ელექტრო, სითბური, მზისა 

და ბირთვული ენერგია 
43644 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    ქლორის მჟავა 226       

4 144 
მარილისა და სუფთა 

ნატრიუმის ქლორიდი 
226,00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    სახეხი 19       

5 148 
სხვადასხვა არალითონური 

მინერალური პროდუქტი 
19 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

  

  
სამხედრო ფორმა 

კომუფლირებული 
205       

  ცეცხლგამძლე ფორმა 3600       

  
სპეციალური ხელთათმანი 

(სამუშაო) 
80       

  სამაშველო ხელთათმანი 180       

6 181 

სამუშაო ტანსაცმელი, 

სპეცტანსაცმელი და 

აქსესუარები 

4065 
გამარტ. 

შესყიდვა 

ივლის-

ნოემბერი 

III-IV 

კვარტ. 

  

  ქურთუკ-შარვალი 5520       

  
დისპეჩერის ჟილეტი 

(,,სახელოს გარეშე") 
250       

  კეპი 315       

  წყალგაუმტარი პლაში 140       

7 182 გარე ტანსაცმელი 6225 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდ. 

ივლის-

ნოემბერი 

III-IV 

კვარტ. 

  
  მაისური 540       
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8 183 სამოსი 540 
გამარტ. 

შესყიდვა 

ივლის-

ნოემბერი 

III-IV 

კვარტ. 

    

ხელთათმანი 94       

რეზინის ხელთათმანი 98       

სამაშველო ჩაფხუტი 440       

სახანძრო ჩაფხუტი 1380       

          

9 184 
სპეციალური ტანსაცმელი და 

აქსესუარები 
2012 

გამარტ. 

შესყიდვა 

ივლის-

ნოემბერი 

III-IV 

კვარტ. 

    კედლის საათი 60       

10 185 
სამკაულები, საათები და 

მონათესავე ნივთები 
60 

გამარტ. 

შესყიდვა 
მარტი I კვარტ. 

  

  
ფეხსაცმელი სამხედრო 

მაღალყელიანი 
493,5       

  სამუშაო ფეხსაცმელი 1200       

  
დისპეჩერებისათვის სამუშაო 

ფეხსაცმელი 
795       

  ჩექმა მაღალყელიანი  281,5       

            

11 188 ფეხსაცმელი 2770 
გამარტ. 

შესყიდვა 

ივლის-

ნოემბერი 

III-IV 

კვარტ. 

    
საკადასტრო რუკების 

დამზადება 
20000       

12 221 
ნაბეჭდი წიგნები, ბროშურები 

და საინფორმაციო ფურცლები 
20000 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდ. 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

„სსმ"-ში ნორმატიული 

აქტების გამოქვეყნების 

ხარჯები 

10000       

„24 საათი" 312       

„კვირის პალიტრა“ 52       

„ხობის მოამბე“ 4204,8       

„დედაქალაქი და რეგიონი“ 300       

„ეგრისის მაცნე“ 2500       

„ბიზნესი და კანონმდებლობა“ 120       

„ეკონომიკსი“ 36       

„სიტყვა და საქმე“         

„საქართველოს ეკონომიკა“ 54       

„საკანონმდებლო მაცნე“ 600       

გამოცემა ,,ფაქტები 

საქართველოს რეგიონები 

2011" 

600       

          

13 222 

გაზეთები, სამეცნიერო 

ჟურნალები, პერიოდიკა და 

ჟურნალები 

18778,8 
გამარტ. 

შესყივდა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ფაილი 872       

საქაღალდე (ცელულოიდის) 285       

დამჭერიანი საქაღალდე 79       

ბლოკნოტი 941       

რვეული პატარა 23       

საკანცელარიო რვეული 543       

ბრძანებების წიგნი 59       

კორესპონდენციის აღრიცხვის 

ჟურნალი 
406       
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მატერიალურ ფასეულობათა 

დავთარი 
40       

მიმდინარე ანგარიშსწორების 

დავთარი (100 ფურცლიანი) 
30       

წიგნი მთავარი დავთარი 10       

          

14 228 

ქაღალდის ან მუყაოს 

სარეგისტრაციო 

ჟურნალები/წიგნები, 

საბუღალტრო წიგნები, 

ფორმები და სხვა ნაბეჭდი 

საკანცელარიო ნივთები 

3288 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ფერადი ფლომასტერი 4       

საკანცელარიო ჟურნალი 155       

საკანცელარიო დანა 90       

საქაღალდე თარო 180       

ფანქარი 156       

მარკერი 228       

საშლელი 26,5       

ასაკინძი ლენტი 7       

საკანცელარიო ნივთების 

ჩასაწყობი 
600       

კალკულატორი 665       

ფაქსის ქაღალდი 94       

კონვერტი  DL 150       

კონვერტი A4 107       

კონვერტი A5 70       

კონვერტი პატარა 10       

საქმის ყდა 35       

ჭიკარტი 38       

კლიპსი 199       

სახაზავი 45,1       

სტიკერი (სანიშნე ქაღალდი) 410       

სტიკერი (მწებავი) 335       

ანტისტეპლერი 61       

წაწუნა 4       

მაგიდის კალენდრის დაფა 48       

სკოჩი (დიდი) 95       

მაგიდის კალენდარი 191       

დასაწებებელი ლენტი 5       

სტეპლერის ტყვიები 289,1       

სტეპლერი პატარა 125       

სტეპლერი საშუალო 355       

სტეპლერი დიდი 155       

ბაინდერი 1425       

საქაღალდე (სწრაფჩამკერი) 420       

დირაკოლი 114       

დირაკოლი დიდი 50       

წებო 290       

ქაღალდის სამაგრი 27,5       

კორექტორი 375       

ბეჭდის ბალიში 12       

ლენტი ოქმებისათვის 1       

ფანქრის სათლელი 35       

ბურთულიანი კალამი 533       
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ბურთულიანი კალამი 193,5       

ქაღალდის სამაგრი (სკრეპი) 46,4       

ფაილებიანი საქაღალდე 621,5       

საფანქრე ჭიქა 10       

მაგიდის კომპლექტი 70       

ქაღალდი საბეჭდი А4 

80გრ./500 
11650       

ქაღალდი საწერი А4 45გრ./200 552       

ქაღალდი საწერი А3 40       

ქაღალდი მოწმობებისთვის 90       

ფერადი ქაღალდი 65       

საოქმე ქაღალდი 40       

ასლგადამღები 300       

ბეჭედი, შტამპი 50       

მაგნიტური დაფა 100       

ქსეროქსი 2000       

ტუშის კალამი 202       

15 301 

საოფისე მანქანები, 

კომპიუტერების, პრინტერების 

და ავეჯის გარდა 

24245,6 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდ. 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

dvd დისკი 685       

cd  დისკი 287       

ფლეშმეხსიერება 835       

პრინტერი 400       

კარტ-რაიდერი 20       

სკანერი 225       

კომპიუტერის გარე მყარი 

დისკი 
400       

„უპეეს“-ი 720       

კარტრიჯის შეძენა (LAZERJET 

1020-1005) 
5270       

ქსეროქსის კარტრიჯის შეძენა 2100       

კარტრიჯის (ფერადი) შეძენა 240       

კარტრიჯის შეძენა 1700       

საოფისე ტექნიკის 

სათადარიგო ნაწილების 

შეძენა 

1000       

კომპიუტერის კომპლექტი 27600       

          

16 302 
კომპიუტერული 

მოწყობილობები და მარაგი 
41482 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდ. 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

              

17 311 

ელექტრონული ძრავები, 

გენერატორები და 

ტრანსფორმატორები 

0       

    

ადაპტორი (დამცავი) 200       

ელექტროგადამყვანი (დიდი) 110       

,,სკოპი" სადენის სამაგრი 45       

ავტომატური ამომმრთველი 100       

          

18 312 

ელექტროენერგიის 

გამანაწილებელი და 

საკონტროლო აპარატურა 

455 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    ელექტროგამაგრძელებელი 1128       
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ელექტროგამანაწილებელი 231       

როზეტი 175       

ჩამრთველი 90       

          

19 313 
იზოლირებული მავთული და 

კაბელი 
1624 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ელემენტი 116       

ელემენტი (მეგაფონის) 24       

ფოტოაპარატის ელემენტი 128       

20 314 

აკუმულატორები, პირველადი 

ელემენტები და პირველადი 

ბატარეები 

268 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ნათურა 628       

წერტილოვანი ნათურა 200       

გარე განათების ნათურა 100       

          

21 315 

გასანათებელი 

მოწყობილობები და 

ელექტრონათურები 

928 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ელექტროშედუღების ჩხირი 80       

საიზოლაციო ლენტი 9       

ელექტროინდიკატორი 15       

22 316 
ელეტრომოწყობილობები და 

აპარატურა 
104 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

სატელეფონო ბარათების 

შეძენა 
21020       

კონდესატორი 200       

23 317 

ელექტრონული, 

ელექტრომექანიკური და 

ელექტროტექნიკური 

მომარაგება 

21220 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    მობილური ტელეფონი 1360       

24 322 

რადიო-ტელეფონის, რადიო-

ტელეგრაფის, რადიო-

მაუწყებლობის და 

სატელევიზიო გადამცემი 

აპარატურა 

1360 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ვიდეოკასეტა 870       

გარე მიკროფონი 20       

შტატივი 150       

ვიდეოკამერა 4000       

შტატივი 500       

ტელევიზორი 1000       

მიკროფონი 500       

ხელის რადიოსადგური 2400       

ვიდეო სამეთვალყურეო 

სისტემა 
10000       

ვიდეოტექნიკა 8000       

25 323 

ტელე - და რადიომიმღებები 

და ხმის ან ვიდეო ჩამწერები ან 

რეპროდუქცირების 

აპარატურა 

27440 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

      0       

26 324 ქსელები 0       

    მოდემი (მაგთიფიქსის) 325       
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  ტელეფონი (სტაციონარული) 395       

  
სატელიტური კავშირის 

მოწყობილობა 
10000       

  ტელეფონი (ეკრანით) 50       

  
სატელიტური ანტენის 

რესივერი 
60       

27 325 
სატელეკომუკნიკაციო 

მოწყობილობები და მარაგები 
10830 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

საპონი 148       

სარეცხი საპონი 45,2       

ტუალეტის ქაღალდი 310       

პირსახოცი 35       

          

28 337 
პირადი ჰიგიენის 

პროდუქტები 
538,2 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

  
  ავტომობილი (მსუბუქი) 155000   მარტი   

  ავტომობილი (პიკაპი) 100000   თებერვალი   

29 341 
ძრავიანი სატრანსპორტო 

საშუალებები 
255000 

ელექტრ. 

ტენდერი 

თებერვალ-

მარტი 
I კვარტ. 

    სათადარიგო ნაწილები 50590       

30 343 

ნაწილები და აქსესუარები 

სატრანსპორტო 

საშუალებებისა და მათი 

ძრავებისათვის 

50590 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    პატარა მოტორიანი ნავი 4200       

31 345 გემები და ნავები 4200       

              

32 351 

საგანგებო სიტუაციებისა და 

უსაფრთხოების 

მოწყობილობები 

0       

    

იატაკის საწმენდი ჯოხი 240       

დროშა (საქართველოს) 520       

დროშა (ევროკავშირის) 360       

          

33 358 
ინდივიდუალური და 

დამხმარე მოწყობილობები 
1120 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
კოორდინატების დასადგენი 

ხელსაწყო  G.P.S. 
400       

34 381 

სანავიგაციო და 

მეტეოროლოგიური 

ხელსაწყოები 

400       

    

ციფრული ფოტოაპარატი 350       

ვიდეოპროექტორი 2000       

ვიდეოპროექტორის ეკრანი 600       

          

35 386 ოპტიკური ხელსაწყოები 2950 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

რკინის კარადა 400       

კომპიუტერის მაგიდა 360       

ტელევიზორის მაგიდა 150       

საოფისე თარო 320       

სამუშაო მაგიდა 500       

სავარძელი 500       

კომპიუტერის სკამი 640       
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სკამი 5220       

ტახტი 300       

საოფისე სავარძელი 

(მბრუნავი) 
2730       

ლეიბი 750       

ადიალა 100       

მაგიდა მისადგმელით 2500       

          

36 391 ავეჯი 14470 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

მაკრატელი 61       

სურათის ჩარჩო 150       

ყვავილის ქოთანი 130       

სათლი 110       

ცოცხი 1108       

აქანდაზი 70       

ღრუბელი 2,5       

სანთელი 10       

იატაკის ჯაგრისი 10       

ნაგვის ყუთი 616,2       

თეთრეულის კომპლექტი 600       

          

37 392 ავეჯეულობა 2867,7 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ფარდა 200       

ხელსახოცი 169       

ტილო იატაკის საწმენდი 277,5       

ტილო მაგიდის 668       

მინის საწმენდი 221       

ფეხსაწმენდი თექა 140       

          

38 395 ქსოვილის ნივთები 1675,5 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

მაცივარი 300       

წყლის გამაცხელებელი 

(პორტერი) 
150       

ელექროღუმელი 

(გამათბობელი) 
60       

          

39 397 საოჯახო ტექნიკა 510 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

სარეცხი ჟელე 308       

ავეჯის საწმენდი სითხე 100       

სარეცხი სითხე (მჟავა) 64       

საცხი (იატაკის 

საპრიალებელი) 
175       

ჟალუზის საწმენდი 55       

დეზოდორი 300       

ტუალეტის საწმენდი (იხვი) 200       

          

40 398 
საწმენდი და საპრიალებელი 

პროდუქტები 
1202 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
სასმელი წყლის შეზიდვა 

ყულევში 
15000       



77 

  წყლის ხარჯი 8690       

41 411 ბუნებრივი წყალი 23690 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

  
  ჟალუზი 400       

  კონდიციონერი 1900       

42 425 

გამაგრილებელი და 

სავენტილაციო 

მოწყობილობები 

2300 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    ელექტრობურღი 100       

43 431 სამთო მანქანები 100 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ლურსმანი 15 

      ლამინირებული პარკეტი 450 

    

44 441 
კონსტრუქციის მასალები და 

ანალოგიური ნივთები/საგნები 
465 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

  

  
არქივის კებე (სადურგლო 

ნაკეთობა) 
50       

  
ტუმბოები (სადურგლო 

ნაკეთობა) 
50       

  
დასადგამი თაროები 

(სადურგლო ნაკეთობა) 
220       

  
კარები ხის (სადურგლო 

ნაკეთობა) 
500       

  
არქივის თაროები 

(სადურგლო ნაკეთობა) 
1750       

            

45 442 სტრუქტურული მასალები 2570 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

ივნისი 
I-II კვარტ. 

              

46 443 
კაბელი, მავთული და მათთან 

დაკავშირებული მასალები 
0       

    

კარადა 300       

წყლის ონკანი 240       

ლულა ა 51 მ 300       

ლულა ბ 51 მ 330       

ლულა ბ 51 მ გამრფქვევი 385       

რკინის კარადა 3000       

კარადა ხის 500       

დასაკეცი კიბე (სახანძრო) 650       

სახანძრო საიერიშო ჯოხკიბე 600       

          

47 444 

სხვადასხვა ქარხნული 

წარმოების მასალა და მათთან 

დაკავშირებული საგნები 

6305 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

მაის-

სექტემბერი 

II-III 

კვარტ. 

    

კარის სახელური 410       

საკეტის გულარი 187,5       

კარის საკეტი 2656       

ბოქლომი 166       

ბრტყელტუჩა 20       

სახრახნისი 30       

ჩაქუჩი 20       

ჭანჭიკი 10       

ელექტროშემდუღებელი 

აპარატი 
450       
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საღებავი 120       

          

48 445 

ხელსაწყოები, საკეტები, 

გასაღებები, ანჯამები, 

დამჭერები, ჯაჭვები და 

ზამბარები/რესორები 

4069,5 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

ივნისი 
I-II კვარტ. 

    

ქ. ხობში მრავალსართულიანი 

საცხოვრებელი სახლების 

(ცოტნე დადიანის N236 და 

N238, ჭყონდიდელის N6) 

სახურავების რეაბილიტაცია 

263200   
ივლის-

აგვისტო 
III კვარტ. 

დამხმარე ნაგებობის 

რეაბილიტაცია 
5750   ივლისი III კვარტ. 

სოფელ ხამისკურის საბავშვო 

ბაღის მიშენების სამუშაოები 
38800   

ივლის-

აგვისტო 
III კვარტ. 

სოფელ ხეთის საბავშვო ბაღის 

სახურავის რეაბილიტაცია 
48750   

ივლის-

აგვისტო 
III კვარტ. 

სოფელ ახალსოფლის 

სანადარიოს უბნის საბავშვო 

ბაღის რემონტი 

14550   
ივლის-

აგვისტო 
III კვარტ. 

სოფელ ახალსოფლის N1 

საბავშვო ბაღის ოთახების 

რემონტი 

4800   
ივლის-

აგვისტო 
III კვარტ. 

სოფელ ახალი ხიბულის 

სანადარაიოს უბნის გზის 

მოხრეშვა 

7700   
იანვარ-

თებერვალი 
I კვარტ. 

სოფელ ახალსოფლის 

სანადარიოს უბნის 

წყალსადენის სისტემის 

რეაბილიტაცია 

18600   თებერვალი I კვარტ. 

სოფელ გურიფულში 

სანიაღვრე არხის ამოწმენდა 
14550   ივლისი  III კვარტ. 

სოფელ პირველი მაისის 

ოქროს საწმისის უბანში 

სანიაღვრე არხის ამოწმენდა 

11640   აგვისტო III კვარტ. 

სოფელ ნოჯიხევის უბანში 

სანიაღვრე არხის ამოწმენდა 
11640   ივნისი II კვარტ. 

სოფელ ძველ ხიბულაში 

ბუნებრივსაფარიანი 

მინისტადიონის მოწყობა 

19500   ივლისი III კვარტ. 

ასფალტიანი ქუჩების მოვლა-

შენახვა 
30000   

მარტ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

მინისტადიონების მოვლა 15000   
აპრილი-

აგვისტო 

II-III 

კვარტ. 

დავით აღმაშენებლის ქუჩაზე 

წერეთლის ქუჩიდან დავით 

აღმაშენებლის პირველ 

ჩიხამდე სანიაღვრე არხის 

მოწყობა 

37200 
გარდამავალ

ი 
იანვარი I კვარტ. 

ქ. ხობში გურამიშვილის 

ქუჩაზე სანიაღვრე არხის 

მოწყობა 

21500 
გარდამავალ

ი 
იანვარი I კვარტ. 

სოფელ შუა ხორგაში მდ. 

ხობის მარცხენა სანაპიროზე 

ნაპირგამაგრების სამუშაოები 

160000 
გარდამავალ

ი 
თებერვალი I კვარტ. 
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გამგეობის 

ადმინისტრაციული შენობის 

პირველი სართულის და 

ფასადის რეაბილიტაცია 

83520   ივნისი II კვარტ. 

ნაგავსაყრელთან მისასვლელი 

გზის რეაბილიტაცია  
25050   

მარტი-

აპრილი 
I-II კვარტ. 

მუნიციპალიტეტის 

ავტომაგისტრალებზე 4 ცალი 

სიჩქარის მზომი რადარის 

დამონტაჟების სამუშაოები 

43920   მარტი  I კვარტ. 

სოფ. პატარა ფოთში მდინარე 

რიონის მარჯვენა ნაპირზე 

წყალდიდობისაგან 

წარეცხილი დამბის ამაღლების 

სამუშაოები  

12130   ივნისი II კვარტ. 

სოფ. საგვიჩიოს წყალსადენის 

შიდა ქსელის მოწესრიგების 

სამუშაოები  

4150   ივნისი II კვარტ. 

სოფ. ახალი სოფლის 

სანადარაიოს უბნის 

წყალსადენის სისტემის 

რეაბილიტაცია   

18370   ივნისი II კვარტ. 

ქ. ხობში ჭყონდიდელის ქუჩის 

მიმდებარე არხის ამოწმენდის, 

ერთი მილხიდის მოწყობისა 

და ერთი მილხიდის 

რეაბილიტაციის სამუშაოები   

19150   აპრილი II კვარტ. 

კოსტავას ქუჩაზე სანიაღვრე 

სისტემის რეაბილიტაცია  
22710   ივლისი III კვარტ. 

ყოფილი კერამიკული 

ქარხნის მიმდებარე 

ტერიტორიაზე არხის 

ამოწმენდა გაფართოებით და 

დამბის ამაღლება 

1900   მარტი I კვარტ. 

ახალი სასაფლაოს 

კეთილმოწყობის სამუშაოები  
30620   აპრილი II კვარტ. 

სტიქიისაგან დაზიანებული 9 

აპრილის მემორიალის 

კეთილმოწყობის სამუშაოები  

1270   მარტი I კვარტ. 

ადმინისტრაციული შენობის 

(ძველი რაიკომის) ოთახების 

სარემონტო სამუშაოები 

18200   ივნისი II კვარტ. 

ადმინისტრაციული შენობის 

(ყოფილი რაპოს) ოთახების 

სარემონტო სამუშაოები 

23200   აპრილი II კვარტ. 

          

49 452 

სამუშაოები მთლიანი ან 

ნაწილობრივი 

მშენებლობისათვის და 

სამოქალაქო მშენებლობის 

სამუშაოები 

1027370 
ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარი-

აგვისტო 
I-III კვარტ. 

    

გამგეობის ოთახების რემონტი     აგვისტო III კვარტ. 

სოფელ ახალი ხიბულის 

ადმინისტრაციული შენობის 

სარემონტო სამუშაოები 

29250   აგვისტო III კვარტ. 
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პოლიციის რაიონული 

სამმართველოს ოთახების 

რემონტი 

2350   აპრილი II კვარტ. 

50 453 
სარემონტო-სამონტაჟო 

სამუშაოები 
31600 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

აპრილი-

აგვისტო 

II-III 

კვარტ. 

  
  

ფინანსური ანალიზისა და 

ბუღალტრული პროგრამა 
1000       

            

51 484 

საქმიანი გარიგებებისა და 

პირადი ბიზნესის წარმართვის 

პროგრამული პაკეტები 

1000 
გამარტ. 

შესყიდვა 
ივნისი II კვარტ. 

              

52 489 

სხვადასხვა პროგრამული 

პაკეტები და კომპიუტერული 

სისტემები 

0       

    
მიმდინარე რემონტის ხარჯი 15100       

მანქანის რეცხვა 2040       

53 501 

სატრანსპორტო 

საშუალებებისა და მათთან 

დაკავშირებული 

მოწყობილობების შეკეთება, 

ტექნიკური მომსახურება და 

მასთან დაკავშირებული 

მომსახურებები 

17140 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

კარტრიჯის დოლურის 

გამოცვლა 
400       

კარტრიჯის დატუმბვა 6425       

კომპიუტერული მომსახურება 7550       

54 503 

პერსონალური 

კომპიუტერების, საოფისე 

აპარატურის, 

სატელეკომუნიკაციო და 

აუდიო - ვიზუალური 

მოწყობილობების შეკეთება, 

ტექნიკური მომსახურება და 

მათთან დაკავშირებული 

მომსახურებები 

14375 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

  

  კონდიციონერის მონტაჟი 400       

  კონდიციონერის რემონტი 2000       

  

ელექტრომოწყობილობების 

(კონდიციონერი, 

ტელევიზორი და ა.შ.) 

რემონტი 

1000       

            

55 507 

შენობის მოწყობილობების 

შეკეთება და ტექნიკური 

მომსახურება 

3400 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

              

56 555 

სასადილოებისა და 

საზოგადოებრივი კვების 

საწარმოების მომსახურებები 

0 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

  

  
მოსწავლეთა ლაშქრობები 

ღირსშესანიშნავ ადგილებში 
160   მარტი   

  ექსკურსია ხობი-ყვარელი 2020   მაისი   

  ექსკურსია ხობი-ყაზბეგი 2120   აგვისტო   
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  „პატრიოტი“ 1000   
მაისი- 

ოქტომბერი 
  

  

ძეგლების 

მონიტორინგისთვის 

ტრანსპორტით მომსახურება 

400   
იანვარ-

დეკემბერი 
  

  
გაწვევის ხარჯები 

(სატრანსპორტო მომსახურება) 
7600   

იანვარ-

დეკემბერი 
  

57 601 
საავტომობილო ტრანსპორტის 

მომსახურებები 
13300 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
წერილებთან დაკავშირებული 

საფოსტო მომსახურებები 
8870       

58 641 
საფოსტო და საკურიერო 

მომსახურებები 
8870 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
სატელეფონო მომსახურება 21176       

ფიჭური მომსახურება 12720       

59 642 
სატელეკომუნიკაციო 

მომსახურებები 
33896 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    ბანკის მომსახურების ხარჯი 4800       

60 661 
საბანკო და საინვესტიციო 

მომსახურებები 
4800 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

მანქანის დაზღვევა 4500       

პირადი შემადგენლობის 

დაზღვევა 
9900       

61 665 
სადაზღვევო და საპენსიო 

მომსახურებები 
14400 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

თებერვალი 
I-IV კვარტ. 

    

სოფელ შუა ხორგაში მდინარე 

ხობის მარცხენა სანაპიროზე 

ნაპირგამაგრების სამუშაოების 

ზედამხედველობის 

მომსახურება 

1840       

          

62 712 

არქიტეტქტურული და მასთან 

დაკავშირებული 

მომსახურებები 

1840 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარი I კვარტ. 

    

გამგეობის ოთახების 

რემონტის საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

    აგვისტო III კვარტ. 

სოფელ ახალი ხიბულის 

ადმინისტრაციული შენობის 

სარემონტო სამუშაოების 

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

750   აგვისტო III კვარტ. 

პოლიციის რაიონული 

სამმართველოს ოთახების 

რემონტის საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

150   ივლისი II კვარტ. 
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ქ. ხობში მრავალსართულიანი 

საცხოვრებელი სახლების 

(ცოტნე დადიანის N236 და 

N238, ჭყონდიდელის N6) 

სახურავების რეაბილიტაციის 

სამუშაოების  საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

2300   ივლისი III კვარტ. 

ქ. ხობში მრავალსართულიანი 

საცხოვრებელი სახლების 

(ცოტნე დადიანის N236 და 

N238, ჭყონდიდელის N6) 

სახურავების რეაბილიტაციის 

სამუშაოების ობიექტის 

ექსპერტიზა 

4500   აგვისტო III კვარტ. 

დამხმარე ნაგებობის 

რეაბილიტაციის სამუშაოების  

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

250       

სოფელ ხამისკურის საბავშვო 

ბაღის მიშენების სამუშაოების  

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

1200   ივლისი III კვარტ. 

სოფელ ხეთის საბავშვო ბაღის 

სახურავის რეაბილიტაციის 

სამუშაოების  საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

1250   ივლისი III კვარტ. 

სოფელ ახალსოფლის 

სანადარიოს უბნის საბავშვო 

ბაღის რემონტის სამუშაოების  

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

450   ივლისი III კვარტ. 

სოფელ ახალსოფლის N1 

საბავშვო ბაღის ოთახების 

რემონტის სამუშაოების  

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

200   ივლისი III კვარტ. 

სოფელ ახალი ხიბულის 

სანადარაიოს უბნის გზის 

მოხრეშვის სამუშაოების  

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

300   იანვარი I კვარტ. 

სოფელ გურიფულში 

სანიაღვრე არხის ამოწმენდის 

სამუშაოების  საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

450   ივნისი II კვარტ. 
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სოფელ პირველი მაისის 

ოქროს საწმისის უბანში 

სანიაღვრე არხის ამოწმენდის 

სამუშაოების  საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

360   ივნისი II კვარტ. 

სოფელ ნოჯიხევის უბანში 

სანიაღვრე არხის ამოწმენდის 

სამუშაოების  საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

360   ივნისი II კვარტ. 

ქ. ხობში გურამიშვილის 

ქუჩაზე სანიაღვრე არხის 

მოწყობის სამუშაოების 

ობიექტის ექსპერტიზა 

900   იანვარი I კვარტ. 

სოფელ ძველ ხიბულაში 

ბუნებრივსაფარიანი 

მინისტადიონის მოწყობის 

სამუშაოების  საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

500   ივნისი II კვარტ. 

მეცნიერებისათვის აქამდე 

უცნობ უმნიშვნელოვანეს 

ისტორიულ ძეგლებზე - წ. მ. 

სოფიას ეკლესია, ,,ნასკადუ", 

,,ჯეგეთა", ხობისწყლის 

უცნობი ნაგებობა, საადამიოს 

,,კურკუცია", ჯახუთის ციხის 

არქეოლოგიური 

ნამოსახლარები - დაზვერვითი 

სამუშაოების ჩატარება 

20000   
აგვისტო-

ოქტომბერი 

III-IV 

კვარტ. 

ხობის ტაძრის გალავნის შიდა 

ტერიტორიისა და ტაძრის 

ჩრდილოეთით გამოვლენილი 

უცნობი ნაგებობის 

არქეოლოგიური შესწავლა 

4000   აგვისტო  III კვარტ. 

გამგეობის 

ადმინისტრაციული შენობის 

პირველი სართულის და 

ფასადის რეაბილიტაცის 

სამუშაოების  საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

4500   
თებეტრვა

ლი 
I კვარტ. 

გამგეობის 

ადმინისტრაციული შენობის 

პირველი სართულის და 

ფასადის რეაბილიტაცია, 

ობიექტის ექსპერტიზა 

1980   ივნისი II კვარტ. 

ნაგავსაყრელთან მისასვლელი 

გზის რეაბილიტაცის 

სამუშაოების  საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

1350   
თებეტრვა

ლი 
I კვარტ. 

ნაგავსაყრელთან მისასვლელი 

გზის რეაბილიტაცია,  

ობიექტის ექსპერტიზა 

600   
მარტი-

აპრილი 
I-II კვარტ. 
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სოფ. პატარა ფოთში მდინარე 

რიონის მარჯვენა ნაპირზე 

წყალდიდობისაგან 

წარეცხილი დამბის ამაღლების 

სამუშაოები,  ობიექტის 

ექსპერტიზა  

350   ივნისი II კვარტ. 

სოფ. საგვიჩიოს წყალსადენის 

შიდა ქსელის მოწესრიგების 

სამუშაოები,  ობიექტის 

ექსპერტიზა   

200   ივნისი II კვარტ. 

სოფ. ახალი სოფლის 

სანადარაიოს უბნის 

წყალსადენის სისტემის 

რეაბილიტაცია,  ობიექტის 

ექსპერტიზა   

530   ივნისი II კვარტ. 

ქ. ხობში ჭყონდიდელის ქუჩის 

მიმდებარე არხის ამოწმენდის, 

ერთი მილხიდის მოწყობისა 

და ერთი მილხიდის 

რეაბილიტაციის სამუშაოები,  

ობიექტის ექსპერტიზა   

550   აპრილი II კვარტ. 

კოსტავას ქუჩაზე სანიაღვრე 

სისტემის რეაბილიტაცის 

სამუშაოების  საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

1250   თებერვალი I კვარტ. 

კოსტავას ქუჩაზე სანიაღვრე 

სისტემის რეაბილიტაცია,  

ობიექტის ექსპერტიზა   

540   ივლისი III კვარტ. 

ახალი სასაფლაოს 

კეთილმოწყობის სამუშაოების  

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა  

1650   თებერვალი I კვარტ. 

ახალი სასაფლაოს 

კეთილმოწყობის სამუშაოები,  

ობიექტის ექსპერტიზა  

730   აპრილი II კვარტ. 

ადმინისტრაციული შენობის 

(ძველი რაიკომის) ოთახების 

სარემონტო სამუშაოების  

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

1250   თებერვალი I კვარტ. 

ადმინისტრაციული შენობის 

(ძველი რაიკომის) ოთახების 

სარემონტო სამუშაოები,  

ობიექტის ექსპერტიზა  

550   ივნისი II კვარტ. 

ადმინისტრაციული შენობის 

(ყოფილი რაპოს) ოთახების 

სარემონტო სამუშაოების  

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

1250   თებერვალი I კვარტ. 
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ადმინისტრაციული შენობის 

(ყოფილი რაპოს) ოთახების 

სარემონტო სამუშაოები,  

ობიექტის ექსპერტიზა  

550   აპრილი II კვარტ. 

ხობის მუნიციპალიტეტის 

უცხოენოვანი ტურისტული 

რუკა-გზამკვლევის შედგენა 

3000   
ნოემბერ-

დეკემბერი 
IV კვარტ. 

63 713 საინჟინრო მომსახურებები 58750 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    კოდექსის განახლება 1560       

64 723 
მონაცემთა ბაზების 

მომსახურება 
1560 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

  
  ინტერნეტმომსახურება 9646       

  ვებ-გვერდის ხარჯი 830       

65 724 ინტერნეტ მომსახურებები 10476 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

სავალდებულო აუდიტი 7000       

სხვადასხვა აუდიტორული 

მომსახურება 
5000       

66 792 

საბუღალტრო, აუდიტორული 

და ფისკალური 

მომსახურებები 

12000 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
ამბულატორიული პროგრამის 

მართვა 
4320       

67 794 

ბიზნესთან და მენეჯმენტთან 

დაკავშირებული 

კონსულტაციები და 

მომსახურებები 

4320 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    დაცვის ხარჯები 57700       

68 797 

გამოძიებასთან და 

უსაფრთხოებასთან 

დაკავშირებული 

მომსახურებები 

57700 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

კორესპონდენციების 

აღრიცხვის ჟურნალის 

დაბეჭდვა 

544       

ხობზე საინფორმაციო 

ალმანახის ბეჭდვა 
1000       

მშენებლობის ნებართვის 

ბლანკების ბეჭდვა 
150       

ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა 

აქტების ბეჭდვა 

500       

ხანძრების აღრიცხვის 

ჟურნალი 
50       

შემოსული ინფორმაციის 

აღრიცხვის ჟურნალი 
50       

საბავშვო და სამკურნალო 

დაწესებულებებში ღამის 

საათებში მყოფ ადამიანთა 

აღრიცხვის ჯურნალი 

50       

სახანძრო უსაფრხოების 

ჟურნალი 
80       

შემოსული განცხადებების 

აღრიცხვის ჟურნალი 
15       
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გასული დოკუმენტაციების 

აღრიცხვის ჟურნალი 
15       

შემოსული დოკუმენტაციების 

აღრიცხვის ჟურნალი 
15       

სამსახურის წიგნი 350       

კავშირგაბმულობის 

საშუალებების აღრიცხვის 

ჟურნალი 

15       

სახანძრო-სამაშველო 

დანაყოფში მომხდარი 

ჯგუფური, მძიმეშედეგიანი 

უბედური შემთხვევების 

აღრიცხვის ჟურნალი 

15       

რადიაციის დროს სახანძრო-

სამაშველო სამსახურის პ/შ 

მუშაობის აღრიცხვის 

ჟურნალი 

15       

გასვლის რაიონში 

გადაკეტილი გზების, 

წყალმომარაგების აღრიცხვის 

ჟურნალი 

25       

ობიექტების ექსპლოატაციის 

შეჩერების ჟურნალი 
25       

ხანძრების და წვის აღრიცხვის 

ჟურნალი 
30       

სახანძრო უსაფრთხოების 

დარღვევების აღრიცხვის 

ჟურნალი 

25       

ტექნიკური შეიარაღების 

გამოცდების აღრიცხვის 

ჟურნალი 

50       

სამაშველო შეიარაღების 

გამოცდების აღრიცხვის 

ჟურნალი 

50       

ტელეფონოგრამის წიგნი 50       

ხანძრის ქრობის ოპერატიული 

გეგმა-ბარათი 
369       

ხანძრის ქრობის ოპერატიული 

ბარათი 
369       

საინფორმაციო ბუკლეტების 

დაბეჭდვა 
30000       

სიგელების, მოწმობების და 

სუვენირების დამზადება 
2000       

69 798 

ბეჭდვა და მასთან 

დაკავშირებული 

მომსახურებები 

35857 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ახალგაზრდული დღეების 

ჩატარება 
762   

აპრილ-

მაისი 
  

მოსწავლე-ახალგაზრდობის 

შემოქმედებითი კონფერენცია 
736   მაისი   

ინტელექტ-შოუ 2012 1220   
ოქტომბერ-

ნოემბერი 
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მოსწავლეთა 

თვითმმართველობის 

წარმომადგენლებთან 

კონფერენცია „მე ვაზროვნებ, 

მე ვქმნი“ 

340   ოქტომბერი   

საახალწლო ღონისძიება 

სოციალურად დაუცველი 

ბავშვებისათვის 

2000   დეკემბერი   

ხალხური პოეზიის ნიმუშების 

გამოვლენა 
210   

აპრილ-

მაისი 
  

შემოქმედი ოჯახების 

გამოვლენა და მათთან 

შეხვედრა 

760   
აგვისტო-

სექტემბერი 
  

საანგარიშო სტენდური 

კონფერენცია, გამოფენა 
300   სექტემბერი   

70 799 

სხვადასხვა საქმიანობები და 

მასთან დაკავშირებული 

მომსახურებები 

6328 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

აპრილ-

ნოემბერი 

II-IV 

კვარტ. 

    სუპერ-ფინის კურსები 1200       

71 805 სატრენინგო მომსახურებები 1200 
გამარტ. 

შესყიდვა 
მარტი I კვარტ. 

    გაწვევის საექიმო კომისია 1000       

72 851 
ჯანდაცვის სამსახურის 

მომსახურებები 
1000 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    ვეტერინარიის ხარჯები 10000       

73 852 
ვეტერინალური 

მომსახურებები 
10000 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    ნაგავსაყრელის მოვლა-შენახვა 146000       

74 905 

ნარჩენებთან და ნაგავთან 

დაკავშირებული 

მომსახურებები 

146000 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    არქივის მომსახურება 6000       

75 925 

ბიბლიოთეკების, არქივების, 

მუზეუმებისა და სხვა 

კულტურული 

დაწესებულებების 

მომსახურებები 

6000 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

რუსული აგრესიის შედეგად 

ტრაგიკულად დაღუპული 

რეზერვისტის დათა 

ხურცილავას სახელობის 

თასის გათამაშება მინი 

ფეხბურთში 

537   თებერვალი   

ხობის მუნიციპალიტეტის 

პირველობა მაგიდის 

ჩოგბურთში (ჭაბუკები-

გოგონები) საჯარო სკოლებს 

შორის 

437   თებერვალი   

ხობის მუნიციპალიტეტის 

პირველობა  საჯარო სკოლებს 

შორის ბერძნულ-რომაულ 

ჭიდაობაში (ყოფილი 

მწვრთნელის რომან 

გულიაშვილის სახელობის 

თასზე) 

312   მარტი   
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ხობის მუნიციპალიტეტის 

პირველობა  ქართულ 

ჭიდაობაში 

312   მარტი   

ხობის მუნიციპალიტეტის 

პირველობა  ფეხბურთში 
4321   

აპრილი-

მაისი 
  

რუსული აგრესიის შედეგად 

ტრაგიკულად დაღუპული 

რეზერვისტის გოგა ბერაიას 

სახელობის თასის გათამაშება 

მინი ფეხბურთში 

527   აპრილი   

ხობის მუნიციპალიტეტის 

პირველობა საჯარო სკოლებს 

შორის „მხიარულ სტარტებში“ 

13600   
აპრილ-

მაისი 
  

ხობის მუნიციპალიტეტის 

საჯარო სკოლების პირველობა 

მძლეოსნობაში 

383   მაისი   

რუსული აგრესიის შედეგად 

ტრაგიკულად დაღუპული 

რეზერვისტის ზვიად 

დათუაშვილის სახელობის 

თასის გათამაშება ფეხბურთში 

627   ივნისი   

რუსული აგრესიის შედეგად 

ტრაგიკულად დაღუპული 

რეზერვისტების გოგა 

ჭითანავასა და ლევან ტურავას 

სახელობის თასის გათამაშება 

მინი ფეხბურთში 

477   ივლისი   

ხობის მუნიციპალიტეტის 

პირველობა ნარდში 

მიძღვნილი გოგი ბუკიას 

ხსოვნისადმი 

675   ივლისი   

2004 წელს საქართველოს 

ტერიტორიალური 

მთლიანობისათვის ბრძოლაში 

(შიდა ქართლი) დაღუპული 

კობა შუბითიძის სახელობის 

თასის გათამაშერბა 

ფეხბურთში 

637   აგვისტო   

ხობის მუნიციპალიტეტის 

პირველობა ფრენბურთში 
458   აგვისტო   

ხობის მუნიციპალიტეტის 

პირველობა წარმოება-

დაწესებულებებს შორის რამაზ 

კიტიას სახელობის თასზე 

მინი-ფეხბურთში 

627   სექტემბერი   

ხობის მუნიციპალიტეტის 

საჯარო სკოლების პირველობა 

ფეხბურთში 

647   სექტემბერი   

რუსული აგრესიის შედეგად 

ტრაგიკულად დაღუპული 

რეზერვისტის მიხეილ იოსავას 

სახელობის ტურნირი 

ბილიარდში 

524   ნოემბერი   

შემხვედრი ღონისძიებები 

(სპორტული ღონისძიებები) 
4000   

მარტ-

ნოემბერი 
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76 926 სპორტული მომსახურებები 29101 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

თებერვალ-

ნოემბერი 
I-IV კვარტ. 

    ასოციაციების საწევრო 1800       

77 981 
საწევრო ორგანიზაციების 

მომსახურებები 
1800 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

      2331451,3       

 

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს მიღებისთანავე. 

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით, ხობის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი: ქ. ხობი. ცოტნე დადიანის ქ. 

N192). 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                   მამუკა ჭოხონელიძე 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N10 

2012 წლის 7 თებერვალი 

ქ. ხობი 

 
ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით გათვალისწინებული საბიუჯეტო 

ასიგნებების კვარტალური განწერის დასამტკიცებლად ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლისთვის 

თანხმობის მიცემის თაობაზე 

 

 „ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებების გადანაწილების 

წესის დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 12 ივლისის N5 

დადგენილებისა და ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 17 იანვრის N 31 წერილის 

საფუძველზე: 

1. მიეცეს თანხმობა ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებელს ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის 

ადგილობრივი ბიუჯეტით გათვალისწინებული საბიუჯეტო ასიგნებების კვარტალური განწერის 

დამტკიცების თაობაზე  თანახმად დანართებისა. 

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე. 

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით, ხობის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი: ქ. ხობი ცოტნე დადიანის ქ. 

N192). 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                   მამუკა ჭოხონელიძე 

 

 



91 
 

დანართი  1 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2012  წლის  7 თებერვლის N10 განკარგულებისა 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის საბიუჯეტო წლის შემოსულობების განწერა 

 

(ლარი) 

N დასახელება სულ 

I კვარტალი II კვარტალი III კვარტალი IV კვარტალი 

სულ 

ი
ან

ვა
რ

ი
 

თ
ებ

ერ
ვა

ლ
ი

 

მა
რ

ტ
ი

 

სულ 

აპ
რ

ი
ლ

ი
 

მა
ი

სი
 

ი
ვნ

ი
სი

 

სულ 

ი
ვლ

ი
სი

 

აგ
ვი

სტ
ო

 

სე
ქტ

ემ
ბე

რ
ი

 

სულ 

ო
ქტ

ო
მბ

ერ
ი

 

ნო
ემ

ბ
ერ

ი
 

დ
ეკ

ემ
ბე

რ
ი

 

1 
არაფინანსური აქტივების 

კლება 
244,0 30,0 0,0 7,0 23,0 100,0 50,0 50,0 0,0 110,0 40,0 40,0 30,0 4,0 4,0 0,0 0,0 

  ძირითადი აქტივები 0,0 0,0       0,0       0,0       0,0       

  
არაწარმოებული აქტივი 

(მიწა) 
244,0 30,0   7,0 23,0 100,0 50,0 50,0   110,0 40,0 40,0 30,0 4,0 4,0     

2 ქონების გადასახადი 5669,2 1618,3 490,5 520,0 607,8 2644,9 342,5 289,0 2013,4 160,8 0,0 0,0 160,8 1245,2 345,2 891,4 8,6 

  
საქართველოს საწარმოთა 

ქონებაზე (გარდა მიწისა) 
3518,0 873,1 350,0 150,0 373,1 2644,9 342,5 289,0 2013,4 0,0       0,0       

  
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე 

(გარდა მიწისა) 
0,0 0,0       0,0       0,0       0,0       

  
სასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწაზე 
132,0 0,2 0,2     0,0       0,0       131,8   123,2 8,6 

  
არასასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწაზე 
2019,2 745,0 140,3 370,0 234,7 0,0       160,8     160,8 1113,4 345,2 768,2   

3 

მიზნობრივი ტრანსფერი 

დელეგირებული 

უფლებამოსილებების 

განსახორციელებლად 

183,0 48,0 15,0 15,0 18,0 45,0 15,0 15,0 15,0 45,0 15,0 15,0 15,0 45,0 15,0 15,0 15,0 

4 სპეციალური ტრანსფერი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  სოფლის პროგრამა 0,0 0,0       0,0       0,0       0,0       

  რეგიონალური პროექტები 0,0 0,0       0,0       0,0       0,0       

5 სხვა შემოსავლები 423,7 125,7 65,1 33,4 27,2 114,4 35,9 38,9 39,6 88,6 27,5 26,5 34,6 95,0 37,8 29,5 27,7 
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მოსაკრებელი ბუნებრივი 

რესურსების 

სარგებლობისთვის 

80,0 3,0 1,0 1,0 1,0 31,0 8,0 11,0 12,0 32,0 12,0 11,0 9,0 14,0 6,0 4,0 4,0 

  

შემოსავალი მიწის 

იჯარიდან და მართვაში 

გადაცემიდან 

5,0 0,0       0,0       0,0       5,0 5,0     

  სანებართვო მოსაკრებელი 10,0 0,0       4,0 1,0 1,0 2,0 5,0 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0     

  

მოსაკრებელი 

დასახლებული 

ტერიტორიის 

დასუფთავებისათვის 

19,8 3,0 0,4 0,6 2,0 6,0 2,0 2,0 2,0 6,0 2,0 2,0 2,0 4,8 2,0 1,8 1,0 

  
შემოსავალი 

მომსახურების გაწევიდან 
159,2 37,3 3,7 16,8 16,8 49,4 16,9 16,9 15,6 22,3 3,5 3,5 15,3 50,2 16,8 16,7 16,7 

  
ჯარიმები, სანქციები, 

საურავები 
149,7 82,4 60,0 15,0 7,4 24,0 8,0 8,0 8,0 23,3 8,0 8,0 7,3 20,0 7,0 7,0 6,0 

6 სულ შემოსულობები 6519,9 1822,0 570,6 575,4 676,0 2904,3 443,4 392,9 2068,0 404,4 82,5 81,5 240,4 1389,2 402,0 935,9 51,3 

7 
ნაშთი 2012 წლის 1 

იანვრისათვის 
197,7 197,7 197,7     0,0       0,0       0,0       

8 
ჭარბი შემოსავლების 

გადანაწილება 
  0,0       0,0       1393,7 656,8 498,9 238,0 0,0       
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დანართი  2 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2012  წლის  7 თებერვლის N10 განკარგულებისა 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯების განწერა თვეების ჭრილში 

(ლარი) 

  დასახელება ჯამი 

ი
ან

ვა
რ

ი
 

თ
ებ

ერ
ვა

ლ
ი
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რ

ტ
ი
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რ

ი
ლ

ი
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ი

სი
 

ი
ვნ

ი
სი

 

ი
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ი
სი

 

აგ
ვი

სტ
ო

 

სე
ქტ

ე,
ბ

ერ
ი

 

ო
ქტ

ო
მბ

ერ
ი

 

ნო
ემ

ბ
ერ

ი
 

დ
ეკ

ემ
ბე

რ
ი

 

  ხობის მუნიციპალიტეტი 6717655 768333 575456 675962 443401 392927 674300 739270 580388 478450 401967 482686 504515 

01 00 
წარმომადგენლობითი და 

აღმასრულებელი ორგანოები 
2211819 257222 194974 261444 139902 120539 243741 164072 172545 195480 126694 146392,5 188813,4 

01 01 ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 471135,8 25795 93555 41128 29995 23105 65130 33725 24066 41250 22975 29234 41177,8 

01 02  ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 1379483 88602 85314 198961 88702 81329 152136 103842 132374 138125 87514 86053,5 136530,6 

01 02 01 ადმინისტრაციული სამსახური 553286 39067 33707 102986 38163 31707 54128 45237 52152 45013 32357 34809 43960 

01 02 02 საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური 89808 5227 7245 11105 5350 5195 12030 7296 5563 10050 5360 5627 9760 

01 02 03  
ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის 

განვითარების სამსახური 
103217,6 6761 6695 11965 6760 6755 12407 8875 6825 11325 6795 6845 11209,6 

01 02 04 ზედამხედველობის სამსახური 40650,5 2510 2485 5465 2572 2480 5080 2650 2590 4780 2535 2689,5 4814 

01 02 05 

კულტურის, განათლების, სპორტის, 

ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ 

საქმეთა სამსახური 

58064,5 3490 3550 6830 3600 3560 7292,5 5392 3560 6800 3560 3630 6800 

01 02 07 

შრომის, საზოგადოებრივი 

ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილათა და 

იძულებით გადაადგილებულ პირთა 

საქმეების სამსახური 

43814,5 2590 2675 5083 2700 2675 5871,5 3480 2675 5080 2700 3265 5020 

01 02 12 ტერიტორიული ორგანოები 490642 28957 28957 55527 29557 28957 55327 30912 59009 55077 34207 29188 54967 

01 03 სარეზერვო ფონდი 95000   5000 10000 10000 5000 15000 15000 5000 5000 5000 20000   

01 05 მაჟორიტარი დეპუტატის ხარჯები 12900 1025 1005 1255 1005 1005 1275 1305 1005 1005 1005 1005 1005 

01 06 ბანკის მომსახურება 4800 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 
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01 07 წინა წლის დავალიანების დაფარვა 248500 141400 9700 9700 9800 9700 9800 9800 9700 9700 9800 9700 9700 

02 00 
სახანძრო დაცვისა და სამაშველო 

სამსახური 
302690 25407 18355 39327 17372 15547 35408 23901 15572 29307 17231 36721 28542 

03 00 შსს ადგილობრივი ორგანოები 168599 4243,5 3463,5 101548,5 7643,5 3463,5 15111,5 14070,5 3463,5 3478,5 5063,5 3525,5 3523,5 

03 01 შსს ხობის რაიონული სამმართველო 48209 2518,5 2138,5 3823,5 6318,5 2138,5 7386,5 11455,5 2138,5 2153,5 3738,5 2200,5 2198,5 

03 01 შსს „კუდ“-ი 110390 1725 1325 87725 1325 1325 7725 2615 1325 1325 1325 1325 1325 

03 03 შსს „სოდ“-ი 10000     10000                   

04 00 

წვევამდელთა, რეზერვისტთა, 

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და 

მობილიზაციის სამსახური 

97445,5 6075 6660 11010 7580 6680 10665,5 8590 6705 10185 6705 7020 9570 

05 00 
ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და 

ექსპლოატაცია 
1395000 312000 166900 62570 76700 47800 83150 275540 175140 44500 46800 54900 49000 

05 01 

გზების მშენებლობის, 

რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის 

ხარჯები 

128000 65000 3000 3000 8000 8000 13000 13000 3000 3000 3000 3000 3000 

05 02 ვეტერინარიის ხარჯები 10000 1000 1000 3000 3000     2000           

05 03 

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი 

ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია 

და ექსპლოატაცია 

161800 111800 50000                     

05 04 
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და 

ექსოპლოატაცია 
99200 17400 69200 1200 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1200 1200 600 

05 05 

საკანალიზაციო და სამელიორაციო 

სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის 

ღონისძიებები 

112100 73100   1170     14550 11640 11640         

05 06 შპს „ხობი დასუფთავება და განათება" 432900 31700 29400 39700 47300 26400 37200 63300 27100 28100 30600 38700 33400 

05 07 
გარე განათების რეაბილიტაცია და 

ექსპლოატაცია 
0                         

05 08 დასუფთავების ღონისძიებები 146000 12000 12000 14000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 

05 09 კეთილმოწყობა 305000   2300 500 5000   5000 172200 120000         

06 00 საგანმანათლებლო ღონისძიებები 1169526 79425,1 86369,7 92058,7 88976,7 89996,1 143784,5 90903,6 102901,2 93672,7 105254,7 92400,7 103781,9 

1 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება 710340 46117 51647 55187 52113 52083 96747 58168 74179 52104 67767 52144 52084 

2 საჯარო სკოლების დაფინასება 45000 4500 4500 4500 4500 4500 4500     4500 4500 4500 4500 
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3 
ა(ა)იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის 

განათლების ცენტრი“ 
317768,1 20913,6 22273,2 24377,2 24319,2 25513,6 34500 24388,6 20827,7 29119,2 24973,2 27414,2 39148,4 

4 
ა(ა)იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის 

პროფესიული სწავლების ცენტრი“ 
96417,5 7894,5 7949,5 7994,5 8044,5 7899,5 8037,5 8347 7894,5 7949,5 8014,5 8342,5 8049,5 

07 00 
სპორტული და კულტურული 

ღონისძიებები 
870173,5 52343 69017 62981 72272 71443 69635 123741 71064 63557 61038,5 70659 82423 

1 
სპორტული ღონისძიებების 

დაფინანსება 
28001   974 624 7527 7704 627 3152 1095 1274   2524 2500 

2 
ა(ა)იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის 

კულტურის ცენტრი“ 
460000 33296 34656 33976 37616 34956 40090 47899 37806 34031 33396 35812 56466 

3 
ახალგაზრდული ღონისძიებების 

დაფინანსება 
10358     160 762 2736 1000   2140   1560   2000 

4 
ა(ა)იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის 

საფეხბურთო კლუბი „კოლხეთი“ 
315600,5 15323 29663 24072 22378 22318 23993 68931 21484 22203 22358,5 25149 17728 

6 შპს „ხობის მოამბე“ 45544 3724 3724 3749 3779 3729 3925 3759 3779 3749 3724 4174 3729 

7 ძეგლთა დაცვა 9700     400         4000 2300   3000   

8 კულტურული მემკვიდრეობა 970       210       760         

08 00 სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები 502402 31617,6 29716,5 45022,6 32954,5 37458,5 72804,5 38451,4 32997,4 38269,5 33180,5 71067,5 38861,5 

1 
ა(ა)იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“ 
80582 5756 6069 6074 6177 6681 7032 6674 6220 6277 6303 6180 11139 

2 
ამბულატორიური დახმარების 

პროგრამა 
49320 4110 4110 4110 4110 4110 4110 4110 4110 4110 4110 4110 4110 

3 
ა(ა)იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის 

სათნოების სახლი“ 
84500 10886,6 6672,5 6723,6 6652,5 6652,5 6787,5 6652,4 6652,4 6767,5 6652,5 6652,5 6747,5 

5 დევნილების დაკრძალვა 2000 200 200 200 100 100 200 100 100 200 200 200 200 

6 ვეტერანების დაკრძალვა 3000 500   250 250 250 500 250 250 250 250 250   

7 
სადღესასწაულო დღეებში 

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება 
20000     10000   4000       5000     1000 

8 ახალშობილთა დახმარება 37000 3500 3000 3000 3000 3000 3500 3000 3000 3000 3000 3000 3000 

9 
უმწეო კატეგორიის მოსახლეობისთვის 

წყლის ხარჯის ანაზღაურება 
8000 665 665 665 665 665 675 665 665 665 665 675 665 

10 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 90000 2000 5000 8000 5000 5000 20000 10000 5000 5000 5000 15000 5000 

11 ერთჯერადი დახმარება 60000 2000 2000 3000 3000 3000 15000 3000 3000 3000 3000 17000 3000 

12 სტიქიით დაზარალებულთა დახმარება 68000 2000 2000 3000 4000 4000 15000 4000 4000 4000 4000 18000 4000 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N11 

2012 წლის 7 თებერვალი 

ქ. ხობი 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის სოფელ პატარა ფოთის ტერიტორიაზე არსებული ქუჩების სახელდების 

შესახებ 

 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის, 

„გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების შესახებ“ საქართველოს კანონისა და გეოგრაფიული 

ობიექტების სახელწოდებათა დადგენის, ნორმალიზების, გამოყენების, აღრიცხვისა და დაცვის 

სამთავრობო კომისიის 2011 წლის 29 დეკემბრის N2 დასკვნის საფუძველზე: 

1. ხობის მუნიციპალიტეტის სოფელ პატარა ფოთის ტერიტორიაზე არსებულ ქუჩებს, 

თანდართულ ორთოფოტოზე მონიშნული ქუჩების შესაბამისად, ეწოდოს შემდეგი სახელები: 

ა) „01 ქუჩას“ – კოკაიას სახელი; 

ბ) „02 ქუჩას“ – წმინდა ბარბარეს სახელი; 

გ)  „03 ქუჩას“ – სამეგრელოს სახელი; 

დ) „04 ქუჩას“ – ნიკო ნიკოლაძის სახელი; 

ე) „05 ქუჩას“ – წმინდა გიორგის სახელი; 

ვ) „06 ქუჩას“ – ფოთის სახელი; 

ზ) „07 ქუჩას“ – ვანის სახელი; 

2. ხობის მუნიციპალიტეტის სოფელ პატარა ფოთში არსებული ქუჩების გადაკვეთაზე მდებარე 

ჩიხებს, თანდართულ ორთოფოტოზე მონიშნული ჩიხების შესაბამისად, ეწოდოს შემდეგი 

სახელები: 

ა) „06 ქუჩის 01 ჩიხს“ – ფოთის ქუჩის I ჩიხი; 

ბ)  „06 ქუჩის 02 ჩიხს“ – ფოთის ქუჩის II ჩიხი; 

3. დაევალოს ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობას, ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის 

ადგილობრივ ბიუჯეტში შესაბამისი თანხების მოძიება და ქუჩების სახელდებათა მაჩვენებლების 

დამზადება. 

4. განკარგულება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

5. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით, ხობის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი: ქ. ხობი, ცოტნე დადიანის ქ. 

N192). 
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დანართი 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

2012 წლის 7 თებერვლის  N11 განკარგულებისა 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის სოფელ პატარა ფოთის ორთოფოტო 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                   მამუკა ჭოხონელიძე 

სამეგრელოს ქუჩა 

ნიკო ნიკოლაძის ქუჩა 

კოკაიას ქუჩა 

წმინდა გიორგის ქუჩა 

ფოთის ქუჩა 

ფოთის ქუჩის I ჩიხი 

ფოთის ქუჩის II ჩიხი 

 

წმინდა ბარბარეს ქუჩა 

ვანის ქუჩა 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N12 

2012 წლის 7 თებერვალი 

ქ. ხობი 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყულევის ტერიტორიაზე არსებული ქუჩების სახელდების შესახებ 

 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის, „გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების შესახებ“ 

საქართველოს კანონისა და გეოგრაფიული ობიექტების სახელწოდებათა დადგენის, ნორმალიზების, გამოყენების, აღრიცხვისა და დაცვის სამთავრობო 

კომისიის 2011 წლის 29 დეკემბრის N2 დასკვნის საფუძველზე: 

1. ხობის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყულევის ტერიტორიაზე არსებულ ქუჩებს, თანდართულ ორთოფოტოზე მონიშნული ქუჩების შესაბამისად, 

ეწოდოს შემდეგი სახელები: 

ა) „01 ქუჩას“ – იმედის სახელი; 

ბ) „02 ქუჩას“ – გამარჯვების სახელი; 

გ)  „03 ქუჩას“ – მშვიდობის სახელი. 

2. ხობის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყულევში არსებული ქუჩების გადაკვეთაზე მდებარე ჩიხებს, თანდართულ ორთოფოტოზე მონიშნული ჩიხების 

შესაბამისად, ეწოდოს შემდეგი სახელები: 

ა) „01 ქუჩის 01 ჩიხს“ – იმედის ქუჩის I ჩიხი; 

ბ)  „03 ქუჩის 02 ჩიხს“ – მშვიდობის ქუჩის I ჩიხი; 

გ)  „03 ქუჩის 02 ჩიხს“ – მშვიდობის ქუჩის II ჩიხი; 

3. დაევალოს ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობას, ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივ ბიუჯეტში შესაბამისი თანხების მოძიება და 

ქუჩების სახელდებათა მაჩვენებლების დამზადება. 

4. განკარგულება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

5. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით დადგენილი წესით, ხობის რაიონულ 

სასამართლოში (მისამართი: ქ. ხობი, ცოტნე დადიანის ქ. N192). 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                   მამუკა ჭოხონელიძე 
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დანარათი 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

2012 წლის 7 თებერვლის N12 განკარგულებისა 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყულევის ორთოფოტო 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                   მამუკა ჭოხონელიძე 

იმედის ქუჩის I ჩიხი 

იმედის ქუჩა 

გამარჯვების ქუჩა 

მშვიდობის ქუჩა 

მშვიდობის ქუჩის I ჩიხი 

 

მშვიდობის ქუჩის II ჩიხი 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N13 

2012 წლის 7 თებერვალი 

ქ. ხობი 

 

„არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის მუნიციპალიტეტის 

სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანების“ აღსაზრდელთა მშობლების შენატანის ოდენობის 

განსაზღვრის თაობაზე“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 25 თებერვლის N59 

განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 

 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონისა და  

„არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის მუნიციპალიტეტის 

სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანების“ შექმნისა და წესდების დამტკიცების შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2007 წლის 10 ივლისის N49 განკარგულების შესაბამისად: 

1. „არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის -  „ხობის მუნიციპალიტეტის 

სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანების“ აღსაზრდელთა მშობლების შენატანის ოდენობის 

განსაზღვრის თაობაზე“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 25 თებერვლის N59 

განკარგულებაში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება: 

ა) განკარგულების  მე-2 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტი ამოღებულ იქნეს. 

ბ) განკარგულებას დაემატოს 21  პუნქტი შემდეგი რედაქციით; 

„21. მრავალშვილიანი ოჯახებიდან „არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის -  

„ხობის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანების“ ორი ან ორზე მეტი 

აღსაზრდელიდან ერთი აღსაზრდელი განთავისუფლდეს მშობლების შენატანისგან.“ 

2.  განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე. 

3. განკარგულება  შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით, ხობის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი: ქ. ხობი. ცოტნე დადიანის ქ. 

N192). 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                   მამუკა ჭოხონელიძე 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N14 

2012 წლის 7 თებერვალი 

ქ. ხობი 

 

შპს „ხობი დასუფთავება და განათება“-ს  დაფუძნებისა და წესდების დამტკიცების შესახებ"  ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2008 წლის 28 თებერვლის N88 განკარგულებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე 

 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონისა და „მეწარმეთა 

შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად:  

1. „შპს „ხობი დასუფთავება და განათება“-ს დაფუძნებისა და წესდების დამტკიცების შესახებ“ 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2008 წლის 28 თებერვლის N88 განკარგულებაში შეტანილ 

იქნეს ცვლილება და განკარგულების დანართის მე-2 მუხლის 2.2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი 

რედაქციით: 

„2.2. საზოგადოების საწესდებო კაპიტალი შეადგენს დამოუკიდებელი აუდიტორის მიერ 

შეფასებულ 164 8163,5 ლარის ღირებულების ქონებას, კერძოდ: 

 

 დასახელება მოდელი რაოდენობა 
ფასი 

(ლარი) 

1.  სპეციალიზებული ა/მ ნაგავმზიდი „DAF“ AAS75PCA 1 95 000 

2.  სპეციალური ა/მ „ჟირაფი” CA1041K2612R5 1 60 000 

3.  მოტოროლერი ბორტიანი - „KEVESEKI” HF150ZH-2 3 12 000 

4.  ნაგვის კონტეინერი (120 ლიტრიანი)  20 2 400 

5.  ნაგვის კონტეინერი (240 ლიტრიანი)  150 27 000 

6.  ნაგვის კონტეინერი (50 ლიტრიანი)  250 20 000 

7.  მავთულბადე  40 მ 386 

8.  ლინოლიუმი „სანტა მარია”  1 3593,1 

9.  საახალწლო განათება „ფარდა“  25 12367,0 

10.  ნაძვის ხის მოსართავი  50 1045,0 

11.  ნაძვის ხის მოსართავი  50 5994,0 

12.  ასენიზაციის მანქანა gaz 53-19 1 14500 

13.  ტრაქტორი ბორტიანი 1PTC-2 1 8400 

14.  ნაძვის ხე  1 34600 

15.  ნაძვის ხის მოსართავი „ბაბთა“  3 660 

16.  ნაძვის ხის მოსართავი „ზარი“  71 3727.5 

17.  ნაძვის ხის მოსართავი „ბურთი“  54 2430 

18.  ნაძვის ხის მოსართავი „ბურთი“  73 3832,5 

19.  ნაძვის ხის კენწერო  1 300 

20.  მანათობელი გირლანდები  32 9960 

21.  ნაძვის ხის კონტროლიორი  1 584 

22.  საახალწლო განათება „ფარდა“ mitn 72-04 30 8655 

23.  საახალწლო განათება („ანგელოზები“)  25 16576 

24.  საახალწლო განათება „ბეთლემის ვარსკვლავი“  17 1832 

25.  
საახალწლო განათება (მცირე ზომის 

„ანგელოზები“) 
 2 140,6 

26.  შადრევანი  1 183068,8 

27.  ტრანსფორმატორი  1 5370 
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28.  სანათი SKY-HPG  4 1756 

29.  ჰალოგენური ნათურები  4 56 

30.  სანათი  - AK3004A   4 72 

31.  ტრანსფორმატორი  1 114 

32.  

გარე განათების ბოძები და სადენები (ქ. ხობი, 

კოლხეთის დასახლების შესასვლელიდან 

სოფელ პირველი მაისის ცენტრამდე) 

 95 33090 

33.  
გარე განათების ბოძები და სადენები (ქ. ხობი. 

ჭყონდიდელის ქუჩა)  
 25 3691 

34.  
გარე განათების ბოძები და სადენები (ქ. ხობი. 

კოსტავას და აღმაშენებლის ქუჩები) 
 47 7373 

35.  
გარე განათების ბოძები და სადენები (ქ. ხობი. 

რუსთაველის ქუჩა) 
 20 7111 

36.  
გარე განათების ბოძები და სადენები (ქ. ხობი 

ჭავჭავაძის ქუჩა) 
 34 10936 

37.  

გარე განათების ბოძები და სადენები  (ქ. ხობი. 

ცოტნე დადიანისა და სტალინის ქუჩის 

მიმდებარე სკვერის განათება) 

 29 26765 

38.  

გარე განათების ბოძები და სადენები -

ადმინისტრაციული  შენობის მინათება (ქ. ხობი. 

ცოტნე დადიანის ქუჩა N189)  

 38 2555 

39.  

გარე განათების ბოძები და სადენები -

ადმინისტრაციული  შენობის მინათება  (ქ. ხობი. 

ცოტნე დადიანის ქუჩა N185) 

 36 1843 

40.  
გარე განათების ბოძები და სადენები (ქ. ხობის 

ცენტრის განათება) 
 90 16465 

41.  
გარე განათების ბოძები და სადენები (ქ. ხობი. 

სტალინის ქუჩა) 
 10 3774 

42.  
გარე განათების ბოძები და სადენები (სოფელ 

ნოჯიხევის ცენტრის განათება) 
 25 13508 

43.  
გარე განათების ბოძები და სადენები (სოფელ 

შუა ხორგის განათება) 
 14 7487 

44.  
გარე განათების ბოძები და სადენები (სოფელ 

ახალსოფლის განათება) 
 24 11119 

45.  
გარე განათების ბოძები და სადენები (სოფელ 

პატარა ფოთის განათება) 
 14 6063 

46.  
გარე განათების ბოძები და სადენები (სოფელ 

საგვიჩიოს განათება) 
 14 6173 

47.  
გარე განათების ბოძები და სადენები  (სოფელ 

ჭალადიდის  განათება) 
 45 17758 

48.  
გარე განათების ბოძები და სადენები (სოფელ 

საჯიჯაოს (გაღმა საჯიჯაო) განათება) 
 32 6409 

49.  
გარე განათების ბოძები და სადენები (სოფელ 

ქვემო ქვალონის  განათება) 
 33 16016 

50.  
გარე განათების ბოძები და სადენები (სოფელ 

ზემო ქვალონის განათება) 
 17 5386 

51.  
გარე განათების ბოძები და სადენები (სოფელ 

პირველი ხორგის ცენტრის განათება) 
 14 7601 

52.  
გარე განათების ბოძები და სადენები (სოფელ 

გურიფულის განათება) 
 10 5676 

53.  
გარე განათების ბოძები და სადენები (სოფელ 

თორსა -დღვაბის ცენტრის განათება) 
 11 4623 

54.  
გარე განათების ბოძები და სადენები (სოფელ 

თორსა-დღავაბა-ზუგდიდის მონაკვეთის 
 147 174809 
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განათება) 

55.  
მაღალი განათება (მდინარე  ხობის ხიდიდან 

მდინარე მუნჩიის ხიდამდე) 
 197 215167 

56.  
სოფელ ნოჯიხევის ხარების დედათა მონასტრის  

მისასვლელი გზის დაბალი განათება 
 14 23000 

57.  ქ. ხობში  ყაზბეგის ქუჩის განათება  13 2706 

58.  ქ. ხობში  აღმაშენებლის ქუჩის განათება  42 2457 

59.  ქ. ხობში  ქაჯაიასა და 26 მაისის ქუჩის განათება  38 4457 

60.  ელ.განათება სენაკი-ხობის მონაკვეთზე  215 367680 

61.  სოფელ ბიის განათება  15 3500 

62.  სოფელ ყულევის განათება  49 16017 

63.  სოფელ ქარიატის განათება  10 5239 

64.  სოფელ ახალი ხიბულის ცენტრის განათება  65 20267 

65.  სოფელ საჯიჯაოს ცენტრის განათება  20 10243 

66.  სოფელ ხეთის განათება  83 28576 

67.  მინათების მძლავრი გასანათებელი ხელსაწყო   31 1495 

68.  ელექტრული სანათი („პლაფონი“) თეთრი 62 434 

69.  ელექტროსადენი (2X25) 200მ 120 

70.  ელექტროსადენი (2X1) 200მ 220 

71.  
საახალწლო განათების მოწყობილობა 

(„ეჟექტორი”) 
 20 120 

72.  სპილენძის მავთულის კოჭა („დროსელი“) 250 კვ. 20 360 

73.  
მძლავრი გასანათებელი ხელსაწყო 

(„პროჟექტორი“) 

თეთრი ნათურა150 

კვ. 
10 250 

74.   საახალწლო განათება „ ფარდა“ 
ზომით 

დაახლოებით 3X 0.5 
36 3240 

75.  საახალწლო განათება - კომპოზიცია „ლოლო“ 3 გრძ.მ 12 1080 

76.  
საახალწლო განათება - „მორბენალი ფარდა 

ფიფქებით“ 

ზომით 

დაახლოებით 3X 0.8 
36 5040 

77.  საახალწლო გირლიანდა, დიდი ბურთი 

მთვარე 

ვარსკვლავების 

ეფექტით არანაკლებ 

20 სმ. დიამეტრი 

12 1020 

78.  
საახალწლო განათება -  „მორბენალი ფარდა“ 

(ჭრელი) 

ზომით 

დაახლოებით 3X 0.8 
4 360 

79.  საახალწლო ნაძვის ხის მოსართავი („სტრინგი“) 
დიოდის ნათურით 

სირგრძით 20 მეტრი 
4 120 

80.  ელექტროსადენი აპპვ 2X2.5  ალუმინი 160 80 

81.  ელექტროსადენი პპვ 2 X 1.5 სპილენძი 150 105 

82.  პლასტმასის  დამჭერები 
პლასტმასის 

დამჭერი 
72 360 

83.  
საახალწლო ნაძვის ხის მოსართავი („სტრინგი, 

ფარდა“) 

თეთრი, ზომით 

3 X 4 
10 1800 

 სულ ჯამი   164 8163,5 

 

3. განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე. 

4. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით, ხობის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი: ქ. ხობი. ცოტნე დადიანის ქ. 

N192). 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N15 

2012 წლის 7 თებერვალი 

ქ. ხობი 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკუთრებაში არსებული ძირითადი (განუსხვისებელი) და დამატებითი ქონების სარგებლობის 

უფლებით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 

 

1. „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის, 

„ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ქონების შესახებ“ საქართველოს კანონის და ხობის 

მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 2 თებერვლის N82 წერილის შესაბამისად: 

2. მიეცეს თანხმობა ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეს ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ძირითადი (განუსხვისებელი) და დამატებითი 

ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემის თაობაზე თანახმად დანართისა. 

3. განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე. 

4. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით, ხობის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი: ქ. ხობი, ცოტნე დადიანის ქ. 

N192). 
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დანართი 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2012 წლის 7 თებერვლის N15 განკარგულებისა 

 

 

სარგებლობის უფლებით გადასაცემი ხობის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 

ძირითადი (განუსხვისებელი) და დამატებითი ქონების ნუსხა 
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N 
შენობის 

დასახელება 
მისამართი სართული 

ფართი 

(კვ.მ.) 

სარგებლობის 

ფორმა 

ორგანიზაცია, ვისაც 

გადაეცემა ქონება 

1. 
ადმინისტრაციული 

შენობა 

ქ. ხობი, ცოტნე  

დადიანის ქ. N185 
IV 27 უზუფრუქტი 

ა(ა)იპ „ხობის 

მუნიციპალიტეტის 

საფეხბურთო სკოლა“ 

2. 

ყოფილი 

მასწავლებელთა 

სახლი 

ქ. ხობი, 

სტალინის ქ. N6 
I-II 209,85 უზუფრუქტი 

ა(ა)იპ „ხობის 

მუნიციპალიტეტის 

სათნოების სახლი“ 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N16 

2012 წლის 7 თებერვალი 

ქ. ხობი 

 

„სატენდერო კომისიისა და სატენდერო კომისიის აპარატის შექმნისა და შემადგენლობის 

დამტკიცების შესახებ“  ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2011 წლის 28 

იანვრის N8 ბრძანების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ 
 

1. „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონისა და „ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დებულების (რეგლამენტის) დამტკიცების შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2008 წლის 25 დეკემბრის N109 დადგენილების შესაბამისად, 

ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „სატენდერო კომისიისა და სატენდერო კომისიის აპარატის 

შექმნისა და შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

თავმჯდომარის 2011 წლის 28 იანვრის N8 ბრძანება. 

2. ბრძანება ძალადაკარგულად გამოცხადდეს საკრებულოს თავმჯდომარის მიერ შესაბამისი 

სამართლებრივი აქტის გამოცემის დღიდან. 

3. განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე. 

4. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით ხობის რაიონულ სასამართლოში. (მისამართი ქ. ხობი ცოტნე დადიანის ქ. 

N192). 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N17 

2012 წლის 27 მარტი 

ქ. ხობი 

 

 

 „ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 9 იანვრის N2 განკარგულებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე 

 

1. „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის  შესაბამისად, 

„ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი  შესყიდვების   გეგმის დამტკიცების  

შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 9 იანვრის N2 განკარგულებაში 

შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება: 

ა) განკარგულების პირველ პუნქტს დაემატოს შემდეგი შინაარსის ,,ლ“ ქვეპუნქტი: 

,,ლ) ,,ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლის“ 2012 წლის ადგილობრივი 

შესყიდვების გეგმა“ თანახმად N11 დანართისა“; 

ბ) განკარგულების პირველ დანართში შემცირდეს: 2000 ლარით - საკადასტრო რუკების 

დამზადების ასიგნება; 184 ლარით - სკანერის შეძენის  ასიგნება; 800 ლარით - კომპიუტერის 

კომპლექტის შეძენის ასიგნება; 500 ლარით - ვიდეოკამერის შეძენის ასიგნება; 50000 ლარით - 

ავტომანქანა პიკაპის შეძენის ასიგნება; 2000 ლარით - ვიდეოპროექტორის შეძენის ასიგნება; 261000 

ლარით - ქ. ხობში მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების (ცოტნე დადიანის N236 და N238, 

ჭყონდიდელის N6) სახურავების რეაბილიტაციის სამუშაოების ასიგნება; 5750 ლარით - პოლიციის 

დამხმარე ნაგებობის რეაბილიტაციის სამუშაოების ასიგნება; 5000 ლარით - სოფელ ახალსოფლის 

სანადარიოს უბნის წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაციის სამუშაოების ასიგნება; 19500 ლარით - 

სოფელ ძველ ხიბულაში ბუნებრივსაფარიანი მინისტადიონის მოწყობის სამუშაოების ასიგნება; 

6500 ლარით - დავით აღმაშენებლის ქუჩაზე წერეთლის ქუჩიდან დავით აღმაშენებლის პირველ 

ჩიხამდე სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოების ასიგნება; 83520 ლარით - გამგეობის 

ადმინისტრაციული შენობის პირველი სართულის და ფასადის რეაბილიტაციის სამუშაოების 

ასიგნება; 4500 ლარით - საკრებულოსა და გამგეობის მანქანებს დაზღვევის ასიგნება; 250 ლარით - 

დამხმარე ნაგებობის რეაბილიტაციის სამუშაოების  საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენის ასიგნება; 4000 ლარით - ქ. ხობში მრავალსართულიანი საცხოვრებელი 

სახლების (ცოტნე დადიანის N236 და N238, ჭყონდიდელის N6) სახურავების რეაბილიტაციის 

სამუშაოების ობიექტის ექსპერტიზის ასიგნება; 500 ლარით - სოფელ ძველ ხიბულაში 

ბუნებრივსაფარიანი მინისტადიონის მოწყობის სამუშაოების  საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენის ასიგნება; 1980 ლარით - გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის 

პირველი სართულის და ფასადის რეაბილიტაცია, ობიექტის ექსპერტიზის ასიგნება; 1000 ლარით - 

სიგელების, მოწმობების და სუვენირების დამზადების ასიგნება; 146000 ლარით - ნაგავსაყრელის 

მოვლა-შენახვის ასიგნება; 10000 ლარით - ხობის მუნიციპალიტეტის პირველობა საჯარო სკოლებს 

შორის „მხიარულ სტარტებში“ ასიგნება; 

გ) განკარგულების პირველ დანართში გადიდდეს: 900 ლარით - ელექტროენერგიის ხარჯის 

ასიგნება; 52 ლარით - „კვირის პალიტრა“-ს გამოწერის ასიგნება; 54 ლარით - „საქართველოს 

ეკონომიკა“-ს გამოწერის ასიგნება; 500 ლარით - გაზეთი ,,nev georgia“-ს გამოწერის ასიგნება; 74 

ლარით - ჟურნალ ,,ტაბულა"-ს გამოწერის ასიგნება; 300 ლარით - 1 ცალი მობილური ტელეფონის 

შეძენის ასიგნება; 300 ლარით - წყლის ხარჯის ასიგნება; 5700 ლარით - პოლიციის რაიონული 

სამმართველოს ეზოს საფარის რემონტის ასიგნება; 195400 ლარით - ქ. ხობში სტალინის ქუჩის 
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ასფალტ-ბეტონის საფარის რეაბილიტაციის სამუშაოების ასიგნება; 3250 ლარით - სახანძრო-

სამაშველო სამსახურის ეზოში არსებული წყლის აუზის რეაბილიტაციის  სამუშაოების ასიგნება; 

19000 ლარით - ძველი ხიბულის თემის შუა ჭალის და საქანთარიოს უბნის გზების რეაბილიტაციის 

სამუშაოების ასიგნება; 23800 ლარით - ურთის მთაზე რადიომონიტორინგის სტაციონალურ 

სადგურთან მისასვლელი გზის ორმული შეკეთების სამუშაოების ასიგნება; 3000 ლარით - 

ხამისქურის ცენტრის ტერიტორიაზე სანიაღვრე არხის ამოწმენდის სამუშაოების ასიგნება; 2750 

ლარით - ქ. ხობში დავით აღმაშენებლის ქუჩის III შესახვევში სანიაღვრე არხის რეაბილიტაციის 

სამუშაოების ასიგნება; 255000 ლარით - ქ. ხობში ცოტნე დადიანის ქუჩაზე ტროტუარების 

რეაბილიტაციის სამუშაოების ასიგნება; 5700 ლარით - უმწეოთა სასადილო დარბაზის იატაკის 

რეაბილიტაციის სამუშაოების ასიგნება; 1200 ლარით - ქ. ხობში სტალინის ქუჩის ასფალტ-ბეტონის 

საფარის რეაბილიტაციის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციაში 

ცვლილებების შეტანის ასიგნება; 3400 ლარით - ქ. ხობში სტალინის ქუჩის ასფალტ-ბეტონის 

საფარის რეაბილიტაციის სამუშაოები, ობიექტის ექსერტიზის ასიგნება; 500 ლარით - დავით 

აღმაშენებლის ქუჩაზე წერეთლის ქუჩიდან დავით აღმაშენებლის პირველ ჩიხამდე სანიაღვრე 

არხის მოწყობა, ობიექტის ექსპერტიზის ასიგნება; 300 ლარით - პოლიციის რაიონული 

სამმართველოს ეზოს საფარის რემონტი, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 

შედგენის ასიგნება; 250 ლარით - სახანძრო-სამაშველო სამსახურის ეზოში არსებული წყლის 

აუზის რეაბილიტაცია, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის ასიგნება; 1000 

ლარით - ძველი ხიბულის თემის შუა ჭალის და საქანთარიოს უბნის გზების რეაბილიტაცია, 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის ასიგნება; 1200 ლარით - ურთის მთაზე 

რადიომონიტორინგის სტაციონალურ სადგურთან მისასვლელი გზის ორმული შეკეთება,  

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის ასიგნება; 250 ლარით - ქ. ხობში დავით 

აღმაშენებლის ქუჩის III შესახვევში სანიაღვრე არხის რეაბილიტაციის სამუშაოები, საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის ასიგნება; 5000 ლარით - ქ. ხობში ცოტნე დადიანის 

ქუჩაზე ტროტუარების რეაბილიტაციის სამუშაოები, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენის ასიგნება; 5000 ლარით - ქ. ხობში ცოტნე დადიანის ქუჩაზე 

ტროტუარების რეაბილიტაციის სამუშაოები, ობიექტის ექსპერტიზის ასიგნება; 1200 ლარით - ვებ-

გვერდის ხარჯის ასიგნება; 10000 ლარით - საჯარო სკოლებს შორის სპორტული გეიმ-შოუ 

,,გუნდი"-ს შეჯიბრის ასიგნება; 888313 ლარით - სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ასიგნება; 1500 

ლარით - ქ. ხობის #1 ბაგა-ბაღის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის სამუშაოების 

ასიგნება; 150 ლარით - ქ. ხობში ფოთის ქუჩაზე სანიაღვრე არხის ამოწმენდის სამუშაოების 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის ასიგნება; 2640 ლარით - ბუნებიდან 

მგლის 8 ინდივიდის ამოღების უზრუნველსაყოფად გასატარებელ ღონისძიებათა ასიგნება; 1670 

ლარით - გამგეობის შენობის წყალმომარაგება-კანალიზაციის სისტემის რეაბილიტაციის 

სამუშაოების ასიგნება; 200 ლარით - გამგეობის შენობის წყალმომარაგების სისტემისათვის 

წყალსაქაჩი ტუმბოს შეძენის ასიგნება; 
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დ) განკარგულების პირველი პუნქტის „ბ“ და „გ“ ქვეპუნქტებით განხორციელებული 

ცვლილებების გათვალისწინებით, დანართი 1 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 

„დანართი 1 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2012 წლის  9 იანვრის N2  განკარგულების 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების  

2012 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმა 

 

# 

დან

აყო

ფის 

კო

დი 

დანაყოფის დასახელება 

სავარაუდ

ო 

ღირებულ

ება 

შესყიდ

ვის 

საშუა

ლება 

შესყიდვი

ს 

დაწყების 

სავარაუდ

ო ვადები 

შესყიდვი

ს 

ობიექტის 

მიწოდებ

ის 

სავარაუდ

ო ვადა 

შენიშვნა 

    დეკორატიული მცენარე 1000   
მარტ-

ივნისი 
I-II კვარტ.   

    გათბობის ხარჯი 5625   
ოქტომბერ

ი 
IV კვარტ.   

1 034 
მეტყევეობისა და ხე-ტყის 

პროდუქტები 
6625 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდ. 

მარტ-

ოქტომბერ

ი 

I-IV 

კვარტ. 
  

    
ბენზინი 151200   იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 

  

დიზელი 12936     

2 091 საწვავი 164136 
გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდ. 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 
  

    ელექტროენერგიის ხარჯი 44544         

3 093 
ელექტრო, სითბური, მზისა და 

ბირთვული ენერგია 
44544 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 
  

    ქლორის მჟავა 226         

4 144 
მარილისა და სუფთა ნატრიუმის 

ქლორიდი 
226,00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 
  

    სახეხი 19         

5 148 
სხვადასხვა არალითონური 

მინერალური პროდუქტი 
19 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 
  

  

  
სამხედრო ფორმა 

კომუფლირებული 
205         

  ცეცხლგამძლე ფორმა 3600         

  
სპეციალური ხელთათმანი 

(სამუშაო) 
80         

  სამაშველო ხელთათმანი 180         

6 181 
სამუშაო ტანსაცმელი, 

სპეცტანსაცმელი და აქსესუარები 
4065 

გამარტ. 

შესყიდვა 

ივლის-

ნოემბერი 

III-IV 

კვარტ. 
  

    ქურთუკ-შარვალი 5520         
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დისპეჩერის ჟილეტი 

(,,სახელოს გარეშე") 
250         

  კეპი 315         

  წყალგაუმტარი პლაში 140         

7 182 გარე ტანსაცმელი 6225 
გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდ. 

ივლის-

ნოემბერი 

III-IV 

კვარტ. 
  

  
  მაისური 540         

              

8 183 სამოსი 540 
გამარტ. 

შესყიდვა 

ივლის-

ნოემბერი 

III-IV 

კვარტ. 
  

    

ხელთათმანი 94         

რეზინის ხელთათმანი 98         

სამაშველო ჩაფხუტი 440         

სახანძრო ჩაფხუტი 1380         

            

9 184 
სპეციალური ტანსაცმელი და 

აქსესუარები 
2012 

გამარტ. 

შესყიდვა 

ივლის-

ნოემბერი 

III-IV 

კვარტ. 
  

    კედლის საათი 60         

10 185 
სამკაულები, საათები და 

მონათესავე ნივთები 
60 

გამარტ. 

შესყიდვა 
მარტი I კვარტ.   

  

  
ფეხსაცმელი სამხედრო 

მაღალყელიანი 
493,5         

  სამუშაო ფეხსაცმელი 1200         

  
დისპეჩერებისათვის სამუშაო 

ფეხსაცმელი 
795         

  ჩექმა მაღალყელიანი  281,5         

              

11 188 ფეხსაცმელი 2770 
გამარტ. 

შესყიდვა 

ივლის-

ნოემბერი 

III-IV 

კვარტ. 
  

    
საკადასტრო რუკების 

დამზადება 
18000         

12 221 
ნაბეჭდი წიგნები, ბროშურები და 

საინფორმაციო ფურცლები 
18000 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდ. 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 
  

    

„სსმ"-ში ნორმატიული აქტების 

გამოქვეყნების ხარჯები 
10000         

„24 საათი" 312         

„კვირის პალიტრა“ 104         

„ხობის მოამბე“ 4204,8         

„დედაქალაქი და რეგიონი“ 300         

„ეგრისის მაცნე“ 2500         

„ბიზნესი და კანონმდებლობა“ 120         

„ეკონომიკსი“ 36         

„სიტყვა და საქმე“           

„საქართველოს ეკონომიკა“ 108         

„საკანონმდებლო მაცნე“ 600         
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გამოცემა ,,ფაქტები 

საქართველოს რეგიონები 2011" 
600         

გაზეთი nev georgia 500         

,,ტაბულა" 78         

            

13 222 

გაზეთები, სამეცნიერო 

ჟურნალები, პერიოდიკა და 

ჟურნალები 

19462,8 
გამარტ. 

შესყივდა 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 
  

    

ფაილი 872         

საქაღალდე (ცელულოიდის) 285         

დამჭერიანი საქაღალდე 79         

ბლოკნოტი 941         

რვეული პატარა 23         

საკანცელარიო რვეული 543         

ბრძანებების წიგნი 59         

კორესპონდენციის აღრიცხვის 

ჟურნალი 
406         

მატერიალურ ფასეულობათა 

დავთარი 
40         

მიმდინარე ანგარიშსწორების 

დავთარი (100 ფურცლიანი) 
30         

წიგნი მთავარი დავთარი 10         

            

14 228 

ქაღალდის ან მუყაოს 

სარეგისტრაციო 

ჟურნალები/წიგნები, 

საბუღალტრო წიგნები, ფორმები 

და სხვა ნაბეჭდი საკანცელარიო 

ნივთები 

3288 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 
  

    

ფერადი ფლომასტერი 4         

საკანცელარიო ჟურნალი 155         

საკანცელარიო დანა 90         

საქაღალდე თარო 180         

ფანქარი 156         

მარკერი 228         

საშლელი 26,5         

ასაკინძი ლენტი 7         

საკანცელარიო ნივთების 

ჩასაწყობი 
600         

კალკულატორი 665         

ფაქსის ქაღალდი 94         

კონვერტი  DL 150         

კონვერტი A4 107         

კონვერტი A5 70         

კონვერტი პატარა 10         

საქმის ყდა 35         

ჭიკარტი 38         

კლიპსი 199         
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სახაზავი 45,1         

სტიკერი (სანიშნე ქაღალდი) 410         

სტიკერი (მწებავი) 335         

ანტისტეპლერი 61         

წაწუნა 4         

მაგიდის კალენდრის დაფა 48         

სკოჩი (დიდი) 95         

მაგიდის კალენდარი 191         

დასაწებებელი ლენტი 5         

სტეპლერის ტყვიები 289,1         

სტეპლერი პატარა 125         

სტეპლერი საშუალო 355         

სტეპლერი დიდი 155         

ბაინდერი 1425         

საქაღალდე (სწრაფჩამკერი) 420         

დირაკოლი 114         

დირაკოლი დიდი 50         

წებო 290         

ქაღალდის სამაგრი 27,5         

კორექტორი 375         

ბეჭდის ბალიში 12         

ლენტი ოქმებისათვის 1         

ფანქრის სათლელი 35         

ბურთულიანი კალამი 533         

ბურთულიანი კალამი 193,5         

ქაღალდის სამაგრი (სკრეპი) 46,4         

ფაილებიანი საქაღალდე 621,5         

საფანქრე ჭიქა 10         

მაგიდის კომპლექტი 70         

ქაღალდი საბეჭდი А4 80გრ./500 11650         

ქაღალდი საწერი А4 45გრ./200 552         

ქაღალდი საწერი А3 40         

ქაღალდი მოწმობებისთვის 90         

ფერადი ქაღალდი 65         

საოქმე ქაღალდი 40         

ასლგადამღები 300         

ბეჭედი, შტამპი 50         

მაგნიტური დაფა 100         

ქსეროქსი 2000         

ტუშის კალამი 202         

15 301 

საოფისე მანქანები, 

კომპიუტერების, პრინტერების და 

ავეჯის გარდა 

24245,6 
გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდ. 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 
  

    

dvd დისკი 685         

cd  დისკი 287         

ფლეშმეხსიერება 835         

პრინტერი 400         
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კარტ-რაიდერი 20         

სკანერი 41         

კომპიუტერის გარე მყარი 

დისკი 
400         

„უპეეს“-ი 720         

კარტრიჯის შეძენა (LAZERJET 

1020-1005) 
5270         

ქსეროქსის კარტრიჯის შეძენა 2100         

კარტრიჯის (ფერადი) შეძენა 240         

კარტრიჯის შეძენა 1700         

საოფისე ტექნიკის 

სათადარიგო ნაწილების შეძენა 
1000         

კომპიუტერის კომპლექტი 26800         

            

16 302 
კომპიუტერული მოწყობილობები 

და მარაგი 
40498 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდ. 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 
  

                

17 311 

ელექტრონული ძრავები, 

გენერატორები და 

ტრანსფორმატორები 

0         

    

ადაპტორი (დამცავი) 200         

ელექტროგადამყვანი (დიდი) 110         

,,სკოპი" სადენის სამაგრი 45         

ავტომატური ამომმრთველი 100         

            

18 312 

ელექტროენერგიის 

გამანაწილებელი და 

საკონტროლო აპარატურა 

455 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 
  

    

ელექტროგამაგრძელებელი 1128         

ელექტროგამანაწილებელი 231         

როზეტი 175         

ჩამრთველი 90         

            

19 313 
იზოლირებული მავთული და 

კაბელი 
1624 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 
  

    

ელემენტი 116         

ელემენტი (მეგაფონის) 24         

ფოტოაპარატის ელემენტი 128         

20 314 

აკუმულატორები, პირველადი 

ელემენტები და პირველადი 

ბატარეები 

268 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 
  

    

ნათურა 628         

წერტილოვანი ნათურა 200         

გარე განათების ნათურა 100         

            

21 315 
გასანათებელი მოწყობილობები 

და ელექტრონათურები 
928 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 
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ელექტროშედუღების ჩხირი 80         

საიზოლაციო ლენტი 9         

ელექტროინდიკატორი 15         

22 316 
ელეტრომოწყობილობები და 

აპარატურა 
104 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 
  

    
სატელეფონო ბარათების შეძენა 21020         

კონდესატორი 200         

23 317 

ელექტრონული, 

ელექტრომექანიკური და 

ელექტროტექნიკური მომარაგება 

21220 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 
  

    მობილური ტელეფონი 1360         

24 322 

რადიო-ტელეფონის, რადიო-

ტელეგრაფის, რადიო-

მაუწყებლობის და სატელევიზიო 

გადამცემი აპარატურა 

1360 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 
  

    

ვიდეოკასეტა 870         

გარე მიკროფონი 20         

შტატივი 150         

ვიდეოკამერა 4000         

შტატივი 500         

ტელევიზორი 1000         

მიკროფონი 500         

ხელის რადიოსადგური 2400         

ვიდეო სამეთვალყურეო 

სისტემა 
10000         

ვიდეოტექნიკა 8000         

25 323 

ტელე - და რადიომიმღებები 

და ხმის ან ვიდეო ჩამწერები ან 

რეპროდუქცირების აპარატურა 

27440 
გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 
  

      0         

26 324 ქსელები 0         

  

  მოდემი (მაგთიფიქსის) 325         

  ტელეფონი (სტაციონარული) 395         

  
სატელიტური კავშირის 

მოწყობილობა 
10000         

  ტელეფონი (ეკრანით) 50         

  
სატელიტური ანტენის 

რესივერი 
60         

27 325 
სატელეკომუკნიკაციო 

მოწყობილობები და მარაგები 
10830 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 
  

    

საპონი 148         

სარეცხი საპონი 45,2         

ტუალეტის ქაღალდი 310         

პირსახოცი 35         
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28 337 პირადი ჰიგიენის პროდუქტები 538,2 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 
  

  

  ავტომობილი (მსუბუქი) 155000   
მარტი-

ივნისი 
I -II კვარტ.   

  ავტომობილი (პიკაპი) 50000   აპრილი II კვარტ.   

29 341 
ძრავიანი სატრანსპორტო 

საშუალებები 
205000 

ელექტრ. 

ტენდერი 

თებერვალ

-მარტი 
I კვარტ.   

    სათადარიგო ნაწილები 50590         

30 343 

ნაწილები და აქსესუარები 

სატრანსპორტო საშუალებებისა და 

მათი ძრავებისათვის 

50590 
გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 
  

    პატარა მოტორიანი ნავი 4200         

31 345 გემები და ნავები 4200         

                

32 351 
საგანგებო სიტუაციებისა და 

უსაფრთხოების მოწყობილობები 
0         

    

იატაკის საწმენდი ჯოხი 240         

დროშა (საქართველოს) 520         

დროშა (ევროკავშირის) 360         

            

33 358 
ინდივიდუალური და დამხმარე 

მოწყობილობები 
1120 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 
  

    
კოორდინატების დასადგენი 

ხელსაწყო  G.P.S. 
400         

34 381 
სანავიგაციო და 

მეტეოროლოგიური ხელსაწყოები 
400         

    

ციფრული ფოტოაპარატი 350         

ვიდეოპროექტორი           

ვიდეოპროექტორის ეკრანი 600         

            

35 386 ოპტიკური ხელსაწყოები 950 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 
  

    

რკინის კარადა 400         

კომპიუტერის მაგიდა 360         

ტელევიზორის მაგიდა 150         

საოფისე თარო 320         

სამუშაო მაგიდა 500         

სავარძელი 500         

კომპიუტერის სკამი 640         

სკამი 5220         

ტახტი 300         

საოფისე სავარძელი (მბრუნავი) 2730         

ლეიბი 750         

ადიალა 100         

მაგიდა მისადგმელით 2500         
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36 391 ავეჯი 14470 
გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 
  

    

მაკრატელი 61         

სურათის ჩარჩო 150         

ყვავილის ქოთანი 130         

სათლი 110         

ცოცხი 1108         

აქანდაზი 70         

ღრუბელი 2,5         

სანთელი 10         

იატაკის ჯაგრისი 10         

ნაგვის ყუთი 616,2         

თეთრეულის კომპლექტი 600         

            

37 392 ავეჯეულობა 2867,7 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 
  

    

ფარდა 200         

ხელსახოცი 169         

ტილო იატაკის საწმენდი 277,5         

ტილო მაგიდის 668         

მინის საწმენდი 221         

ფეხსაწმენდი თექა 140         

            

38 395 ქსოვილის ნივთები 1675,5 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 
  

    

მაცივარი 300         

წყლის გამაცხელებელი 

(პორტერი) 
150         

ელექროღუმელი 

(გამათბობელი) 
60         

            

39 397 საოჯახო ტექნიკა 510 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 
  

    

სარეცხი ჟელე 308         

ავეჯის საწმენდი სითხე 100         

სარეცხი სითხე (მჟავა) 64         

საცხი (იატაკის საპრიალებელი) 175         

ჟალუზის საწმენდი 55         

დეზოდორი 300         

ტუალეტის საწმენდი (იხვი) 200         

            

40 398 
საწმენდი და საპრიალებელი 

პროდუქტები 
1202 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 
  

  
  

სასმელი წყლის შეზიდვა 

ყულევში 
15000         

  წყლის ხარჯი 8990         
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41 411 ბუნებრივი წყალი 23990 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარი-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 
  

  
  ჟალუზი 400         

  კონდიციონერი 1900         

42 425 
გამაგრილებელი და 

სავენტილაციო მოწყობილობები 
2300 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 
  

    ელექტრობურღი 100         

43 431 სამთო მანქანები 100 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 
  

    

ლურსმანი 15 

      

  

ლამინირებული პარკეტი 450   

      

44 441 
კონსტრუქციის მასალები და 

ანალოგიური ნივთები/საგნები 
465 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 
  

  

  
არქივის კებე (სადურგლო 

ნაკეთობა) 
50         

  
ტუმბოები (სადურგლო 

ნაკეთობა) 
50         

  
დასადგამი თაროები 

(სადურგლო ნაკეთობა) 
220         

  
კარები ხის (სადურგლო 

ნაკეთობა) 
500         

  
არქივის თაროები (სადურგლო 

ნაკეთობა) 
1750         

              

45 442 სტრუქტურული მასალები 2570 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

ივნისი 
I-II კვარტ.   

                

46 443 
კაბელი, მავთული და მათთან 

დაკავშირებული მასალები 
0         

    

კარადა 300         

წყლის ონკანი 240         

ლულა ა 51 მ 300         

ლულა ბ 51 მ 330         

ლულა ბ 51 მ გამრფქვევი 385         

რკინის კარადა 3000         

კარადა ხის 500         

დასაკეცი კიბე (სახანძრო) 650         

სახანძრო საიერიშო ჯოხკიბე 600         

            

47 444 

სხვადასხვა ქარხნული წარმოების 

მასალა და მათთან 

დაკავშირებული საგნები 

6305 
გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

მაის-

სექტემბერ

ი 

II-III 

კვარტ. 
  

    

კარის სახელური 410         

საკეტის გულარი 187,5         

კარის საკეტი 2656         

ბოქლომი 166         

ბრტყელტუჩა 20         
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სახრახნისი 30         

ჩაქუჩი 20         

ჭანჭიკი 10         

ელექტროშემდუღებელი 

აპარატი 
450         

საღებავი 120         

            

48 445 

ხელსაწყოები, საკეტები, 

გასაღებები, ანჯამები, დამჭერები, 

ჯაჭვები და ზამბარები/რესორები 

4069,5 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

ივნისი 
I-II კვარტ.   

    

სოფელ ხამისკურის საბავშვო 

ბაღის მიშენების სამუშაოები 
38800   აგვისტო III კვარტ.   

სოფელ ხეთის საბავშვო ბაღის 

სახურავის რეაბილიტაცია 
48750   ივლისი III კვარტ.   

სოფელ ახალსოფლის სანადარიოს 

უბნის საბავშვო ბაღის რემონტი 
14550   აგვისტო III კვარტ.   

სოფელ ახალსოფლის N1 საბავშვო 

ბაღის ოთახების რემონტი 
4800   აგვისტო III კვარტ.   

სოფელ ახალი ხიბულის 

სანადარაიოს უბნის გზის 

მოხრეშვა 

7700   

იანვარ-

თებერვალ

ი 

I კვარტ.   

სოფელ ახალსოფლის სანადარიოს 

უბნის წყალსადენის სისტემის 

რეაბილიტაცია 

13600   
თებერვალ

ი 
I კვარტ.   

სოფელ გურიფულში სანიაღვრე 

არხის ამოწმენდა 
14550   ივნისი II კვარტ.   

სოფელ პირველი მაისის ოქროს 

საწმისის უბანში სანიაღვრე არხის 

ამოწმენდა 

11640   ივლისი III კვარტ.   

სოფელ ნოჯიხევის უბანში 

სანიაღვრე არხის ამოწმენდა 
11640   აგვისტო II კვარტ.   

ასფალტიანი ქუჩების მოვლა-

შენახვა 
30000   

აპრილი-

ოქტომბერ

ი 

II-IV 

კვარტ. 
  

მინისტადიონების მოვლა 15000   
აპრილი-

აგვისტო 

II-III 

კვარტ. 
  

დავით აღმაშენებლის ქუჩაზე 

წერეთლის ქუჩიდან დავით 

აღმაშენებლის პირველ ჩიხამდე 

სანიაღვრე არხის მოწყობა 

30700 
გარდამა

ვალი 
იანვარი I კვარტ.   

ქ. ხობში გურამიშვილის ქუჩაზე 

სანიაღვრე არხის მოწყობა 
21500 

გარდამა

ვალი 
იანვარი I კვარტ.   

სოფელ შუა ხორგაში მდ. ხობის 

მარცხენა სანაპიროზე 

ნაპირგამაგრების სამუშაოები 

160000 
გარდამა

ვალი 

თებერვალ

ი 
I კვარტ.   

ნაგავსაყრელთან მისასვლელი 

გზის რეაბილიტაცია  
25050   მარტი I კვარტ.   

მუნიციპალიტეტის 

ავტომაგისტრალებზე 4 ცალი 

სიჩქარის მზომი რადარის 

დამონტაჟების სამუშაოები 

43920   მარტი  I კვარტ.   
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სოფ. პატარა ფოთში მდინარე 

რიონის მარჯვენა ნაპირზე 

წყალდიდობისაგან წარეცხილი 

დამბის ამაღლების სამუშაოები  

12130   ივნისი II კვარტ.   

სოფ. საგვიჩიოს წყალსადენის 

შიდა ქსელის მოწესრიგების 

სამუშაოები  

4150   ივნისი II კვარტ.   

სოფ. ახალი სოფლის სანადარაიოს 

უბნის წყალსადენის სისტემის 

რეაბილიტაცია   

18370   ივნისი II კვარტ.   

ქ. ხობში ჭყონდიდელის ქუჩის 

მიმდებარე არხის ამოწმენდის, ერთი 

მილხიდის მოწყობისა და ერთი 

მილხიდის რეაბილიტაციის 

სამუშაოები   

19150   ივნისი II კვარტ.   

კოსტავას ქუჩაზე სანიაღვრე 

სისტემის რეაბილიტაცია  
22710   ივლისი III კვარტ.   

ყოფილი კერამიკული ქარხნის 

მიმდებარე ტერიტორიაზე არხის 

ამოწმენდა გაფართოებით და 

დამბის ამაღლება 

1900   მარტი I კვარტ.   

ახალი სასაფლაოს 

კეთილმოწყობის სამუშაოები  
30620   ივნისი II კვარტ.   

სტიქიისაგან დაზიანებული 9 

აპრილის მემორიალის 

კეთილმოწყობის სამუშაოები  

1270   მარტი I კვარტ.   

ადმინისტრაციული შენობის 

(ძველი რაიკომის) ოთახების 

სარემონტო სამუშაოები 

18200   ნოემბერი IV კვარტ.   

ადმინისტრაციული შენობის 

(ყოფილი რაპოს) ოთახების 

სარემონტო სამუშაოები 

23200   აპრილი II კვარტ.   

თორსის საბავშვო ბაღის 

კანალიზაციის რეაბილიტაცია   
6300   აპრილი II კვარტ.   

პოლიციის რაიონული 

სამმართველოს ეზოს საფარის 

რემონტი 

5700   აპრილი II კვარტ.   

ქ. ხობში სტალინის ქუჩის 

ასფალტ-ბეტონის საფარის 

რეაბილიტაცია 

195400   მაისი II კვარტ.   

სახანძრო-სამაშველო 

სამსახურის ეზოში არსებული 

წყლის აუზის რეაბილიტაცია 

3250   აპრილი II კვარტ.   

ძველი ხიბულის თემის შუა 

ჭალის და საქანთარიოს უბნის 

გზების რეაბილიტაცია 

19000   ივნისი II კვარტ.   

ურთის მთაზე 

რადიომონიტორინგის 

სტაციონალურ სადგურთან 

მისასვლელი გზის ორმული 

შეკეთება 

23800   ივლისი III კვარტ.   
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ხამისქურის ცენტრის 

ტერიტორიაზე სანიაღვრე არხის 

ამოწმენდის სამუშაოები 

3000   ივლისი III კვარტ.   

ქ. ხობში დავით აღმაშენებლის 

ქუჩის III შესახვევში სანიაღვრე 

არხის რეაბილიტაციის 

სამუშაოები 

2750   ივლისი III კვარტ.   

ქ. ხობში ცოტნე დადიანის ქუჩაზე 

ტროტუარების რეაბილიტაციის 

სამუშაოები 

255000   
მაის-

ივნისი 
II კვარტ.   

            

49 452 

სამუშაოები მთლიანი ან 

ნაწილობრივი მშენებლობისათვის 

და სამოქალაქო მშენებლობის 

სამუშაოები 

1158100 
ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარი-

აგვისტო 

I-III 

კვარტ. 
  

    

გამგეობის ოთახების რემონტი     აგვისტო III კვარტ.   

სოფელ ახალი ხიბულის 

ადმინისტრაციული შენობის 

სარემონტო სამუშაოები 

29250   აგვისტო III კვარტ.   

ქვემო ქვალონის სკოლის 

ოთახებში საკვამურების მონტაჟი  
5300   აპრილი II კვარტ.   

საჯიჯაოს #1 სკოლის ოთახებში 

საკვამურების მონტაჟი  
4740   აპრილი II კვარტ.   

პოლიციის რაიონული 

სამმართველოს ოთახების 

რემონტი 

2350   აპრილი II კვარტ.   

50 453 
სარემონტო-სამონტაჟო 

სამუშაოები 
41640 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

აპრილი-

აგვისტო 

II-III 

კვარტ. 
  

    
უმწეოთა სასადილო დარბაზის 

იატაკის რეაბილიტაცია 
5700   აპრილი II კვარტ.   

                

51 454 შენობის მოწყობის სამუშაოები 5700 
გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

აპრილი II კვარტ.   

  
  

ფინანსური ანალიზისა და 

ბუღალტრული პროგრამა 
1000         

              

52 484 

საქმიანი გარიგებებისა და პირადი 

ბიზნესის წარმართვის 

პროგრამული პაკეტები 

1000 
გამარტ. 

შესყიდვა 
ივნისი II კვარტ.   

                

53 489 

სხვადასხვა პროგრამული 

პაკეტები და კომპიუტერული 

სისტემები 

0         

    
მიმდინარე რემონტის ხარჯი 15100         

მანქანის რეცხვა 2040         
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54 501 

სატრანსპორტო საშუალებებისა და 

მათთან დაკავშირებული 

მოწყობილობების შეკეთება, 

ტექნიკური მომსახურება და 

მასთან დაკავშირებული 

მომსახურებები 

17140 
გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 
  

    

კარტრიჯის დოლურის 

გამოცვლა 
400         

კარტრიჯის დატუმბვა 6425         

კომპიუტერული მომსახურება 7550         

55 503 

პერსონალური კომპიუტერების, 

საოფისე აპარატურის, 

სატელეკომუნიკაციო და აუდიო - 

ვიზუალური მოწყობილობების 

შეკეთება, ტექნიკური 

მომსახურება და მათთან 

დაკავშირებული მომსახურებები 

14375 
გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 
  

  

  კონდიციონერის მონტაჟი 400         

  კონდიციონერის რემონტი 2000         

  

ელექტრომოწყობილობების 

(კონდიციონერი, ტელევიზორი 

და ა.შ.) რემონტი 

1000         

              

56 507 

შენობის მოწყობილობების 

შეკეთება და ტექნიკური 

მომსახურება 

3400 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 
  

                

57 555 

სასადილოებისა და 

საზოგადოებრივი კვების 

საწარმოების მომსახურებები 

0 
გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 
  

  

  
მოსწავლეთა ლაშქრობები 

ღირსშესანიშნავ ადგილებში 
160   მარტი     

  ექსკურსია ხობი-ყვარელი 2020   მაისი     

  ექსკურსია ხობი-ყაზბეგი 2120   აგვისტო     

  „პატრიოტი“ 1000   

მაისი- 

ოქტომბერ

ი 

    

  
ძეგლების მონიტორინგისთვის 

ტრანსპორტით მომსახურება 
400   

იანვარ-

დეკემბერი 
    

  
გაწვევის ხარჯები 

(სატრანსპორტო მომსახურება) 
7600   

იანვარ-

დეკემბერი 
    

58 601 
საავტომობილო ტრანსპორტის 

მომსახურებები 
13300 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 
  

    
წერილებთან დაკავშირებული 

საფოსტო მომსახურებები 
8870         

59 641 
საფოსტო და საკურიერო 

მომსახურებები 
8870 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 
  

    სატელეფონო მომსახურება 21176         
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ფიჭური მომსახურება 12720         

60 642 
სატელეკომუნიკაციო 

მომსახურებები 
33896 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 
  

    ბანკის მომსახურების ხარჯი 4800         

61 661 
საბანკო და საინვესტიციო 

მომსახურებები 
4800 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 
  

    

მანქანის დაზღვევა           

პირადი შემადგენლობის 

დაზღვევა 
9900         

62 665 
სადაზღვევო და საპენსიო 

მომსახურებები 
9900 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

თებერვალ

ი 

I-IV 

კვარტ. 
  

    

სოფელ შუა ხორგაში მდინარე 

ხობის მარცხენა სანაპიროზე 

ნაპირგამაგრების სამუშაოების 

ზედამხედველობის მომსახურება 

1840   

იანვარ-

თებერვალ

ი 

I კვარტ.   

            

63 712 
არქიტეტქტურული და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები 
1840 

გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარი I კვარტ.   

    

სოფელ ახალი ხიბულის 

ადმინისტრაციული შენობის 

სარემონტო სამუშაოების 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

750   აგვისტო III კვარტ.   

პოლიციის რაიონული 

სამმართველოს ოთახების 

რემონტის საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

150   აპრილი II კვარტ.   

ქ. ხობში მრავალსართულიანი 

საცხოვრებელი სახლების (ცოტნე 

დადიანის N236 და N238, 

ჭყონდიდელის N6) სახურავების 

რეაბილიტაციის სამუშაოების  

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

5000   ივლისი III კვარტ.   

სოფელ ხამისკურის საბავშვო 

ბაღის მიშენების სამუშაოების  

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

1200   მარტი I კვარტ.   

სოფელ ხეთის საბავშვო ბაღის 

სახურავის რეაბილიტაციის 

სამუშაოების  საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

1250   მარტი I კვარტ.   

სოფელ ახალსოფლის სანადარიოს 

უბნის საბავშვო ბაღის რემონტის 

სამუშაოების  საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

450   მარტი I კვარტ.   
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სოფელ ახალსოფლის N1 საბავშვო 

ბაღის ოთახების რემონტის 

სამუშაოების  საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

200   მარტი I კვარტ.   

სოფელ ახალი ხიბულის 

სანადარაიოს უბნის გზის 

მოხრეშვის სამუშაოების  

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

300   იანვარი I კვარტ.   

სოფელ გურიფულში სანიაღვრე 

არხის ამოწმენდის სამუშაოების  

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

450   
თებერვალ

ი 
I კვარტ.   

სოფელ პირველი მაისის ოქროს 

საწმისის უბანში სანიაღვრე არხის 

ამოწმენდის სამუშაოების  

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

360   
თებერვალ

ი 
I კვარტ.   

სოფელ ნოჯიხევის უბანში 

სანიაღვრე არხის ამოწმენდის 

სამუშაოების  საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

360   
თებერვალ

ი 
I კვარტ.   

ქ. ხობში გურამიშვილის ქუჩაზე 

სანიაღვრე არხის მოწყობის 

სამუშაოების ობიექტის 

ექსპერტიზა 

900   იანვარი I კვარტ.   

მეცნიერებისათვის აქამდე უცნობ 

უმნიშვნელოვანეს ისტორიულ 

ძეგლებზე - წ. მ. სოფიას ეკლესია, 

,,ნასკადუ", ,,ჯეგეთა", ხობისწყლის 

უცნობი ნაგებობა, საადამიოს 

,,კურკუცია", ჯახუთის ციხის 

არქეოლოგიური ნამოსახლარები - 

დაზვერვითი სამუშაოების 

ჩატარება 

20000   

აგვისტო-

ოქტომბერ

ი 

III-IV 

კვარტ. 
  

ხობის ტაძრის გალავნის შიდა 

ტერიტორიისა და ტაძრის 

ჩრდილოეთით გამოვლენილი 

უცნობი ნაგებობის 

არქეოლოგიური შესწავლა 

4000   აგვისტო  III კვარტ.   

ნაგავსაყრელთან მისასვლელი გზის 

რეაბილიტაცის სამუშაოების  

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

1350   
თებერვალ

ი 
I კვარტ.   

ნაგავსაყრელთან მისასვლელი გზის 

რეაბილიტაცია,  ობიექტის 

ექსპერტიზა 
600   

მარტი-

აპრილი 
I-II კვარტ.   

სოფ. პატარა ფოთში მდინარე 

რიონის მარჯვენა ნაპირზე 

წყალდიდობისაგან წარეცხილი 

დამბის ამაღლების სამუშაოები,  

ობიექტის ექსპერტიზა  

350   ივნისი II კვარტ.   
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სოფ. საგვიჩიოს წყალსადენის 

შიდა ქსელის მოწესრიგების 

სამუშაოები,  ობიექტის 

ექსპერტიზა   

200   ივნისი II კვარტ.   

სოფ. ახალი სოფლის სანადარაიოს 

უბნის წყალსადენის სისტემის 

რეაბილიტაცია,  ობიექტის 

ექსპერტიზა   

530   ივნისი II კვარტ.   

ქ. ხობში ჭყონდიდელის ქუჩის 

მიმდებარე არხის ამოწმენდის, ერთი 

მილხიდის მოწყობისა და ერთი 

მილხიდის რეაბილიტაციის 

სამუშაოები,  ობიექტის ექსპერტიზა   

550   ივნისი II კვარტ.   

კოსტავას ქუჩაზე სანიაღვრე 

სისტემის რეაბილიტაცის 

სამუშაოების  საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

1250   
თებერვალ

ი 
I კვარტ.   

კოსტავას ქუჩაზე სანიაღვრე 

სისტემის რეაბილიტაცია,  

ობიექტის ექსპერტიზა   

540   ივლისი III კვარტ.   

ახალი სასაფლაოს 

კეთილმოწყობის სამუშაოების  

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა  

1650   
თებერვალ

ი 
I კვარტ.   

ახალი სასაფლაოს 

კეთილმოწყობის სამუშაოები,  

ობიექტის ექსპერტიზა  

730   აპრილი II კვარტ.   

ადმინისტრაციული შენობის 

(ძველი რაიკომის) ოთახების 

სარემონტო სამუშაოების  

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

1250   
თებერვალ

ი 
I კვარტ.   

ადმინისტრაციული შენობის 

(ძველი რაიკომის) ოთახების 

სარემონტო სამუშაოები,  

ობიექტის ექსპერტიზა  

550   
თებერვალ

ი 
I კვარტ.   

ადმინისტრაციული შენობის 

(ყოფილი რაპოს) ოთახების 

სარემონტო სამუშაოების  

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

1250   
თებერვალ

ი 
I კვარტ.   

ადმინისტრაციული შენობის 

(ყოფილი რაპოს) ოთახების 

სარემონტო სამუშაოები,  

ობიექტის ექსპერტიზა  

550   აპრილი II კვარტ.   

თორსის საბავშვო ბაღის 

კანალიზაციის რეაბილიტაცია,  

ობიექტის ექსპერტიზა   

200   აპრილი II კვარტ.   
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ქვემო ქვალონის სკოლის 

ოთახებში საკვამურების მონტაჟი, 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა  

300   
თებერვალ

ი 
I   კვარტ.   

ქვემო ქვალონის სკოლის 

ოთახებში საკვამურების მონტაჟი,  

ობიექტის ექსპერტიზა  

200   აპრილი II კვარტ.   

საჯიჯაოს #1 სკოლის ოთახებში 

საკვამურების მონტაჟი, 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა  

260   
თებერვალ

ი 
I   კვარტ.   

საჯიჯაოს #1 სკოლის ოთახებში 

საკვამურების მონტაჟი,  ობიექტის 

ექსპერტიზა  

200   აპრილი II კვარტ.   

ქ. ხობში სტალინის ქუჩის 

ასფალტ-ბეტონის საფარის 

რეაბილიტაციის სამუშაოების 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციაში ცვლილებების 

შეტანა 

1200   მარტი II კვარტ.   

ქ. ხობში სტალინის ქუჩის 

ასფალტ-ბეტონის საფარის 

რეაბილიტაციის სამუშაოები, 

ობიექტის ექსოპერტიზა 

3400   მაისი II კვარტ.   

დავით აღმაშენებლის ქუჩაზე 

წერეთლის ქუჩიდან დავით 

აღმაშენებლის პირველ ჩიხამდე 

სანიაღვრე არხის მოწყობა, 

ობიექტის ექსპერტიზა 

500   
თებერვალ

ი 
I   კვარტ.   

სახანძრო-სამაშველო სამსახურის 

ეზოში არსებული წყლის აუზის 

რეაბილიტაცია, საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

250   აპრილი II კვარტ.   

ძველი ხიბულის თემის შუა ჭალის 

და საქანთარიოს უბნის გზების 

რეაბილიტაცია, საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

1000   ივნისი II კვარტ.   

ურთის მთაზე 

რადიომონიტორინგის 

სტაციონალურ სადგურთან 

მისასვლელი გზის ორმული 

შეკეთება,  საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

1200   ივლისი III კვარტ.   

ქ. ხობში დავით აღმაშენებლის 

ქუჩის III შესახვევში სანიაღვრე 

არხის რეაბილიტაციის 

სამუშაოები, საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

250   ივლისი III კვარტ.   
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ქ. ხობში ცოტნე დადიანის ქუჩაზე 

ტროტუარების რეაბილიტაციის 

სამუშაოები, საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

5000   აპრილი II კვარტ.   

ქ. ხობში ცოტნე დადიანის ქუჩაზე 

ტროტუარების რეაბილიტაციის 

სამუშაოები, ობიექტის 

ექსპერტიზა 

5000   ივნისი II კვარტ.   

ხობის მუნიციპალიტეტის 

უცხოენოვანი ტურისტული რუკა-

გზამკვლევის შედგენა 

3000   
ნოემბერ-

დეკემბერი 
IV კვარტ.   

64 713 საინჟინრო მომსახურებები 68680 
გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 
  

    კოდექსის განახლება 1560         

65 723 მონაცემთა ბაზების მომსახურება 1560 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 
  

  
  ინტერნეტმომსახურება 9986         

  ვებ-გვერდის ხარჯი 2030         

66 724 ინტერნეტ მომსახურებები 12016 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 
  

    

სავალდებულო აუდიტი 7000         

სხვადასხვა აუდიტორული 

მომსახურება 
5000         

67 792 
საბუღალტრო, აუდიტორული და 

ფისკალური მომსახურებები 
12000 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 
  

    
ამბულატორიული პროგრამის 

მართვა 
4320         

68 794 

ბიზნესთან და მენეჯმენტთან 

დაკავშირებული კონსულტაციები 

და მომსახურებები 

4320 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 
  

    დაცვის ხარჯები 57700         

69 797 

გამოძიებასთან და 

უსაფრთხოებასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები 

57700 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 
  

    

კორესპონდენციების აღრიცხვის 

ჟურნალის დაბეჭდვა 
544         

ხობზე საინფორმაციო ალმანახის 

ბეჭდვა 
1000         

მშენებლობის ნებართვის 

ბლანკების ბეჭდვა 
150         

ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა აქტების 

ბეჭდვა 

500         

ხანძრების აღრიცხვის ჟურნალი 50         

შემოსული ინფორმაციის 

აღრიცხვის ჟურნალი 
50         
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საბავშვო და სამკურნალო 

დაწესებულებებში ღამის საათებში 

მყოფ ადამიანთა აღრიცხვის 

ჟურნალი 

50         

სახანძრო უსაფრხოების ჟურნალი 80         

შემოსული განცხადებების 

აღრიცხვის ჟურნალი 
15         

გასული დოკუმენტაციების 

აღრიცხვის ჟურნალი 
15         

შემოსული დოკუმენტაციების 

აღრიცხვის ჟურნალი 
15         

სამსახურის წიგნი 350         

კავშირგაბმულობის საშუალებების 

აღრიცხვის ჟურნალი 
15         

სახანძრო-სამაშველო დანაყოფში 

მომხდარი ჯგუფური, 

მძიმეშედეგიანი უბედური 

შემთხვევების აღრიცხვის 

ჟურნალი 

15         

რადიაციის დროს სახანძრო-

სამაშველო სამსახურის პ/შ 

მუშაობის აღრიცხვის ჟურნალი 

15         

გასვლის რაიონში გადაკეტილი 

გზების, წყალმომარაგების 

აღრიცხვის ჟურნალი 

25         

ობიექტების ექსპლოატაციის 

შეჩერების ჟურნალი 
25         

ხანძრების და წვის აღრიცხვის 

ჟურნალი 
30         

სახანძრო უსაფრთხოების 

დარღვევების აღრიცხვის 

ჟურნალი 

25         

ტექნიკური შეიარაღების 

გამოცდების აღრიცხვის ჟურნალი 
50         

სამაშველო შეიარაღების 

გამოცდების აღრიცხვის ჟურნალი 
50         

ტელეფონოგრამის წიგნი 50         

ხანძრის ქრობის ოპერატიული 

გეგმა-ბარათი 
369         

ხანძრის ქრობის ოპერატიული 

ბარათი 
369         

საინფორმაციო ბუკლეტების 

დაბეჭდვა 
30000         

სიგელების, მოწმობების და 

სუვენირების დამზადება 
1000         

70 798 
ბეჭდვა და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები 
34857 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ.   
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ახალგაზრდული დღეების 

ჩატარება 
762   

აპრილ-

მაისი 
    

მოსწავლე-ახალგაზრდობის 

შემოქმედებითი კონფერენცია 
736   მაისი     

ინტელექტ-შოუ 2012 1220   
ოქტომბერ-

ნოემბერი 
    

მოსწავლეთა თვითმმართველობის 

წარმომადგენლებთან 

კონფერენცია „მე ვაზროვნებ, მე 

ვქმნი“ 

340   ოქტომბერი     

საახალწლო ღონისძიება 

სოციალურად დაუცველი 

ბავშვებისათვის 

2000   დეკემბერი     

ხალხური პოეზიის ნიმუშების 

გამოვლენა 
210   

აპრილ-

მაისი 
    

შემოქმედი ოჯახების გამოვლენა 

და მათთან შეხვედრა 
760   

აგვისტო-

სექტემბერი 
    

საანგარიშო სტენდური 

კონფერენცია, გამოფენა 
300   სექტემბერი     

71 799 

სხვადასხვა საქმიანობები და 

მასთან დაკავშირებული 

მომსახურებები 

6328 
გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

აპრილ-

ნოემბერი 
II-IV კვარტ.   

    სუპერ-ფინის კურსები 1200         

72 805 სატრენინგო მომსახურებები 1200 
გამარტ. 

შესყიდვა 
მარტი I კვარტ.   

    გაწვევის საექიმო კომისია 1000         

73 851 
ჯანდაცვის სამსახურის 

მომსახურებები 
1000 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ.   

    ვეტერინარიის ხარჯები 10000         

74 852 ვეტერინალური მომსახურებები 10000 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ.   

    ნაგავსაყრელის მოვლა-შენახვა           

75 905 
ნარჩენებთან და ნაგავთან 

დაკავშირებული მომსახურებები 
0 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ.   

    არქივის მომსახურება 6000         

76 925 

ბიბლიოთეკების, არქივების, 

მუზეუმებისა და სხვა 

კულტურული დაწესებულებების 

მომსახურებები 

6000 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ.   

    

რუსული აგრესიის შედეგად 

ტრაგიკულად დაღუპული 

რეზერვისტის დათა ხურცილავას 

სახელობის თასის გათამაშება მინი 

ფეხბურთში 

537   თებერვალი     

ხობის მუნიციპალიტეტის 

პირველობა მაგიდის ჩოგბურთში 

(ჭაბუკები-გოგონები) საჯარო 

სკოლებს შორის 

437   თებერვალი     
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ხობის მუნიციპალიტეტის 

პირველობა  საჯარო სკოლებს 

შორის ბერძნულ-რომაულ 

ჭიდაობაში (ყოფილი მწვრთნელის 

რომან გულიაშვილის სახელობის 

თასზე) 

312   მარტი     

ხობის მუნიციპალიტეტის 

პირველობა  ქართულ ჭიდაობაში 
312   მარტი     

ხობის მუნიციპალიტეტის 

პირველობა  ფეხბურთში 
4321   

აპრილი-

მაისი 
    

რუსული აგრესიის შედეგად 

ტრაგიკულად დაღუპული 

რეზერვისტის გოგა ბერაიას 

სახელობის თასის გათამაშება მინი 

ფეხბურთში 

527   აპრილი     

ხობის მუნიციპალიტეტის 

პირველობა საჯარო სკოლებს 

შორის „მხიარულ სტარტებში“ 

3600   
აპრილ-

მაისი 
    

სპორტული გეიმ-შოუ ,,გუნდი" 

საჯარო სკოლებს შორის 
10000   

აპრილ-

მაისი 
    

ხობის მუნიციპალიტეტის საჯარო 

სკოლების პირველობა 

მძლეოსნობაში 

383   მაისი     

რუსული აგრესიის შედეგად 

ტრაგიკულად დაღუპული 

რეზერვისტის ზვიად 

დათუაშვილის სახელობის თასის 

გათამაშება ფეხბურთში 

627   ივნისი     

რუსული აგრესიის შედეგად 

ტრაგიკულად დაღუპული 

რეზერვისტების გოგა ჭითანავასა 

და ლევან ტურავას სახელობის 

თასის გათამაშება მინი 

ფეხბურთში 

477   ივლისი     

ხობის მუნიციპალიტეტის 

პირველობა ნარდში მიძღვნილი 

გოგი ბუკიას ხსოვნისადმი 

675   ივლისი     

2004 წელს საქართველოს 

ტერიტორიალური 

მთლიანობისათვის ბრძოლაში 

(შიდა ქართლი) დაღუპული კობა 

შუბითიძის სახელობის თასის 

გათამაშერბა ფეხბურთში 

637   აგვისტო     

ხობის მუნიციპალიტეტის 

პირველობა ფრენბურთში 
458   აგვისტო     

ხობის მუნიციპალიტეტის 

პირველობა წარმოება-

დაწესებულებებს შორის რამაზ 

კიტიას სახელობის თასზე მინი-

ფეხბურთში 

627   სექტემბერი     

ხობის მუნიციპალიტეტის საჯარო 

სკოლების პირველობა 

ფეხბურთში 

647   სექტემბერი     
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რუსული აგრესიის შედეგად 

ტრაგიკულად დაღუპული 

რეზერვისტის მიხეილ იოსავას 

სახელობის ტურნირი ბილიარდში 

524   ნოემბერი     

შემხვედრი ღონისძიებები 

(სპორტული ღონისძიებები) 
4000   

მარტ-

ნოემბერი 
    

77 926 სპორტული მომსახურებები 29101 
გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

თებერვალ-

ნოემბერი 
I-IV კვარტ.   

    ასოციაციების საწევრო 1800         

78 981 
საწევრო ორგანიზაციების 

მომსახურებები 
1800 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ.   

      2284791,3         

79   სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 907986,38 
გამარტ. 

შესყიდვ

ა 

მარტი-

მაისი 

  

  

  

  

საგვიჩიოს პირველ უბანში 

სტადიონის კეთილმოწყობის 

სამუშაოები 

1606,48 

      

  

საგვიჩიოს პირველ უბანში 

სტადიონის კეთილმოწყობის 

სამუშაოები, საპროექტო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

80,32   

  

საგვიჩიოს მეორე უბანში საყანე 

ფართობების შემოკავება 
15525,9   

საგვიჩიოს მეორე უბანში საყანე 

ფართობების შემოკავება, 

საპროექტო დოკუმენტაციის 

შედგენა 

776,3   

  

ქვ. ქვალონის გიმოზგონჯილის 

უბანში გზის ორმული შეკეთება 
18652,38   

ქვ. ქვალონის გიმოზგონჯილის 

უბანში გზის ორმული შეკეთება 
932,62   

  

ქვ. ქვალონის გვიმარონის უბანში 

სანიაღვრე არხის ამოწმენდა 
13090,41   

ქვ. ქვალონის გვიმარონის უბანში 

სანიაღვრე არხის ამოწმენდა, 

საპროექტო დოკუმენტაციის 

შედგენა 

654,52   

  

ქვ. ქვალონის ბულიშის უბანში 

საყანე ფართობების შემოკავება 
14380   

ქვ. ქვალონის ბულიშის უბანში 

საყანე ფართობების შემოკავება, 

საპროექტო დოკუმენტაციის 

შედგენა 

719   

  

ქვ. ქვალონის დურღენას უბანში 

გზის ორმული შეკეთება 
19112,21   

ქვ. ქვალონის დურღენას უბანში 

გზის ორმული შეკეთება, 

საპროექტო დოკუმენტაციის 

შედგენა 

955,61   
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ქვ. ქვალონის ჭითაუშქურის 

უბანში სანიაღვრე არხის 

ამოწმენდა 

9788,86   

ქვ. ქვალონის ჭითაუშქურის 

უბანში სანიაღვრე არხის 

ამოწმენდა, საპროექტო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

489,44   

  

პატარა ფოთში საბავშვო ბაღის 

რემონტი 
15049,25   

პატარა ფოთში საბავშვო ბაღის 

რემონტი, საპროექტო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

752,46   

  

პატარა ფოთში სტადიონის 

კეთილმოწყობა 
12953,33   

პატარა ფოთში სტადიონის 

კეთილმოწყობა, საპროექტო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

647,67   

  

შავღელეში წყალსადენის 

გამრიცხველიანება 
11236,37   

შავღელეში წყალსადენის 

გამრიცხველიანება, საპროექტო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

561,82   

  

შავღელეში წყალსადენის 

რეაბილიტაცია  
13973,25   

შავღელეში წყალსადენის 

რეაბილიტაცია, საპროექტო 

დოკუმენტაციის შედგენა  

698,66   

  

პირვ. გურიფულის უბანში 

სანიაღვრე არხის ამოწმენდა 
4348,3   

პირვ. გურიფულის უბანში 

სანიაღვრე არხის ამოწმენდა, 

საპროექტო დოკუმენტაციის 

შედგენა 

217,41   

  

პირვ. გურიფულის უბანში 

სასაფლაოს მიმდებარე 

ტერიტორიის სანიაღვრე არხის 

ამოწმენდა 

9514,34   

პირვ. გურიფულის უბანში 

სასაფლაოს მიმდებარე 

ტერიტორიის სანიაღვრე არხის 

ამოწმენდა, საპროექტო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

475,72   

  

მეორე გურიფულის უბანში გზის 

ორმული შეკეთება 
3330,34   

მეორე გურიფულის უბანში გზის 

ორმული შეკეთება, საპროექტო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

166,52   

  
მეორე გურიფულის უბანში 

სანიაღვრე არხის ამოწმენდა 
11864,95   
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მეორე გურიფულის უბანში 

სანიაღვრე არხის ამოწმენდა, 

საპროექტო დოკუმენტაციის 

შედგენა 

593,25   

  

ახ. სოფლის ცენტრის უბანში 

ხიდის მოწყობა 
16774,29   

ახ. სოფლის ცენტრის უბანში 

ხიდის მოწყობა, საპროექტო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

838,71   

  

ახ. სოფლის გაღმა პირვ. ხორგის 

უბანში სანიაღვრე არხის მოწყობა 

(საშონიოს უბანი) 

7363,83   

ახ. სოფლის გაღმა პირვ. ხორგის 

უბანში სანიაღვრე არხის მოწყობა 

(საშონიოს უბანი), საპროექტო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

368,19   

  

ახ. სოფლის გაღმა პირვ. ხორგის 

უბანში სანიაღვრე არხის მოწყობა  
4761,9   

ახ. სოფლის გაღმა პირვ. ხორგის 

უბანში სანიაღვრე არხის მოწყობა, 

საპროექტო დოკუმენტაციის 

შედგენა  

238,1   

  

ახ. სოფლის გაღმა პირვ. ხორგის 

უბანში მინი სტადიონის 

კეთილმოწყობის სამუშაოები 

6666,67   

ახ. სოფლის გაღმა პირვ. ხორგის 

უბანში მინი სტადიონის 

კეთილმოწყობის სამუშაოები, 

საპროექტო დოკუმენტაციის 

შედგენა 

333,33   

  

ჭალადიდის საბაჟოს უბანში 

საყანე ფართობების შემოკავება 
26000   

ჭალადიდის საბაჟოს უბანში 

საყანე ფართობების შემოკავება, 

საპროექტო დოკუმენტაციის 

შედგენა 

1300   

  

ჭალადიდის საღვამიჩაოს უბანში 

საყანე ფართობების შემოკავება 
22282,15   

ჭალადიდის საღვამიჩაოს უბანში 

საყანე ფართობების შემოკავება, 

საპროექტო დოკუმენტაციის 

შედგენა 

1114,11   

  

ჭალადიდის საჭოჭუოს უბანში 

გზის რეაბილიტაცია 
12549,52   

ჭალადიდის საჭოჭუოს უბანში 

გზის რეაბილიტაცია, საპროექტო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

627,48   

  
ნოჯიხევის უბანში საბავშვო ბაღის 

კეთილმოწყობა 
7237,81   
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ნოჯიხევის უბანში საბავშვო ბაღის 

კეთილმოწყობა, საპროექტო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

361,89   

  

ნოჯიხევის უბანში რკინაბეტონის 

ხიდის მოწყობა 
6407,71   

ნოჯიხევის უბანში რკინაბეტონის 

ხიდის მოწყობა, საპროექტო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

320,39   

  

ნოჯიხევის უბანში სანიაღვრე 

არხის მოწყობა  
7726,95   

ნოჯიხევის უბანში სანიაღვრე 

არხის მოწყობა, საპროექტო 

დოკუმენტაციის შედგენა  

386,35   

  

ნოჯიხევის დასახლების უბანში 

საბავშვო ბაღში სასმელი წყლის 

ჭის მოწესრიგება 

2857,14   

ნოჯიხევის დასახლების უბანში 

საბავშვო ბაღში სასმელი წყლის 

ჭის მოწესრიგება, საპროექტო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

142,86   

  

ნოჯიხევის დასახლების უბანში 

წყალსადენი ქსელის მოწყობა 
3238,1   

ნოჯიხევის დასახლების უბანში 

წყალსადენი ქსელის მოწყობა, 

საპროექტო დოკუმენტაციის 

შედგენა 

161,9   

  

ნოჯიხევის დასახლების უბანში 

გზის ორმული შეკეთება 
3904,76   

ნოჯიხევის დასახლების უბანში 

გზის ორმული შეკეთება, 

საპროექტო დოკუმენტაციის 

შედგენა 

195,24   

  

ნოჯიხევის ზენის უბანში გზის 

ორმული შეკეთება 
9523,81   

ნოჯიხევის ზენის უბანში გზის 

ორმული შეკეთება, საპროექტო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

476,19   

  

ნოჯიხევის კუთხე ნოჯიხევის 

უბანში გზის ორმული შეკეთება 

ასფალტობეტონით 

37041,11   

ნოჯიხევის კუთხე ნოჯიხევის 

უბანში გზის ორმული შეკეთება 

ასფალტობეტონით, საპროექტო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

1852,07   

  

ნოჯიხევის კუთხე ნოჯიხევის 

ხიდბოგირის შეკეთება 
1956,2   

ნოჯიხევის კუთხე ნოჯიხევის 

ხიდბოგირის შეკეთება, 

საპროექტო დოკუმენტაციის 

შედგენა 

97,8   
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ხეთის წყალსადენის სათაო 

ნაგებობისა და ქსელის 

სარეაბილიტაციო სამუშაოები 

89631,76   

ხეთის წყალსადენის სათაო 

ნაგებობისა და ქსელის 

სარეაბილიტაციო სამუშაოები, 

საპროექტო დოკუმენტაციის 

შედგენა 

4481,59   

  

პირვ. მაისის ბულიწყუს უბანში 

გზების ორმული შეკეთება 
24534,29   

პირვ. მაისის ბულიწყუს უბანში 

გზების ორმული შეკეთება, 

საპროექტო დოკუმენტაციის 

შედგენა 

1226,71   

  

პირვ. მაისის ბულიწყუს უბანში 

ხიდბოგირების მოწყობა 
6000   

პირვ. მაისის ბულიწყუს უბანში 

ხიდბოგირების მოწყობა, 

საპროექტო დოკუმენტაციის 

შედგენა 

300   

  

პირვ. მაისის ბულიწყუს უბანში 

სანიაღვრე არხის ამოწმენდა 
5714,29   

პირვ. მაისის ბულიწყუს უბანში 

სანიაღვრე არხის ამოწმენდა, 

საპროექტო დოკუმენტაციის 

შედგენა 

285,71   

  

პირვ. მაისის საკვიკვინიოს უბანში 

გზების ორმული შეკეთება 
9523,81   

პირვ. მაისის საკვიკვინიოს უბანში 

გზების ორმული შეკეთება, 

საპროექტო დოკუმენტაციის 

შედგენა 

476,19   

  

პირვ. მაისის ჭიხუს უბანში 

გზების ორმული შეკეთება 
7640,96   

პირვ. მაისის ჭიხუს უბანში 

გზების ორმული შეკეთება, 

საპროექტო დოკუმენტაციის 

შედგენა 

382,05   

  

საჯიჯაოს ზენის უბნის სანიაღვრე 

არხის ამოწმენდა 
2095,69   

საჯიჯაოს ზენის უბნის სანიაღვრე 

არხის ამოწმენდა, საპროექტო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

104,78   

  

საჯიჯაოს ზენის უბნის საყანე 

ფართობების შემოკავება 
20922,42   

საჯიჯაოს ზენის უბნის საყანე 

ფართობების შემოკავება, 

საპროექტო დოკუმენტაციის 

შედგენა 

1046,12   

  
საჯიჯაოს ზენის უბნის ხიდ-

ბოგირის მოწყობა 
3872,75   
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საჯიჯაოს ზენის უბნის ხიდ-

ბოგირის მოწყობა, საპროექტო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

193,64   

  

საჯიჯაოს გაღმა საჯიჯაოს უბნის 

გზის რეაბილიტაცია 
3158,45   

საჯიჯაოს გაღმა საჯიჯაოს უბნის 

გზის რეაბილიტაცია, საპროექტო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

157,925   

  

საჯიჯაოს გაღმა საჯიჯაოს 

ცენტრის უბნის გზის 

რეაბილიტაცია 

12442,5   

საჯიჯაოს გაღმა საჯიჯაოს 

ცენტრის უბნის გზის 

რეაბილიტაცია, საპროექტო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

622,13   

  

საჯიჯაოს ზუბის უბნის 

სანიაღვრე არხის ამოწმენდა 
6602,71   

საჯიჯაოს ზუბის უბნის 

სანიაღვრე არხის ამოწმენდა, 

საპროექტო დოკუმენტაციის 

შედგენა 

330,14   

  

საჯიჯაოს ზუბის უბნის საყანე 

ფართობთან მისასვლელი გზის 

რეაბილიტაცია 

9644,9   

საჯიჯაოს ზუბის უბნის საყანე 

ფართობთან მისასვლელი გზის 

რეაბილიტაცია, საპროექტო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

482,25   

  

საჯიჯაოს ჯაპიშაქრის  უბნის 

ხიდ-ბოგირის მოწყობა 
4431,37   

საჯიჯაოს ჯაპიშაქრის  უბნის 

ხიდ-ბოგირის მოწყობა, 

საპროექტო დოკუმენტაციის 

შედგენა 

221,57   

  

საჯიჯაოს ჯაპიშაქრის  უბნის 

გზის რეაბილიტაცია 
4480,75   

საჯიჯაოს ჯაპიშაქრის  უბნის 

გზის რეაბილიტაცია, საპროექტო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

224,04   

  

საჯიჯაოს ჯაპიშაქრის  უბნის 

მოსაცდელის მოწყობა 
6381,02   

საჯიჯაოს ჯაპიშაქრის  უბნის 

მოსაცდელის მოწყობა, საპროექტო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

319,05   

  

ხამისქურის ხამისქურის უბნის 

ცენტრის კეთილმოწყობა 
4763,9   

ხამისქურის ხამისქურის უბნის 

ცენტრის კეთილმოწყობა, 

საპროექტო დოკუმენტაციის 

შედგენა 

236,1   
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ხამისქურის ხამისქურის უბნის 

წყალსადენის რეაბილიტაცია  
14457,28   

ხამისქურის ხამისქურის უბნის 

წყალსადენის რეაბილიტაცია, 

საპროექტო დოკუმენტაციის 

შედგენა  

722,86   

  

ხამისქურის ხამისქურის უბნის 

მოსაცდელის მოწყობა 
6666,67   

ხამისქურის ხამისქურის უბნის 

მოსაცდელის მოწყობა, საპროექტო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

333,33   

  

ხამისქურის საკუკაოს უბნის 

საყანე ფართობების შემოკავება 
5714,29   

ხამისქურის საკუკაოს უბნის 

საყანე ფართობების შემოკავება, 

საპროექტო დოკუმენტაციის 

შედგენა 

285,71   

  

ხამისქურის საქირიოს უბნის 

წყალსადენის ქსელის მოწყობა 
14285,71   

ხამისქურის საქირიოს უბნის 

წყალსადენის ქსელის მოწყობა, 

საპროექტო დოკუმენტაციის 

შედგენა 

714,29   

  

თორსის თორსის უბნის გზის 

ორმული შეკეთება 
7051,87   

თორსის თორსის უბნის გზის 

ორმული შეკეთება, საპროექტო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

352,59   

  

თორსის თორსის უბნის 

წყალსადენის რეაბილიტაცია  
9523,81   

თორსის თორსის უბნის 

წყალსადენის რეაბილიტაცია, 

საპროექტო დოკუმენტაციის 

შედგენა  

476,19   

  

თორსის დღვაბის უბნის გზის 

ორმული შეკეთება 
12644,76   

თორსის დღვაბის უბნის გზის 

ორმული შეკეთება, საპროექტო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

632,24   

  

თორსის საბუკიოს უბნის 

სანიაღვრე არხის ამოწმენდა 
8602,86   

თორსის საბუკიოს უბნის 

სანიაღვრე არხის ამოწმენდა, 

საპროექტო დოკუმენტაციის 

შედგენა 

430,14   

  

ზემო ქვალონის წყალსადენის 

რეაბილიტაცია 
25037,75   

ზემო ქვალონის წყალსადენის 

რეაბილიტაცია, საპროექტო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

1251,89   
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ძვ. ხიბულის საღურწკაიოს უბნის 

წყალსადენის რეაბილიტაცია  
3714,29   

ძვ. ხიბულის საღურწკაიოს უბნის 

წყალსადენის რეაბილიტაცია, 

საპროექტო დოკუმენტაციის 

შედგენა  

185,71   

  

ძვ. ხიბულის საყურაშვილოს 

უბნის გზის ორმული შეკეთება 
5928,99   

ძვ. ხიბულის საყურაშვილოს უბნის 

გზის ორმული შეკეთება, საპროექტო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
296,45   

  

ძვ. ხიბულის საღურწკაიო-

საჯაკონიოს უბნის ხიდბოგირის 

შეკეთება 

5809,52   

ძვ. ხიბულის საღურწკაიო-

საჯაკონიოს უბნის ხიდბოგირის 

შეკეთება, საპროექტო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

290,48   

  

ძვ. ხიბულის საჯაკონიოს უბნის 

წყალსადენის ავზის შეძენა და 

მონტაჟი 

3285,71   

ძვ. ხიბულის საჯაკონიოს უბნის 

წყალსადენის ავზის შეძენა და 

მონტაჟი, საპროექტო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

164,29   

  

შუა ხორგის გამოღმა შუა ხორგის 

გზის ორმული შეკეთება 
16163,81   

შუა ხორგის გამოღმა შუა ხორგის 

გზის ორმული შეკეთება, 

საპროექტო დოკუმენტაციის 

შედგენა 

808,19   

  

შუა ხორგის გაღმა შუა ხორგის 

გზის ორმული შეკეთება 
14356,79   

შუა ხორგის გაღმა შუა ხორგის 

გზის ორმული შეკეთება, 

საპროექტო დოკუმენტაციის 

შედგენა 

717,84   

  

შუა ხორგის ყორათის უბნის 

სანიაღვრე არხის ამოწმენდა 
9369,52   

შუა ხორგის ყორათის უბნის 

სანიაღვრე არხის ამოწმენდა, 

საპროექტო დოკუმენტაციის 

შედგენა 

468,48   

  

ბიის ცენტრის უბნის ბონდის 

ხიდის სარემონტო სამუშაოები 
14977   

ბიის ცენტრის უბნის ბონდის 

ხიდის სარემონტო სამუშაოები, 

საპროექტო დოკუმენტაციის 

შედგენა 

748,85   

  
ბიის საშონიოს უბნის 

წყალსადენის რეაბილიტაცია  
7574,29   
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ბიის საშონიოს უბნის 

წყალსადენის რეაბილიტაცია, 

საპროექტო დოკუმენტაციის 

შედგენა  

378,71   

  

ბიის ზემო ბიის უბნის გზის 

ორმული შეკეთება 
2442,86   

ბიის ზემო ბიის უბნის გზის 

ორმული შეკეთება, საპროექტო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

122,14   

  

ახ. ხიბულის ცენტრის უბნის მინი 

სტადიონის კეთილმოწყობის 

სამუშაოები 

15207,49   

ახ. ხიბულის ცენტრის უბნის მინი 

სტადიონის კეთილმოწყობის 

სამუშაოები, საპროექტო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

760,37   

  

ახ. ხიბულის გაშფერდის უბნის 

გზის რეაბილიტაცია ი. კობახიძის 

ქუჩაზე 

16989,52   

ახ. ხიბულის გაშფერდის უბნის 

გზის რეაბილიტაცია ი. კობახიძის 

ქუჩაზე, საპროექტო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

849,48   

  

ახ. ხიბულის ზუბის უბნის 

წყალსადენის რეაბილიტაცია  
16738,1   

ახ. ხიბულის ზუბის უბნის 

წყალსადენის რეაბილიტაცია, 

საპროექტო დოკუმენტაციის 

შედგენა  

836,9   

  

ქარიატის გაღმა ქარიატის უბნის 

კლუბის სარემონტო სამუშაოები 
29026,19   

ქარიატის გაღმა ქარიატის უბნის 

კლუბის სარემონტო სამუშაოები, 

საპროექტო დოკუმენტაციის 

შედგენა 

1451,31   

  

პირვ. ხორგის გამოღმა პირვ. 

ხორგის უბნის ცენტრის 

კეთილმოწყობის სამუშაოები 

17491,43   

პირვ. ხორგის გამოღმა პირვ. 

ხორგის უბნის ცენტრის 

კეთილმოწყობის სამუშაოები, 

საპროექტო დოკუმენტაციის 

შედგენა 

874,57   

  

ყულევის წყლის ავზების შეძენა 

და მონტაჟი 
5428,61   

ყულევის წყლის ავზების შეძენა 

და მონტაჟი, საპროექტო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

271,43   

  
ყულევის სანიაღვრე არხის 

რეაბილიტაცია 
3701,9   
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ყულევის სანიაღვრე არხის 

რეაბილიტაცია, საპროექტო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

185,1   

        

                

80   

საქართველოს მთავრობის 

განკარგულებით გამოყოფილი 

(გამარტივებული შესყიდვა) 

0         

                

81   
სარეზერვო ფონდიდან 

გამოყოფილი თანხებით 
6160,00         

  

  

ქ. ხობის #1 ბაგა-ბაღის 

წყალმომარაგების სისტემის 

რეაბილიტაცია 

1500 
გამარტ. 

შესყიდვ

ა 

თებერვა

ლი 
I კვარტ.   

  

ქ. ხობში ფოთის ქუჩაზე სანიაღვრე 

არხის ამოწმენდის სამუშაოების 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

150 
გამარტ. 

შესყიდვ

ა 

მარტი I კვარტ.   

  

ბუნებიდან მგლის 8 ინდივიდის 

ამოღების ღონისძიებათა 

უზრუნველყოფა 

2640 
გამარტ. 

შესყიდვ

ა 

მარტი-

დეკემბ. 

I-IV 

კვარტ. 
  

  

გამგეობის შენობის 

წყალმომარაგება-კანალიზაციის 

სისტემის რეაბილიტაციის 

სამუშაოები 

1670 
გამარტ. 

შესყიდვ

ა 

მარტი I კვარტ.   

  

გამგეობის შენობის 

წყალმომარაგების სისტემისათვის 

წყალსაქაჩი ტუმბოს შეძენა 

200 
გამარტ. 

შესყიდვ

ა 

მარტი I კვარტ.   

              

              

      3198937,68         
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ე) განკარგულების მე-3 დანართში შემცირდეს: 91.87 ლარით - ხახვის შეძენის ასიგნება; 206.70 

ლარით - მწვანილის შეძენის ასიგნება; 257.23 ლარით - სტაფილოს  შეძენის ასიგნება; 194.11 

ლარით - საკისელეს  შეძენის ასიგნება; 363.83 ლარით - ქათმის ხორცის შეძენის ასიგნება; 195 

ლარით - თევზის შეძენის ასიგნება; 412.68 ლარით - კომბოსტოს შეძენის ასიგნება; 2.30 ლარით 

- კარაქის შეძენის ასიგნება; 200 ლარით - სტიკერის (სანიშნე ქაღალდი) შეძენის ასიგნება; 50 

ლარით - ბლოკნოტის შეძენის ასიგნება; 100 ლარით - საქონლის აღრიცხვის ჟურნალის 

შეძენის ასიგნება; 100 ლარით - იატაკის საწმენდი ჯოხის შეძენის ასიგნება; 

ვ) განკარგულების მე-3 დანართში გადიდდეს: 288 ლარით - კვერცხის შეძენის ასიგნება; 12.48 

ლარით - ჭარხალის შეძენის ასიგნება;  621.92 ლარით - კარტოფილის შეძენის ასიგნება; 

613.39 ლარით - ნიორის შეძენის ასიგნება; 596.65 ლარით - ლობიოს შეძენის ასიგნება; 

1755.29 ლარით - საქონლის ხორცის შეძენის ასიგნება; 58.79 ლარით - ტომატ-პასტას 

შეძენის ასიგნება; 78.70 ლარით - რაფინირებული ზეთის შეძენის ასიგნება; 306.20 

ლარით - შესქელებული რძის შეძენის ასიგნება; 324.76 ლარით - მანანის ბურღულის 

შეძენის ასიგნება; 183.30 ლარით - ბრინჯის შეძენის ასიგნება; 37.36 ლარით - მარილის 

შეძენის ასიგნება; 1522.51 ლარით - შაქარის შეძენის ასიგნება; 331.44 ლარით - მაკარონის 

შეძენის ასიგნება; 291.89 ლარით - ვერმიშელის შეძენის ასიგნება; 385.04 ლარით - კაკაოს 

შეძენის ასიგნება; 327.01 ლარით - პურის შეძენის ასიგნება; 11445.68 ლარით - 

ფუნთუშის შეძენის ასიგნება; 1603.31 ლარით - შავი ჩაის შეძენის ასიგნება; 100 ლარით 

- რვეულის შეძენის ასიგნება; 50 ლარით -  პატარა რვეულის შეძენის ასიგნება; 100 

ლარით - ფლომასტერის შეძენის ასიგნება; 100 ლარით - მარკერის შეძენის ასიგნება; 100 

ლარით - ასანთის შეძენის ასიგნება; 
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ზ) განკარგულების პირველი პუნქტის „ე“ და „ვ“ ქვეპუნქტებით განხორციელებული ცვლილებების 

გათვალისწინებით, დანართი 3 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 

„დანართი 3 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2012 წლის 9 იანვრის N2  განკარგულების 

 

ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანების“  

2012 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმა 

 
 

# 

დანა

ყოფ

ის 

კოდ

ი 

დანაყოფის დასახელება 

სავარაუდ

ო 

ღირებულ

ება 

შესყიდვის 

საშუალება 

შესყიდვ

ის 

დაწყები

ს 

სავარაუ

დო 

ვადები 

შესყიდვ

ის 

ობიექტი

ს 

მიწოდებ

ის 

სავარაუ

დო ვადა 

შენიშვ

ნა 

    კვერცხი 7821,00         

    ჭარხალი 338,91         

1 031 
სოფლის მეურნეობისა და 

ბაღჩეულის პროდუქტები 
8159,91 

გამარტ.ელექ

ტრ.ტენდერ

ი 

თებერვა

ლ-

დეკემბერ

ი 

I-IV 

კვარტალ

ი 

  

    კარტოფილი 12861,21         

    ხახვი 1289,18         

    ნიორი 2119,99         

    კომბოსტო 1169,25         

    სტაფილო 1550,69         

    ლობიო 3735,40         

2 032 

ბურღულეული, 

კარტოფილი, ბოსტნეული, 

ხილი და თხილეული 

22725,72 

გამარტ.ელექ

ტრ.ტენდერ

ი 

თებერვა

ლ-

დეკემბერ

ი 

I-IV 

კვარტალ

ი 

  

    გათბობის ხარჯი (შეშა) 14000         

3 034 
მეტყევეობისა და ხე-ტყის 

პროდუქტები 
14000 

გამარტ.ელექ

ტრ.ტენდერ

ი 

სექტემბე

რი 

I-IV 

კვარტალ

ი 

  

    თხევადი გაზი 13300         

4 091 საწვავი 13300 

გამარტ.ელექ

ტრ.ტენდერ

ი 

თებერვა

ლ-

დეკემბერ

ი 

I-IV 

კვარტალ

ი 

  

    ელ.ენერგიის საფასური 7600         

5 093 
ელექტრო, სითბური, მზისა 

და ბირთვული ენერგია 
7600 

გამარტ.შესყ

იდვა 

იანვარ-

დეკემბერ

ი 

I-IV 

კვარტალ

ი 

  

    ქლორის მჟავა 516         
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6 144 
მარილისა და სუფთა 

ნატრიუმის ქლორიდი 
516 

გამარტ.შესყ

იდვა 

იანვარ-

დეკემბერ

ი 

I-IV 

კვარტალ

ი 

  

    სახეხი 70,20         

7 148 
სხვადასხვა არალითონური 

მინერალური პროდუქტი 
70,20 

გამარტ.შესყ

იდვა 

იანვარ-

დეკემბერ

ი 

I-IV 

კვარტალ

ი 

  

    საქონლის ხორცი 16821,29         

    ქათმის ხორცი 9429,07         

    თევზის ხორცი (ფილე) 7840,20         

8 151 

ცხოველური პროდუქტები, 

ხორცი და ხორცის 

პროდუქტები 

34090,56 

გამარტ.ელექ

ტრ.ტენდერ

ი 

თებერვა

ლ-

დეკემბერ

ი 

I-IV 

კვარტალ

ი 

  

    ტომატ-პასტა 3241,48         

9 153 
ხილი, ბოსტნეული და 

მონათესავე პროდუქტები 
3241,48 

გამარტ.ელექ

ტრ.ტენდერ

ი 

თებერვა

ლ-

დეკემბერ

ი 

I-IV 

კვარტალ

ი 

  

    რაფირინებული ზეთი 4849,60         

10 154 
ცხოველური ან მცენარეული 

ზეთები და ცხიმები 
4849,60 

გამარტ.ელექ

ტრ.ტენდერ

ი 

თებერვა

ლ-

დეკემბერ

ი 

I-IV 

კვარტალ

ი 

  

    შესქელებული რძე 12861,2         

    კარაქი 3764,2         

11 155 რძის პროდუქტები 16625,4 

გამარტ.ელექ

ტრ.ტენდერ

ი 

თებერვა

ლ-

დეკემბერ

ი 

I-IV 

კვარტალ

ი 

  

    კისელი 7338,89         

    მანანის ბურღული 1266,39         

    ბრინჯი 1037,04         

12 156 

დაფქვილი მარცვლეულის 

პროდუქტები, სახამებელი 

და სახამებლის 

პროდუქტები 

9642,32 

გამარტ.ელექ

ტრ.ტენდერ

ი 

თებერვა

ლ-

დეკემბერ

ი 

I-IV 

კვარტალ

ი 

  

    მარილი 564,66         

    შაქარი 5740,99         

    მწვანილი 4187,55         

    მაკარონი 3746,40         

    ვერმიშელი 3493,42         

    კაკაო 1389,44         

    პური 19912,81         

    ფუნთუშა 14584,43         

    შავი ჩაი 1603,31         
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13 158 
სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტები 
55223,01 

გამარტ.ელექ

ტრ.ტენდერ

ი 

თებერვა

ლ-

დეკემბერ

ი 

I-IV 

კვარტალ

ი 

  

    ხელთათმანი 58         

    რეზინის ხელთათმანი 168         

14 184 
სპეციალური ტანსაცმელი 

და აქსესუარები 
226 

გამარტ.შესყ

იდვა 

იანვარ-

დეკემბერ

ი 

I-IV 

კვარტალ

ი 

  

    ფაილი 208         

    რვეული (40ფ) 180         

    სახატავი რვეული 240         

    ბლოკნოტი 52         

    რვეული (პატარა 12ფ) 75         

    საკანცელარიო რვეული 160         

    ბრძანების წიგნი 72         

    
კორესპოდენციის 

აღრიცხვის ჟურნალი 
48         

    
მატერიალურ 

ფასეულობათა დავთარი 
60         

    
მიმ.ანგარიშსწორების 

დავთარი 
2         

    უწყისის ფორმები 40         

    გოფრირებული მუყაო 120         

    
საქონლის აღრიცხვის 

ჟურნალი 
145         

15 228 

ქაღალდის ამ მუყაოს 

სარეგისტრაციო 

ჟურნალები/წიგნები, 

საბუღალტრო წიგნები, 

ფორმები და სხვა ნაბეჭდი 

საკანცელარიო ნივთები 

1402 
გამარტ.შესყ

იდვა 

იანვარ-

დეკემბერ

ი 

I-IV 

კვარტალ

ი 

  

    ფერადი ფლომასტერი 400         

    საკანცელარიო დანა 5         

    საქაღალდე თარო 30         

    ფანქარი 300         

    ფანქარი 30         

    მარკერი 120         

    საშლელი 15         

    კალკულატორი 165         

    ჭიკარტი 35         

    სახაზავი 24         

    სტიკერი (სანიშნე ქაღალდი) 37,50         

    სტიკერი (მწებავი) 75         

    ანტისტეპლერი 8         

    წაწუნა 10         

    სკოჩი 70         

    სკოჩი  პატარა 15         
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    სტეპლერის ტყვიები 37         

    სტეპლერი საშუალო 100         

    ბაინდერი 40         

    საქაღალდე (სწრაფჩამკერი) 100         

    წებო 33,6         

    კორექტორი 90         

    ფანქრის სათლელი 27         

    ბურთულიანი პასტა 59         

    ბურთულიანი პასტა 30         

    ქაღალდის სამაგრი (სკრეპი) 29,4         

    ფაილიანი საქაღალდე 186         

    ქაღალდი საბეჭდი 2000         

    ქაღალდი მოწმობებისათვის 12         

    ფერადი ქაღალდი 260         

16 301 

საოფისე მანქანები, 

კომპიუტერების, 

პრინტერების და ავეჯის 

გარდა 

4343,50 
გამარტ.შესყ

იდვა 

იანვარ-

დეკემბერ

ი 

I-IV 

კვარტალ

ი 

  

    cd  დისკი 20         

    კარტრიჯის შეძენა 300         

17 302 
კომპიუტერული 

მოწყობილობები დამარაგი 
320 

გამარტ.შესყ

იდვა 

იანვარ-

დეკემბერ

ი 

I-IV 

კვარტალ

ი 

  

    ელ.გამაგრძელებელი 10         

    ელ.გამანაწილებელი 6         

18 313 
იზოლირებული მავთული 

და კაბელი 
16 

გამარტ.შესყ

იდვა 

იანვარ-

დეკემბერ

ი 

I-IV 

კვარტალ

ი 

  

    ელემენტი 30         

19 314 

აკუმულატორები, 

პირველადი ელემენტები და 

პირველადი ბატარეები 

30 
გამარტ.შესყ

იდვა 

იანვარ-

დეკემბერ

ი 

I-IV 

კვარტალ

ი 

  

    ნათურა 147         

20 315 

გასანათებელი 

მოწყობილობები და 

ელექტრონათურები 

147 
გამარტ.შესყ

იდვა 

იანვარ-

დეკემბერ

ი 

I-IV 

კვარტალ

ი 

  

    
სატელეფონო ბარათების 

შეძენა 
300         

21 317 

ელექტრონული, 

ელექტრომექანიკური და 

ელექტროტექნიკური 

მომარაგება 

300 
გამარტ.შესყ

იდვა 

იანვარ-

დეკემბერ

ი 

I-IV 

კვარტალ

ი 

  

    საპონი 238,70         

    ტუალეტის ქაღალდი 630         

22 337 
პირადი ჰიგიენის 

პროდუქტები 
868,70 

გამარტ.შესყ

იდვა 

იანვარ-

დეკემბერ

ი 

I-IV 

კვარტალ

ი 

  

    ფუნჯის ნაბორი 100,00         

    პლასტელი 100,00         
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  378 

ხელთნაკეთობები და 

ხელოვნების ნივთების 

შესაქმნელად ასჭირო 

მასალები 

200,00 
გამარტ.შესყ

იდვა 

იანვარ-

დეკემბერ

ი 

I-IV 

კვარტალ

ი 

  

    მაკრატელი 117,5         

    ცოცხი 435         

    აქანდაზი 84         

    ასანთი 100         

    ღრუბელი 100,8         

23 392 ავეჯეულობა 837,30 
გამარტ.შესყ

იდვა 

იანვარ-

დეკემბერ

ი 

I-IV 

კვარტალ

ი 

  

    ტილო იატაკის საწმენდი 430         

    ტილო მაგიდის საწმენდი 346         

    ტილო მინის საწმენდი 137,50         

    სუფრის ხელსახოცი 291         

    იატაკის საწმენდი ჯოხი 50         

24 395 ქსოვილის ნივთები 1254,50 
გამარტ.შესყ

იდვა 

იანვარ-

დეკემბერ

ი 

I-IV 

კვარტალ

ი 

  

    საეცხი ჟელე 403,20         

    სარეცხი ფხვნილი ,,ტაიდი" 390         

    სარეცხი ,,ფეირი" 350         

    ავეჯის საწმენდი სითხე 10         

    ტუალეტის საწმენდი (იხვი) 868         

25 398 
საწმენდი და საპრიალებელი 

პროდუქტები 
2021,20 

გამარტ.შესყ

იდვა 

იანვარ-

დეკემბერ

ი 

I-IV 

კვარტალ

ი 

  

    წყლის ხარჯი 8300         

26 411 ბუნებრივი წყალი 8300 
გამარტ.შესყ

იდვა 

იანვარ-

დეკემბერ

ი 

I-IV 

კვარტალ

ი 

  

    საკეტის გულარი 25         

    კარის საკეტი 100         

    ბოქლომი 25         

27 445 

ხელსაწყოები, საკეტები, 

გასაღებები, ანჯამები, 

დამჭერები, ჯაჭვები და 

ზამბარები/რესორები 

150 
გამარტ.შესყ

იდვა 

იანვარ-

დეკემბერ

ი 

I-IV 

კვარტალ

ი 

  

    წყლის საღებავი (გუაში) 280         

    საღებავი 180         

28 448 
საღებავები, ლაქები და 

მასტიკები 
460 

გამარტ.შესყ

იდვა 

იანვარ-

დეკემბერ

ი 

I-IV 

კვარტალ

ი 

  

    კარტრიჯის დატუმბვა 300         

    
კომპიუტერული 

მომსახურება 
100         
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29 503 

პერსონალური 

კომპიუტერების, საოფისე 

აპარატურის, 

სატელეკომუნიკაციო და 

აუდიო ვიზუალური 

მოწყობილობების შეკეთება, 

ტექნიკური მომსახურება და 

მათთან დაკავშირებული 

მომსახურებები 

400 
გამარტ.შესყ

იდვა 

იანვარ-

დეკემბერ

ი 

I-IV 

კვარტალ

ი 

  

    ტრანსპორტის დაქირავება 2520         

30 601 

საავტომობილო 

ტრანსპორტის 

მომსახურებები 

2520 
გამარტ.შესყ

იდვა 

იანვარ-

დეკემბერ

ი 

I-IV 

კვარტალ

ი 

  

    სატელეფონო მომსახურება 120         

    ინტერნეტ მომსახურება 800         

31 642 
სატელეკომუნიკაციო 

მომსახურებები 
920 

გამარტ.შესყ

იდვა 

იანვარ-

დეკემბერ

ი 

I-IV 

კვარტალ

ი 

  

    ბანკის მომსახურების ხარჯი 300         

32 661 
საბანკო და საინვესტიციო 

მომსახურებები 
300 

გამარტ.შესყ

იდვა 

იანვარ-

დეკემბერ

ი 

I-IV 

კვარტალ

ი 

  

    ჯამი: 215060,40         
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თ) განკარგულების მე-4 დანართში შემცირდეს: 13500 ლარით -  სპორტღონისძიების ასიგნება. 1500 

ლარით - კომპიუტერის კომპლექტის შეძენის ასიგნება, 700 ლარით - პიანინოს შეძენის ასიგნება, 

2750 ლარით - ფეხბურთის ბურთის შეძენის ასიგნება, 800 ლარით -  ინდივიდუალური მერხის 

შეძენის ასიგნება, 31 ლარით - იატაკის ჯაგრისის შეძენის ასიგნება, 1000 ლარით -  ბილიარდის 

ტურნირის  ასიგნება, 50 ლარით  საახალწლო- საშობაო ღონისძიების  ასიგნება, 100 ლარით -  

სასწავლო შემოქმედებითი კონფერენციის ასიგნება, 100 ლარით - მოსწავლეთა  ნახატების 

გამოფენის  ასიგნება, 100 ლარით -  დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიების  

ასიგნება, 100 ლარით -  ნორჩი პიანისტების ღონისძიების ასიგნება,  100 ლარით -  ბავშვთა 

დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიების ასიგნება, 150 ლარით - საანგარიშო კონცერტის ასიგნება, 250 

ლარით - გათბობის  ხარჯი, 300 ლარით -  ზეთის შეძენის ასიგნება, 1200 ლარით - ბენზინის 

შეძენის ასიგნება, 2160 ლარით - სპორტული ფორმის შეძენის ასიგნება, 1000 ლარით - სპორტული 

ფეხსაცმლის შეძენის ასიგნება, 130 ლარით - პირველადი დახმარების მედიკამენტების შეძენის 

ასიგნება, 4 ლარით - რვეულის შეძენის ასიგნება, 20 ლარით - სახატავი რვეულის   შეძენის 

ასიგნება,  40 ლარით - უწყისის ფორმის  შეძენის ასიგნება, 8 ლარით - ფერადი  ფლომასტერის 

შეძენის ასიგნება, 15 ლარით - ფერადი ფანქრის შეძენის ასიგნება, 8 ლარით - ფანქრის შეძენის 

ასიგნება, 14 ლარით -  მარკერის შეძენის ასიგნება, 16 ლარით - ფორმატის შეძენის ასიგნება, 6 

ლარით - სტიკერის შეძენის ასიგნება, 2,80 ლარით -  საქაღალდის შეძენის ასიგნება, 1 ლარით - 

წებოს შეძენის ასიგნება, 10 ლარით - კორექტორის შეძენის ასიგნება, 2,50 ლარით -  ბურთულიანი  

კალმის შეძენის ასიგნება, 31 ლარით - იატაკის ჯაგრისის შეძენის ასიგნება, 10 ლარით - ფუნჯის 

კომპლექტის შეძენის ასიგნება, 3 ლარით - იატაკის საწმენდი ტილოს შეძენის ასიგნება, 1 ლარით - 

საპნის შეძენის ასიგნება, 3 ლარით -  მაგიდის ტილოს შეძენის ასიგნება, 5 ლარით - ელღუმელის 

შეძენის ასიგნება, 24 ლარით - იატაკის საცხის შეძენის ასიგნება, 100 ლარით -   მეტალოპლასმასის 

კარის საკეტის შეძენის ასიგნება, 21 ლარით - ბოქლომის შეძენის ასიგნება, 20 ლარით - კოლერის 

ფერების შეძენის ასიგნება, 9 ლარით - აკვარელის შეძენის ასიგნება, 56 ლარით - საღებავის შეძენის 

ასიგნება, 10 ლარით - საღებავის გამხსნელის შეძენის ასიგნება, 500 ლარით - კირის და ცარცის 

შეძენის ასიგნება, 15 ლარით - ცარცის - თეთრი და ფერადის შეძენის ასიგნება, 60 ლარით - 

კარტრიჯის  დატუმბვის ასიგნება, 40 ლარით - ბანკის მომსახურების  ასიგნება; 

ი) განკარგულების მე-4 დანართში გადიდდეს: 2585 ლარით - დიზელის საწვავის შეძენის  ასიგნება,  

1915 ლარით - მანქანის სათადარიგო ნაწილების შეძენის ასიგნება, 1000 ლარით -  მანქანის 

მიმდინარე რემონტის ასიგნება, 1400 ლარით - ელ.ენერგიის ასიგნება, 200 ლარით - წყლის ხარჯის 

ასიგნება, 300 ლარით - ჭიდაობა სამბოს ჯგუფის  ტრანსპორტით მომსახურების ასიგნება, 100 

ლარით -  ბერძნულ-რომაული ჭიდაობის  ჯგუფის ტრანსპორტით მომსახურების ასიგნება, 100 

ლარით - მძლეოსნობის ჯგუფის ტრანსპორტით მომსახურების ასიგნება, 2000 ლარით - 

ანიმაციური ფილმების მასტერკლასების ასიგნება, 700 ლარით -  პროცესორის  შეძენის ასიგნება, 

200 ლარით - კომპიუტერის სათადარიგო ნაწილების შეძენის ასიგნება, 100 ლარით - კარტრიჯის 

შეძენის ასიგნება, 260 ლარით - სატელეფონო ბარათების შეძენის ასიგნება, 120 ლარით - 

იმპულსური მრიცხველის შეძენის ასიგნება, 600 ლარით - საგორაო სავარძლის შეძენის ასიგნება, 

300 ლარით - სკამის შეძენის ასიგნება, 650 ლარით - სამუშაო მაგიდის შეძენის ასიგნება, 152 ლარით 

- შტორის შეძენის ასიგნება, 250 ლარით - ფარდის შეძენის ასიგნება, 200 ლარით - კრივის 

ჩაფხუტის შეძენის ასიგნება, 380 ლარით - კრივის ტომარის შეძენის ასიგნება, 300 ლარით - კრივის 

ხელთათმანის შეძენის ასიგნება, 130 ლარით - კრივის თათების შეძენის ასიგნება, 35 ლარით - 

კარის საკეტის შეძენის ასიგნება, 14 ლარით - ნაგვის ყუთის შეძენის ასიგნება, 24 ლარით - სარეცხი 

სითხე მჟავას შეძენის ასიგნება, 34 ლარით - რეზინის ხელთათმანის შეძენის ასიგნება, 13 ლარით - 

ტუალეტის საწმენდი იხვის შეძენის ასიგნება, 6 ლარით - აქანდაზის შეძენის ასიგნება, 4,80 ლარით 

- ნათურის შეძენის ასიგნება, 6 ლარით - ტუალეტის ქაღალდის შეძენის ასიგნება, 40 ლარით - 

სახეხი კომეტის შეძენის ასიგნება, 1 ლარით - სახაზავის შეძენის ასიგნება, 4 ლარით - ბაინდერის 

შეძენის ასიგნება, 7 ლარით - ფაილის შეძენის ასიგნება, 6 ლარით - საკანცელარიო ჟურნალის 

შეძენის ასიგნება, 0,60 ლარით - საშლელის შეძენის ასიგნება, 5 ლარით - სტიკერის შეძენის 
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ასიგნება, 3 ლარით - ბურთულიანი კალმის შეძენის ასიგნება, 30 ლარით - ქაღალდის   (საბეჭდი  

А4 80 გრ/500)  შეძენის ასიგნება, 6 ლარით -  ქაღალდის  (საწერი А4 45 გრ/200)  შეძენის ასიგნება;  

კ) განკარგულების პირველი პუნქტის „თ“ და „ი“ ქვეპუნქტებით განხორციელებული 

ცვლილებების გათვალისწინებით, დანართი 4 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 

„დანართი 4 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2012 წლის   9 იანვრის N2  განკარგულების 

 

ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის განათლების ცენტრის“  

2012 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმა 

 

# 
დანაყო

ფის 

კოდი 

დანაყოფის დასახელება 

სავარაუ

დო 

ღირებუ

ლება 

შესყიდვი

ს 

საშუალებ

ა 

შესყიდვის 

დაწყების 

სავარაუდო 

ვადები 

შესყიდვი

ს 

ობიექტის 

მიწოდებ

ის 

სავარაუდ

ო ვადა 

შენიშვ

ნა 

    gaTbobis xarji (SeSa) 750 
gamart. 
Sesyidva 

seqtemberi 
I11 

kvart.G 

  

1 034 
მეტყევეობისა და ხე-ტყის 

პროდუქტები 
750   

    dizelis sawvavi 2585   
I-IV 

kvart. 

  

2 091 საწვავი 2585 
gamart. 
Sesyidva 

Tebervali-
dekemberi   

    
eleqtroenergiis 
safasuri 

4700 
gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
dekemberi 

I-IV 
kvart. 

  

3 093 
ელექტრო, სითბური, მზისა 

და ბირთვული ენერგია 
4700   

    qloris mJava 15 
gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
dekemberi 

I-IV 
kvart. 

  

4 144 
მარილისა და სუფთა 

ნატრიუმის ქლორიდი 
15   

    

saWidao kimono 
sambosTvis  

300 

gamart. 
Sesyidva 

ivnisi 
11-

kvartal
i 

  

saWidao finka 400   

5 184 
სპეციალური ტანსაცმელი და 

აქსესუარები 
700   

    საჭიდაო ფეხსაცმელი 300 gamart. 
Sesyidva 

ivnisi 
11-

kvartal
i 

  

6 188 ფეხსაცმელი 300   

    

faili 77 

gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
dekemberi 

I-IV 
kvart. 

  

bloknoti 54   

rveuli didi 36   

reveuli patara 10   

saxatavi rveuli 20   

brZanebis wigni 12   

korespondenciebis 
aRricxvis Jurnali 

12   

materialur 
faseulobaTa davTari 

12   
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mimdinare 
angariSsworebis davTari 

24   

uwyisis formebi 40   

sasaqonlo zednadebi 10   

7 228 

ქაღალდის ან მუყაოს 

სარეგისტრაციო 

ჟურნალები/წიგნები, 

საბუღალტრო წიგნები, 

ფორმები და სხვა ნაბეჭდი 

საკანცელარიო ნივთები 

307   

    სილიკონი 120 
gamart. 
Sesyidva 

Tebervali-
agvisto 

I-I11 
kvart. 

  

8 245 
ოფისისათვის საჭირო 

მასალები 
120   

    

feradi flomasteri 12 

gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
dekemberi 

I-IV 
kvart. 

  

feradi fanqari 30   

sakancelario Jurnali 80   

fanqari 37   

markeri 46   

saSleli 8,10   

kalkulatori 24   

faqsis qaRaldi 0   

formati 48   

saxazavi 7,5   
stikeri (saniSne 
qaRaldi) 

50   

stikeri (mwebavi) 12   

skoCi 8   

skoCi patara 5   

სტეპლერის ტყვიები 27   

სტეპლერი საშუალო 60   

ბაინდერი 136   

საქაღალდე (swrafCamkeri) 60,2   

webo 36   

koreqtori 46   

burTuliani კალამი 36   

burTuliani კალამი 29,5   

failebiani saqaRalde 105   

magidis kompleqti 22   
qaRaldi sabeWdi AА4 
80gr./500 

400   

qaRaldi saweri А4 
45gr./200 

93   

qaRaldi mowmobebisTvis 40   

feradi qaRaldi 20   

9 301 

საოფისე მანქანები, 

კომპიუტერების, 

პრინტერების და ავეჯის 

გარდა 

1478,3   

    kartrijis SeZena 220 gamart. ivnisi- 1I-IV   
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kompiuteris saTadarigo 
nawilebi 

1100 
eleqtr. 
tenderi 

noemberi kvart. 
  

kompiuteris kompleqti 6000   

procesori 2200   

10 302 
კომპიუტერული 

მოწყობილობები და მარაგი 
9520   

    

adaptori (damcavi) 30 

gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
oqtomberi 

I-IV 
kvart. 

  

impulsuri mricxveli 120   

denis maregulirebeli 70   

11 312 
ელექტროენერგიის 

გამანაწილებელი და 

საკონტროლო აპარატურა 

220   

  

313 

eleqtrogamanawilebeli 20 

gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
oqtomberi 

I-IV 
kvart. 

  

rozeti 27   

CamrTveli 27   

12 
იზოლირებული მავთული 

და კაბელი 
74   

    naTura 28,8 

gamart. 
Sesyidva 

Tebervali,

დეკემბერი 
I-IV 

kvart. 

  

13 315 
გასანათებელი 

მოწყობილობები და 

ელექტრონათურები 

28,8   

    
satelefono baraTebis 
SeZena 

1020 

gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
dekemberi 

I-IV 
kvart. 

  

14 317 

ელექტრონული, 

ელექტრომექანიკური და 

ელექტროტექნიკური 

მომარაგება 

1020   

  
337 

saponi 69 

gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
dekemberi 

I-IV 
kvart. 

  

tualetis qaRaldi 24   

15 
პირადი ჰიგიენის 

პროდუქტები 
93   

16 343 

მანქანის სათადარიგო 

ნაწილები 
1915 

gamart. 
Sesyidva 

marti 
1-

kvartal
i 

  

 ნაწილები და აქსესუარები 

სატრანსპორტო 

საშუალებებისა და მათი 

ძრავებისათვის. 

1915   

    

Tarji (barieri) 500 

gamart. 
Sesyidva 

Amarti-
ivlisi 

I-I11 
kvart. 

  

`kalodkebi~ mZleosnobis 100   

Subi 60   

krivis Cafxuti 200   

krivis TaTebi 130   

ragbis burTi 240   

krivis tomrebi 600   

კრივის ხელთათმანი 540   
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17 374 
სპორტული საქონელი და 

მოწყობილობები 
2370   

    

karada 650 

გამარტ. 

შესყიდვა 

Amarti-
ivnisi 

I-II 
kvart. 

  

farda 250   
individualuri merxi 
skamebiT 

800   

skami 300   

sagorao savarZeli 600   

samuSao magida 1300   

18 391 ავეჯი 3900   

    

saTli 78 

gamart. 
Sesyidva 

ianvari-
dekemberi 

I-IV 
kvart. 

  

cocxi 130   

aqandazi 18   

iatakis jagrisi 65   

ფუნჯის კომპლექტი 20   

makrateli 4   

19 392 ავეჯეულობა 315   

    

tilo iatakis sawmendi 120 

gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
dekemberi 

I-IV 
kvart. 

  

tilo magidis 48   

minis sawmendi 42   

Stori 152   

minis sawmendi ღრუბელით 30   

20 395 ქსოვილის ნივთები 392   

    
eleqtroRumeli 
(gamaTbobeli) 

225 gamart. 
Sesyidva 

Teberval-
seqtemberi 

I-I11 
kvart. 

  

21 397 საოჯახო ტექნიკა 225   

    

saxexi kometi 80 

gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
dekemberi 

I-IV 
kvart. 

  

avejis sawmendi siTxe 12   

sarecxi siTxe (mJava) 32   

rezinis xelTaTmani 34   
sacxi (iatakis 
saprialebeli) 

21   

tualetis sawmendi (ixvi) 91   

22 398 
საწმენდი და საპრიალებელი 

პროდუქტები 
270   

    ნაგვის ყუთი 49 

gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
dekemberi 

I-IV 
kvart. 

  

23 349 
ოფისისათვის სანიტარული 

საგნებისა და საჭირო 

მასალების შეძენა 

49   

    wylis xarji 1000 gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
dekemberi 

I-IV 
kvart. 

  

24 411 ბუნებრივი წყალი 1000   

    onkani 30 
gamart. 
Sesyidva 

april-
dekemberi 

II-III 
kvart. 

  

25 423 
ოფისისათვის სანიტარული 

და საჭირო მასალების შეძენა 
30   

    კონდიციონერი 2000 gamart. ivlisi 111-   
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26 425 
გამაგრილებელი და 

სავენტილაციო 

მოწყობილობები 

2000 
Sesyidva kvartal

i   

27 443 

კაბელი 100 
gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
dekemberi 

I-IV 
kvart. 

  

კაბელი, მავთული და 

მათთან დაკავშირებული 

მასალები 

100   

    
karis saketi 315 

gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
dekemberi 

I-IV 
kvart. 

  

boqlomi 70   

28 445 

ხელსაწყოები, საკეტები, 

გასაღებები, ანჯამები, 

დამჭერები, ჯაჭვები და 

ზამბარები/რესორები 

385   

    

koleris ferebi 20 

gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
dekemberi 

I-IV 
kvart. 

  

akvareli 12   

      

      

29 448 
საღებავები, ლაქები და 

მასტიკები 
32   

    
    

gamart. 
Sesyidva 

april-
oqtomberi 

II-IV 
kvart. 

  

carci TeTri da feradi 39   

30 449 
საღებავები, ლაქები და 

მასტიკები 
39   

    მიმდინარე რემონტის ხარჯი 1000 

gamart. 
Sesyidva 

marti 
1-

kvartal
i 

  

31 501 

სატრანსპორტო 

საშუალებებისა და მათთან 

დაკავშირებული 

მოწყობილობების შეკეთება, 

ტექნიკური მომსახურება და 

მასთან დაკავშირებული 

მომსახურებები 

1000 

    kartrijis datumbva 100 

gamart. 
Sesyidva 

ianvari-
noemberi 

1-1V 
kvartal

i 

    
kompiuteruli 
momsaxureba 

50 

32 503 

პერსონალური 

კომპიუტერების, საოფისე 

აპარატურის, 

სატელეკომუნიკაციო და 

აუდიო - ვიზუალური 

მოწყობილობების შეკეთება, 

ტექნიკური მომსახურება და 

მათთან დაკავშირებული 

მომსახურებები 

150 

    

ჭიდაობა სამბოს ჯგუფის 

სატრანსპორტო მომსახურება 
1300 

gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
dekemberi 

I-IV 
kvart. 

  

ბერძნულ-რომაული ჯგუფის 

სატრანსპორტო მომსახურება 
400   

რაგბის ჯგუფის 

სატრანსპორტო მომსახურება 
300   
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მძლეოსნობის ჯგუფის 

სატრანსპორტო მომსახურება 
400   

ძიუდოს ჯგუფის 

სატრანსპორტო მომსახურება 
200   

მკლავჭიდის ჯგუფის 

სატრანსპორტო მომსახურება 
200   

კარატეს ჯგუფის 

სატრანსპორტო მომსახურება 
200   

33 601 
საავტომობილო 

ტრანსპორტის 

მომსახურებები 

3000   

    satelefono momsaxureba 240 
gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
dekemberi 

I-IV 
kvart. 

  

34 642 
სატელეკომუნიკაციო 

მომსახურებები 
240   

    
bankis momsaxurebis 
xarji 

780 
gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
dekemberi 

I-IV 
kvart. 

  

35 661 
საბანკო და საინვესტიციო 

მომსახურებები 
780   

    internetmomsaxureba 1600 
gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
dekemberi 

1-1V 
kvartal

i 

  

36 724 ინტერნეტ მომსახურებები 1600   

    
ანიმაციური ფილმების 

მასტერკლასები 
2000 

gamart. 
Sesyidva 

marti 

1-1V 
kvartal

i 

  

  

  

დედისა და ქალთა 

დღისადმი მიძღვნილი 

ღონისძიება 

200 მარტი   

ჩვენი ენა ქართული 100 აპრილი   

დამოუკიდებლობის 

დღისადმი მიძღვნილი 

ღონისძიება 

200 მაისი   

ბავშვთა დღისადმი 

მიძღვნილი ღონისძიება 
200 ივნისი   

ცოდნის ზეიმი 100 სექტემბერი   

მასწავლებელთა დღისადმი 

მიძღვნილი ღონისძიება 
100 ოქტომბერი   

გიორგობის დღისადმი 

მიძღვნილი ღონისძიება 
100 ნოემბერი   

საახალწლო-საშობაო 

ღონისძიება 
600 დეკემბერი   

ბილიარდის ტურნირი 1000 
ivnisi-

noemberi   

37 799 
სხვადასხვა საქმიანობები და 

მასთან დაკავშირებული 

მომსახურებები 

4600     

    
პირველადი დახმარების 

მედიკამენტები 
520 

gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
dekemberi 

I-IV 
kvart. 

  

38 851 
samedicino 

მედიკამენტები 
520   

      46823,1         
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ლ) განკარგულების მე-5 დანართში შემცირდეს: 996 ლარით - დიზელის საწვავის შეძენის ასიგნება; 

500 ლარით - ელ ენერგიის შეძენის ასიგნება; 50 ლარით - მათეთრებელი „არიელის“ შეძენის 

ასიგნება; 25 ლარით - შაქრის შეძენის ასიგნება; 370ლარით - სასმელების, თამბაქოს და მონათესავე 

პროდუქტების შეძენის ასიგნება; 300 ლარით - თასის შეძენის ასიგნება; 200 ლარით - 1 ცალი 

ტელევიზორის შეძენის ასიგნება; 1 ლარით - 1 ცალი წაწუნას შეძენის ასიგნება; 3 ლარით - 1 ცალი 

დიდი სტეპლერის შეძენის საიგნება; 2 ლარით - 2 ცალი წებოს შეძენის ასიგნება; 1 ლარით - 1 ცალი 

ფანქრის შეძენის ასიგნება; 6 ლარით - სკრეპის შეძენის ასინება; 15 ლარით - მაგიდის კალენდრის 

შეძენის  ასიგნება; 5 ლარით  -1 ცალი მარკერის შეძენის ასიგნება; 5 ლარით - საშლელის შეძენის 

ასიგნება; 50 ლარით - აქსის შეძენის ასიგნება; 5 ლარით - საქმის ყდის შეძენის ასიგნება; 5 ლარით - 

5 ცალი სახაზავის შეძენის ასიგნება; 8 ლარით - საკანცელარიო რვეულის შეძენის ასიგნება; 15 

ლარით - 1 ცალი კალკულატორის შეძენის ასიგნება; 4 ლარით - ბეჭდის შეძენის ასიგნება; 15 

ლარით - საკანცელარიო ნივთების ჩასაწყობის შეძენის ასიგნება; 10 ლარით - სტეპლერის ტყვიების 

შეძენის ასიგნება; 30 ლარით - ბაინდერის შეძენის ასიგნება; 15 ლარით - ბურთულებიანი კალმის 

შეძენის ასიგნება; 40 ლარით - ბურთულებიანი კალმის შეძენის ასიგნება; 30 ლარით - საწერი 

ქაღალდის შეძენის ასიგნება; 10 ლარით - ფლეშმეხსიერების შეძენის ასიგნება; 160 ლარით - 

კამერის ელემენტის შეძენის ასიგნება; 120 ლარით - სატელეფონო ბარათების შეძენის ასიგნება; 200 

ლარით - 1 ცალი შტატივის შეძენის ასიგნება; 8 ლარით - სარეცხი სითხე მჟავას შეძენის ასიგნება; 

25 ლარით - კარის სახელურის შეძენის ასიგნება; 27,5 ლარით - საკეტის გულარის შეძენის ასიგნება; 

1688 ლარით - სტადიონის ბილბორდების განახლების ასიგნება; 14000 ლარით - ტრიბუნაზე 

დასაჯდომების შეძენის ასიგნება; 500 ლარით - ავტომანქანის სათადარიგო ნაწილების შეძენის 

ასიგნება; 1 ლარით - 1 ცალი ღრუბელის შეძენის ასიგნება; 20 ლარით - ერთჯერადი ჭიქების 

შეძენის ასიგნება; 1800 ლარით - გუნდის შეკრების ასიგნება; 

მ) განკარგულების მე-5 დანართში გადიდდეს: 500ლარით - 5ცალი ბურთის შეძენის ასიგნება; 60 

ლარით - ქლორის მჟავის შეძენის ასიგნება; 2000ლარით - ბუცების შეძენის ასიგნება; 7 ლარით - 

საშუალო სტეპლერის შეძენის ასიგნება; 45 ლარით - ფაილებიანი საქაღალდის შეძენის ასიგნება; 20 

ლარით - სტიკერის შეძენის ასიგნება; 8 ლარით - კორესპონდენციების აღრიცხვის ჟურნალის 

შეძენის ასიგნება; 16 ლარით - მატ. ფასეულობათა დავთარის შეძენის ასიგნება; 16 ლარით - 

მიმდ.ანგარიშსწორების დავთარის შეძენის ასიგნება; 50 ლარით - საბეჭდი ქაღალდის შეძენის 

ასიგნება; 2 ლარით - 1 ცალი საკანცელარიო დანის შეძენის ასიგნება; 15 ლარით - 1 ცალი მაგიდის 

„ნაბორის“ შეძენის ასიგნება; 70 ლარით - 1 ცალი დაის შეძენის ასიგნება; 400 ლარით - მრიცხველის 

დამონტაჟებაზე გამოყოფილი ასიგნება; 14 ლარით - 1ცალი როზეტის შეძენის ასიგნება; 14 ლარით 

- ჩამრთველის შეძენის ასიგნება; 50 ლარით - ადაპტორის შეძენის ასიგნება; 20 ლარით -  

ელ.გადამყვანის (დიდი) შეძენის ასიგნება, 50 ლარით - ვენტილატორის შეძენის ასიგნება; 14 

ლარით - ელ.გადამყვანი (პატარა) შეძენის ასიგნება; 100 ლარით -  გარე განათების ნათურის 

შეძენის ასიგნება; 49 ლარით - სარეცხი ფხვნილის შეძენის ასიგნება; 130 ლარით - კარის  საკეტის 

შეძენის ასიგნება; 180 ლარით - წყლის ბალონების შეძენის ასიგნება; 500 ლარით - დამხმარე 

მოედნის რემონტის ასიგნება; 15 ლარით - სათლის შეძენის ასიგნება; 2078 ლარით - 

მედიკამენტების შეძენის ასიგნება; 8600 ლარით - ფეხბურთელთა კვებაზე გამოყოფილი ასიგნება; 

180 ლარით - სატელეფონო მომსახურების ასიგნება; 500 ლარით - ლიკვიდაციის ხარჯებზე 

გამოყოფილი ასიგნება; 300 ლარით - ნარჩენებთან და ნაგავთან დაკავშირებული მომსახურების 

ხარჯების ასიგნება; 840 ლარით - ინტერნეტმომსახურებაზე   გამოყოფილი ხარჯების   ასიგნება; 
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ნ) განკარგულების პირველი პუნქტის „ლ“ და „მ“ ქვეპუნქტებით განხორციელებული 

ცვლილებების გათვალისწინებით, დანართი 5 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 

„დანართი 5 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2012 წლის 9 იანვრის N2  განკარგულების 

 

ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი ,,კოლხეთის“  

2012 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმა 

# 

დანა

ყოფი

ს 

კოდ

ი 

დანაყოფის დასახელება 

სავარაუ

დო 

ღირებუ

ლება 

შესყიდვ

ის 

საშუალ

ება 

შესყიდვი

ს 

დაწყების 

სავარაუდ

ო ვადები 

შესყი

დვის 

ობიექ

ტის 

მიწოდ

ების 

სავარა

უდო 

ვადა 

შენიშვნ

ა 

    
ბენზინი 675   იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 

  

დიზელი 9324     

1 091 საწვავი 9999 
გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდ. 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 
  

    ელენერგიის ხარჯი 2000         

2 093 
ელექტრო, სითბური, მზისა და 

ბირთვული ენერგია 
2000 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 
  

    ქლორის მჟავა 60         

3 144 
მარილისა და სუფთა ნატრიუმის 

ქლორიდი 
60,00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 
  

    
სპორტული  ჟილეტი 

(,,ბეზრუკავკა") 
260         

4 182 გარე ტანსაცმელი 260 
გამარტ. 

შესყიდვა 

ივლისი-

ნოემბერი 

III-IV 

კვარტ. 
  

    

მეკარის ხელთათმანი 300         

რეზინის ხელთათმანი 9         

სპორტული ფორმა 2992         

ეკიპირება 12000         

5 184 
სპეციალური ტანსაცმელი და 

აქსესუარები 
15301 

გამარტ. 

შესყიდვა 

ივლისი-

ნოემბერი 

III-IV 

კვარტ. 
  

    ბუცები 12000         

6 188 ფეხსაცმელი 12000 
გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდ. 

ივლისი-

ნოემბერი 

III-IV 

კვარტ. 
  

    დროშის ჰიმნისა და გერბის შექმნა 1500         

7 221 
ნაბეჭდი წიგნები, ბროშურები და 

საინფორმაციო ფურცლები 
1500 

გამარტ.შ

ესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 
  

    
ფაილი 10         

საქაღალდე (ცელულოიდის) 15         
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დამჭერიანი საქაღალდე 15         

ბლოკნოტი 32         

საკანცელარიო რვეული 8         

კორესპოდენციების აღრიცხვის 

ჟურნალი 
12         

მატერიალურ ფასეულობათა 

დავთარი 
20         

მიმდ. ანგარიშსწორების დავთარი 

(100 ფურცლიანი) 
20         

სასაქონლო ზედნადები 9         

უწყისის ფორმები 4         

8 228 

ქაღალდის ამ მუყაოს სარეგისტრაციო 

ჟურნალები/წიგნები, საბუღალტრო 

წიგნები, ფორმები და სხვა ნაბეჭდი 

საკანცელარიო ნივთები 

145 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 
  

    

ფერადი ფლომასტერი 4         

საკანც. ჟურნალი 20         

საკანც. დანა 2         

ფანქარი 10         

კალკულატორი 15         

ფაქსის ქაღალდი 50         

კონვერტი  DL 30         

ჭიკარტი 2         

სახაზავი 5         

სტიკერი (მწებავი) 25         

წაწუნა 4         

სკოჩი (დიდი) 100         

მაგიდის კალენდარი 5         

სტეპლერის ტყვიები 10         

სტეპლერი საშუალო 7         

საქაღალდე (სწრაფჩამკერი) 25         

წებო 2         

კორექტორი 8         

ფანქრის სათლელი 2         

ბურთულიანი კალამი 15         

ბურთულიანი კალამი 20         

სკრეპი 4         

ფაილებიანი საქაღალდე 50         

მაგიდის „ნაბორი“ 15         

ქაღალდი საბეჭდი А4 80გრ./500 250         

ქაღალდი საწერი А4 45გრ./200 45         

 დაფა 70         

9 301 
საოფისე მანქანები, კომპიუტერების, 

პრინტერების და ავეჯის გარდა 
795 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 
  

    

dvd დისკი 80         

ფლეშმეხსიერება 90         

..უპეეს"-ი 100         
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10 302 
კომპიუტერული მოწყობილობები და 

მარაგი 
270 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 
  

    ელ მრიცხველის დამონტაჟება 400         

11 311 

ელექტრონული ძრავები, 

გენერატორები და 

ტრანსფორმატორები 

400         

    

ადაპტორი (დამცავი) 50         

ელ.გადამყვანი (დიდი) 20         

ვენტილატორი 50         

ელ.გადამყვანი პატარა 14         

12 312 
ელექტროენერგიის გამანაწილებელი 

და საკონტროლო აპარატურა 
134 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 
  

    

ელ.გამაგრძელებელი 48         

ელ.გამანაწილებელი 10         

როზეტი 28         

ჩამრთველი 14         

            

13 313 იზოლირებული მავთული და კაბელი 100 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 
  

    

ნათურა 24         

გარე განათების ნათურა 100         

            

14 315 
გასანათებელი მოწყობილობები და 

ელექტრონათურები 
124 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 
  

    
სატელეფონო ბარათების შეძენა 600         

კონდესატორი           

15 317 
ელექტრონული, ელექტრომექანიკური 

და ელექტროტექნიკური მომარაგება 
600 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 
  

    
შტატივი 250         

მიკროფონი გარე 150         

16 323 

ტელე და რადიომიმღებები და ხმის 

ან ვიდეო ჩამწერები ან 

რეპროდუქცირების აპარატურა 

400 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 
  

    

საპონი 25         

სარეცხი საპონი 16         

ტუალეტის ქაღალდი 18         

პირსახოცი 30         

ნაგვის ყუთი 20         

17 337 პირადი ჰიგიენის პროდუქტები 109 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 
  

    სათადარიგო ნაწილები           

18 343 

ნაწილები და აქსესუარები 

სატრანსპორტო საშუალებებისა და 

მათი ძრავებისათვის 

1000 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 
  

    

იატაკის საწმენდი ჯოხი 5         

დროშა (გვერდითი ალმები) 160         

მაღალი ფიშკა 180         
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კარის ბადე 220         

ასაწყობი ბარიერი 180         

19 358 
ინდივიდუალური და დამხმარე 

მოწყობილობები 
745 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 
  

    
სასწორი 65         

სათამაშო ბურთები 1000         

20 386 ოპტიკური ხელსაწყოები 1065 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 
  

    

მაკრატელი 5         

თერმოსი 60         

სათლი (ვედრო) 75         

ცოცხი 125         

აქანდაზი 8         

ღრუბელი 10         

სანთელი 6         

სამკერდე ნიშანი 200         

21 392 ავეჯეულობა 489 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 
  

    

ფარდა           

ხელსახოცი 10         

ტილო იატაკის საწმენდი 12,5         

ტილო მაგიდის 3,5         

მინის საწმენდი 3         

ფეხსაწმენდი თექა 10         

            

22 395 ქსოვილის ნივთები 39 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 
  

    
ელექროღუმელი (გამათბობელი) 120         

            

23 397 საოჯახო ტექნიკა 120 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 
  

    

სარეცხი ჟელე 8         

სარეცხი სითხე (მჟავა) 50         

სარეცხი ფხვნილი 99         

ჭურჭლის სარეცხი საშუალება 10         

ტუალეტის საწმენდი (იხვი) 10         

            

24 398 
საწმენდი და საპრიალებელი 

პროდუქტები 
177 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 
  

    წყლის ხარჯი 1800         

25 411 ბუნებრივი წყალი 1800 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 
  

    

კარის სახელური 25         

საკეტის გულარი 22,5         

კარის საკეტი 175         

ბოქლომი 80         

წყლის ბალონები 180         
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26 445 

ხელსაწყოები, საკეტები, გასაღებები, 

ანჯამები, დამჭერები, ჯაჭვები და 

ზამბარები/რესორები 

482,5 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

ივნისი 

I-II 

კვარტ. 
  

    დამხმარე მოედნის რემონტი 500         

27 452 

სამუშაოები მთლიანი ან ნაწილობრივი 

მშენებლობისათვის და სამოქალაქო 

მშენებლობის სამუშაოები 

500 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

აგვისტო 

I-III 

კვარტ. 
  

    
მიმდინარე რემონტის ხარჯი 500         

მანქანის ტექ.დათვალიერება 300         

28 501 

სატრანსპორტო საშუალებებისა და 

მათთან დაკავშირებული 

მოწყობილობების შეკეთება, 

ტექნიკური მომსახურება და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები 

800 
გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 
  

    
კარტრიჯის დატუმბვა 100         

კომპიუტერული მომსახურება 100         

29 503 

პერსონალური კომპიუტერების, 

საოფისე აპარატურის, 

სატელეკომუნიკაციო და აუდიო 

ვიზუალური მოწყობილობების 

შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და 

მათთან დაკავშირებული 

მომსახურებები 

200 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 
  

  
  ფეხბურთელების ბინის ქირა 1600         

              

30 552 
სალაშქრო ადგილებში და სხვა 

დაბინავების ადგილები, ოღონდ არა 

სასტუმროში 

1600 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 
  

    ფეხბურთელების კვება 23000         

31 555 
სასადილოებისა და საზოგადოებრივი 

კვების საწარმოების მომსახურებები 
23000 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 
  

    გუნდის შეკრება 11000   
იანვარი-

დეკემბერი 
    

32 601 
საავტომობილო ტრანსპორტის 

მომსახურებები 
11000 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 
  

    
სატელეფონო მომსახურება 180         

ფიჭური მომსახურება           

33 642 სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები 180 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 
  

    ბანკის მომსახურების ხარჯი 200         

34 661 
საბანკო და საინვესტიციო 

მომსახურებები 
200 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 
  

    
ლიცენზირება 1000         

ლიკვიდაციის ხარჯები 500         
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35 665 
სადაზღვევო და საპენსიო 

მომსახურებები 
1500 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

თებერვალ

ი 

I-IV 

კვარტ. 
  

  
  ინტერნეტმომსახურება 840         

  ვებ-გვერდის ხარჯი           

36 724 ინტერნეტ მომსახურებები 840 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 
  

    სავალდებულო აუდიტი 500         

37 792 
საბუღალტრო, აუდიტორული და 

ფისკალური მომსახურებები 
500 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 
  

    სამედიცინო ხარჯები 4670         

38 851 
ჯანდაცვის სამსახურის 

მომსახურებები 
4670 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 
  

    მიდ. ტერიტ. დასუფთავება 300         

39 905 
ნარჩენებთან და ნაგავთან 

დაკავშირებული მომსახურებები 
300 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 
  

    ფეხბურთის ფედერაციის საწევრო 26000         

40 981 
საწევრო ორგანიზაციების 

მომსახურებები 
26000 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 
  

    სულ ჯამი 121404,5         

 

ო) განკარგულების მე-6 დანართში შემცირდეს: 

1650 ლარით - სათადარიგო ნაწილების შეძენის ასიგნება; 

1800 ლარით - სანაგვე ურნების შეძენის ასიგნება; 
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პ) განკარგულების პირველი პუნქტის „პ“  ქვეპუნქტით განხორციელებული ცვლილებების 

გათვალისწინებით, დანართი 6 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 

„დანართი 6 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2012 წლის  9 იანვრის N2  განკარგულების 

 

 

შ.პ.ს. ,,ხობი დასუფთავება და განათება“-ს  2012 წლის  

ადგილობრივი შესყიდვების გეგმა 

 

# saklasifikacio jgufi 
Sesy. 

klasif. 
ზომის 

ერთ 

rao
den
oba 
an 
moc
ul
oba 

savarau
do 

Rirebu
leba 

Sesyidv
is 

saSuale
ba 

Sesyid
vis 

ganxo
rciel
ebis 

vadebi 

miwo
debi
s 

vadeb
i 

Seni
Svna 

  
სკვერებისა და პარკებისათვის 

დეკორატიული მცენარეების 

შეძენა 

03452000     3800         

1   jami 034 3800 
gamart. 
Sesyidv

a 

მარტ-

მაისი 
IIkv   

  eleqtroenergiis xarji 09000000 კვ 
847
0 

1440         

2   jami 090 1440 
gamart. 
Sesyidv
a 

იანვარ-
dekemb
eri 

I-IV 
kv   

  

გარე განათების 

ელექტროენერგიის 

ღირებულება 

09310000     140000         

  
შადრევნის 

ელექტროენერგიის ხარჯი 
09310000     3600         

3   jami 090 143600 
gamart. 
Sesyidva 

მარტ-

დეკემბ

ერი 

I-IV 
kv   

  დიზელი 09134100 ლ 
792
0 

18216 
  

      

  ბენზინი 09132000 ლ 
703
0 

15114,5       

4   jami 091 33330,5 
gamart. 
eleqtr. 
tend. 

იანვარ-
dekemb
eri 

I-IV 
kv   

  
meqanikuri saWreli 

aparatი 

 

44511400 
 

c 1 170 
გამარტ. 

შესყ. 

იანვარ-
dekemb
eri 

    

6   
jami 
445 

    170         

  ხელთათმანი 18424000 ცალი 270 810         

7   jami  184 810 
gamart. 
Sesyidva 

იანვარ-
dekemb
eri 

I-IV 
kv   

  ფაილი 22852100 შეკვრა 10 100 

  

      
  damWeriani saqaRalde 22852000 cali 10 5       
  საქაღალდე 22852000 ცალი 5 20       
  rveuli patara 22815000 cali 15 24       
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  ბლოკნოტი 22816100 ცალი 10 50       
  sakancelario rveuli 22815000 cali 2 14       
  ბრძანების წიგნი 22815000 ცალი 1 15       

  

მატერიალურ 

ფასეულობათა აღრიცხვის 

დავთრი 

22800000 ცალი 6 27       

  

შემოსული და გასული 

კორესპონდენციების 

ჟურნალი 

22800000 ცალი 5 20       

  sasaqonlo zednadebi 22800000 Sekvra 6 30       
  უწყისის ფორმები 22800000 ცალი 6 6       
  სალაროს წიგნი 22815000 ცალი 1 15       

8   jami 0228 326 
gamart. 
Sesyidva 

იანვარ

ი-
dekemb
eri 

I-IV 
kv   

  ბაინდერი 30197210 ცალი 24 120 

  

      
  სტეპლერი 30197110 ცალი 4 46       
  qaRaldis  samagri 30197130 scali 10 10       
  fanqris  saTleli 30192133 cali 5 5       
  koreqtori 30192160 cali 12 36       
  დირაკოლი 30192160 ცალი 1 10       
  sakancelario Jurnali  30192700 cali 5 10       
  burTuliani kalami 30192123 cali 50 25       
  feradi flomasteri 30192700 cali 5 10       
  სტეპლერის ტყვიები 30197110 შეკვრა 10 20       

  
stikeri (saniSne 
qaRaldi) 

30192170 Sekvra 6 45       

  saSleli 30192100 cali 10 10       
  tuSis kalami 39292400 cali 2 4       
  fanqari 30192130 cali 12 6       
  saqaRalde Taro 30193200 cali 2 40       

  
magidis kalendaris 
dafa  

30193600 cali 1 15       

  failebiani saqaRalde 30197220 cali 15 75       
  safanqre Wiqa 30192700 cali 1 5       
  magidis kompleqti 30192700 cali 1 17       
  საქაღალდე (swrafCamkeri) 30197220 ცალი 12 6       
  კალკულატორი 30141200 cali 3 36       
  თაბახის ფურცელი 30197630 cali 25 225       
  sაweri ფურცელი 30197630 cali 5 15       

9   jami:301 791 
gamart. 
Sesyidva 

იანვარ

ი-
dekemb
eri 

I-IV   
kv   

  კარტრიჯის შეძენა 30237310 cali 1 260         
  kompiuteris kompleqti 30213300 cali 1 1000         

10   jami:302 1260 
gamart. 
Sesyidva 

იანვარ-
dekemb
eri 

I-IV 
kv   

 
ცოცხალი მცენარეები 

ბოლქვები და ამონაყრები 
3121100 ცალი   6200         

 
  jami:312     6200 

გამარტ. 

ელ 

ტენდერი 

იანვარ
–

დეკემბ

ერი 

I-IV 
kv   

 
satelefono baraTebi 31712111 cali 60 600         
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  jami: 317   600 

gamart. 
Sesyidva 

იანვარ-
dekemb
eri 

I-IV 
kv   

  სანაგვე ურნა 39224340 ცალი 133 22140         

 
ცოცხი 39224100 ცალი 120 720 

  

      
  აქანდაზი 39224350 ცალი 60 180       
  სათლი 39224330 ცალი 60 180       
  სახაზავი 3929500 ცალი 10 5         

9   jami392 23225 
gამარტ. 

ელ. 

ტენდ. 

იანვარ-
dekemb
eri 

I-IV 
kv   

  რეზინის ჩექმა 18812200 cali 45 990         

10   jami188 990 
gamart. 
Sesyidva 

იანვარ-
dekemb
eri 

I-IV 
kv   

  საწვიმარი (ლაბადა) 18400000 კომპლ. 45 1125         
  სპეცტანსაცმელი 18400000 კომპლ. 45 405         

11   jami182 1530 
gamart. 
Sesyidva 

იანვარ
–

დეკემბ

ერი 

I-IV 
kv   

  daSlili kiri 44921200 k.g 200 200         

    ჯამი 449   200 
gamart 
Sesy 

ianvar-
ivnisi 

I-II კვ   

  mineraluri  sasuqi 
2440000

0 
kg 50 50   

იანვარ
–

დეკემე

რი 

    

    ჯამი 244   50 
gamart. 
Sesyidva 

marti 
I     
kv   

  ფოცხი 44511340 ცალი 5 25         
  ბარი 44511340 ცალი 4 24         
  celi 44511340 cali 2 40         
  Toxi 44511340 cali 4 60         
  najaxi 44511310 cali 1 20         
  ნიჩაბი 44511340 ცალი 15 90         

12   jami445 259 
gamart. 
Sesyidva 

იანვარ-
dekemb
eri 

I-IV 
kv   

  saTadarigo nawilebi 34330000     7470         

14   jami: 314 7470 
გამარტ. 

ელ. 

ტენდერი 

ianvar-
dekemb
eri 

I-IV 
kv   

15 
გასანათებელი 

მოწყობილობები და 

ელნათურები 

31500000     31506         

    jami: 315 31506 
გამარტ. 

ელ. 

ტენდერი 

ianvar-
dekemb
eri 

I-IV 
kv   

  torfi 14310000 tona 10 1000         
  klini 14300000 litri 31 310         
  sasuqi `organika~ 14310000 litri 6 60         

16   jami;  1370 
gamart. 
Sesyidva 

იანვარ 
dekemb
eri 

1-
1Vkv   

  
Sadrevnis wylis 
xarjvis Rirebuleba 

41110000     5400         

17   ჯამი:         5400 
gamart. 
Sesyidva 

იანვარ-
dekemb
eri 

1-
1Vkv   
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satvirTo manqanis 
daqiraveba 

60181000     900         

    jami 601   900 
gamart. 
Sesyidva 

იანვარ-
dekemb
eri 

1-
1Vkv   

  sul jami: 265227,5         
 

 

ჟ) განკარგულების მე-7 დანართში შემცირდეს: 30 ლარით - 3 შეკვრა ფაილის შეძენის ასიგნება; 5 

ლარით - 3 ცალი ბლოკნოტის შეძენის ასიგნება; 5 ლარით - 3 ცალი ბლოკნოტის შეძენის ასიგნება; 

11 ლარით - 3 ცალი საკანცელარიო რვეულის შეძენის ასიგნება; 10 ლარით - წებოს შეძენის 

ასიგნება; 10 ლარით - 20 ცალი ბურთულებიანი კალმის შეძენის ასიგნება; 22 ლარით - 10 

კორექტორის შეძენის ასიგნება; 50 ლარით - 5 შეკვრა საბეჭდი ქაღალდის შეძენის ასიგნება; 50 

ლარით - 25 ცალი საწერი ქაღალდის შეძენის ასიგნება; 128 ლარით - 2 ცალი ფლეშმეხსიერების 

შეძენის ასიგნება; 720 ლარით - გაზეთის ბეჭდვის ხარჯების ასიგნება; 

რ) განკარგულების მე-7 დანართში გადიდდეს: 12 ლარით - 1 ცალი ბრძანების წიგნის შეძენის 

ასიგნება; 12 ლარით - 1 ცალი კალკულატორის შეძენის ასიგნება; 40 ლარით - 10 სანიშნე ქაღალდის 

შეძენის ასიგნება; 25 ლარით - 5 ცალი ბაინდერის შეძენის ასიგნება; 5 ლარით - 10 ცალი 

სწრაფჩამკერის შეძენის ასიგნება; 200 ლარით - კომპიუტერული მომსახურების ასიგნება; 52 

ლარით - გაზეთ ,,საქართველოს რესპუბლიკა“-ს გამოწერის ასიგნება; 
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ს) განკარგულების პირველი პუნქტის „ჟ“ და ,,რ“  ქვეპუნქტებით განხორციელებული 

ცვლილებების გათვალისწინებით, დანართი 7 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 

„დანართი 7 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2012 წლის  9 იანვრის  N2 განკარგულების 

 

შ.პ.ს. ,,ხობის მოამბე“-ს  

2012 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმა 

 

# 
saklasifikacio 

jgufi 

Sesy. 
klasif

. 

ზომის 

ერთ 

raod
enoba 
an 

mocu
loba 

savar
audo 
Rireb
uleba 

Sesyidvi
s 

saSuale
ba 

Sesyidvi
s 

ganxorc
ielebis 
vadebi 

miwod
ebis 
vadeb

i 

Seni
Svna 

  elenergiis xarji 
0900000

0 კვ   790 
gamart. 
Sesyidva 

Tebrvali 
I-IV 

kvart.   

1   jami 090 790         

  24 saaTi (1 wliT) 22212000 
1 

wliT 
1 156 

გამარტ 

შესყიდვა 
Tebervali 

I-IV 
kvart. 

  

              

  
saqarTvelos 
respublika 

22213000 
1 

wliT 
1 192   

2   jami 222 348         

  faili 22852100 Sekvra 10 20 

გამარტ 

შესყიდვა 

იანვარi- 

თებერვალი 

I-IV 
kvart. 

  

  bloknoti 22816100 cali 7 70   

  sakancelario rveuli 22815000 cali 2 4   

  
saqaRalde 
celuloidis 

22852000 cali 20 14         

  brZanebis wigni 22815000 cali 1 12         

  kalkulatori 30141200 cali 1 12         

  
stikeri saniSne 
qaRaldi 

30192170 cali 10 40         

  bainderi 30197210 cali 5 25         

  dvd diski 30237320 cali 10 20         

  webo 30192700 cali 10 10         

  
saqaRalde 
(swrafCamkeri) 

30197220 cali 10 5         

  burTuliani კალამი 30192121 cali 50 25         

3 jami   257         

  
qaRaldi sabeWdi A4 
80 gr/500 

30199100 Sekvra 45 450 
gamart. 
Sesyidva 

Tebervali 
I-IV 

kvart. 

  

  
qaRaldi saweri A 4 
45gr/200 

30199100 Sekvra 25 75   
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  jami       525   

  
kompiuteruli 

momsaxurebა 
5032000     200   

  jami       200   

  kaრtrijis SeZena 30237310   1 110   

  kaრtrijis datumbva 30237310     100   

4     jami 210   

5     0         

  

gazeTis gadatanis 
satransporto 
momsaxureba 

60170000     720 
gamart. 
Sesyidva 

Tebervali 
I-IV 

kvart.   

6   jami 601 720         

  
satelefono 
momsaxureba 

64221000     660 
gamart. 
Sesyidva 

Tebervali 
I-IV 

kvart. 

  

  internetmomsaxureba 64221000     200   

7   jami 642 860         

  
bankis momsaxurebis 
xarji 

66110000     150 
gamart. 
Sesyidva 

Tebrvali 
I-IV 

kvart.   

8   jami 661 150         

  

beWdva da masTan 
dakavSirebuli 
momsaxureba 

79800000     8640 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ianvari-
Teberva

li 

I-IV 
kvart.   

9   jami 799 8640         

  sul jami 12700         

 

 

ტ) განკარგულების მე-8 დანართში შემცირდეს: 

360 ლარით - ოფისის ფართის დაქირავების ასიგნება; 

უ) განკარგულების მე-8 დანართში გადიდდეს: 

360 ლარით - ელექტროსადენის შეძენის ასიგნება; 
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ფ) განკარგულების პირველი პუნქტის „ტ“ და ,,უ“  ქვეპუნქტებით განხორციელებული 

ცვლილებების გათვალისწინებით, დანართი 8 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 

„დანართი 8 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2012 წლის  9 იანვრის N2  განკარგულების 

 

ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“-ს  

2012 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმა 

 

# 

დან

აყო

ფის 

კო

დი 

დანაყოფის დასახელება 

სავარაუდ

ო 

ღირებუ

ლება 

შესყიდვი

ს 

საშუალებ

ა 

შესყიდვი

ს 

დაწყების 

სავარაუდ

ო ვადები 

შესყიდვ

ის 

ობიექტი

ს 

მიწოდებ

ის 

სავარაუ

დო ვადა 

შენი

შვნა 

    benzini   2640         

1 091 საწვავი 2640 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარი 

I-IV 

კვარტ. 
  

    
plastikuri sazeTi saSualeba 15   

  
I-IV 

კვარტ. 

  

Zravis ზeTi 128     

2 092 
ნავთობის, ქვანახშირისა და ზეთის 

პროდუქტები 
143 

გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარი 

I-IV 

კვარტ. 
  

    eleqtroenergiis xarji 497         

3 093 
ელექტრო, სითბური, მზისა და 

ბირთვული ენერგია 
497 

გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარი 

I-IV 

კვარტ. 
  

    მარილი 2         

4 158 სხვადასხვა საკვები პროდუქტები 2 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარი I კვარტ.   

    
rezinis xelTaTmani 14         

რეზინის ხელთათმანი (სამედიცინო) 6         

5 184 
სპეციალური ტანსაცმელი და 

აქსესუარები 
20 

გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარი 

I-III 

კვარტ. 
  

    rezinis Ceqmebi 40         

6 188 ფეხსაცმელი 40 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარი I კვარტ.   

    გაზეთი "ხობის მოამბე" 120         

7 222 
გაზეთები, სამეცნიერო ჟურნალები, 

პერიოდიკა და ჟურნალები 
120 

გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარი 

I-IV 

კვარტ. 
  

    

faili 50         

damWeriani saqaRalde  
/swrafCamkeri/ 

20         

rveuli didi  /100 furcliani/ 20         

reveuli patara  /40 
furcliani/ 

10         
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sakancelario wigni 10         

მთავარი წიგნი 10         

materialur faseulobaTa 
davTari 10         

mimdinare angariSsworebis 
davTari 10         

uwyisis formebi 20         

sasaqonlo zednadebi 20         

სხვა საბუღალტრო ფორმები 20         

8 228 

ქაღალდის ან მუყაოს სარეგისტრაციო 

ჟურნალები/წიგნები, საბუღალტრო 

წიგნები, ფორმები და სხვა ნაბეჭდი 

საკანცელარიო ნივთები 

200 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარი 

I-IV 

კვარტ. 
  

    

feradi flomasteri 3         

sakancelario Jurnali 10         

fanqari 5         

markeri 10         

sakancelario nivTebis 

Casawyobi ორგანაიზერი/ 
17         

kalkulatori    /didi/ 20         

kalkulatori    /patara// 10         

Wikarti 3         

saxazavi 3         

stikeri (saniSne qaRaldi) 14         

skoCi 5         

magidis kalendari 12         

სტეპლერის ტყვიები 5         

სტეპლერი საშუალო 9         

სტეპლერი დიდი 0         

ბაინდერი 50         

დირაკოლი 7         

webo 5         

koreqtori 15         

beWdis baliSi 20         

fanqris saTleli 1         

burTuliani კალამი 45         

qaRaldis samagri 3         

failebiani saqaRalde 20         

qaRaldi sabeWdi AА4 80gr./500 360         

qaRaldi saweri А4 45gr./200 48         

9 301 
საოფისე მანქანები, კომპიუტერების, 

პრინტერების და ავეჯის გარდა 
700 

გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარი 

I-IV 

კვარტ. 
  

    fleSmexsiereba 90         
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kartrijis SeZena 400         

10 302 
კომპიუტერული მოწყობილობები და 

მარაგი 
490 

გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარი I კვარტ.   

    
სამკაპი 15         

ventilatori 80         

11 312 
ელექტროენერგიის გამანაწილებელი 

და საკონტროლო აპარატურა 
95 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

მარტი 
I კვარტ.   

    eleqtrogamagrZelebeli 36         

    ელექტროსადენი 360         

12 313 იზოლირებული მავთული და კაბელი 396 
გამარტ. 

შესყიდვა 
მაისი II კვარტ.   

    naTura 5         

13 315 
გასანათებელი მოწყობილობები და 

ელექტრონათურები 
5 

გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარი 

I-IV 

კვარტ. 
  

    satelefono baraTebis SeZena 600         

14 317 
ელექტრონული, ელექტრომექანიკური 

და ელექტროტექნიკური მომარაგება 
600 

გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარი 

I-IV 

კვარტ. 
  

  

  ბამბა 3         

  სპირტი 70 % 3,9         

  სპირტი 96% 5,2         

  ბინტი 3         

  თხევადი აირი 20,4         

15 331 სამედიცინო მოწყობილობები 35,5 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარი 

I-IV 

კვარტ. 
  

  
  respiratori 36         

  სხვა  მედიკამენტები 14,6         

    დეციზ-პროფი 795         

16 336 ფარმაცევტული პროდუქტები 845,6 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარი 

I-IV 

კვარტ. 
  

    
საპონი /ტუალეტის/ 12         

სარეცხი saponi 3         

17 337 პირადი ჰიგიენის პროდუქტები 15 
გამარტ. 

შესყიდვა 

თებერვალ

ი 

I-IV 

კვარტ. 
  

    saTadarigo nawilebi 591         

18 343 

ნაწილები და აქსესუარები 

სატრანსპორტო საშუალებებისა და 

მათი ძრავებისათვის 

591 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარი 

I-IV 

კვარტ. 
  

    iatakis sawmendi joxi 5         

19 358 
ინდივიდუალური და დამხმარე 

მოწყობილობები 
5 

გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარი I კვარტ.   

    samuSao magida 250         

20 391 ავეჯი 250 
გამარტ. 

შესყიდვა 
ივნისი II კვარტ.   

    

saTli 6         

cocxi 14         

სანაგვე ვედრო 12         
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21 392 ავეჯეულობა 32 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარი 

I-IV 

კვარტ. 
  

    
xelsaxoci 10         

tilo magidis 4         

22 395 ქსოვილის ნივთები 14 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარი 

I-IV 

კვარტ. 
  

    eleqtroRumeli (gamaTbobeli) 80         

23 397 საოჯახო ტექნიკა 80 
გამარტ. 

შესყიდვა 

ოქტომბერ

ი 

IV 

კვარტ. 
  

    
sarecxi Jele 4         

sarecxi siTxe (mJava) 6         

24 398 
საწმენდი და საპრიალებელი 

პროდუქტები 
10 

გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარი 

I-IV 

კვარტ. 
  

    
bari 20         

celi 30         

25 445 

ხელსაწყოები, საკეტები, გასაღებები, 

ანჯამები, დამჭერები, ჯაჭვები და 

ზამბარები/რესორები 

50 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარი 

I-II 

კვარტ. 
  

    mimdinare remontis xarji 155         

26 501 

სატრანსპორტო საშუალებებისა და 

მათთან დაკავშირებული 

მოწყობილობების შეკეთება, 

ტექნიკური მომსახურება და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები 

155 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარი 

I-IV 

კვარტ. 
  

    
kartrijis datumbva 270         

kompiuteruli momsaxureba 300         

27 503 

პერსონალური კომპიუტერების, 

საოფისე აპარატურის, 

სატელეკომუნიკაციო და აუდიო - 

ვიზუალური მოწყობილობების 

შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და 

მათთან დაკავშირებული 

მომსახურებები 

570 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარი 

I-IV 

კვარტ. 
  

    satelefono momsaxureba 240         

28 642 სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები 240 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარი 

I-IV 

კვარტ. 
  

    bankis momsaxurebis xarji 65         

29 661 
საბანკო და საინვესტიციო 

მომსახურებები 
65 

გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარი 

I-IV 

კვარტ. 
  

                

30 702 
საკუთრების გაქირავება ან იჯარით 

გაცემა 
0 

გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარი I კვარტ.   

    internetmomsaxureba 840         

31 724 ინტერნეტ მომსახურებები 840 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარი 

I-IV 

კვარტ. 
  

    
Senobis mimdebare teritoriis 
dasufTavebis mosakrebeli 156         
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32 905 
ნარჩენებთან და ნაგავთან 

დაკავშირებული მომსახურებები 
156 

გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარი 

I-IV 

კვარტ. 
  

      9902,1         

 

 

ქ) განკარგულების მე-10 დანართში შემცირდეს: 

711.75 ლარით - პურის შეძენის ასიგნება; 

ღ) განკარგულების მე-10 დანართში გადიდდეს: 

486.75 ლარით - შაქრის შეძენის ასიგნება; 

 

 

ყ) განკარგულების პირველი პუნქტის „ქ“ და ,,ღ“  ქვეპუნქტებით განხორციელებული 

ცვლილებების გათვალისწინებით, დანართი 10 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 

„დანართი 10 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2012 წლის 9 იანვრის N2  განკარგულების 

 

ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი“-ს  

2012 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმა 

 

# 

დან

აყო

ფის 

კო

დი 

დანაყოფის დასახელება 

სავარაუდ

ო 

ღირებუ

ლება 

შესყიდვი

ს 

საშუალებ

ა 

შესყიდვი

ს 

დაწყების 

სავარაუდ

ო ვადები 

შესყიდვ

ის 

ობიექტი

ს 

მიწოდებ

ის 

სავარაუ

დო ვადა 

შენი

შვნა 

    Warxali 101,40         

1 031 
სოფლის მეურნეობისა და ბაღჩეულის 

პროდუქტები 
101,4 

gamart.შე

სყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 
kvart.   

    

kartofili 1487,20         

xaxvi 529,20         

niori 415,00         

mwvanili 763,00         

stafilo 517,00         

lobio 234,00         

kiseli 1160,00         

ბარდა 228,80         

ქიშმიში 260,00         

წიწაკა 406,28         

ვაშლი 1300,00         

2 032 
ბურღულეული, კარტოფილი, 

ბოსტნეული, ხილი და თხილეული 
7300,48 

gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ianvari-
dekemberi 

I-IV 
kvart.   

    Txevadi gazi 2100         
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3 091 საწვავი 2100 
gamart.შე

სყიდვა 
  

I-IV 
kvart.   

    el. energiis safasuri 600         

4 093 
ელექტრო, სითბური, მზისა და 

ბირთვული ენერგია 
600 

gamart. 
Sesyidva 

ianvari-
dekemberi 

I-IV 
kvart.   

    qloris mJava 18         

5 144 
მარილისა და სუფთა ნატრიუმის 

ქლორიდი 
18 

gamart. 
Sesyidva 

ianvari-
dekemberi 

I-IV 
kvart.   

    saxexi 14,00         

6 148 
სხვადასხვა არალითონური 

მინერალური პროდუქტი 
14,00 

gamart. 
Sesyidva 

ianvari-
dekemberi 

I-IV 
kvart.   

    

xorci 3120,00         

qaTmis ბარკალი 2496,00         

Tevzi 2142,00         

7 151 
ცხოველური პროდუქტები, ხორცი და 

ხორცის პროდუქტები 
7758,00 

gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ianvari-
dekemberi 

I-IV 
kvart.   

    
tomati 1419         

kombosto 619,2         

8 153 
ხილი, ბოსტნეული და მონათესავე 

პროდუქტები 
2038,2 

gamart. 
Sesyidva 

ianvari-
dekemberi 

I-IV 
kvart.   

    
zeTi 932,00         

მარგარინი 208,00         

9 154 
ცხოველური ან მცენარეული ზეთები 

და ცხიმები 
1140,00 

gamart. 
Sesyidva 

ianvari-
dekemberi 

I-IV 
kvart.   

    Sesqelebuli rZe (400 gr.) 2990         

10 155 რძის პროდუქტები 2990 
gamart. 
Sesyidva 

ianvari-
dekemberi 

I-IV 
kvart.   

    

კარაქი 2184,00         

mananis burRuleuli 624,00         

brinji 520,00         

11 156 
დაფქვილი მარცვლეულის 

პროდუქტები, სახამებელი და 

სახამებლის პროდუქტები 

3328,00 
gamart. 
Sesyidva 

ianvari-
dekemberi 

I-IV 
kvart.   

    

marili 43,81         

Saqari 1298,00         

makaroni 832,00         

puri 9395,75         

12 158 სხვადასხვა საკვები პროდუქტები 11569,56 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ianvari-
dekemberi 

I-IV 
kvart.   

    xelTaTmani 20         
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13 184 
სპეციალური ტანსაცმელი და 

აქსესუარები 
20 

gamart. 
Sesyidva 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 
kvart.   

    ხორცის საჩეხი ნაჯახი 20         

14 393 სხვადასხვა მოწყობილობები 20 
gamart. 
Sesyidva 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 
kvart.   

    
გობი დიდი პლასტმასის 16 

      
  

გობი პატარა პლასტმასის 8   

15 195 რეზინისა და პლასტმასის მასალები 24 
gamart. 
Sesyidva 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 
kvart.   

    

faili 16 

      

  

bloknoti 20   

sakancelario rveuli 18   

brZanebis wigni 15   

korespodenciis aRricxvis 
Jurnali 

24   

mimd. angariSsworebis davTari 2   

uwyisi 3,1   

16 228 

ქაღალდის ამ მუყაოს სარეგისტრაციო 

ჟურნალები/წიგნები, საბუღალტრო 

წიგნები, ფორმები და სხვა ნაბეჭდი 

საკანცელარიო ნივთები 

98,1 
gamart. 
Sesyidva 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 
kvart.   

    

fanqari 3         

kalkulatori 50         

saxazavi 2,4         

სტეპლერის ტყვიები 2         

სტეპლერი საშუალო 15         

fanqris saTleli 3,5         

ბაინდერი 50         

skrepi 1,8         

failebiani saqaRalde 10,5         

საქაღალდე (swrafCamkeri) 15         

dirakoli 8         

webo 5         

koreqtori 7,5         

burTuliani კალამი 9         

saqaRalde Taro 30         

qaRaldi sabeWdi AA4 80 გრ./500 99         

melani 3         

საქაღალდე თარო 30         

საკანცელარიო ნივთების ჩასაწყობი 36         

ბეჭედი 70         
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17 301 
საოფისე მანქანები, კომპიუტერებიოს, 

პრინტერების და ავეჯის გარდა 
450,70 

gamart. 
Sesyidva 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 
kvart.   

    

კომპიუტერის კომპლექტი 1500 

      

  

ფლეშმეხსიერება 60   

კარტრიჯის შეძენა 120   

18 302 
კომპიუტერული მოწყობილობები და 

მარაგი 
1680,00 

gamart. 
Sesyidva 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 
kvart.   

    

el. gamagrZelebeli 40 

      

  

el. gamanawilebeli 10   

როზეტი 60   

ჩამრთველი 50   

19 313 იზოლირებული მავთული და კაბელი 160 
gamart. 
Sesyidva 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 
kvart.   

    naTura 40         

20 315 
გასანათებელი მოწყობილობები და 

ელექტრონათურები 
40 

gamart. 
Sesyidva 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 
kvart.   

    satelefono baraTebis SeZena 180         

21 317 
ელექტრონული, ელექტრომექანიკური 

და ელექტროტექნიკური მომარაგება 
180 

gamart. 
Sesyidva 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 
kvart.   

    ტელეფონი 50         

22 325 
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის 

შეძენა  
50 

gamart. 
Sesyidva 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 
kvart.   

    

saponi 10,00 

      

  

პირსახოცი 30   

ტუალეტის ქაღალდი 7,2   

მზარეულის ხალათი 50   

23 337 პირადი ჰიგიენის პროდუქტები 97,20 
gamart. 
Sesyidva 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 
kvart.   

    

კარადა 400 

      

  

სამუშაო მაგიდა 400   

მაგიდა მისადგმელით 300   

ჭურჭლის კარადა 500   

კომპიუტერის მაგიდა 150   

საგორაო სავარძელი 150   

სკამი 240   

24 391 ავეჯი 2140,00 
gamart. 
Sesyidva 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 
kvart.   

    სათლი (ვედრო) 6         

    cocxi 25         
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    aqandazi 6         

    Rrubeli 6         

    ქვაბი დიდი 80         

    ტაფა 60         

    საინი ღრმა 37,5         

    ლანგარი 8         

    „ჩერბაკი“ 10         

    სამზარეულოს დანა 10         

    ლამბაქი პლასტმასის 25         

    კოვზი დიდი 25         

    თეფში პატარა 25         

    თეფში დიდი 32,5         

    makrateli 7,5         

25 392 ავეჯეულობა 363,50 
gamart. 
Sesyidva 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 
kvart.   

    

tilo iatakis sawmendi 25 

      

  

tilo magidis 12   

minis sawmendi 16,00   

წყლის ონკანი 30   

მაგიდის გადასაფარებელი 30   

ხელსახოცი 11   

ფარდა 200   

26 395 ქსოვილის ნივთები 324,00 
gamart. 
Sesyidva 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 
kvart.   

    

გაზქურა 50 

      

  

ელექტროჩაიდანი 22   

ელექტროღუმელი 240   

გამწოვი ვინტელატორი 200   

27 397 საოჯახო ტექნიკა 512 
gamart. 
Sesyidva 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 
kvart.   

    

სარეცხი ფეირი 48 

      

  

სარეცხი ფხვნილი 10,5   

სარეცხი კომეტი 21   

28 398 
საწმენდი და საპრიალებელი 

პროდუქტი 
79,5 

gamart. 
Sesyidva 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 
kvart.   

    wylis xarji 360         

29 411 ბუნებრივი წყალი 360 
gamart. 
Sesyidva 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 
kvart.   

    
ნიჟარა 90 

      
  

საფარდე კარნიზი 30   
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30 444 
სხვადასხვა ქარხნული წარმოების 

მასალა 
120 

gamart. 
Sesyidva 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 
kvart.   

    

saketis gulari 9 

      

  

karis saketi 35   

ბოქლომი 20   

კარის სახელური 20   

ხორცის საჭრელი მაკრატელი 15   

31 445 
ხელსაწყოები, საკეტები, გასაღებები, 

ანჯამები, დამჭერები, ჯაჭვები და 

ზამბარები/რესორები 

99 
gamart. 
Sesyidva 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 
kvart.   

    
კარტრიჯის დატენვა 60 

      
  

კომპიუტერული მომსახურება 100   

32 503 პერსონალური კომპიუტერები 160 
gamart. 
Sesyidva 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 
kvart.   

    
satelefono momsaxureba 120 

      
  

internetmomsaxureba 1000   

33 642 სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები 1120 
gamart. 
Sesyidva 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 
kvart.   

    bankis momsaxurebis xarji 160         

34 661 
საბანკო და საინვესტიციო 

მომსახურებები 
160 

gamart. 
Sesyidva 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 
kvart.   

    ჯამი: 47215,64         

 

 

შ) განკარგულებას დაემატოს დანართი 11 შემდეგი რედაქციით: 

„დანართი 11 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2012 წლის  9 იანვრის N2  განკარგულების 

 

ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლის“  

2012 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმა 

 

# 
დანაყ

ოფის 

კოდი 
დანაყოფის დასახელება 

სავარაუ

დო 

ღირებუ

ლება 

შესყიდვ

ის 

საშუალ

ება 

შესყიდვი

ს 

დაწყების 

სავარაუდ

ო ვადები 

შესყიდვ

ის 

ობიექტი

ს 

მიწოდებ

ის 

სავარაუ

დო ვადა 

შენი

შვნა 

    gaTbobis xarji (SeSa) 500         

1 034 მეტყევეობისა და ხე-ტყის პროდუქტები 500 
gamart. 
Sesyidva 

Tebervali-
dekemberi 

I-IV 
kvart.   

    benzini   1400         

    zeTi 100         

2 091 საწვავი 1500 
gamart. 
Sesyidva 

Tebervali-
dekemberi 

I-IV 
kvart.   

    223121   elenergiis xarji 300         
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3 093 
ელექტრო, სითბური, მზისა და 

ბირთვული ენერგია 
300 

gamart. 
Sesyidva 

Tebervali-
dekemberi 

I-IV 
kvart.   

    qloris mJava 21         

4 144 
მარილისა და სუფთა ნატრიუმის 

ქლორიდი 
21,00 

gamart. 
Sesyidva თებერვალი I kvart.   

    rezinis xelTaTmani 40         

    sportuli forma 2160         

5 184 
სპეციალური ტანსაცმელი და 

აქსესუარები 
2200 

gamart. 
Sesyidva 

Tebervali-
noemberi 

I-IV 
kvart.   

    kedlis saaTi 10         

6 185 
სამკაულები, საათები და მონათესავე 

ნივთები 
10 

gamart. 
Sesyidva 

marti I kvart.   

    საღებავი 100         

7 226 სარებავი 100 
gamart. 
Sesyidva 

marti I kvart.   

    faili 16         

    bloknoti 21         

    reveuli patara 40         

    sakancelario rveuli 15         

    brZanebis wigni 12         

    
korespodenciebis aRricxvis 
Jurnali 

48         

    
materialur faseulobaTa 
davTari 

2         

    mimd. angariSsworebis davTari 2         

    uwyisis formebi 10         

8 228 

ქაღალდის ან მუყაოს სარეგისტრაციო 

ჟურნალები/წიგნები, საბუღალტრო 

წიგნები, ფორმები და სხვა ნაბეჭდი 

საკანცელარიო ნივთები 

166 
gamart. 
Sesyidva 

Tebervali-
noemberi 

I-IV 
kvart.   

    sakanc. Jurnali 20         

    sakancelario dana 5         

    saqaRalde Taro 40         

    fanqari 9         

    markeri 8         

    saSleli 3         

    kalkulatori 50         

    faqsis qaRaldi 5         

    Wikarti 10,5         

    saxazavi 9         

    stikeri (saniSne qaRaldi) 10         

    stikeri (mwebavi) 12         

    antistepleri 4         

    wawuna 4         

    სტეპლერის ტყვიები 10         
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    სტეპლერი საშუალო 10         

    ბაინდერი 50         

    საქაღალდე (swrafCamkeri) 25         

    დირაკოლი 10         

    webo 5         

    koreqtori 7,5         

    beWdis baliSi 5         

    fanqris saTleli 5         

    burTuliani კალამი 30         

    burTuliani კალამი 6,9         

    skrepi 12         

    markeri 8         

    failebiani saqaRalde 12         

    magidis „nabori“ 15         

    qaRaldi sabeWdi AА4 80gr./500 160         

    qaRaldi saweri А4 45gr./200 30         

    qaRaldi mowmobebisaTvis 12         

    beWedi, Stampi 70         

9 301 
საოფისე მანქანები, კომპიუტერების, 

პრინტერების და ავეჯის გარდა 
672,9 

gamart. 
Sesyidva 

Tebervali-
noemberi 

I-IV 
kvart.   

    dvd diski 10         

    fleSmexsiereba 80         

    kaრtrijis SeZena 200         

    kompiuteris kompleqti 1500         

    kaრtrijis datumbva           

10 302 
კომპიუტერული მოწყობილობები და 

მარაგი 
1790 

gamart. 
Sesyidva 

Tebervali-
noemberi 

I-IV kvrt.   

    el. gamagrZelebeli 20         

    el. gamanawilebeli 15         

11 313 იზოლირებული მავთული და კაბელი 35 
gamart. 
Sesyidva 

Tebervali-
noemberi 

I-IV 
kvart.   

    elementi 3         

12 314 
აკუმულატორები, პირველადი 

ელემენტები და პირველადი ბატარეები 
3 

gamart. 
Sesyidva 

Tebervali- I kvart.   

    naTura 6         

13 315 
გასანათებელი მოწყობილობები და 

ელექტრონათურები 
6 

gamart. 
Sesyidva 

Tebervali-
noemberi 

I-IV 
kvart.   

    satelefono baraTebis SeZena 550         

14 317 
ელექტრონული, ელექტრომექანიკური 

და ელექტროტექნიკური მომარაგება 
550 

gamart. 
Sesyidva 

Tebervali-
noemberi 

I-IV 
kvart.   

    telefoni (stac.) 45         
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15 325 
სატელეკომუკნიკაციო 

მოწყობილობები და მარაგები 
45 

gamart. 
Sesyidva 

Tebervali- I kvart.   

    ხლორეთილი 120         

    ელასტიური ბინტი 35         

    ფასტუმ გელის მალამო 15         

    კაპსიკამის მალამო 15         

    ფინალგონის მალამო 17         

    ბინტი 10,5         

    მწვანე ბრილიანტი „ზელიონკა“ 7         

    იოდი 5         

    ბამბა 4         

    ბინტი დიდი 12         

    სანტავიკი 30         

    ნიშადურის სპირტი 4,5         

    ფურაცილინის ხსნარი 8         

    ციტრამონი 3         

    ბარალგინი 5         

    წყალბადის ზეჟანგი 10         

    ამპიცილინი 10         

    ბისეპტოლი 12         

    ვალერიანის წვეთები 4         

    კორვალოლი 4         

    სამედიცინო სპირტი 9         

16 331 samedicino xarji 340 
gamart. 
Sesyidva 

Tebervali-
noemberi 

I-IV 
kvart.   

    saponi 35         

    tualetis qaRaldi 36         

17 337 პირადი ჰიგიენის პროდუქტები 71 
gamart. 
Sesyidva 

Tebervali-
noemberi 

I-IV 
kvart.   

    saTadarigo nawilebi 200         

18 343 

ნაწილები და აქსესუარები 

სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათი 

ძრავებისათვის 

200 
gamart. 
Sesyidva 

Tebervali-
ivlisi 

I-III 
kvart.   

                

19 349 

სხვადასხვა სატრანსპორტო 

მოწყობილობები და სათადარიგო 

ნაწილები 

0 
gamart. 
Sesyidva 

Tebervali I kvart.   

    iatakis sawmendi joxi 5         

    kuTxis droSebi 120         

20 358 
ინდივიდუალური და დამხმარე 

მოწყობილობები 
125 

gamart. 
Sesyidva 

Tebervali-
noemberi 

I-IV 
kvart.   

    ფეხბურთის ბურთი 2750         

    კარის ბადე 300         

21 374 
სპორტული საქონელი და 

მოწყობილობები 
3050 

gamart. 
Sesyidva 

Tebervali-
noemberi 

I-IV 
kvart.   

    ფუნჯი 10         
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22 378 

ხელნაკეთობები და ხელოვნების 

ნივთების შესაქმნელად საჭირო 

მასალები 

10 
gamart. 
Sesyidva 

Tebervali-
noemberi 

I-IV 
kvart.   

    kompiuteris magida 150         

    samuSao magida 400         

    skami 500         

    sagorao savarZeli 150         

    magida misadgmeliT 500         

23 391 ავეჯი 1700 
gamart. 
Sesyidva 

ianvari-

თებერვალი 
I kvart.   

    makrateli 5         

    cocxi 50         

    ნაგვის ყუთი 30         

    aqandazi 6         

    Rrubeli 3         

24 392 ავეჯეულობა 94 
gamart. 
Sesyidva 

Tebervali-
noemberi 

I-IV 
kvart.   

    farda 100         

    tilo iatakis sawmendi 25         

    tilo magidis 10         

     minis sawmendi 8         

    fexsawmendi Teqa 10         

25 395 ქსოვილის ნივთები 153         

    macivari 600         

26 397 საოჯახო ტექნიკა 600 
gamart. 
Sesyidva 

ianvari-

თებერვალი 
I kvart.   

    sarecxi Jele 6         

    avejis sawmendi siTxe 10         

    tualetis sawmendi (ixvi) 39         

    WurWlis sarecxi saSualeba 7         

27 398 
საწმენდი და საპრიალებელი 

პროდუქტები 
62 

gamart. 
Sesyidva 

Tebervali-
noemberi 

I-IV 
kvart.   

    wylis xarji 200         

28 411 ბუნებრივი წყალი 200 
gamart. 
Sesyidva 

Tebervali-
noemberi 

I-IV 
kvart.   

    kondicioneri 700         

29 425 
გამაგრილებელი და სავენტილაციო 

მოწყობილობები 
700 

gamart. 
Sesyidva 

Tebervali-
noemberi 

I-IV 
kvart.   

    karada 600         

30 444 

სხვადასხვა ქარხნული წარმოების 

მასალა და მათთან დაკავშირებული 

საგნები 

600 
gamart. 
Sesyidva 

ianvari I kvart.   

    saketis gulari 10         

    karis saketi 105         

    boqlomi 15         
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31 445 

ხელსაწყოები, საკეტები, გასაღებები, 

ანჯამები, დამჭერები, ჯაჭვები და 

ზამბარები/რესორები 

130 
gamart. 
Sesyidva 

Tebervali-
noemberi 

I-IV 
kvart.   

    საღებავის გამხსნელი 10         

32 448 საღებავები, ლაქები, მასტიკები 10 
gamart. 
Sesyidva 

Tebervali-
noemberi 

I kvart.   

    kaრtrijis datumbva 120         

    kompiuteruli momsaxureba 100         

33 503 

პერსონალური კომპიუტერების, საოფისე 

აპარატურის, სატელეკომუნიკაციო და 

აუდიო - ვიზუალური მოწყობილობების 

შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და 

მათთან დაკავშირებული 

მომსახურებები 

220 
gamart. 
Sesyidva 

aprili-
ivlisi 

II-III 
kvart.   

    satelefono momsaxureba 300         

    internetmomsaxureba 880         

34 642 სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები 1180 
gamart. 
Sesyidva 

Tebervali-
dekemberi 

I-IV 
kvart.   

     bankis momsaxurebis xarji 150         

35 661 
საბანკო და საინვესტიციო 

მომსახურებები 
150 

gamart. 
Sesyidva 

ianvari-
dekemberi 

I-IV 
kvart.   

    სპორტღონისძიება 13500         

36 926 სპორტული მომსახურებები 13500 
gamart. 
Sesyidva 

ianvari-
dekemberi 

I-IV 
kvart.   

    SeSis daxerxva 60         

37 983 სხვა მომსახურებები 60 
gamart. 
Sesyidva 

oqtomberi IV kvart.   

    სულ 31053,9         

 

 

 

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს მიღებისთანავე. 

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით, ხობის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი: ქ. ხობი. ცოტნე დადიანის ქ. 

N192). 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N18 

2012 წლის 27 მარტი 

ქ. ხობი 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული ამორტიზებული ქონების ჩამოწერაზე თანხმობის 

მიცემის შესახებ 
 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის, „ადგილობრივი 

თვითმმართველი ერთეულის ქონების შესახებ“ საქართველოს კანონისა და ხობის 

მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 7 მარტის N215 წერილის შესაბამისად: 

1. მიეცეს თანხმობა ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობას ხობის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე 

რიცხული ამორტიზებული ქონების ჩამოწერაზე თანახმად დანართისა. 

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე. 

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით ხობის რაიონულ სასამართლოში  (მისამართი: ქ. ხობი, ცოტნე დადიანის ქ. 

N192) 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                             მამუკა ჭოხონელიძე 
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დანართი 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2012  წლის   27 მარტის  N18   განკარგულებისა 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული ჩამოსაწერ მატერიალურ-ფასეულობათა ნუსხა 

 

 

 

N დასახელება 
სარგებლობის 

უფლება 
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1.  
საყოფაცხოვრებო სახლი პირველი ხორგა  1 155 85.25 69.75 350 ჩამოსაწერი 

2.  
აბანო ნოჯიხევი  1 2773 104.91 2668.09 550 ჩამოსაწერი 

3.  
ფინური სახლი შუა ხორგა  1 4040 141.40 3898.60 1400 ჩამოსაწერი 

4.  
ფარდულის შენობა შავღელე  1 899 494.45 404.55 400 ჩამოსაწერი 

5.  
ასფალტირებული გზა პატარა ფოთი  1 8875 1420 7455 უვარგისი ჩამოსაწერი 

6.  
საყოფაცხოვრებო სახლი ქარიატა  1 4658 279.50 4378.50 850 ჩამოსაწერი 

7.  
საბავშვო ბაღი შუა ქვალონი  1 3847 230.81 3616.19 800 ჩამოსაწერი 

8.  სასოფლო კლუბი 

(სანადარაიო) 
ახალსოფელი  1 1303 31.28 1271.72 2000 ჩამოსაწერი 

9.  სანადარაიოს საბავშვო 

ბაღის შენობის ნაწილი 
ახალსოფელი  1 14090 338.16 13751.84 1800 ჩამოსაწერი 

10.  
კომპიუტერი გამგეობა 2008 1 1300 780 520 უვარგისი ჩამოსაწერი 
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საკრებულოს თავმჯდომარე                                            მამუკა ჭოხონელიძე 

11.  
კომპიუტერი გამგეობა 2006 1 1464 1464 - უვარგისი ჩამოსაწერი 

12.  
ციფრული ვიდეო კამერა გამგეობა 2008 1 910 275.73 634.27 უვარგისი ჩამოსაწერი 

13.  მობილური ტელეფონი 

„სამსუნგი“ 

ახალი ხიბულის 

თემის 

რწმუნებული 

2006 1 323 161.50 161.50 უვარგისი ჩამოსაწერი 

14.  მობილური ტელეფონი 

„სამსუნგი“ 

ქარიატის თემის  

რწმუნებული 
2006 1 490 245 245 უვარგისი ჩამოსაწერი 

15.  მობილური ტელეფონი 

„სამსუნგი“ 

ქალაქის 

სპეციალისტ კ. 

გოგენია 

2009 1 340 68 272 უვარგისი ჩამოსაწერი 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N19 

2012 წლის 27 მარტი 

ქ. ხობი 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკუთრებაში არსებული ძირითადი (განუსხვისებელი)  ქონების გადაცემაზე თანხმობის  

მიცემის შესახებ 
 

1. „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის და 

„ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ქონების შესახებ“ საქართველოს კანონის 

შესაბამისად, მიეცეს თანხმობა ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეს ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ძირითადი (განუსხვისებელი) ქონების სარგებლობის 

და საკუთრების უფლებით გადაცემის თაობაზე, თანახმად N1, N2 და N3 დანართებისა. 

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე. 

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით, ხობის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი: ქ. ხობი ცოტნე დადიანის 

ქ.#192). 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                             მამუკა ჭოხონელიძე 
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დანართი N1 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2012  წლის   27 მარტის  N19   განკარგულებისა 

 

 

საკუთრების უფლებით გადასაცემი ხობის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონება 

 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                            მამუკა ჭოხონელიძე 

N მისამართი დანიშნულება ფართი 
განკარგვის 

ფორმა 
მფლობელი 

1.   ახალი  ხიბულა არასასოფლო-სამეურნეო 6179 საკუთრება ფოთი-ხობის ეპარქია 
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დანართი N2 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2012  წლის  27 მარტის  N19   განკარგულებისა 

 

სარგებლობის უფლებით გადასაცემი ხობის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 

ძირითადი (განუსხვისებელი) ქონების ნუსხა 
 

N 

შ
ენ

ო
ბ

ი
ს 

დ
ას

ახ
ელ

ებ
ა 

მი
სა

მა
რ

თ
ი

 

ფ
არ

თ
ი

 (
კვ

.მ
.)

 

სა
რ

გ
ებ

ლ
ო

ბ
ი

ს 

ფ
ო

რ
მა

 

ორგანიზაცია, ვისაც გადაეცემა 

ქონება 

1.  საბავშო ბაგა-ბაღი ზემო ქვალონი 10823 უზუფრუქტი 

ა(ა)იპ ,, ხობის მუნიციპალიტეტის 

სკოლამდელი სააღმზრდელო 

გაერთიანება 

2.  საბავშო ბაგა-ბაღი ქარიატა 3453 უზუფრუქტი 

ა(ა)იპ ,, ხობის მუნიციპალიტეტის 

სკოლამდელი სააღმზრდელო 

გაერთიანება 

3.  საბავშო ბაგა-ბაღი საგვიჩიო 253500 უზუფრუქტი 

ა(ა)იპ ,, ხობის მუნიციპალიტეტის 

სკოლამდელი სააღმზრდელო 

გაერთიანება 

4.  საბავშო ბაგა-ბაღი პირველი მაისი 252511 უზუფრუქტი 

ა(ა)იპ ,, ხობის მუნიციპალიტეტის 

სკოლამდელი სააღმზრდელო 

გაერთიანება 

5.  საბავშო ბაგა-ბაღი ნოჯიხევი 6934 უზუფრუქტი 

ა(ა)იპ ,, ხობის მუნიციპალიტეტის 

სკოლამდელი სააღმზრდელო 

გაერთიანება 

6.  საბავშო ბაგა-ბაღი ნოჯიხევი 5138 უზუფრუქტი 

ა(ა)იპ ,, ხობის მუნიციპალიტეტის 

სკოლამდელი სააღმზრდელო 

გაერთიანება 

7.  
ხობის N1 საბავშო 

ბაგა-ბაღი 

ქ. ხობი ცოტნე 

დადიანის ქუჩა 
31210 უზუფრუქტი 

ა(ა)იპ ,, ხობის მუნიციპალიტეტის 

სკოლამდელი სააღმზრდელო 

გაერთიანება 

8.  
 ხობის N2 საბავშო 

ბაგა-ბაღი 

ქ. ხობი 

თავისუფლების 

ქუჩა 

55320 უზუფრუქტი 

ა(ა)იპ ,, ხობის მუნიციპალიტეტის 

სკოლამდელი სააღმზრდელო 

გაერთიანება 

9.  საბავშო ბაგა-ბაღი გურიფული 35100 უზუფრუქტი 

ა(ა)იპ ,, ხობის მუნიციპალიტეტის 

სკოლამდელი სააღმზრდელო 

გაერთიანება 

10.  საბავშო ბაგა-ბაღი ხამისქური 950 უზუფრუქტი 

ა(ა)იპ ,, ხობის მუნიციპალიტეტის 

სკოლამდელი სააღმზრდელო 

გაერთიანება 

11.  საბავშო ბაგა-ბაღი ხეთა 59888 უზუფრუქტი 

ა(ა)იპ ,, ხობის მუნიციპალიტეტის 

სკოლამდელი სააღმზრდელო 

გაერთიანება 

12.  საბავშო ბაგა-ბაღი ჭალადიდი 22984 უზუფრუქტი 

ა(ა)იპ ,, ხობის მუნიციპალიტეტის 

სკოლამდელი სააღმზრდელო 

გაერთიანება 

13.  საბავშო ბაგა-ბაღი 
პირველი 

ხორგა 
29704 უზუფრუქტი 

ა(ა)იპ ,, ხობის მუნიციპალიტეტის 

სკოლამდელი სააღმზრდელო 

გაერთიანება 

14.  საბავშო ბაგა-ბაღი საჯიჯაო 5532 უზუფრუქტი 
ა(ა)იპ ,, ხობის მუნიციპალიტეტის 

სკოლამდელი სააღმზრდელო 
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საკრებულოს თავმჯდომარე                                            მამუკა ჭოხონელიძე 

გაერთიანება 

15.  საბავშო ბაგა-ბაღი ახალსოფელი 14090 უზუფრუქტი 

ა(ა)იპ ,, ხობის მუნიციპალიტეტის 

სკოლამდელი სააღმზრდელო 

გაერთიანება 

16.  საბავშო ბაგა-ბაღი 
ახალი ხიბულა 

(ზუბი) 
8110 უზუფრუქტი 

ა(ა)იპ ,, ხობის მუნიციპალიტეტის 

სკოლამდელი სააღმზრდელო 

გაერთიანება 

17.  
ადმინისტრაციული    

შენობა 

ქ. ხობი ცოტნე 

დადიანის ქუჩა 

N188 

100 უზუფრუქტი 

შპს ,,აფხაზეთიდან იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა ხობის 

პოლიკლინიკა“ 
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დანართი N3 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2012  წლის   27 მარტის  N19   განკარგულებისა 

 

 

სარგებლობის უფლებით გადასაცემი, ხობის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული  

ძირითადი (განუსხვისებელი) ქონება 

 

N 
შენობის 

დასახელება 
მისამართი სართული 

ოთახის ფართი 

(კვ.მ) 

სარგებლობის 

ფორმა 

1. 
ადმინისტრაციული 

შენობა 

ქ. ხობი ცოტნე  

დადიანის ქ. N202 
I I 46.42 იჯარა 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                            მამუკა ჭოხონელიძე 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N20 

2012 წლის 27 მარტი 

ქ. ხობი 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირების საშტატო 

ნუსხისა და სახელფასო სარგოს შეთანხმების თაობაზე 

 

1. „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის  

შესაბამისად შეთანხმებულ იქნეს:    

ა) ა(ა)იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლის“ 2012 წლის  საშტატო ნუსხა და 

სახელფასო სარგო  თანახმად N1 დანართისა; 

 ბ) შპს „ხობი დასუფთავება და განათებას“ 2012 წლის საშტატო ნუსხა და სახელფასო სარგო 

თანახმად N2 დანართისა; 

გ) ა(ა)იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის პროფესიული სწავლების ცენტრის“ 2012 წლის   საშტატო 

ნუსხა და სახელფასო სარგო თანახმად N3 დანართისა; 

დ) ა(ა)იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბ „კოლხეთის“ 2012 წლის საშტატო 

ნუსხა და სახელფასო სარგო თანახმად N4 დანართისა; 

ე) ა(ა)იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლის“ 2012 წლის საშტატო ნუსხა და 

სახელფასო სარგო თანახმად N5 დანართისა; 

ვ) შპს „ხობის მოამბეს“ 2012 წლის საშტატო ნუსხა და სახელფასო სარგო თანახმად N6  

დანართისა; 

ზ) ა(ა)იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის“ 2012 წლის   

საშტატო ნუსხა და სახელფასო სარგო თანახმად N7 დანართისა; 

თ) ა(ა)იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანების“ 2012 წლის   

საშტატო ნუსხა და სახელფასო სარგო თანახმად N8 დანართისა; 

ი) ა(ა)იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის“ 2012 წლის საშტატო ნუსხა და 

სახელფასო სარგო  თანახმად N9 დანართისა; 

კ) ა(ა)იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის განათლების ცენტრის“ 2012 წლის საშტატო ნუსხა და 

სახელფასო სარგო თანახმად N10 დანართისა; 

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე. 

3. განკარგულება  შეიძლება  გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით, ხობის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი: ქ.  ხობი 

ცოტნე დადიანის ქ.  N192) 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                 მამუკა ჭოხონელიძე 
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დანართი N1 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2012  წლის   27 მარტის  N20  განკარგულებისა 

 
 

 

ა(ა)იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლის“ 

 საშტატო ნუსხა და სახელფასო სარგო 

 

 

N 
თანამდებობის 

დასახელება 

საშტატო 

ნუსხა 

სახელფასო 

სარგო 

1. დირექტორი 1 320 

2. დირექტორის მოადგილე 1 280 

3. ფინანსური მენეჯერი 1 260 

4. მზარეული 1 220 

5. მზარეულის თანაშემწე 1 210 

6. დამლაგებელი 1 120 

 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                 მამუკა ჭოხონელიძე 

შეთანხმებულია: 

ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს თავმჯდომარე 

მამუკა ჭოხონელიძე 

დამტკიცებულია: 

ა(ა)იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის  

სათნოების სახლის“ დირექტორი 

ქეთინო ბუკია   
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დანართი N2 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2012  წლის   27 მარტის  N20  განკარგულებისა 

 

 

 

შპს ,,ხობი დასუფთავება და განათების"  

 საშტატო ნუსხა და სახელფასო სარგო 
 

N 
თანამდებობის 

დასახელება 

საშტატო 

ნუსხა 

სახელფასო 

სარგო 

1.  დირექტორი 1 550 

2.  დირექტორის მოადგილე 1 370 

3.  ფინანსური მენეჯერი 1 360 

4.  იურისტი 1 360 

5.  მთავარი სპეციალისტი  4 360 

6.  სპეციალისტ–ოპერატორი 1 300 

 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                 მამუკა ჭოხონელიძე 

შეთანხმებულია: 

ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს თავმჯდომარე 

მამუკა ჭოხონელიძე 

დამტკიცებულია: 

შპს ,,ხობი დასუფთავება და 

 განათების"  დირექტორი 

ნუკრი წოწონავა   
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დანართი N3 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2012  წლის   27 მარტის  N20  განკარგულებისა 

 

 

შეთანხმებულია: 

ხობის მუნიციპალიტეტის 

 საკრებულოს თავმჯდომარე 

მამუკა ჭოხონელიძე 

 

დამტკიცებულია: 

ა(ა)იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის 

პროფესიული სწავლების ცენტრის"  

დირექტორი ნოზანა თათარიშვილი   

 
 

ა(ა)იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის პროფესიული სწავლების ცენტრის“ 

საშტატო ნუსხა და სახელფასო სარგო 

 

N 
თანამდებობის 

დასახელება 

საშტატო 

ნუსხა 

სახელფასო 

სარგო 

1.  დირექტორი 1 550 

2.  დირექტორის მოადგილე 1 370 

3.  ფინანსური მენეჯერი 1 360 

4.  იურისტი 1 350 

5.  მდივან-ოპერატორი 1 250 

6.  სპეციალისტი 2 240 

7.  მექანიკოსი 1 180 

8.  დარაჯი 2 180 

9.  დამლაგებელი 2 150 

10.  ინსტრუქტორი 5 250 

11.  პედაგოგი 5 250 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                 მამუკა ჭოხონელიძე 
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დანართი N4 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2012  წლის   27 მარტის  N20  განკარგულებისა 
 

 

ა(ა)იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბ - „კოლხეთის“ 

საშტატო ნუსხა და სახელფასო სარგო 
  

N თანამდებობის  დასახელება საშტატო ნუსხა სახელფასო სარგო 

1.  დირექტორი 1 400 

2.  დირექტორის მოადგილე 1 320 

3.  ფინანსური მენეჯერი 1 290 

4.  საქმის მწარმოებელი 1 230 

5.  იურისტი 1 240 

6.  შესყიდვების სპეციალისტი 1 230 

7.  სპეციალისტი 1 190 

8.  გუნდის უფროსი 1 330 

9.  მთავარი მწვრთნელი 1 1650 

10.  მწვრთნელი 1 330 

11.  II მწვრთნელი 1 330 

12.  სათადარიგო გუნდის მწვრთნელი 1 290 

13.  გუნდის ექიმი 1 240 

14.  სტადიონის მენეჯერი 1 190 

15.  ადმინისტრატორი 1 290 

16.  ავტომანქანის მძღოლი 0,5 350 

17.  ავტომანქანის მძღოლი 0,5 350 

18.  სტადიონის მუშა 1 230 

19.  ფორმის მრეცხავი 1 120 

20.  უსაფრთხოების ოფიცერი 1 200 

21.  დამლაგებელი 1 130 

22.  ფეხბურთელი  22 320,5 

23.  ფეხბურთელი სათადარიგო  10 99 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                        მამუკა ჭოხონელიძე 

შეთანხმებულია: 

ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს თავმჯდომარე 

მამუკა ჭოხონელიძე 

დამტკიცებულია: 

ა(ა)იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის 

საფეხბურთო კლუბ - „კოლხეთის“ 

დირექტორი კობა კობახიძე   
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დანართი N5 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2012  წლის   27 მარტის  N20  განკარგულებისა 

 

 

 

ა(ა)იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლის“ 

 საშტატო ნუსხა და სახელფასო სარგო 

 

 

   N თანამდებობის დასახელება საშტატო ნუსხა სახელფასო სარგო 

1.  დირექტორი 1 550 

2.  ფინანსური მენეჯერი 1 360 

3.  მდივან-ოპერატორი 1 260 

4.  სელექციონერი 1 300 

5.  უფროსი მწვრთნელი 1 300 

6.   მწვრთნელი 7,5 270 

7.  საქმის მწარმოებელი 0.5 200 

8.  მედდა 1 200 

9.  დარაჯი 1 200 

10.  დამლაგებელი 0.5 200 

 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                        მამუკა ჭოხონელიძე 

შეთანხმებულია: 

ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს თავმჯდომარე 

მამუკა ჭოხონელიძე 

დამტკიცებულია: 

ა(ა)იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის  

საფეხბურთო სკოლის"  დირექტორი 

ზურაბ ლატარია 
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დანართი N6 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2012  წლის   27 მარტის  N20  განკარგულებისა 

 

შპს „ხობის მოამბეს“ 

საშტატო ნუსხა და სახელფასო სარგო 

 

 

N თანამდებობის დასახელება საშტატო ნუსხა სახელფასო სარგო 

1.  დირექტორი 1 500 

2.  დირექტორის მოადგილე 1 470 

3.  რედაქტორი 1 450 

4.  ჟურნალისტი 2 270 

5.  სპეციალისტი 1 300 

6.  ფინანსური მენეჯერი 1 200 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                        მამუკა ჭოხონელიძე 

შეთანხმებულია: 

ხობის მუნიციპალიტეტის 

      საკრებულოს თავმჯდომარე 

მამუკა ჭოხონელიძე 

დამტკიცებულია: 

შპს „ხობის მოამბეს“ დირექტორი 

მერი ლაგვილავა 
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დანართი N7 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2012  წლის   27 მარტის  N20  განკარგულებისა 

 

 

ა(ა)იპ  „ხობის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის“ 

საშტატო ნუსხა და სახელფასო სარგო 
  

N თანამდებობის დასახელება საშტატო ნუსხა სახელფასო სარგო 

1.  დირექტორი 1 550 

2.  ფინანსური მენეჯერი 1 380 

3.  
დირექტორის მოადგილე (ექიმი 

პროფილაქტიკოსი) 
1 380 

4.  ეპიდემიოლოგი 1 380 

5.  ეპიდემიოლოგი /იმუნიზაცია/ 1 380 

6.  ეპიდემიოლოგის თანაშემწე 1 300 

7.  
იმუნოპროფილაკტიკის ლოჯისტიკაზე 

/ცივჯაჭვზე/ პასუხისმგებელი პირი 
1 350 

8.  ენტომოლოგი 1 350 

9.  პარაზიტოლოგი-ლაბორანტი 1 300 

10.  ინსტრუქტორ-ბონიფიკატორი 1 300 

11.  ეპიდემიოლოგ-პარაზიტოლოგი 1 380 

12.  ეკონომისტი 1 380 

13.  მძღოლი 1 220 

14.  მდივან-ოპერატორი 1 220 

15.  ინფორმაციაზე პასუხისმგებელი პირი 1 300 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                        მამუკა ჭოხონელიძე 

შეთანხმებულია: 

ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს თავმჯდომარე 

მამუკა ჭოხონელიძე 

დამტკიცებულია: 

ა(ა)იპ  „ხობის მუნიციპალიტეტის  

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის“ 

დირექტორი შორენა საბახტარაშვილი 
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დანართი N8 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2012  წლის   27 მარტის  N20  განკარგულებისა 

 

ა(ა)იპ  „ხობის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანების“ 

საშტატო ნუსხა და სახელფასო სარგო 

 

N თანამდებობის დასახელება საშტატო ნუსხა სახელფასო სარგო 

1.  გაერთიანების დირექტორი 1 550 

2.  დირექტორის მოადგილე 1 370 

3.  ფინანსური მენეჯერი 1 360 

4.  იურისტი 1 360 

5.  ბუღალტერი 1 260 

6.  მთავარი სპეციალისტი 1 360 

7.  მდივან-ოპერატორი 1 260 

8.  მთავარი სპეციალისტი 15 260 

9.  მთავარი სპეციალისტი 2 360 

10.  მთავარი სპეციალისტი 2 320 

11.  მთავარი სპეციალისტი 3 300 

12.  მთავარი სპეციალისტი 7 200 

13.  აღმზრდელ-მასწავლებელი 36 200 

14.  აღმზრდელ-მასწავლებელი 7 160 

15.  აღმზრდელის თანაშემწე 19,25 200 

16.  აღმზრდელის თანაშემწე 3,5 160 

17.  ძიძა-დამლაგებელი 4,5 200 

18.  ძიძა-სანიტარი 2,5 180 

19.  ექიმ-მედდა 3,5 160 

20.  მზარეული 12 200 

21.  მზარეული 3,5 160 

22.  მზარეულის თანაშემწე 3,5 200 

23.  მნე 3,5 170 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                          მამუკა ჭოხონელიძე 

შეთანხმებულია: 

ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს თავმჯდომარე 

მამუკა ჭოხონელიძე 

დამტკიცებულია: 

ა(ა)იპ  „ხობის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი 

სააღმზრდელო გაერთიანების“ დირექტორი 

მანანა წულეისკირი 
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დანართი N9 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2012  წლის   27 მარტის  N20  განკარგულებისა 

 

 

 

ა(ა)იპ  „ხობის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის“ 

საშტატო ნუსხა და სახელფასო სარგო 

შეთანხმებულია: 

ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს თავმჯდომარე 

მამუკა ჭოხონელიძე 

დამტკიცებულია: 

ა(ა)იპ  „ხობის მუნიციპალიტეტის კულტურის 

ცენტრის“დირექტორი 

ბეჟან ნადარაია 

 

N თანამდებობის დასახელება საშტატო ნუსხა სახელფასო სარგო 

1.  დირექტორი 1 550 

2.  მოადგილე 1 370 

3.  ფინანსური მენეჯერი 1 360 

4.  მთავარი სპეციალისტი 7 360 

5.  
ძუკუ ლოლუას სახლ-მუზეუმის 

დირექტორი 
1 350 

6.  სპეციალისტ-ოპერატორი 1 320 

7.  პროდიუსერი 1 360 

8.  იურისტი 1 360 

9.  სპეციალისტი 1 350 

10.  ლოტბარი 1 350 

11.  ქორეოგრაფი 1 250 

12.  ლოტბარი 1 200 

13.  ქორეოგრაფი 2 200 

14.  მომღერალი 12 220 

15.  ელ. გამნათებელი 1 320 

16.  სპეციალისტი 5 250 

17.  სპეციალისტი 21 220 

18.  სპეციალისტი 2 240 

19.  სამნეო ნაწილის გამგე 1 230 

20.  ტექნიკოსი 1 230 

21.  მძღოლი 1 230 

22.  სპეციალისტი 2 200 
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საკრებულოს თავმჯდომარე                          მამუკა ჭოხონელიძე 

23.  დამლაგებელი 3 200 

24.  ბიბლიოთეკარი 4 230 

25.  კომპლექტატორი 2 230 

26.  ბიბლიოგრაფი 1 230 

27.  ბიბლიოგრაფი 1 200 

28.  დარაჯი 2 200 

29.  დარაჯი 1 150 

30.  მეეზოვე 1 200 

31.  მეეზოვე 1 100 
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დანართი N10 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2012  წლის   27 მარტის  N20  განკარგულებისა 
 

 

ა(ა)იპ  „ხობის მუნიციპალიტეტის განათლების ცენტრის“ 

საშტატო ნუსხა და სახელფასო სარგო 

 

 N თანამდებობის დასახელება საშტატო ნუსხა სახელფასო სარგო 

1.  დირექტორი 1 550 

2.  მოადგილე 1 370 

3.  ფინანსური მენეჯერი 1 360 

4.  იურისტი 1 350 

5.  მდივან-ოპერატორი 1 320 

6.  მთარი სპეციალისტი 5 360 

7.  წამყვანი სპეციალისტი 1 300 

8.  სპეციალისტი 4,5 300 

9.  ინჟინერ-პროგრამისტი 1 300 

10.  დამლაგებელი 5 200 

11.  ლოგოპედი 0,5 220 

12.  
ფოლკლორისა და გამომოტყველებითი 

კითხვის წრე 
1 220 

13.  ნორჩ ქიმიკოსთა წრე 0,5 220 

14.  ნორჩ ფიზიკოსთა წრე 0,5 220 

15.  ინგლისური ენის  წრე 0,5 220 

16.  გერმანული ენის  წრე 0,5 220 

17.  ნორჩ ჟურნალისტთა წრე 0,5 220 

18.  ეკოლოგთა წრე 0,5 220 

19.  
ზოგადი უნარ-ჩვევების შემსწავლელთა 

წრე 
0,5 220 

20.  ნორჩ მხატვართა წრე 0,5 220 

21.  ჭადრაკის  წრე 0,5 220 

22.  ნორჩ დიზაინერთა წრე 0,25 240 

შეთანხმებულია: 

ხობის მუნიციპალიტეტის 

      საკრებულოს თავმჯდომარე 

მამუკა ჭოხონელიძე 

დამტკიცებულია: 

ა(ა)იპ  „ხობის მუნიციპალიტეტის 

 განათლების ცენტრის“დირექტორი 

ხათუნა ხორავა 
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23.  საზოგადოებრივი მეცნიერების წრე 0,25 240 

24.  
ხალხური და საესტრადო სიმღერების 

წრე 
0,25 240 

25.  მსოფლიო ხალხთა ცეკვის წრე 0,25 240 

26.  ქართული ხალხური ცეკვების წრე 0,25 240 

27.  ქართული ხალხური ცეკვების წრე 0,25 240 

28.  მნე-მუშა 1 200 

29.  დარაჯი 2 200 

30.  მასწავლებელი 15,5 141,8 

31.  სამეურნეო ნაწილის გამგე 1 200 

32.  სელექციონერი 1 300 

33.  უფროსი მწვრთნელ-მასწავლებელი 6 300 

34.  მწვრთნელ-მასწავლებელი 11 270 

35.  მედდა 2 200 

 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                              მამუკა ჭოხონელიძე 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N21 

2012 წლის 27 მარტი 

ქ. ხობი 
 

შპს „ხობი დასუფთავება და განათებას“  დაფუძნებისა და წესდების დამტკიცების შესახებ"  ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2008 წლის 28 თებერვლის N88 განკარგულებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე 

 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონისა და „მეწარმეთა 

შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად:  

1. „შპს „ხობი დასუფთავება და განათება“-ს დაფუძნებისა და წესდების დამტკიცების შესახებ“ 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2008 წლის 28 თებერვლის N88 განკარგულების დანართში 

შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:  

ა) განკარგულების დანართის პირველი მუხლის 1.6. პუნქტს დაემატოს შემდეგი რედაქციის ,,ზ“ 

ქვეპუნქტი:  

„ზ) საზოგადოების საწესდებო კაპიტალში არსებული ქონების მოვლა-პატრონობისთვის საჭირო 

საქმიანობის განხორციელება.“ 

ბ)  განკარგულების დანართის მე-2 მუხლის 2.2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„2.2. საზოგადოების საწესდებო კაპიტალი შეადგენს  1759186.5 ლარის ღირებულების ქონებას, 

კერძოდ: 
 

 დასახელება მოდელი რაოდენობა 
ფასი 

(ლარი) 

84.  სპეციალიზებული ა/მ ნაგავმზიდი „DAF“ AAS75PCA 1 95 000 

85.  სპეციალური ა/მ „ჟირაფი” CA1041K2612R5 1 60 000 

86.  მოტოროლერი ბორტიანი - „KEVESEKI” HF150ZH-2 3 12 000 

87.  ნაგვის კონტეინერი (120 ლიტრიანი)  20 2 400 

88.  ნაგვის კონტეინერი (240 ლიტრიანი)  150 27 000 

89.  ნაგვის კონტეინერი (50 ლიტრიანი)  250 20 000 

90.  მავთულბადე  40 მ 386 

91.  ლინოლიუმი „სანტა მარია”  1 3593,1 

92.  საახალწლო განათება „ფარდა“  25 12367,0 

93.  ნაძვის ხის მოსართავი  50 1045,0 

94.  ნაძვის ხის მოსართავი  50 5994,0 

95.  ასენიზაციის მანქანა gaz 53-19 1 14500 

96.  ტრაქტორი ბორტიანი 1PTC-2 1 8400 

97.  ნაძვის ხე  1 34600 

98.  ნაძვის ხის მოსართავი „ბაბთა“  3 660 

99.  ნაძვის ხის მოსართავი „ზარი“  71 3727.5 

100.  ნაძვის ხის მოსართავი „ბურთი“  54 2430 

101.  ნაძვის ხის მოსართავი „ბურთი“  73 3832,5 

102.  ნაძვის ხის კენწერო  1 300 

103.  მანათობელი გირლანდები  32 9960 

104.  ნაძვის ხის კონტროლიორი  1 584 

105.  საახალწლო განათება „ფარდა“ mitn 72-04 30 8655 

106.  საახალწლო განათება („ანგელოზები“)  25 16576 

107.  საახალწლო განათება „ბეთლემის ვარსკვლავი“  17 1832 
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108.  
საახალწლო განათება (მცირე ზომის 

„ანგელოზები“) 
 2 140,6 

109.  შადრევანი  1 183068,8 

110.  ტრანსფორმატორი  1 5370 

111.  სანათი SKY-HPG  4 1756 

112.  ჰალოგენური ნათურები  4 56 

113.  სანათი  - AK3004A   4 72 

114.  ტრანსფორმატორი  1 114 

115.  

გარე განათების ბოძები და სადენები (ქ. ხობი, 

კოლხეთის დასახლების შესასვლელიდან 

სოფელ პირველი მაისის ცენტრამდე) 

 95 33090 

116.  
გარე განათების ბოძები და სადენები (ქ. ხობი. 

ჭყონდიდელის ქუჩა)  
 25 3691 

117.  
გარე განათების ბოძები და სადენები (ქ. ხობი. 

კოსტავას და აღმაშენებლის ქუჩები) 
 47 7373 

118.  
გარე განათების ბოძები და სადენები (ქ. ხობი. 

რუსთაველის ქუჩა) 
 20 7111 

119.  
გარე განათების ბოძები და სადენები (ქ. ხობი 

ჭავჭავაძის ქუჩა) 
 34 10936 

120.  

გარე განათების ბოძები და სადენები  (ქ. ხობი. 

ცოტნე დადიანისა და სტალინის ქუჩის 

მიმდებარე სკვერის განათება) 

 29 26765 

121.  

გარე განათების ბოძები და სადენები -

ადმინისტრაციული  შენობის მინათება (ქ. 

ხობი. ცოტნე დადიანის ქუჩა N189)  

 38 2555 

122.  

გარე განათების ბოძები და სადენები -

ადმინისტრაციული  შენობის მინათება  (ქ. 

ხობი. ცოტნე დადიანის ქუჩა N185) 

 36 1843 

123.  
გარე განათების ბოძები და სადენები (ქ. ხობის 

ცენტრის განათება) 
 90 16465 

124.  
გარე განათების ბოძები და სადენები (ქ. ხობი 

სტალინის ქუჩა) 
 10 3774 

125.  
გარე განათების ბოძები და სადენები (სოფელ 

ნოჯიხევის ცენტრის განათება) 
 25 13508 

126.  
გარე განათების ბოძები და სადენები (სოფელ 

შუა ხორგის განათება) 
 14 7487 

127.  
გარე განათების ბოძები და სადენები (სოფელ 

ახალსოფლის განათება) 
 24 11119 

128.  
გარე განათების ბოძები და სადენები (სოფელ 

პატარა ფოთის განათება) 
 14 6063 

129.  
გარე განათების ბოძები და სადენები (სოფელ 

საგვიჩიოს განათება) 
 14 6173 

130.  
გარე განათების ბოძები და სადენები  (სოფელ 

ჭალადიდის  განათება) 
 45 17758 

131.  
გარე განათების ბოძები და სადენები (სოფელ 

საჯიჯაოს (გაღმა საჯიჯაო) განათება) 
 32 6409 

132.  
გარე განათების ბოძები და სადენები (სოფელ 

ქვემო ქვალონის  განათება) 
 33 16016 

133.  
გარე განათების ბოძები და სადენები (სოფელ 

ზემო ქვალონის განათება) 
 17 5386 

134.  
გარე განათების ბოძები და სადენები (სოფელ 

პირველი ხორგის ცენტრის განათება) 
 14 7601 

135.  
გარე განათების ბოძები და სადენები (სოფელ 

გურიფულის განათება) 
 10 5676 
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საკრებულოს თავმჯდომარე                             მამუკა ჭოხონელიძე 

136.  
გარე განათების ბოძები და სადენები (სოფელ 

თორსა -დღვაბის ცენტრის განათება) 
 11 4623 

137.  

გარე განათების ბოძები და სადენები (სოფელ 

თორსა-დღავაბა-ზუგდიდის მონაკვეთის 

განათება) 

 147 174809 

138.  მაღალი განათება (მდინარე  ხობის ხიდიდან 

მდინარე მუნჩიის ხიდამდე) 

 197 

215167 

 

 

139.  

სოფელ ნოჯიხევის ხარების დედათა 

მონასტრის  მისასვლელი გზის დაბალი 

განათება 

 14 23000 

140.  ქ. ხობში  ყაზბეგის ქუჩის განათება  13 2706 

141.  ქ. ხობში  აღმაშენებლის ქუჩის განათება  42 2457 

142.  
ქ. ხობში  ქაჯაიასა და 26 მაისის ქუჩის 

განათება 
 38 4457 

143.  ელ.განათება სენაკი-ხობის მონაკვეთზე  215 367680 

144.  სოფელ ბიის განათება  15 3500 

145.  სოფელ ყულევის განათება  49 16017 

146.  სოფელ ქარიატის განათება  10 5239 

147.  სოფელ ახალი ხიბულის ცენტრის განათება  65 20267 

148.  სოფელ საჯიჯაოს ცენტრის განათება  20 10243 

149.  სოფელ ხეთის განათება  83 28576 

150.  მინათების მძლავრი გასანათებელი ხელსაწყო   31 1495 

151.  ელექტრული სანათი („პლაფონი“) თეთრი 62 434 

152.  ელექტროსადენი (2X25) 200მ 120 

153.  ელექტროსადენი (2X1) 200მ 220 

154.  
საახალწლო განათების მოწყობილობა 

(„ეჟექტორი”) 
 20 120 

155.  სპილენძის მავთულის კოჭა („დროსელი“) 250 კვ. 20 360 

156.  
მძლავრი გასანათებელი ხელსაწყო 

(„პროჟექტორი“) 
თეთრი ნათურა150 კვ. 10 250 

157.   საახალწლო განათება „ ფარდა“ ზომით დაახლოებით 3X 0.5 36 3240 

158.  საახალწლო განათება - კომპოზიცია „ლოლო“ 3 გრძ.მ 12 1080 

159.  
საახალწლო განათება - „მორბენალი ფარდა 

ფიფქებით“ 
ზომით დაახლოებით 3X 0.8 36 5040 

160.  საახალწლო გირლიანდა, დიდი ბურთი 

მთვარე ვარსკვლავების 

ეფექტით არანაკლებ 20 სმ. 

დიამეტრი 

12 1020 

161.  
საახალწლო განათება -  „მორბენალი ფარდა“ 

(ჭრელი) 
ზომით დაახლოებით 3X 0.8 4 360 

162.  
საახალწლო ნაძვის ხის მოსართავი 

(„სტრინგი“) 

დიოდის ნათურით 

სირგრძით 20 მეტრი 
4 120 

163.  ელექტროსადენი აპპვ 2X2.5  ალუმინი 160 80 

164.  ელექტროსადენი პპვ 2 X 1.5 სპილენძი 150 105 

165.  პლასტმასის  დამჭერები პლასტმასის დამჭერი 72 360 

166.  
საახალწლო ნაძვის ხის მოსართავი („სტრინგი, 

ფარდა“) 

თეთრი, ზომით 

3 X 4 
10 1800 

84. ქ. ხობის ნაგავსაყრელი პოლიგონი  1 111023 

                                                                  სულ ჯამი 1759186.5 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N22 

2012 წლის 27 აპრილი 

ქ. ხობი 

 

 „ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 9 იანვრის N2 განკარგულებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე 

 

1. „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის  შესაბამისად, 

„ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი  შესყიდვების   გეგმის დამტკიცების  

შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 9 იანვრის N2 განკარგულებაში 

შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები: 

ა) განკარგულების პირველ დანართში შემცირდეს:  

925 ლარით - ქაღალდი საბეჭდი А4 80გრ./500 შეძენის ასიგნება; 3385 ლარით - 

ვიდეოკამერის შეძენის ასიგნება; 8750 ლარით - ახალი ხიბულის თემის ადმინისტრაციული 

შენობის სარემონტო სამუშაოების ასიგნება; 100 ლარით - კომპიუტერული მომსახურების 

ასიგნება; 1480 ლარით - შემხვედრი სპორტული ღონისძიებების ასიგნება; 
ბ) განკარგულების პირველ დანართში გადიდდეს:  

105 ლარით - კვების პროდუქტების შეძენის ასიგნება; 665 ლარით - ბეჭდებისა და შტამპების 

დამზადების ასიგნება; 65 ლარით - ფაქსიმილეს დამზადების ასიგნება; 100 ლარით - 

კარტრიჯის შეძენის ასიგნება; 1000 ლარით - მობილური ტელეფონების შეძენის ასიგნება; 

400 ლარით - საოფისე სავარძლის (მბრუნავი) შეძენის ასიგნება; 1750 ლარით - ავეჯის 

რემონტისა და დამზადების (სადურგლო ნაკეთობა) ასიგნება; 635 ლარით - ტრაფარეტების 

დამზადების ასიგნება; 88000 ლარით - ქ. ხობში ცოტნე დადიანის ქუჩა N238 მდებარე 

საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაციის სამუშაოების ასიგნება; 2350 ლარით - 

ახალი ხიბულის თემში ამბულატორიის რეაბილიტაციის სამუშაოების ასიგნება; 5250 

ლარით - ახალი ხიბულის თემში სასოფლო კლუბის რეაბილიტაციის სამუშაოების 

ასიგნება; 500 ლარით - წინანდალში ქართული ყველის ფესტივალზე მონაწილეთა 

ტრანსპორტირების ასიგნება; 355 ლარით - საგამოფენო ცენტრში ტურისტულ გამოფენაზე 

მონაწილეობის მისაღებად ფართის დაქირავების (,,ექსპო-ჯორჯია") ასიგნება; 250 ლარით - 

ახალი ხიბულის თემის ადმინისტრაციული შენობის სარემონტო სამუშაოების საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის ასიგნება; 500 ლარით - ახალი ხიბულის 

თემის ადმინისტრაციული შენობის სარემონტო სამუშაოები,  ობიექტის ექსპერტიზის 

ასიგნება; 2000 ლარით - ქ. ხობში ცოტნე დადიანის ქუჩა N238 მდებარე საცხოვრებელი 

სახლის სახურავის რეაბილიტაცია, ობიექტის ექსპერტიზის ასიგნება; 150 ლარით - ახალი 

ხიბულის თემში ამბულატორიის რეაბილიტაციის სამუშაოები, საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის ასიგნება; 250 ლარით - ახალი ხიბულის 

თემში სასოფლო კლუბის რეაბილიტაციის სამუშაოები, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენის ასიგნება; 520 ლარით - გამოფენისათვის ფოტოასლების 

გადაღების ასიგნება; 1000 ლარით - ქ. ხობში სტალინის ქ. N20-ში მდებარე საცხოვრებელი 

სახლის გარე კანალიზაციის დაზიანებული ქსელის რეაბილიტაციის სამუშაოების ასიგნება; 

150 ლარით - გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის 
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დაზიანებული ქსელების რეაბილიტაციის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენის ასიგნება; 
გ) განკარგულების პირველი პუნქტის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტებით განხორციელებული ცვლილებების 

გათვალისწინებით, დანართი 1 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 

„დანართი 1 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2012 წლის 9 იანვრის N2 განკარგულებისა 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების  

2012 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმა 

 

# 

და

ნაყ

ოფ

ის 

კო

დი 

დანაყოფის დასახელება 

სავარაუდ

ო 

ღირებუ

ლება 

შესყიდვი

ს 

საშუალე

ბა 

შესყიდვი

ს 

დაწყების 

სავარაუდ

ო ვადები 

შესყიდვი

ს 

ობიექტის 

მიწოდებ

ის 

სავარაუდ

ო ვადა 

შენი

შვნა 

    დეკორატიული მცენარე 1000     
I-II 

კვარტ. 
  

    გათბობის ხარჯი 5625     IV კვარტ.   

1 034 
მეტყევეობისა და ხე-ტყის 

პროდუქტები 
6625 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდ. 

მარტ-

ოქტომბე

რი 

I-IV 

კვარტ. 
  

    
ბენზინი 151200         

დიზელი 12936         

2 091 საწვავი 164136 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდ. 

იანვარ-

დეკემბერ

ი 

I-IV 

კვარტ. 
  

    ელექტროენერგიის ხარჯი 44544         

3 093 
ელექტრო, სითბური, მზისა და 

ბირთვული ენერგია 
44544 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერ

ი 

I-IV 

კვარტ. 
  

    ქლორის მჟავა 226         

4 144 
მარილისა და სუფთა ნატრიუმის 

ქლორიდი 
226,00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერ

ი 

I-IV 

კვარტ. 
  

    სახეხი 19         

5 148 
სხვადასხვა არალითონური 

მინერალური პროდუქტი 
19 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერ

ი 

I-IV 

კვარტ. 
  

    კვების პროდუქტები 105         

  158 სხვადასხვა კვების პროდუქტები 105 
გამარტ. 

შესყიდვა 
აპრილი II კვარტ.   

  

  სამხედრო ფორმა კომუფლირებული 205         

  ცეცხლგამძლე ფორმა 3600         

  სპეციალური ხელთათმანი (სამუშაო) 80         

  სამაშველო ხელთათმანი 180         

6 181 
სამუშაო ტანსაცმელი, 

სპეცტანსაცმელი და აქსესუარები 
4065 

გამარტ. 

შესყიდვა 

ივლის-

ნოემბერი 

III-IV 

კვარტ. 
  

    ქურთუკ-შარვალი 5520         
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დისპეჩერის ჟილეტი (,,სახელოს 

გარეშე") 
250         

  კეპი 315         

  წყალგაუმტარი პლაში 140         

7 182 გარე ტანსაცმელი 6225 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდ. 

ივლის-

ნოემბერი 

III-IV 

კვარტ. 
  

  
  მაისური 540         

              

8 183 სამოსი 540 
გამარტ. 

შესყიდვა 

ივლის-

ნოემბერი 

III-IV 

კვარტ. 
  

    

ხელთათმანი 94         

რეზინის ხელთათმანი 98         

სამაშველო ჩაფხუტი 440         

სახანძრო ჩაფხუტი 1380         

            

9 184 
სპეციალური ტანსაცმელი და 

აქსესუარები 
2012 

გამარტ. 

შესყიდვა 

ივლის-

ნოემბერი 

III-IV 

კვარტ. 
  

    კედლის საათი 60         

10 185 
სამკაულები, საათები და მონათესავე 

ნივთები 
60 

გამარტ. 

შესყიდვა 
მარტი I კვარტ.   

  

  
ფეხსაცმელი სამხედრო 

მაღალყელიანი 
493,5         

  სამუშაო ფეხსაცმელი 1200         

  
დისპეჩერებისათვის სამუშაო 

ფეხსაცმელი 
795         

  ჩექმა მაღალყელიანი  281,5         

              

11 188 ფეხსაცმელი 2770 
გამარტ. 

შესყიდვა 

ივლის-

ნოემბერი 

III-IV 

კვარტ. 
  

    საკადასტრო რუკების დამზადება 18000         

12 221 
ნაბეჭდი წიგნები, ბროშურები და 

საინფორმაციო ფურცლები 
18000 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდ. 

იანვარ-

დეკემბერ

ი 

I-IV 

კვარტ. 
  

    

„სსმ"-ში ნორმატიული აქტების 

გამოქვეყნების ხარჯები 
10000         

„24 საათი" 312         

„კვირის პალიტრა“ 104         

„ხობის მოამბე“ 4204,8         

„დედაქალაქი და რეგიონი“ 300         

„ეგრისის მაცნე“ 2500         

„ბიზნესი და კანონმდებლობა“ 120         

„ეკონომიკსი“ 36         

„სიტყვა და საქმე“           

„საქართველოს ეკონომიკა“ 108         

„საკანონმდებლო მაცნე“ 600         

გამოცემა ,,ფაქტები საქართველოს 

რეგიონები 2011" 
600         

გაზეთი nev georgia 500         

,,ტაბულა" 78         

            

13 222 
გაზეთები, სამეცნიერო ჟურნალები, 

პერიოდიკა და ჟურნალები 
19462,8 

გამარტ. 

შესყივდა 

იანვარ-

დეკემბერ

ი 

I-IV 

კვარტ. 
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ფაილი 872         

საქაღალდე (ცელულოიდის) 285         

დამჭერიანი საქაღალდე 79         

ბლოკნოტი 941         

რვეული პატარა 23         

საკანცელარიო რვეული 543         

ბრძანებების წიგნი 59         

კორესპონდენციის აღრიცხვის 

ჟურნალი 
406         

მატერიალურ ფასეულობათა 

დავთარი 
40         

მიმდინარე ანგარიშსწორების 

დავთარი (100 ფურცლიანი) 
30         

წიგნი მთავარი დავთარი 10         

            

14 228 

ქაღალდის ან მუყაოს სარეგისტრაციო 

ჟურნალები/წიგნები, საბუღალტრო 

წიგნები, ფორმები და სხვა ნაბეჭდი 

საკანცელარიო ნივთები 

3288 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერ

ი 

I-IV 

კვარტ. 
  

    

ფერადი ფლომასტერი 4         

საკანცელარიო ჟურნალი 155         

საკანცელარიო დანა 90         

საქაღალდე თარო 180         

ფანქარი 156         

მარკერი 228         

საშლელი 26,5         

ასაკინძი ლენტი 7         

საკანცელარიო ნივთების ჩასაწყობი 600         

კალკულატორი 665         

ფაქსის ქაღალდი 94         

კონვერტი  DL 150         

კონვერტი A4 107         

კონვერტი A5 70         

კონვერტი პატარა 10         

საქმის ყდა 35         

ჭიკარტი 38         

კლიპსი 199         

სახაზავი 45,1         

სტიკერი (სანიშნე ქაღალდი) 410         

სტიკერი (მწებავი) 335         

ანტისტეპლერი 61         

წაწუნა 4         

მაგიდის კალენდრის დაფა 48         

სკოჩი (დიდი) 95         

მაგიდის კალენდარი 191         

დასაწებებელი ლენტი 5         

სტეპლერის ტყვიები 289,1         

სტეპლერი პატარა 125         

სტეპლერი საშუალო 355         

სტეპლერი დიდი 155         

ბაინდერი 1425         

საქაღალდე (სწრაფჩამკერი) 420         

დირაკოლი 114         

დირაკოლი დიდი 50         
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წებო 290         

ქაღალდის სამაგრი 27,5         

კორექტორი 375         

ბეჭდის ბალიში 12         

ლენტი ოქმებისათვის 1         

ფანქრის სათლელი 35         

ბურთულიანი კალამი 533         

ბურთულიანი კალამი 193,5         

ქაღალდის სამაგრი (სკრეპი) 46,4         

ფაილებიანი საქაღალდე 621,5         

საფანქრე ჭიქა 10         

მაგიდის კომპლექტი 70         

ქაღალდი საბეჭდი А4 80გრ./500 10725         

ქაღალდი საწერი А4 45გრ./200 552         

ქაღალდი საწერი А3 40         

ქაღალდი მოწმობებისთვის 90         

ფერადი ქაღალდი 65         

საოქმე ქაღალდი 40         

ასლგადამღები 300         

ბეჭედი, შტამპი 510         

ფაქსიმილე 65         

მაგნიტური დაფა 100         

ქსეროქსი 2000         

ტუშის კალამი 202         

15 301 
საოფისე მანქანები, კომპიუტერების, 

პრინტერების და ავეჯის გარდა 
23845,6 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდ. 

იანვარ-

დეკემბერ

ი 

I-IV 

კვარტ. 
  

    

dvd დისკი 685         

cd  დისკი 287         

ფლეშმეხსიერება 835         

პრინტერი 400         

კარტ-რაიდერი 20         

სკანერი 41         

კომპიუტერის გარე მყარი დისკი 400         

„უპეეს“-ი 720         

კარტრიჯის შეძენა (LAZERJET 1020-

1005) 
5270         

ქსეროქსის კარტრიჯის შეძენა 2100         

კარტრიჯის (ფერადი) შეძენა 240         

კარტრიჯის შეძენა 1800         

საოფისე ტექნიკის სათადარიგო 

ნაწილების შეძენა 
1000         

კომპიუტერის კომპლექტი 26800         

            

16 302 
კომპიუტერული მოწყობილობები და 

მარაგი 
40598 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდ. 

იანვარ-

დეკემბერ

ი 

I-IV 

კვარტ. 
  

                

17 311 

ელექტრონული ძრავები, 

გენერატორები და 

ტრანსფორმატორები 

0         

    

ადაპტორი (დამცავი) 200         

ელექტროგადამყვანი (დიდი) 110         

,,სკოპი" სადენის სამაგრი 45         
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ავტომატური ამომმრთველი 100         

            

18 312 
ელექტროენერგიის გამანაწილებელი 

და საკონტროლო აპარატურა 
455 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერ

ი 

I-IV 

კვარტ. 
  

    

ელექტროგამაგრძელებელი 1128         

ელექტროგამანაწილებელი 231         

როზეტი 175         

ჩამრთველი 90         

            

19 313 
იზოლირებული მავთული და 

კაბელი 
1624 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერ

ი 

I-IV 

კვარტ. 
  

    

ელემენტი 116         

ელემენტი (მეგაფონის) 24         

ფოტოაპარატის ელემენტი 128         

20 314 

აკუმულატორები, პირველადი 

ელემენტები და პირველადი 

ბატარეები 

268 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერ

ი 

I-IV 

კვარტ. 
  

    

ნათურა 628         

წერტილოვანი ნათურა 200         

გარე განათების ნათურა 100         

            

21 315 
გასანათებელი მოწყობილობები და 

ელექტრონათურები 
928 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერ

ი 

I-IV 

კვარტ. 
  

    

ელექტროშედუღების ჩხირი 80         

საიზოლაციო ლენტი 9         

ელექტროინდიკატორი 15         

22 316 
ელეტრომოწყობილობები და 

აპარატურა 
104 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერ

ი 

I-IV 

კვარტ. 
  

    
სატელეფონო ბარათების შეძენა 21020         

კონდესატორი 200         

23 317 

ელექტრონული, 

ელექტრომექანიკური და 

ელექტროტექნიკური მომარაგება 

21220 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერ

ი 

I-IV 

კვარტ. 
  

    მობილური ტელეფონი 2660         

24 322 

რადიო-ტელეფონის, რადიო-

ტელეგრაფის, რადიო-მაუწყებლობის 

და სატელევიზიო გადამცემი 

აპარატურა 

2660 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერ

ი 

I-IV 

კვარტ. 
  

    

ვიდეოკასეტა 870         

გარე მიკროფონი 20         

შტატივი 150         

ვიდეოკამერა 115         

შტატივი 500         

ტელევიზორი 2000         

მიკროფონი 500         

ხელის რადიოსადგური 2400         

ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემა 10000         

ვიდეოტექნიკა 7000         
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25 323 

ტელე - და რადიომიმღებები და ხმის 

ან ვიდეო ჩამწერები ან 

რეპროდუქცირების აპარატურა 

23555 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერ

ი 

I-IV 

კვარტ. 
  

      0         

26 324 ქსელები 0         

  

  მოდემი (მაგთიფიქსის) 325         

  ტელეფონი (სტაციონარული) 395         

  
სატელიტური კავშირის 

მოწყობილობა 
10000         

  ტელეფონი (ეკრანით) 50         

  სატელიტური ანტენის რესივერი 60         

27 325 
სატელეკომუკნიკაციო 

მოწყობილობები და მარაგები 
10830 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერ

ი 

I-IV 

კვარტ. 
  

    

საპონი 148         

სარეცხი საპონი 45,2         

ტუალეტის ქაღალდი 310         

პირსახოცი 35         

            

28 337 პირადი ჰიგიენის პროდუქტები 538,2 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერ

ი 

I-IV 

კვარტ. 
  

  
  ავტომობილი (მსუბუქი) 155000         

  ავტომობილი (პიკაპი) 50000         

29 341 
ძრავიანი სატრანსპორტო 

საშუალებები 
205000 

ელექტრ. 

ტენდერი 

თებერვა

ლ-მარტი 
I კვარტ.   

    სათადარიგო ნაწილები 50590         

30 343 

ნაწილები და აქსესუარები 

სატრანსპორტო საშუალებებისა და 

მათი ძრავებისათვის 

50590 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერ

ი 

I-IV 

კვარტ. 
  

    პატარა მოტორიანი ნავი 4200         

31 345 გემები და ნავები 4200         

                

32 351 
საგანგებო სიტუაციებისა და 

უსაფრთხოების მოწყობილობები 
0         

    

იატაკის საწმენდი ჯოხი 240         

დროშა (საქართველოს) 520         

დროშა (ევროკავშირის) 360         

            

33 358 
ინდივიდუალური და დამხმარე 

მოწყობილობები 
1120 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერ

ი 

I-IV 

კვარტ. 
  

    
კოორდინატების დასადგენი 

ხელსაწყო  G.P.S. 
400         

34 381 
სანავიგაციო და მეტეოროლოგიური 

ხელსაწყოები 
400         

    

ციფრული ფოტოაპარატი 350         

ვიდეოპროექტორი           

ვიდეოპროექტორის ეკრანი 600         

            

35 386 ოპტიკური ხელსაწყოები 950 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერ

ი 

I-IV 

კვარტ. 
  

    რკინის კარადა 400         
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კომპიუტერის მაგიდა 360         

ტელევიზორის მაგიდა 150         

საოფისე თარო 320         

სამუშაო მაგიდა 500         

სავარძელი 500         

კომპიუტერის სკამი 640         

სკამი 5220         

ტახტი 300         

საოფისე სავარძელი (მბრუნავი) 3130         

ლეიბი 750         

ადიალა 100         

მაგიდა მისადგმელით 2500         

            

36 391 ავეჯი 14870 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერ

ი 

I-IV 

კვარტ. 
  

    

მაკრატელი 61         

სურათის ჩარჩო 150         

ყვავილის ქოთანი 130         

სათლი 110         

ცოცხი 1108         

აქანდაზი 70         

ღრუბელი 2,5         

სანთელი 10         

იატაკის ჯაგრისი 10         

ნაგვის ყუთი 616,2         

თეთრეულის კომპლექტი 600         

            

37 392 ავეჯეულობა 2867,7 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერ

ი 

I-IV 

კვარტ. 
  

    

ფარდა 200         

ხელსახოცი 169         

ტილო იატაკის საწმენდი 277,5         

ტილო მაგიდის 668         

მინის საწმენდი 221         

ფეხსაწმენდი თექა 140         

            

38 395 ქსოვილის ნივთები 1675,5 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერ

ი 

I-IV 

კვარტ. 
  

    

მაცივარი 300         

წყლის გამაცხელებელი (პორტერი) 150         

ელექროღუმელი (გამათბობელი) 60         

            

39 397 საოჯახო ტექნიკა 510 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერ

ი 

I-IV 

კვარტ. 
  

    

სარეცხი ჟელე 308         

ავეჯის საწმენდი სითხე 100         

სარეცხი სითხე (მჟავა) 64         

საცხი (იატაკის საპრიალებელი) 175         

ჟალუზის საწმენდი 55         

დეზოდორი 300         
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ტუალეტის საწმენდი (იხვი) 200         

            

40 398 
საწმენდი და საპრიალებელი 

პროდუქტები 
1202 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერ

ი 

I-IV 

კვარტ. 
  

  
  სასმელი წყლის შეზიდვა ყულევში 15000         

  წყლის ხარჯი 8990         

41 411 ბუნებრივი წყალი 23990 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარი-

დეკემბერ

ი 

I-IV 

კვარტ. 
  

  
  ჟალუზი 400         

  კონდიციონერი 1900         

42 425 
გამაგრილებელი და სავენტილაციო 

მოწყობილობები 
2300 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერ

ი 

I-IV 

კვარტ. 
  

    ელექტრობურღი 100         

43 431 სამთო მანქანები 100 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერ

ი 

I-IV 

კვარტ. 
  

    

ლურსმანი 15 

      

  

ლამინირებული პარკეტი 450   

      

44 441 
კონსტრუქციის მასალები და 

ანალოგიური ნივთები/საგნები 
465 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერ

ი 

I-IV 

კვარტ. 
  

  

  არქივის კებე (სადურგლო ნაკეთობა) 50         

  ტუმბოები (სადურგლო ნაკეთობა) 50         

  
დასადგამი თაროები (სადურგლო 

ნაკეთობა) 
220         

  კარები ხის (სადურგლო ნაკეთობა) 500         

  
არქივის თაროები (სადურგლო 

ნაკეთობა) 
1750         

  
ავეჯის რემონტი და დამზადება 

(სადურგლო ნაკეთობა) 
1750         

45 442 სტრუქტურული მასალები 4320 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

ივნისი 

I-II 

კვარტ. 
  

                

46 443 
კაბელი, მავთული და მათთან 

დაკავშირებული მასალები 
0         

    

კარადა 300         

წყლის ონკანი 240         

ლულა ა 51 მ 300         

ლულა ბ 51 მ 330         

ლულა ბ 51 მ გამრფქვევი 385         

რკინის კარადა 3000         

კარადა ხის 500         

დასაკეცი კიბე (სახანძრო) 650         

სახანძრო საიერიშო ჯოხკიბე 600         

ტრაფარეტები 635         

47 444 

სხვადასხვა ქარხნული წარმოების 

მასალა და მათთან დაკავშირებული 

საგნები 

6940 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

მაის-

სექტემბე

რი 

II-III 

კვარტ. 
  

    
კარის სახელური 410         

საკეტის გულარი 187,5         
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კარის საკეტი 2656         

ბოქლომი 166         

ბრტყელტუჩა 20         

სახრახნისი 30         

ჩაქუჩი 20         

ჭანჭიკი 10         

ელექტროშემდუღებელი აპარატი 450         

საღებავი 120         

            

48 445 

ხელსაწყოები, საკეტები, გასაღებები, 

ანჯამები, დამჭერები, ჯაჭვები და 

ზამბარები/რესორები 

4069,5 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

ივნისი 

I-II 

კვარტ. 
  

  

სოფელ ხამისკურის საბავშვო ბაღის 

მიშენების სამუშაოები 
38800         

სოფელ ხეთის საბავშვო ბაღის 

სახურავის რეაბილიტაცია 
48750         

სოფელ ახალსოფლის სანადარიოს 

უბნის საბავშვო ბაღის რემონტი 
14550         

სოფელ ახალსოფლის N1 საბავშვო 

ბაღის ოთახების რემონტი 
4800         

სოფელ ახალი ხიბულის სანადარაიოს 

უბნის გზის მოხრეშვა 
7700         

სოფელ ახალსოფლის სანადარიოს 

უბნის წყალსადენის სისტემის 

რეაბილიტაცია 

13600         

სოფელ გურიფულში სანიაღვრე 

არხის ამოწმენდა 
14550         

სოფელ პირველი მაისის ოქროს 

საწმისის უბანში სანიაღვრე არხის 

ამოწმენდა 

11640         

სოფელ ნოჯიხევის უბანში სანიაღვრე 

არხის ამოწმენდა 
11640         

სოფელ ძველ ხიბულაში 

ბუნებრივსაფარიანი მინისტადიონის 

მოწყობა 

          

ასფალტიანი ქუჩების მოვლა-შენახვა 30000         

მინისტადიონების მოვლა 15000         

დავით აღმაშენებლის ქუჩაზე 

წერეთლის ქუჩიდან დავით 

აღმაშენებლის პირველ ჩიხამდე 

სანიაღვრე არხის მოწყობა 

30700 
გარდამავ

ალი 
      

ქ. ხობში გურამიშვილის ქუჩაზე 

სანიაღვრე არხის მოწყობა 
21500 

გარდამავ

ალი 
      

სოფელ შუა ხორგაში მდ. ხობის 

მარცხენა სანაპიროზე 

ნაპირგამაგრების სამუშაოები 

160000 
გარდამავ

ალი 
      

გამგეობის ადმინისტრაციული 

შენობის პირველი სართულის და 

ფასადის რეაბილიტაცია 

          

ნაგავსაყრელთან მისასვლელი გზის 

რეაბილიტაცია  
25050         
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მუნიციპალიტეტის 

ავტომაგისტრალებზე 4 ცალი 

სიჩქარის მზომი რადარის 

დამონტაჟების სამუშაოები 

43920         

სოფ. პატარა ფოთში მდინარე რიონის 

მარჯვენა ნაპირზე 

წყალდიდობისაგან წარეცხილი 

დამბის ამაღლების სამუშაოები  

12130         

სოფ. საგვიჩიოს წყალსადენის შიდა 

ქსელის მოწესრიგების სამუშაოები  
4150         

სოფ. ახალი სოფლის სანადარაიოს 

უბნის წყალსადენის სისტემის 

რეაბილიტაცია   

18370         

ქ. ხობში ჭყონდიდელის ქუჩის 

მიმდებარე არხის ამოწმენდის, ერთი 

მილხიდის მოწყობისა და ერთი 

მილხიდის რეაბილიტაციის 

სამუშაოები   

19150         

კოსტავას ქუჩაზე სანიაღვრე 

სისტემის რეაბილიტაცია  
22710         

ყოფილი კერამიკული ქარხნის 

მიმდებარე ტერიტორიაზე არხის 

ამოწმენდა გაფართოებით და 

დამბის ამაღლება 

1900         

ახალი სასაფლაოს კეთილმოწყობის 

სამუშაოები  
30620         

სტიქიისაგან დაზიანებული 9 

აპრილის მემორიალის 

კეთილმოწყობის სამუშაოები  

1270         

ადმინისტრაციული შენობის (ძველი 

რაიკომის) ოთახების სარემონტო 

სამუშაოები 

18200         

ადმინისტრაციული შენობის 

(ყოფილი რაპოს) ოთახების 

სარემონტო სამუშაოები 

23200         

თორსის საბავშვო ბაღის 

კანალიზაციის რეაბილიტაცია   
6300         

პოლიციის რაიონული 

სამმართველოს ეზოს საფარის 

რემონტი 

5700         

ქ. ხობში სტალინის ქუჩის ასფალტ-

ბეტონის საფარის რეაბილიტაცია 
195400         

სახანძრო-სამაშველო სამსახურის 

ეზოში არსებული წყლის აუზის 

რეაბილიტაცია 

3250         

ძველი ხიბულის თემის შუა ჭალის 

და საქანთარიოს უბნის გზების 

რეაბილიტაცია 

19000         

ურთის მთაზე რადიომონიტორინგის 

სტაციონალურ სადგურთან 

მისასვლელი გზის ორმული შეკეთება 

25000         

ხამისქურის ცენტრის ტერიტორიაზე 

სანიაღვრე არხის ამოწმენდის 

სამუშაოები 

3000         
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ქ. ხობში დავით აღმაშენებლის ქუჩის 

III შესახვევში სანიაღვრე არხის 

რეაბილიტაციის სამუშაოები 

2750         

ქ. ხობში ცოტნე დადიანის ქუჩაზე 

ტროტუარების რეაბილიტაციის 

სამუშაოები 

255000         

ქ. ხობში ცოტნე დადიანის ქუჩა N238 

მდებარე საცხოვრებელი სახლის 

სახურავის რეაბილიტაცია 

88000         

            

49 452 

სამუშაოები მთლიანი ან 

ნაწილობრივი მშენებლობისათვის და 

სამოქალაქო მშენებლობის 

სამუშაოები 

1247300 
ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარი-

აგვისტო 

I-III 

კვარტ. 
  

    

გამგეობის ოთახების რემონტი           

სოფელ ახალი ხიბულის 

ადმინისტრაციული შენობის 

სარემონტო სამუშაოები 

20500         

ქვემო ქვალონის სკოლის ოთახებში 

საკვამურების მონტაჟი  
5300         

საჯიჯაოს N 1 სკოლის ოთახებში 

საკვამურების მონტაჟი  
4740         

პოლიციის რაიონული 

სამმართველოს ოთახების რემონტი 
2350         

50 453 სარემონტო-სამონტაჟო სამუშაოები 32890 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

აპრილი-

აგვისტო 

II-III 

კვარტ. 
  

    
უმწეოთა სასადილო დარბაზის 

იატაკის რეაბილიტაცია 
5700         

    

ახალი ხიბულის თემში 

ვეტამბულატორიის რეაბილიტაციის 

სამუშაოები 

2350         

    
ახალი ხიბულის თემში სასოფლო 

კლუბის რეაბილიტაციის სამუშაოები 
5250         

                

51 454 შენობის მოწყობის სამუშაოები 13300 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

აპრილი-

აგვისტო 

II-III  

კვარტ. 
  

  
  

ფინანსური ანალიზისა და 

ბუღალტრული პროგრამა 
1000         

              

52 484 

საქმიანი გარიგებებისა და პირადი 

ბიზნესის წარმართვის პროგრამული 

პაკეტები 

1000 
გამარტ. 

შესყიდვა 
ივნისი II კვარტ.   

                

53 489 
სხვადასხვა პროგრამული პაკეტები 

და კომპიუტერული სისტემები 
0         

    
მიმდინარე რემონტის ხარჯი 15100         

მანქანის რეცხვა 2040         

54 501 

სატრანსპორტო საშუალებებისა და 

მათთან დაკავშირებული 

მოწყობილობების შეკეთება, 

ტექნიკური მომსახურება და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები 

17140 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერ

ი 

I-IV 

კვარტ. 
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კარტრიჯის დოლურის გამოცვლა 400         

კარტრიჯის დატუმბვა 6425         

კომპიუტერული მომსახურება 7450         

55 503 

პერსონალური კომპიუტერების, 

საოფისე აპარატურის, 

სატელეკომუნიკაციო და აუდიო - 

ვიზუალური მოწყობილობების 

შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება 

და მათთან დაკავშირებული 

მომსახურებები 

14275 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერ

ი 

I-IV 

კვარტ. 
  

  

  კონდიციონერის მონტაჟი 400         

  კონდიციონერის რემონტი 2000         

  

ელექტრომოწყობილობების 

(კონდიციონერი, ტელევიზორი და 

ა.შ.) რემონტი 

1000         

              

56 507 
შენობის მოწყობილობების შეკეთება 

და ტექნიკური მომსახურება 
3400 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერ

ი 

I-IV 

კვარტ. 
  

                

57 555 
სასადილოებისა და საზოგადოებრივი 

კვების საწარმოების მომსახურებები 
0 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერ

ი 

I-IV 

კვარტ. 
  

  

  
მოსწავლეთა ლაშქრობები 

ღირსშესანიშნავ ადგილებში 
160         

  ექსკურსია ხობ-ყვარელი 2020         

  ექსკურსია ხობ-ყაზბეგი 2120         

  „პატრიოტი“ 1000         

  
ძეგლების მონიტორინგისთვის 

ტრანსპორტით მომსახურება 
400         

  

წინანდალში ქართული ყველის 

ფესტივალზე მონაწილეთა 

ტრანსპორტირება 

500         

  
გაწვევის ხარჯები (სატრანსპორტო 

მომსახურება) 
7600         

58 601 
საავტომობილო ტრანსპორტის 

მომსახურებები 
13800 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერ

ი 

I-IV 

კვარტ. 
  

    
წერილებთან დაკავშირებული 

საფოსტო მომსახურებები 
8870         

59 641 
საფოსტო და საკურიერო 

მომსახურებები 
8870 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერ

ი 

I-IV 

კვარტ. 
  

    
სატელეფონო მომსახურება 21176         

ფიჭური მომსახურება 12720         

60 642 სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები 33896 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერ

ი 

I-IV 

კვარტ. 
  

    ბანკის მომსახურების ხარჯი 4800         

61 661 
საბანკო და საინვესტიციო 

მომსახურებები 
4800 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერ

ი 

I-IV 

კვარტ. 
  

    
მანქანის დაზღვევა           

პირადი შემადგენლობის დაზღვევა 9900         
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62 665 
სადაზღვევო და საპენსიო 

მომსახურებები 
9900 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

თებერვა

ლი 

I-IV 

კვარტ. 
  

    

საგამოფენო ცენტრში ტურისტულ 

გამოფენაზე მონაწილეობის 

მისაღებად ფართის დაქირავება 

(,,ექსპო-ჯორჯია") 

355         

  703 უძრავი ქონების სააგენტოების 355         

    

სოფელ შუა ხორგაში მდინარე ხობის 

მარცხენა სანაპიროზე 

ნაპირგამაგრების სამუშაოების 

ზედამხედველობის მომსახურება 

1840     I კვარტ.   

            

63 712 
არქიტეტქტურული და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები 
1840 

გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარი I კვარტ.   

    

გამგეობის ოთახების რემონტის 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

          

სოფელ ახალი ხიბულის 

ადმინისტრაციული შენობის 

სარემონტო სამუშაოების საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 

შედგენა 

1000         

სოფელ ახალი ხიბულის 

ადმინისტრაციული შენობის 

სარემონტო სამუშაოების საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 

შედგენა,  ობიექტის ექსპერტიზა 

500         

პოლიციის რაიონული 

სამმართველოს ოთახების რემონტის 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

150         

ქ. ხობში მრავალსართულიანი 

საცხოვრებელი სახლების (ცოტნე 

დადიანის N236 და N238, 

ჭყონდიდელის N6) სახურავების 

რეაბილიტაციის სამუშაოების  

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

5000         

ქ. ხობში მრავალსართულიანი 

საცხოვრებელი სახლების (ცოტნე 

დადიანის N236 და N238, 

ჭყონდიდელის N6) სახურავების 

რეაბილიტაციის სამუშაოების 

ობიექტის ექსპერტიზა 

          

დამხმარე ნაგებობის რეაბილიტაციის 

სამუშაოების  საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 

შედგენა 

          

სოფელ ხამისკურის საბავშვო ბაღის 

მიშენების სამუშაოების  საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 

შედგენა 

1200         
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სოფელ ხეთის საბავშვო ბაღის 

სახურავის რეაბილიტაციის 

სამუშაოების  საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 

შედგენა 

1250         

სოფელ ახალსოფლის სანადარიოს 

უბნის საბავშვო ბაღის რემონტის 

სამუშაოების  საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 

შედგენა 

450         

სოფელ ახალსოფლის N1 საბავშვო 

ბაღის ოთახების რემონტის 

სამუშაოების  საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 

შედგენა 

200         

სოფელ ახალი ხიბულის სანადარაიოს 

უბნის გზის მოხრეშვის სამუშაოების  

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

300         

სოფელ გურიფულში სანიაღვრე 

არხის ამოწმენდის სამუშაოების  

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

450         

სოფელ პირველი მაისის ოქროს 

საწმისის უბანში სანიაღვრე არხის 

ამოწმენდის სამუშაოების  

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

360         

სოფელ ნოჯიხევის უბანში სანიაღვრე 

არხის ამოწმენდის სამუშაოების  

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

360         

ქ. ხობში გურამიშვილის ქუჩაზე 

სანიაღვრე არხის მოწყობის 

სამუშაოების ობიექტის ექსპერტიზა 

900         

სოფელ ძველ ხიბულაში 

ბუნებრივსაფარიანი მინისტადიონის 

მოწყობის სამუშაოების  საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 

შედგენა 

          

მეცნიერებისათვის აქამდე უცნობ 

უმნიშვნელოვანეს ისტორიულ 

ძეგლებზე - წ. მ. სოფიას ეკლესია, 

,,ნასკადუ", ,,ჯეგეთა", ხობისწყლის 

უცნობი ნაგებობა, საადამიოს 

,,კურკუცია", ჯახუთის ციხის 

არქეოლოგიური ნამოსახლარები - 

დაზვერვითი სამუშაოების ჩატარება 

20000         

ხობის ტაძრის გალავნის შიდა 

ტერიტორიისა და ტაძრის 

ჩრდილოეთით გამოვლენილი 

უცნობი ნაგებობის არქეოლოგიური 

შესწავლა 

4000         
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გამგეობის ადმინისტრაციული 

შენობის პირველი სართულის და 

ფასადის რეაბილიტაცის სამუშაოების  

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

          

გამგეობის ადმინისტრაციული 

შენობის პირველი სართულის და 

ფასადის რეაბილიტაცია, ობიექტის 

ექსპერტიზა 

          

ნაგავსაყრელთან მისასვლელი გზის 

რეაბილიტაცის სამუშაოების  

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

1350         

ნაგავსაყრელთან მისასვლელი გზის 

რეაბილიტაცია,  ობიექტის 

ექსპერტიზა 

600         

სოფ. პატარა ფოთში მდინარე რიონის 

მარჯვენა ნაპირზე 

წყალდიდობისაგან წარეცხილი 

დამბის ამაღლების სამუშაოები,  

ობიექტის ექსპერტიზა  

350         

სოფ. საგვიჩიოს წყალსადენის შიდა 

ქსელის მოწესრიგების სამუშაოები,  

ობიექტის ექსპერტიზა   

200         

სოფ. ახალი სოფლის სანადარაიოს 

უბნის წყალსადენის სისტემის 

რეაბილიტაცია,  ობიექტის 

ექსპერტიზა   

530         

ქ. ხობში ჭყონდიდელის ქუჩის 

მიმდებარე არხის ამოწმენდის, ერთი 

მილხიდის მოწყობისა და ერთი 

მილხიდის რეაბილიტაციის 

სამუშაოები,  ობიექტის ექსპერტიზა   

550         

კოსტავას ქუჩაზე სანიაღვრე 

სისტემის რეაბილიტაცის 

სამუშაოების  საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 

შედგენა 

1250         

კოსტავას ქუჩაზე სანიაღვრე 

სისტემის რეაბილიტაცია,  ობიექტის 

ექსპერტიზა   

540         

ახალი სასაფლაოს კეთილმოწყობის 

სამუშაოების  საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 

შედგენა  

1650         

ახალი სასაფლაოს კეთილმოწყობის 

სამუშაოები,  ობიექტის ექსპერტიზა  
730         

ადმინისტრაციული შენობის (ძველი 

რაიკომის) ოთახების სარემონტო 

სამუშაოების  საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 

შედგენა 

1250         

ადმინისტრაციული შენობის (ძველი 

რაიკომის) ოთახების სარემონტო 

სამუშაოები,  ობიექტის ექსპერტიზა  

550         
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ადმინისტრაციული შენობის 

(ყოფილი რაპოს) ოთახების 

სარემონტო სამუშაოების  

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

1250         

ადმინისტრაციული შენობის 

(ყოფილი რაპოს) ოთახების 

სარემონტო სამუშაოები,  ობიექტის 

ექსპერტიზა  

550         

თორსის საბავშვო ბაღის 

კანალიზაციის რეაბილიტაცია,  

ობიექტის ექსპერტიზა   

200         

ქვემო ქვალონის სკოლის ოთახებში 

საკვამურების მონტაჟი, საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 

შედგენა  

300         

ქვემო ქვალონის სკოლის ოთახებში 

საკვამურების მონტაჟი,  ობიექტის 

ექსპერტიზა  

200         

საჯიჯაოს N 1 სკოლის ოთახებში 

საკვამურების მონტაჟი, საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 

შედგენა  

260         

საჯიჯაოს N 1 სკოლის ოთახებში 

საკვამურების მონტაჟი,  ობიექტის 

ექსპერტიზა  

200         

ქ. ხობში სტალინის ქუჩის ასფალტ-

ბეტონის საფარის რეაბილიტაციის 

სამუშაოების საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციაში 

ცვლილებების შეტანა 

1200         

ქ. ხობში სტალინის ქუჩის ასფალტ-

ბეტონის საფარის რეაბილიტაციის 

სამუშაოები, ობიექტის ექსოპერტიზა 

3400         

დავით აღმაშენებლის ქუჩაზე 

წერეთლის ქუჩიდან დავით 

აღმაშენებლის პირველ ჩიხამდე 

სანიაღვრე არხის მოწყობა, ობიექტის 

ექსპერტიზა 

500         

პოლიციის რაიონული 

სამმართველოს ეზოს საფარის 

რემონტი, საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 

შედგენა 

300         

სახანძრო-სამაშველო სამსახურის 

ეზოში არსებული წყლის აუზის 

რეაბილიტაცია, საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 

შედგენა 

250         

ძველი ხიბულის თემის შუა ჭალის 

და საქანთარიოს უბნის გზების 

რეაბილიტაცია, საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 

შედგენა 

1000         
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ქ. ხობში დავით აღმაშენებლის ქუჩის 

III შესახვევში სანიაღვრე არხის 

რეაბილიტაციის სამუშაოები, 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

250         

ქ. ხობში ცოტნე დადიანის ქუჩაზე 

ტროტუარების რეაბილიტაციის 

სამუშაოები, საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 

შედგენა 

5000         

ქ. ხობში ცოტნე დადიანის ქუჩაზე 

ტროტუარების რეაბილიტაციის 

სამუშაოები, ობიექტის ექსპერტიზა 

5000         

უმწეოთა სასადილო დარბაზის 

იატაკის რეაბილიტაცია, საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 

შედგენა 

300         

ქ. ხობში ცოტნე დადიანის ქუჩა N 238 

მდებარე საცხოვრებელი სახლის 

სახურავის რეაბილიტაცია, ობიექტის 

ექსპერტიზა 

2000         

ახალი ხიბულის თემში 

ვეტამბულატორიის რეაბილიტაციის 

სამუშაოები, საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 

შედგენა 

150         

ახალი ხიბულის თემში სასოფლო 

კლუბის რეაბილიტაციის 

სამუშაოები, საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 

შედგენა 

250         

ხობის მუნიციპალიტეტის 

უცხოენოვანი ტურისტული რუკა-

გზამკვლევის შედგენა 

3000         

64 713 საინჟინრო მომსახურებები 71230 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერ

ი 

I-IV 

კვარტ. 
  

    კოდექსის განახლება 1560         

65 723 მონაცემთა ბაზების მომსახურება 1560 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერ

ი 

I-IV 

კვარტ. 
  

  
  ინტერნეტმომსახურება 9986         

  ვებგვერდის ხარჯი 2030         

66 724 ინტერნეტმომსახურებები 12016 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერ

ი 

I-IV 

კვარტ. 
  

    

სავალდებულო აუდიტი 7000         

სხვადასხვა აუდიტორული 

მომსახურება 
5000         

67 792 
საბუღალტრო, აუდიტორული და 

ფისკალური მომსახურებები 
12000 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერ

ი 

I-IV 

კვარტ. 
  

    
ამბულატორიული პროგრამის 

მართვა 
4320         
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68 794 

ბიზნესთან და მენეჯმენტთან 

დაკავშირებული კონსულტაციები და 

მომსახურებები 

4320 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერ

ი 

I-IV 

კვარტ. 
  

    
ფოტოასლების გადაღება 

გამოფენისთვის 
520         

  795 საკანცელარიო მომსახურებები 520         

    დაცვის ხარჯები 57700         

69 797 

გამოძიებასთან და 

უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული 

მომსახურებები 

57700 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერ

ი 

I-IV 

კვარტ. 
  

    

კორესპონდენციების აღრიცხვის 

ჟურნალის დაბეჭდვა 
544         

ხობზე საინფორმაციო ალმანახის 

ბეჭდვა 
1000         

მშენებლობის ნებართვის ბლანკების 

ბეჭდვა 
150         

ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა აქტების 

ბეჭდვა 

500         

ხანძრების აღრიცხვის ჟურნალი 50         

შემოსული ინფორმაციის აღრიცხვის 

ჟურნალი 
50         

საბავშვო და სამკურნალო 

დაწესებულებებში ღამის საათებში 

მყოფ ადამიანთა აღრიცხვის 

ჟურნალი 

50         

სახანძრო უსაფრხოების ჟურნალი 80         

შემოსული განცხადებების აღრიცხვის 

ჟურნალი 
15         

გასული დოკუმენტაციების 

აღრიცხვის ჟურნალი 
15         

შემოსული დოკუმენტაციების 

აღრიცხვის ჟურნალი 
15         

სამსახურის წიგნი 350         

კავშირგაბმულობის საშუალებების 

აღრიცხვის ჟურნალი 
15         

სახანძრო-სამაშველო დანაყოფში 

მომხდარი ჯგუფური, 

მძიმეშედეგიანი უბედური 

შემთხვევების აღრიცხვის ჟურნალი 

15         

რადიაციის დროს სახანძრო-

სამაშველო სამსახურის პ/შ მუშაობის 

აღრიცხვის ჟურნალი 

15         

გასვლის რაიონში გადაკეტილი 

გზების, წყალმომარაგების აღრიცხვის 

ჟურნალი 

25         

ობიექტების ექსპლოატაციის 

შეჩერების ჟურნალი 
25         

ხანძრების და წვის აღრიცხვის 

ჟურნალი 
30         

სახანძრო უსაფრთხოების 

დარღვევების აღრიცხვის ჟურნალი 
25         

ტექნიკური შეიარაღების გამოცდების 

აღრიცხვის ჟურნალი 
50         
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სამაშველო შეიარაღების გამოცდების 

აღრიცხვის ჟურნალი 
50         

ტელეფონოგრამის წიგნი 50         

ხანძრის ქრობის ოპერატიული გეგმა-

ბარათი 
369         

ხანძრის ქრობის ოპერატიული 

ბარათი 
369         

საინფორმაციო ბუკლეტების 

დაბეჭდვა 
30000         

სიგელების, მოწმობების და 

სუვენირების დამზადება 
1000         

70 798 
ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული 

მომსახურებები 
34857 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერ

ი 

I-IV 

კვარტ. 
  

    

ახალგაზრდული დღეების ჩატარება 762         

მოსწავლე-ახალგაზრდობის 

შემოქმედებითი კონფერენცია 
736         

ინტელექტ-შოუ 2012 1220         

მოსწავლეთა თვითმმართველობის 

წარმომადგენლებთან კონფერენცია 

„მე ვაზროვნებ, მე ვქმნი“ 

340         

საახალწლო ღონისძიება 

სოციალურად დაუცველი 

ბავშვებისათვის 

2000         

ხალხური პოეზიის ნიმუშების 

გამოვლენა 
210         

შემოქმედი ოჯახების გამოვლენა და 

მათთან შეხვედრა 
760         

საანგარიშო სტენდური კონფერენცია, 

გამოფენა 
300         

71 799 
სხვადასხვა საქმიანობები და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები 
6328 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

აპრილ-

ნოემბერი 

II-IV 

კვარტ. 
  

    სუპერ-ფინის კურსები 1200         

72 805 სატრენინგო მომსახურებები 1200 
გამარტ. 

შესყიდვა 
მარტი I კვარტ.   

    გაწვევის საექიმო კომისია 1000         

73 851 
ჯანდაცვის სამსახურის 

მომსახურებები 
1000 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერ

ი 

I-IV 

კვარტ. 
  

    ვეტერინარიის ხარჯები 10000         

74 852 ვეტერინალური მომსახურებები 10000 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერ

ი 

I-IV 

კვარტ. 
  

    ნაგავსაყრელის მოვლა-შენახვა           

75 905 
ნარჩენებთან და ნაგავთან 

დაკავშირებული მომსახურებები 
0 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერ

ი 

I-IV 

კვარტ. 
  

    არქივის მომსახურება 6000         

76 925 

ბიბლიოთეკების, არქივების, 

მუზეუმებისა და სხვა კულტურული 

დაწესებულებების მომსახურებები 

6000 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერ

ი 

I-IV 

კვარტ. 
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რუსული აგრესიის შედეგად 

ტრაგიკულად დაღუპული 

რეზერვისტის დათა ხურცილავას 

სახელობის თასის გათამაშება მინი 

ფეხბურთში 

537         

ხობის მუნიციპალიტეტის 

პირველობა მაგიდის ჩოგბურთში 

(ჭაბუკები-გოგონები) საჯარო 

სკოლებს შორის 

437         

ხობის მუნიციპალიტეტის 

პირველობა  საჯარო სკოლებს შორის 

ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში 

(ყოფილი მწვრთნელის რომან 

გულიაშვილის სახელობის თასზე) 

312         

ხობის მუნიციპალიტეტის 

პირველობა  ქართულ ჭიდაობაში 
312         

ხობის მუნიციპალიტეტის 

პირველობა  ფეხბურთში 
4321         

რუსული აგრესიის შედეგად 

ტრაგიკულად დაღუპული 

რეზერვისტის გოგა ბერაიას 

სახელობის თასის გათამაშება მინი 

ფეხბურთში 

527         

ხობის მუნიციპალიტეტის 

პირველობა საჯარო სკოლებს შორის 

„მხიარულ სტარტებში“ 

3600         

სპორტული გეიმ-შოუ ,,გუნდი" 

საჯარო სკოლებს შორის 
10000         

ხობის მუნიციპალიტეტის საჯარო 

სკოლების პირველობა მძლეოსნობაში 
383         

რუსული აგრესიის შედეგად 

ტრაგიკულად დაღუპული 

რეზერვისტის ზვიად დათუაშვილის 

სახელობის თასის გათამაშება 

ფეხბურთში 

627         

რუსული აგრესიის შედეგად 

ტრაგიკულად დაღუპული 

რეზერვისტების გოგა ჭითანავასა და 

ლევან ტურავას სახელობის თასის 

გათამაშება მინი ფეხბურთში 

477         

ხობის მუნიციპალიტეტის 

პირველობა ნარდში მიძღვნილი გოგი 

ბუკიას ხსოვნისადმი 

675         

2004 წელს საქართველოს 

ტერიტორიალური 

მთლიანობისათვის ბრძოლაში (შიდა 

ქართლი) დაღუპული კობა 

შუბითიძის სახელობის თასის 

გათამაშერბა ფეხბურთში 

637         

ხობის მუნიციპალიტეტის 

პირველობა ფრენბურთში 
458         
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ხობის მუნიციპალიტეტის 

პირველობა წარმოება-

დაწესებულებებს შორის რამაზ 

კიტიას სახელობის თასზე მინი-

ფეხბურთში 

627         

ხობის მუნიციპალიტეტის საჯარო 

სკოლების პირველობა ფეხბურთში 
647         

რუსული აგრესიის შედეგად 

ტრაგიკულად დაღუპული 

რეზერვისტის მიხეილ იოსავას 

სახელობის ტურნირი ბილიარდში 

524         

შემხვედრი ღონისძიებები 

(სპორტული ღონისძიებები) 
2520     

I-IV 

კვარტ. 
  

77 926 სპორტული მომსახურებები 27621 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

თებერვა

ლ-

ნოემბერი 

    

    ასოციაციების საწევრო 1800         

78 981 
საწევრო ორგანიზაციების 

მომსახურებები 
1800 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერ

ი 

I-IV 

კვარტ. 
  

      2375191,3         

79   სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 907986,38 
გამარტ. 

შესყიდვა 

მარტი-

მაისი   

  

  

  

საგვიჩიოს პირველ უბანში 

სტადიონის კეთილმოწყობის 

სამუშაოები 

1606,48 
      

  

საგვიჩიოს პირველ უბანში 

სტადიონის კეთილმოწყობის 

სამუშაოები, საპროექტო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

80,32   

  

საგვიჩიოს მეორე უბანში საყანე 

ფართობების შემოკავება 
15525,9   

საგვიჩიოს მეორე უბანში საყანე 

ფართობების შემოკავება, საპროექტო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

776,3   

  

ქვ. ქვალონის გიმოზგონჯილის 

უბანში გზის ორმული შეკეთება 
18652,38   

ქვ. ქვალონის გიმოზგონჯილის 

უბანში გზის ორმული შეკეთება 
932,62   

  

ქვ. ქვალონის გვიმარონის უბანში 

სანიაღვრე არხის ამოწმენდა 
13090,41   

ქვ. ქვალონის გვიმარონის უბანში 

სანიაღვრე არხის ამოწმენდა, 

საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა 

654,52   

  

ქვ. ქვალონის ბულიშის უბანში საყანე 

ფართობების შემოკავება 
14380   

ქვ. ქვალონის ბულიშის უბანში საყანე 

ფართობების შემოკავება, საპროექტო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

719   

  

ქვ. ქვალონის დურღენას უბანში გზის 

ორმული შეკეთება 
19112,21   

ქვ. ქვალონის დურღენას უბანში გზის 

ორმული შეკეთება, საპროექტო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

955,61   
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ქვ. ქვალონის ჭითაუშქურის უბანში 

სანიაღვრე არხის ამოწმენდა 
9788,86   

ქვ. ქვალონის ჭითაუშქურის უბანში 

სანიაღვრე არხის ამოწმენდა, 

საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა 

489,44   

  

პატარა ფოთში საბავშვო ბაღის 

რემონტი 
15049,25   

პატარა ფოთში საბავშვო ბაღის 

რემონტი, საპროექტო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

752,46   

  

პატარა ფოთში სტადიონის 

კეთილმოწყობა 
12953,33   

პატარა ფოთში სტადიონის 

კეთილმოწყობა, საპროექტო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

647,67   

  

შავღელეში წყალსადენის 

გამრიცხველიანება 
11236,37   

შავღელეში წყალსადენის 

გამრიცხველიანება, საპროექტო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

561,82   

  

შავღელეში წყალსადენის 

რეაბილიტაცია  
13973,25   

შავღელეში წყალსადენის 

რეაბილიტაცია, საპროექტო 

დოკუმენტაციის შედგენა  

698,66   

  

პირვ. გურიფულის უბანში სანიაღვრე 

არხის ამოწმენდა 
4348,3   

პირვ. გურიფულის უბანში სანიაღვრე 

არხის ამოწმენდა, საპროექტო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

217,41   

  

პირვ. გურიფულის უბანში 

სასაფლაოს მიმდებარე ტერიტორიის 

სანიაღვრე არხის ამოწმენდა 

9514,34   

პირვ. გურიფულის უბანში 

სასაფლაოს მიმდებარე ტერიტორიის 

სანიაღვრე არხის ამოწმენდა, 

საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა 

475,72   

  

მეორე გურიფულის უბანში გზის 

ორმული შეკეთება 
3330,34   

მეორე გურიფულის უბანში გზის 

ორმული შეკეთება, საპროექტო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

166,52   

  

მეორე გურიფულის უბანში 

სანიაღვრე არხის ამოწმენდა 
11864,95   

მეორე გურიფულის უბანში 

სანიაღვრე არხის ამოწმენდა, 

საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა 

593,25   

  

ახ. სოფლის ცენტრის უბანში ხიდის 

მოწყობა 
16774,29   

ახ. სოფლის ცენტრის უბანში ხიდის 

მოწყობა, საპროექტო დოკუმენტაციის 

შედგენა 

838,71   

  

ახ. სოფლის გაღმა პირვ. ხორგის 

უბანში სანიაღვრე არხის მოწყობა 

(საშონიოს უბანი) 

7363,83   
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ახ. სოფლის გაღმა პირვ. ხორგის 

უბანში სანიაღვრე არხის მოწყობა 

(საშონიოს უბანი), საპროექტო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

368,19   

  

ახ. სოფლის გაღმა პირვ. ხორგის 

უბანში სანიაღვრე არხის მოწყობა  
4761,9   

ახ. სოფლის გაღმა პირვ. ხორგის 

უბანში სანიაღვრე არხის მოწყობა, 

საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა  

238,1   

  

ახ. სოფლის გაღმა პირვ. ხორგის 

უბანში მინი სტადიონის 

კეთილმოწყობის სამუშაოები 

6666,67   

ახ. სოფლის გაღმა პირვ. ხორგის 

უბანში მინი სტადიონის 

კეთილმოწყობის სამუშაოები, 

საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა 

333,33   

  

ჭალადიდის საბაჟოს უბანში საყანე 

ფართობების შემოკავება 
26000   

ჭალადიდის საბაჟოს უბანში საყანე 

ფართობების შემოკავება, საპროექტო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

1300   

  

ჭალადიდის საღვამიჩაოს უბანში 

საყანე ფართობების შემოკავება 
22282,15   

ჭალადიდის საღვამიჩაოს უბანში 

საყანე ფართობების შემოკავება, 

საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა 

1114,11   

  

ჭალადიდის საჭოჭუოს უბანში გზის 

რეაბილიტაცია 
12549,52   

ჭალადიდის საჭოჭუოს უბანში გზის 

რეაბილიტაცია, საპროექტო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

627,48   

  

ნოჯიხევის უბანში საბავშვო ბაღის 

კეთილმოწყობა 
7237,81   

ნოჯიხევის უბანში საბავშვო ბაღის 

კეთილმოწყობა, საპროექტო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

361,89   

  

ნოჯიხევის უბანში რკინაბეტონის 

ხიდის მოწყობა 
6407,71   

ნოჯიხევის უბანში რკინაბეტონის 

ხიდის მოწყობა, საპროექტო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

320,39   

  

ნოჯიხევის უბანში სანიაღვრე არხის 

მოწყობა  
7726,95   

ნოჯიხევის უბანში სანიაღვრე არხის 

მოწყობა, საპროექტო დოკუმენტაციის 

შედგენა  

386,35   

  

ნოჯიხევის დასახლების უბანში 

საბავშვო ბაღში სასმელი წყლის ჭის 

მოწესრიგება 

2857,14   

ნოჯიხევის დასახლების უბანში 

საბავშვო ბაღში სასმელი წყლის ჭის 

მოწესრიგება, საპროექტო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

142,86   

  
ნოჯიხევის დასახლების უბანში 

წყალსადენი ქსელის მოწყობა 
3238,1   
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ნოჯიხევის დასახლების უბანში 

წყალსადენი ქსელის მოწყობა, 

საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა 

161,9   

  

ნოჯიხევის დასახლების უბანში გზის 

ორმული შეკეთება 
3904,76   

ნოჯიხევის დასახლების უბანში გზის 

ორმული შეკეთება, საპროექტო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

195,24   

  

ნოჯიხევის ზენის უბანში გზის 

ორმული შეკეთება 
9523,81   

ნოჯიხევის ზენის უბანში გზის 

ორმული შეკეთება, საპროექტო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

476,19   

  

ნოჯიხევის კუთხე ნოჯიხევის უბანში 

გზის ორმული შეკეთება 

ასფალტობეტონით 

37041,11   

ნოჯიხევის კუთხე ნოჯიხევის უბანში 

გზის ორმული შეკეთება 

ასფალტობეტონით, საპროექტო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

1852,07   

  

ნოჯიხევის კუთხე ნოჯიხევის 

ხიდბოგირის შეკეთება 
1956,2   

ნოჯიხევის კუთხე ნოჯიხევის 

ხიდბოგირის შეკეთება, საპროექტო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

97,8   

  

ხეთის წყალსადენის სათაო 

ნაგებობისა და ქსელის 

სარეაბილიტაციო სამუშაოები 

89631,76   

ხეთის წყალსადენის სათაო 

ნაგებობისა და ქსელის 

სარეაბილიტაციო სამუშაოები, 

საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა 

4481,59   

  

პირვ. მაისის ბულიწყუს უბანში 

გზების ორმული შეკეთება 
24534,29   

პირვ. მაისის ბულიწყუს უბანში 

გზების ორმული შეკეთება, 

საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა 

1226,71   

  

პირვ. მაისის ბულიწყუს უბანში 

ხიდბოგირების მოწყობა 
6000   

პირვ. მაისის ბულიწყუს უბანში 

ხიდბოგირების მოწყობა, საპროექტო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

300   

  

პირვ. მაისის ბულიწყუს უბანში 

სანიაღვრე არხის ამოწმენდა 
5714,29   

პირვ. მაისის ბულიწყუს უბანში 

სანიაღვრე არხის ამოწმენდა, 

საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა 

285,71   

  

პირვ. მაისის საკვიკვინიოს უბანში 

გზების ორმული შეკეთება 
9523,81   

პირვ. მაისის საკვიკვინიოს უბანში 

გზების ორმული შეკეთება, 

საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა 

476,19   

  
პირვ. მაისის ჭიხუს უბანში გზების 

ორმული შეკეთება 
7640,96   
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პირვ. მაისის ჭიხუს უბანში გზების 

ორმული შეკეთება, საპროექტო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

382,05   

  

საჯიჯაოს ზენის უბნის სანიაღვრე 

არხის ამოწმენდა 
2095,69   

საჯიჯაოს ზენის უბნის სანიაღვრე 

არხის ამოწმენდა, საპროექტო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

104,78   

  

საჯიჯაოს ზენის უბნის საყანე 

ფართობების შემოკავება 
20922,42   

საჯიჯაოს ზენის უბნის საყანე 

ფართობების შემოკავება, საპროექტო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

1046,12   

  

საჯიჯაოს ზენის უბნის ხიდ-ბოგირის 

მოწყობა 
3872,75   

საჯიჯაოს ზენის უბნის ხიდ-ბოგირის 

მოწყობა, საპროექტო დოკუმენტაციის 

შედგენა 

193,64   

  

საჯიჯაოს გაღმა საჯიჯაოს უბნის 

გზის რეაბილიტაცია 
3158,45   

საჯიჯაოს გაღმა საჯიჯაოს უბნის 

გზის რეაბილიტაცია, საპროექტო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

157,925   

  

საჯიჯაოს გაღმა საჯიჯაოს ცენტრის 

უბნის გზის რეაბილიტაცია 
12442,5   

საჯიჯაოს გაღმა საჯიჯაოს ცენტრის 

უბნის გზის რეაბილიტაცია, 

საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა 

622,13   

  

საჯიჯაოს ზუბის უბნის სანიაღვრე 

არხის ამოწმენდა 
6602,71   

საჯიჯაოს ზუბის უბნის სანიაღვრე 

არხის ამოწმენდა, საპროექტო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

330,14   

  

საჯიჯაოს ზუბის უბნის საყანე 

ფართობთან მისასვლელი გზის 

რეაბილიტაცია 

9644,9   

საჯიჯაოს ზუბის უბნის საყანე 

ფართობთან მისასვლელი გზის 

რეაბილიტაცია, საპროექტო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

482,25   

  

საჯიჯაოს ჯაპიშაქრის  უბნის ხიდ-

ბოგირის მოწყობა 
4431,37   

საჯიჯაოს ჯაპიშაქრის  უბნის ხიდ-

ბოგირის მოწყობა, საპროექტო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

221,57   

  

საჯიჯაოს ჯაპიშაქრის  უბნის გზის 

რეაბილიტაცია 
4480,75   

საჯიჯაოს ჯაპიშაქრის  უბნის გზის 

რეაბილიტაცია, საპროექტო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

224,04   

  

საჯიჯაოს ჯაპიშაქრის  უბნის 

მოსაცდელის მოწყობა 
6381,02   

საჯიჯაოს ჯაპიშაქრის  უბნის 

მოსაცდელის მოწყობა, საპროექტო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

319,05   
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ხამისქურის ხამისქურის უბნის 

ცენტრის კეთილმოწყობა 
4763,9   

ხამისქურის ხამისქურის უბნის 

ცენტრის კეთილმოწყობა, საპროექტო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

236,1   

  

ხამისქურის ხამისქურის უბნის 

წყალსადენის რეაბილიტაცია  
14457,28   

ხამისქურის ხამისქურის უბნის 

წყალსადენის რეაბილიტაცია, 

საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა  

722,86   

  

ხამისქურის ხამისქურის უბნის 

მოსაცდელის მოწყობა 
6666,67   

ხამისქურის ხამისქურის უბნის 

მოსაცდელის მოწყობა, საპროექტო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

333,33   

  

ხამისქურის საკუკაოს უბნის საყანე 

ფართობების შემოკავება 
5714,29   

ხამისქურის საკუკაოს უბნის საყანე 

ფართობების შემოკავება, საპროექტო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

285,71   

  

ხამისქურის საქირიოს უბნის 

წყალსადენის ქსელის მოწყობა 
14285,71   

ხამისქურის საქირიოს უბნის 

წყალსადენის ქსელის მოწყობა, 

საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა 

714,29   

  

თორსის თორსის უბნის გზის 

ორმული შეკეთება 
7051,87   

თორსის თორსის უბნის გზის 

ორმული შეკეთება, საპროექტო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

352,59   

  

თორსის თორსის უბნის წყალსადენის 

რეაბილიტაცია  
9523,81   

თორსის თორსის უბნის წყალსადენის 

რეაბილიტაცია, საპროექტო 

დოკუმენტაციის შედგენა  

476,19   

  

თორსის დღვაბის უბნის გზის 

ორმული შეკეთება 
12644,76   

თორსის დღვაბის უბნის გზის 

ორმული შეკეთება, საპროექტო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

632,24   

  

თორსის საბუკიოს უბნის სანიაღვრე 

არხის ამოწმენდა 
8602,86   

თორსის საბუკიოს უბნის სანიაღვრე 

არხის ამოწმენდა, საპროექტო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

430,14   

  

ზემო ქვალონის წყალსადენის 

რეაბილიტაცია 
25037,75   

ზემო ქვალონის წყალსადენის 

რეაბილიტაცია, საპროექტო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

1251,89   

  
ძვ. ხიბულის საღურწკაიოს უბნის 

წყალსადენის რეაბილიტაცია  
3714,29   
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ძვ. ხიბულის საღურწკაიოს უბნის 

წყალსადენის რეაბილიტაცია, 

საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა  

185,71   

  

ძვ. ხიბულის საყურაშვილოს უბნის 

გზის ორმული შეკეთება 
5928,99   

ძვ. ხიბულის საყურაშვილოს უბნის 

გზის ორმული შეკეთება, საპროექტო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

296,45   

  

ძვ. ხიბულის საღურწკაიო-

საჯაკონიოს უბნის ხიდბოგირის 

შეკეთება 

5809,52   

ძვ. ხიბულის საღურწკაიო-

საჯაკონიოს უბნის ხიდბოგირის 

შეკეთება, საპროექტო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

290,48   

  

ძვ. ხიბულის საჯაკონიოს უბნის 

წყალსადენის ავზის შეძენა და 

მონტაჟი 

3285,71   

ძვ. ხიბულის საჯაკონიოს უბნის 

წყალსადენის ავზის შეძენა და 

მონტაჟი, საპროექტო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

164,29   

  

შუა ხორგის გამოღმა შუა ხორგის 

გზის ორმული შეკეთება 
16163,81   

შუა ხორგის გამოღმა შუა ხორგის 

გზის ორმული შეკეთება, საპროექტო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

808,19   

  

შუა ხორგის გაღმა შუა ხორგის გზის 

ორმული შეკეთება 
14356,79   

შუა ხორგის გაღმა შუა ხორგის გზის 

ორმული შეკეთება, საპროექტო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

717,84   

  

შუა ხორგის ყორათის უბნის 

სანიაღვრე არხის ამოწმენდა 
9369,52   

შუა ხორგის ყორათის უბნის 

სანიაღვრე არხის ამოწმენდა, 

საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა 

468,48   

  

ბიის ცენტრის უბნის ბონდის ხიდის 

სარემონტო სამუშაოები 
14977   

ბიის ცენტრის უბნის ბონდის ხიდის 

სარემონტო სამუშაოები, საპროექტო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

748,85   

  

ბიის საშონიოს უბნის წყალსადენის 

რეაბილიტაცია  
7574,29   

ბიის საშონიოს უბნის წყალსადენის 

რეაბილიტაცია, საპროექტო 

დოკუმენტაციის შედგენა  

378,71   

  

ბიის ზემო ბიის უბნის გზის ორმული 

შეკეთება 
2442,86   

ბიის ზემო ბიის უბნის გზის ორმული 

შეკეთება, საპროექტო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

122,14   

  

ახ. ხიბულის ცენტრის უბნის მინი 

სტადიონის კეთილმოწყობის 

სამუშაოები 

15207,49   
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ახ. ხიბულის ცენტრის უბნის მინი 

სტადიონის კეთილმოწყობის 

სამუშაოები, საპროექტო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

760,37   

  

ახ. ხიბულის გაშფერდის უბნის გზის 

რეაბილიტაცია ი. კობახიძის ქუჩაზე 
16989,52   

ახ. ხიბულის გაშფერდის უბნის გზის 

რეაბილიტაცია ი. კობახიძის ქუჩაზე, 

საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა 

849,48   

  

ახ. ხიბულის ზუბის უბნის 

წყალსადენის რეაბილიტაცია  
16738,1   

ახ. ხიბულის ზუბის უბნის 

წყალსადენის რეაბილიტაცია, 

საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა  

836,9   

  

ქარიატის გაღმა ქარიატის უბნის 

კლუბის სარემონტო სამუშაოები 
29026,19   

ქარიატის გაღმა ქარიატის უბნის 

კლუბის სარემონტო სამუშაოები, 

საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა 

1451,31   

  

პირვ. ხორგის გამოღმა პირვ. ხორგის 

უბნის ცენტრის კეთილმოწყობის 

სამუშაოები 

17491,43   

პირვ. ხორგის გამოღმა პირვ. ხორგის 

უბნის ცენტრის კეთილმოწყობის 

სამუშაოები, საპროექტო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

874,57   

  

ყულევის წყლის ავზების შეძენა და 

მონტაჟი 
5428,61   

ყულევის წყლის ავზების შეძენა და 

მონტაჟი, საპროექტო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

271,43   

  

ყულევის სანიაღვრე არხის 

რეაბილიტაცია 
3701,9   

ყულევის სანიაღვრე არხის 

რეაბილიტაცია, საპროექტო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

185,1   

        

                

80   

საქართველოს მთავრობის 

განკარგულებით გამოყოფილი 

(გამარტივებული შესყიდვა) 

0         

                

                

                

81   
სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი 

თანხებით 
7310,00         

  

  

ქ. ხობის N 1 ბაგა-ბაღის 

წყალმომარაგების სისტემის 

რეაბილიტაცია 

1500 
გამარტ. 

შესყიდვა 

თებერვა

ლი 
I კვარტ.   

  

ქ. ხობში ფოთის ქუჩაზე სანიაღვრე 

არხის ამოწმენდის სამუშაოების 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

150 
გამარტ. 

შესყიდვა 
მარტი I კვარტ.   
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ბუნებიდან მგლის 8 ინდივიდის 

ამოღების ღონისძიებატა 

უზრუნველსაყოფად 

2640 
გამარტ. 

შესყიდვა 

მარტი-

დეკემბ. 

I-IV 

კვარტ. 
  

  

გამგეობის შენობის წყალმომარაგება-

კანალიზაციის სისტემის 

რეაბილიტაციის სამუშაოები 

1670 
გამარტ. 

შესყიდვა 
მარტი I კვარტ.   

  

გამგეობის შენობის წყალმომარაგების 

სისტემისათვის წყალსაქაჩი ტუმბოს 

შეძენა 

200 
გამარტ. 

შესყიდვა 
მარტი I კვარტ.   

  

ქ. ხობში სტალინის ქ. #20-ში 

მდებარე საცხოვრებელი სახლის 

გარე კანალიზაციის დაზიანებული 

ქსელის რეაბილიტაციის სამუშაოები 

1000 
გამარტ. 

შესყიდვა 
აპრილი II კვარტ.   

  

გამგეობის ადმინისტრაციული 

შენობნის წყალმომარაგებისა და 

კანალიზაციის 

დაზიანებულიქსელების 

რეაბილიტაციის სამუსაოების 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

150 
გამარტ. 

შესყიდვა 
აპრილი II კვარტ.   

              

              

      3290487,68         

 

 

დ) განკარგულების მე-3-ე დანართში შემცირდეს:  

  500 ლარით - კვერცხის შეძენის ასიგნება;  500 ლარით - კარტოფილის შეძენის ასიგნება; 

300 ლარით - შაქრის შეძენის ასიგნება;  300 ლარით - ფუნთუშის შეძენის ასიგნება;  200 

ლარით - პურის შეძენის ასიგნება;  200 ლარით - შესქელებული რძის შეძენის ასიგნება; 150 

ლარით - უნიტაზის საწმენდი იხვის შეძენის ასიგნება; 

ე) განკარგულების მე-3-ე დანართში გადიდდეს:  

880 ლარით - საოფისე თაროების შეძენის ასიგნება;  300 ლარით -  საბავშო სკამის შეძენის 

ასიგნება;   120 ლარით - საწერი მაგიდის  შეძენის ასიგნება;   100 ლარით - წიგნის კარადის  

შეძენის ასიგნება;  300 ლარით - ტანსაცმლის კარადების  შეძენის ასიგნება;  300 ლარით - 

სტელაჟის  შეძენის ასიგნება;  75 ლარით - სარეცხი საშუალების ,,რაქშას“ შეძენის ასიგნება;  

75 ლარით - სარეცხი საშუალების ,,კომეტის“ შეძენის ასიგნება; 
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ვ) განკარგულების პირველი პუნქტის „დ“ და „ე“ ქვეპუნქტებით განხორციელებული 

ცვლილებების გათვალისწინებით, დანართი N3 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 

„დანართი 3 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2012 წლის 9 იანვრის N2 განკარგულებისა 

 

ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანების“  

2012 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმა 
 

# 

და

ნაყ

ოფ

ის 

კო

დი 

დანაყოფის დასახელება 

სავარაუ

დო 

ღირებუ

ლება 

შესყიდვი

ს 

საშუალებ

ა 

შესყიდვ

ის 

დაწყები

ს 

სავარაუ

დო 

ვადები 

შესყიდვის 

ობიექტის 

მიწოდების 

სავარაუდო 

ვადა 

შენი

შვნა 

    კვერცხი 7321,00         

    ჭარხალი 338,91         

1 031 
სოფლის მეურნეობისა და ბაღჩეულის 

პროდუქტები 
7659,91 

გამარტ.ე

ლექტრ.ტ

ენდერი 

თებერვ

ალ-

დეკემბე

რი 

I-IV 

კვარტალი 
  

    კარტოფილი 12361,21         

    ხახვი 1289,18         

    ნიორი 2119,99         

    კომბოსტო 1169,25         

    სტაფილო 1550,69         

    ლობიო 3735,40         

2 032 
ბურღულეული, კარტოფილი, 

ბოსტნეული, ხილი და თხილეული 
22225,72 

გამარტ.ე

ლექტრ.ტ

ენდერი 

თებერვ

ალ-

დეკემბე

რი 

I-IV 

კვარტალი 
  

    გათბობის ხარჯი (შეშა) 14000         

3 034 
მეტყევეობისა და ხე-ტყის 

პროდუქტები 
14000 

გამარტ.ე

ლექტრ.ტ

ენდერი 

სექტემბ

ერი 

I-IV 

კვარტალი 
  

    თხევადი გაზი 13300         

4 091 საწვავი 13300 

გამარტ.ე

ლექტრ.ტ

ენდერი 

თებერვ

ალ-

დეკემბე

რი 

I-IV 

კვარტალი 
  

    ელ.ენერგიის საფასური 7600         

5 093 
ელექტრო, სითბური, მზისა და 

ბირთვული ენერგია 
7600 

გამარტ.შე

სყიდვა 

იანვარ-

დეკემბე

რი 

I-IV 

კვარტალი 
  

    ქლორის მჟავა 516         

6 144 
მარილისა და სუფთა ნატრიუმის 

ქლორიდი 
516 

გამარტ.შე

სყიდვა 

იანვარ-

დეკემბე

რი 

I-IV 

კვარტალი 
  

    სახეხი 70,20         

7 148 
სხვადასხვა არალითონური 

მინერალური პროდუქტი 
70,20 

გამარტ.შე

სყიდვა 

იანვარ-

დეკემბე

რი 

I-IV 

კვარტალი 
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    საქონლის ხორცი 16821,29         

    ქათმის ხორცი 9429,07         

    თევზის ხორცი (ფილე) 7840,20         

8 151 
ცხოველური პროდუქტები, ხორცი და 

ხორცის პროდუქტები 
34090,56 

გამარტ.ე

ლექტრ.ტ

ენდერი 

თებერვ

ალ-

დეკემბე

რი 

I-IV 

კვარტალი 
  

    ტომატ-პასტა 3241,48         

9 153 
ხილი, ბოსტნეული და მონათესავე 

პროდუქტები 
3241,48 

გამარტ.ე

ლექტრ.ტ

ენდერი 

თებერვ

ალ-

დეკემბე

რი 

I-IV 

კვარტალი 
  

    რაფირინებული ზეთი 4849,60         

10 154 
ცხოველური ან მცენარეული ზეთები 

და ცხიმები 
4849,60 

გამარტ.ე

ლექტრ.ტ

ენდერი 

თებერვ

ალ-

დეკემბე

რი 

I-IV 

კვარტალი 
  

    შესქელებული რძე 12661,2         

    კარაქი 3764,2         

11 155 რძის პროდუქტები 16425,4 

გამარტ.ე

ლექტრ.ტ

ენდერი 

თებერვ

ალ-

დეკემბე

რი 

I-IV 

კვარტალი 
  

    კისელი 7338,89         

    მანანის ბურღული 1266,39         

    ბრინჯი 1037,04         

12 156 

დაფქვილი მარცვლეულის 

პროდუქტები, სახამებელი და 

სახამებლის პროდუქტები 

9642,32 

გამარტ.ე

ლექტრ.ტ

ენდერი 

თებერვ

ალ-

დეკემბე

რი 

I-IV 

კვარტალი 
  

    მარილი 564,66         

    შაქარი 5440,99         

    მწვანილი 4187,55         

    მაკარონი 3746,40         

    ვერმიშელი 3493,42         

    კაკაო 1389,44         

    პური 19712,81         

    ფუნთუშა 14284,43         

    შავი ჩაი 1603,31         

13 158 სხვადასხვა საკვები პროდუქტები 54423,01 

გამარტ.ე

ლექტრ.ტ

ენდერი 

თებერვ

ალ-

დეკემბე

რი 

I-IV 

კვარტალი 
  

    ხელთათმანი 58         

    რეზინის ხელთათმანი 168         

14 184 
სპეციალური ტანსაცმელი და 

აქსესუარები 
226 

გამარტ.შე

სყიდვა 

იანვარ-

დეკემბე

რი 

I-IV 

კვარტალი 
  

    ფაილი 208         

    რვეული (40ფ) 180         

    სახატავი რვეული 240         

    ბლოკნოტი 52         

    რვეული (პატარა 12ფ) 75         

    საკანცელარიო რვეული 160         
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    ბრძანების წიგნი 72         

    კორესპოდენციის აღრიცხვის ჟურნალი 48         

    მატერიალურ ფასეულობათა დავთარი 60         

    მიმ.ანგარიშსწორების დავთარი 2         

    უწყისის ფორმები 40         

    გოფრირებული მუყაო 120         

    საქონლის აღრიცხვის ჟურნალი 145         

15 228 

ქაღალდის ამ მუყაოს სარეგისტრაციო 

ჟურნალები/წიგნები, საბუღალტრო 

წიგნები, ფორმები და სხვა ნაბეჭდი 

საკანცელარიო ნივთები 

1402 
გამარტ.შე

სყიდვა 

იანვარ-

დეკემბე

რი 

I-IV 

კვარტალი 
  

    ფერადი ფლომასტერი 400         

    საკანცელარიო დანა 5         

    საქაღალდე თარო 30         

    ფანქარი 300         

    ფანქარი 30         

    მარკერი 120         

    საშლელი 15         

    კალკულატორი 165         

    ჭიკარტი 35         

    სახაზავი 24         

    სტიკერი (სანიშნე ქაღალდი) 37,50         

    სტიკერი (მწებავი) 75         

    ანტისტეპლერი 8         

    წაწუნა 10         

    სკოჩი 70         

    სკოჩი  პატარა 15         

    სტეპლერის ტყვიები 37         

    სტეპლერი საშუალო 100         

    ბაინდერი 40         

    საქაღალდე (სწრაფჩამკერი) 100         

    წებო 33,6         

    კორექტორი 90         

    ფანქრის სათლელი 27         

    ბურთულიანი პასტა 59         

    ბურთულიანი პასტა 30         

    ქაღალდის სამაგრი (სკრეპი) 29,4         

    ფაილიანი საქაღალდე 186         

    ქაღალდი საბეჭდი 2000         

    ქაღალდი მოწმობებისათვის 12         

    ფერადი ქაღალდი 260         

16 301 
საოფისე მანქანები, კომპიუტერებიოს, 

პრინტერების და ავეჯის გარდა 
4343,50 

გამარტ.შე

სყიდვა 

იანვარ-

დეკემბე

რი 

I-IV 

კვარტალი 
  

    cd  დისკი 20         

    კარტრიჯის შეძენა 300         

17 302 
კომპიუტერული მოწყობილობები 

დამარაგი 
320 

გამარტ.შე

სყიდვა 

იანვარ-

დეკემბე

რი 

I-IV 

კვარტალი 
  

    ელგამაგრძელებელი 10         

    ელგამანაწილებელი 6         

18 313 იზოლირებული მავთული და კაბელი 16 
გამარტ.შე

სყიდვა 

იანვარ-

დეკემბე

რი 

I-IV 

კვარტალი 
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    ელემენტი 30         

19 314 
აკუმულატორები, პირველადი 

ელემენტები და პირველადი ბატარეები 
30 

გამარტ.შე

სყიდვა 

იანვარ-

დეკემბე

რი 

I-IV 

კვარტალი 
  

    ნათურა 147         

20 315 
გასანათებელი მოწყობილობები და 

ელექტრონათურები 
147 

გამარტ.შე

სყიდვა 

იანვარ-

დეკემბე

რი 

I-IV 

კვარტალი 
  

    სატელეფონო ბარათების შეძენა 300         

21 317 
ელექტრონული, ელექტრომექანიკური 

და ელექტროტექნიკური მომარაგება 
300 

გამარტ.შე

სყიდვა 

იანვარ-

დეკემბე

რი 

I-IV 

კვარტალი 
  

    საპონი 238,70         

    ტუალეტის ქაღალდი 630         

22 337 პირადი ჰიგიენის პროდუქტები 868,70 
გამარტ.შე

სყიდვა 

იანვარ-

დეკემბე

რი 

I-IV 

კვარტალი 
  

    ფუნჯის ნაბორი 100,00         

    პლასტელი 100,00         

23 378 

ხელთნაკეთობები და ხელოვნების 

ნივთების შესაქმნელად ასჭირო 

მასალები 

200,00 
გამარტ.შე

სყიდვა 

იანვარ-

დეკემბე

რი 

I-IV 

კვარტალი 
  

    სკამი (საბავშო) 300,00         

    საწერი მაგიდა 120,00         

    წიგნის კარადა 100,00         

    საოფისე თაროები 880,00         

    ტანსაცმლის კარადები 300,00         

    სტელაჟი 300,00         

24 391 ავეჯი 2000,00 
გამარტ.შე

სყიდვა 

აპრილი

-მაისი 

II 

კვარტალი 
  

    მაკრატელი 117,5         

    ცოცხი 435         

    აქანდაზი 84         

    ასანთი 100         

    ღრუბელი 100,8         

25 392 ავეჯეულობა 837,30 
გამარტ.შე

სყიდვა 

იანვარ-

დეკემბე

რი 

I-IV 

კვარტალი 
  

    ტილო იატაკის საწმენდი 430         

    ტილო მაგიდის საწმენდი 346         

    ტილო მინის საწმენდი 137,50         

    სუფრის ხელსახოცი 291         

    იატაკის საწმენდი ჯოხი 50         

26 395 ქსოვილის ნივთები 1254,50 
გამარტ.შე

სყიდვა 

იანვარ-

დეკემბე

რი 

I-IV 

კვარტალი 
  

    საეცხი ჟელე 403,20         

    სარეცხი ფხვნილი ,,ტაიდი" 390         

    სარეცხი ,,ფეირი" 350         

    ავეჯის საწმენდი სითხე 10         

    ტუალეტის საწმენდი (იხვი) 718         

    სარეცხი ,,რაქშა" 75         

    სარეცხი ,,კომეტი" 75         

27 398 საწმენდი და საპრიალებელი 2021,20 გამარტ.შე იანვარ- I-IV   
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პროდუქტები სყიდვა დეკემბე

რი 

კვარტალი 

    წყლის ხარჯი 8300         

28 411 ბუნებრივი წყალი 8300 
გამარტ.შე

სყიდვა 

იანვარ-

დეკემბე

რი 

I-IV 

კვარტალი 
  

    საკეტის გულარი 25         

    კარის საკეტი 100         

    ბოქლომი 25         

29 445 

ხელსაწყოები, საკეტები, გასაღებები, 

ანჯამები, დამჭერები, ჯაჭვები და 

ზამბარები/რესორები 

150 
გამარტ.შე

სყიდვა 

იანვარ-

დეკემბე

რი 

I-IV 

კვარტალი 
  

    წყლის საღებავი (გუაში) 280         

    საღებავი 180         

30 448 საღებავები, ლაქები და მასტიკები 460 
გამარტ.შე

სყიდვა 

იანვარ-

დეკემბე

რი 

I-IV 

კვარტალი 
  

    კარტრიჯის დატუმბვა 300         

    კომპიუტერული მომსახურება 100         

31 503 

პერსონალური კომპიუტერების, 

საოფისე აპარატურის, 

სატელეკომუნიკაციო და აუდიო 

ვიზუალური მოწყობილობების 

შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და 

მათთან დაკავშირებული 

მომსახურებები 

400 
გამარტ.შე

სყიდვა 

იანვარ-

დეკემბე

რი 

I-IV 

კვარტალი 
  

    ტრანსპორტის დაქირავება 2520         

32 601 
საავტომობილო ტრანსპორტის 

მომსახურებები 
2520 

გამარტ.შე

სყიდვა 

იანვარ-

დეკემბე

რი 

I-IV 

კვარტალი 
  

    სატელეფონო მომსახურება 120         

    ინტერნეტმომსახურება 800         

33 642 სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები 920 
გამარტ.შე

სყიდვა 

იანვარ-

დეკემბე

რი 

I-IV 

კვარტალი 
  

    ბანკის მომსახურების ხარჯი 300         

34 661 
საბანკო და საინვესტიციო 

მომსახურებები 
300 

გამარტ.შე

სყიდვა 

იანვარ-

დეკემბე

რი 

I-IV 

კვარტალი 
  

    ჯამი: 215060,4         

 

ზ) განკარგულების მე-5-ე დანართში შემცირდეს:  

1000 ლარით - მედიკამენტების  შეძენის ღირებულება; 
თ) განკარგულების მე-5-ე დანართში გადიდდეს:  

400 ლარით - ფეხბურთელების მკურნალობის ხარჯები;  

600 ლარით - სასწრაფო სამედიცინო დახმარების შესყიდვის ხარჯები. 
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ი) განკარგულების პირველი პუნქტის „ზ“ და „თ“ ქვეპუნქტებით განხორციელებული 

ცვლილებების გათვალისწინებით, დანართი N5 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 

„დანართი 5 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2012 წლის 9 იანვრის N2 განკარგულებისა 

 

ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი ,,კოლხეთის“  

2012 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმა 

 

# 

დანა

ყოფი

ს 

კოდ

ი 

დანაყოფის დასახელება 

სავარაუ

დო 

ღირებუ

ლება 

შესყიდვის 

საშუალება 

შესყიდვის 

დაწყების 

სავარაუდო 

ვადები 

შესყიდვის 

ობიექტის 

მიწოდების 

სავარაუდო 

ვადა 

შენიშვ

ნა 

    
ბენზინი 675   იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

  

დიზელი 9324     

1 091 საწვავი 9999 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდ. 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ.   

    ელენერგიის ხარჯი 2000         

2 093 
ელექტრო, სითბური, მზისა 

და ბირთვული ენერგია 
2000 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ.   

    ქლორის მჟავა 60         

3 144 
მარილისა და სუფთა 

ნატრიუმის ქლორიდი 
60,00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ.   

    
სპორტული  ჟილეტი 

(,,ბეზრუკავკა") 
260         

4 182 გარე ტანსაცმელი 260 
გამარტ. 

შესყიდვა 

ივლისი-

ნოემბერი 

III-IV 

კვარტ. 
  

    

მეკარის ხელთათმანი 300         

რეზინის ხელთათმანი 9         

სპორტული ფორმა 2992         

ეკიპირება 12000         

5 184 
სპეციალური ტანსაცმელი და 

აქსესუარები 
15301 

გამარტ. 

შესყიდვა 

ივლისი-

ნოემბერი 

III-IV 

კვარტ. 
  

    ბუცები 12000         

6 188 ფეხსაცმელი 12000 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდ. 

ივლისი-

ნოემბერი 

III-IV 

კვარტ. 
  

    
დროშის ჰიმნისა და გერბის 

შექმნა 
1500         

7 221 

ნაბეჭდი წიგნები, ბროშურები 

და საინფორმაციო 

ფურცლები 

1500 
გამარტ.შესყ

იდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ.   

    

ფაილი 10         

საქაღალდე (ცელულოიდის) 15         

დამჭერიანი საქაღალდე 15         

ბლოკნოტი 32         

საკანცელარიო რვეული 8         

კორესპოდენციების 

აღრიცხვის ჟურნალი 
12         
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მატერიალურ ფასეულობათა 

დავთარი 
20         

მიმდ. ანგარიშსწორების 

დავთარი (100 ფურცლიანი) 
20         

სასაქონლო ზედნადები 9         

უწყისის ფორმები 4         

8 228 

ქაღალდის ამ მუყაოს 

სარეგისტრაციო 

ჟურნალები/წიგნები, 

საბუღალტრო წიგნები, 

ფორმები და სხვა ნაბეჭდი 

საკანცელარიო ნივთები 

145 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ.   

    

ფერადი ფლომასტერი 4         

საკანც. ჟურნალი 20         

საკანც. დანა 2         

ფანქარი 10         

კალკულატორი 15         

ფაქსის ქაღალდი 50         

კონვერტი  DL 30         

ჭიკარტი 2         

სახაზავი 5         

სტიკერი (მწებავი) 25         

წაწუნა 4         

სკოჩი (დიდი) 100         

მაგიდის კალენდარი 5         

სტეპლერის ტყვიები 10         

სტეპლერი საშუალო 7         

საქაღალდე (სწრაფჩამკერი) 25         

წებო 2         

კორექტორი 8         

ფანქრის სათლელი 2         

ბურთულიანი კალამი 15         

ბურთულიანი კალამი 20         

სკრეპი 4         

ფაილებიანი საქაღალდე 50         

მაგიდის ნაბორი 15         

ქაღალდი საბეჭდი А4 

80გრ./500 
250         

ქაღალდი საწერი А4 45გრ./200 45         

 დაფა 70         

9 301 

საოფისე მანქანები, 

კომპიუტერების, 

პრინტერების და ავეჯის 

გარდა 

795 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ.   

    

dvd დისკი 80         

ფლეშმეხსიერება 90         

..უპეეს"-ი 100         

10 302 
კომპიუტერული 

მოწყობილობები დამარაგი 
270 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ.   

    ელ მრიცხველის დამონტაჟება 400         

11 311 

ელექტრონული ძრავები, 

გენერატორები და 

ტრანსფორმატორები 

400         

    ადაპტორი (დამცავი) 50         



243 
 

ელგადამყვანი (დიდი) 20         

ვენტილატორი 50         

ელგადამყვანი პატარა 14         

12 312 

ელექტროენერგიის 

გამანაწილებელი და 

საკონტროლო აპარატურა 

134 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ.   

    

ელგამაგრძელებელი 48         

ელგამანაწილებელი 10         

როზეტი 28         

ჩამრთველი 14         

            

13 313 
იზოლირებული მავთული და 

კაბელი 
100 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ.   

    

ნათურა 24         

გარეგანათების ნათურა 100         

            

14 315 

გასანათებელი 

მოწყობილობები და 

ელექტრონათურები 

124 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ.   

    

სატელეფონო ბარათების 

შეძენა 
600         

კონდესატორი           

15 317 

ელექტრონული, 

ელექტრომექანიკური და 

ელექტროტექნიკური 

მომარაგება 

600 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ.   

    
შტატივი 250         

მიკროფონი გარე 150         

16 323 

ტელე და რადიომიმღებები 

და ხმის ან ვიდეო ჩამწერები 

ან რეპროდუქცირების 

აპარატურა 

400 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ.   

    

საპონი 25         

სარეცხი საპონი 16         

ტუალეტის ქაღალდი 18         

პირსახოცი 30         

ნაგვის ყუთი 20         

17 337 
პირადი ჰიგიენის 

პროდუქტები 
109 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ.   

    სათადარიგო ნაწილები           

18 343 

ნაწილები და აქსესუარები 

სატრანსპორტო 

საშუალებებისა და მათი 

ძრავებისათვის 

1000 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ.   

    

იატაკის საწმენდი ჯოხი 5         

დროშა (გვერდითი ალმები) 160         

მაღალი ფიშკა 180         

კარის ბადე 220         

ასაწყობი ბარიერი 220         

19 358 
ინდივიდუალური და 

დამხმარე მოწყობილობები 
785 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ.   

    

სასწორი 65         

წამმზომი 25         

გადასახტომი ბარიერი 180         
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სათამაშო ბურთები 1000         

20 386 ოპტიკური ხელსაწყოები 1270 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ.   

    

მაკრატელი 5         

თერმოსი 60         

სათლი (ვედრო) 75         

ცოცხი 125         

აქანდაზი 8         

ღრუბელი 10         

სანთელი 6         

სამკერდე ნიშანი 200         

21 392 ავეჯეულობა 489 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ.   

    

ფარდა           

ხელსახოცი 10         

ტილო იატაკის საწმენდი 12,5         

ტილო მაგიდის 3,5         

მინის საწმენდი 3         

ფეხსაწმენდი თექა 10         

            

22 395 ქსოვილის ნივთები 39 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ.   

    

ელექროღუმელი 

(გამათბობელი) 
120         

            

23 397 საოჯახო ტექნიკა 120 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ.   

    

სარეცხი ჟელე 8         

სარეცხი სითხე (მჟავა) 50         

სარეცხი ფხვნილი 99         

ჭურჭლის სარეცხი საშუალება 10         

ტუალეტის საწმენდი (იხვი) 10         

            

24 398 
საწმენდი და საპრიალებელი 

პროდუქტები 
177 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ.   

    წყლის ხარჯი 1800         

25 411 ბუნებრივი წყალი 1800 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ.   

    

კარის სახელური 25         

საკეტის გულარი 22,5         

კარის საკეტი 175         

ბოქლომი 80         

წყლის ბალონები 180         

26 445 

ხელსაწყოები, საკეტები, 

გასაღებები, ანჯამები, 

დამჭერები, ჯაჭვები და 

ზამბარები/რესორები 

482,5 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

ივნისი 
I-II კვარტ.   

    დამხმარე მოედნის რემონტი 500         

27 452 

სამუშაოები მთლიანი ან 

ნაწილობრივი 

მშენებლობისათვის და 

სამოქალაქო მშენებლობის 

სამუშაოები 

500 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

აგვისტო 
I-III კვარტ.   

    მიმდინარე რემონტის ხარჯი 500         
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მანქანის ტექდათვალიერება 300         

28 501 

სატრანსპორტო 

საშუალებებისა და მათთან 

დაკავშირებული 

მოწყობილობების შეკეთება, 

ტექნიკური მომსახურება და 

მასთან დაკავშირებული 

მომსახურებები 

800 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ.   

    

კარტრიჯის დატუმბვა 100         

კომპიუტერული 

მომსახურება 
100         

29 503 

პერსონალური 

კომპიუტერების, საოფისე 

აპარატურის, 

სატელეკომუნიკაციო და 

აუდიო ვიზუალური 

მოწყობილობების შეკეთება, 

ტექნიკური მომსახურება და 

მათთან დაკავშირებული 

მომსახურებები 

200 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ.   

  
  ფეხბურთელების ბინის ქირა 1455         

              

30 552 

სალაშქრო ადგილებში და 

სხვა დაბინავების ადგილები, 

ოღონდ არა სასტუმროში 

1455 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ.   

    ფეხბურთელების კვება 23000         

31 555 

სასადილოებისა და 

საზოგადოებრივი კვების 

საწარმოების მომსახურებები 

23000 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ.   

    გუნდის შეკრება 11000   
იანვარი-

დეკემბერი 
    

32 601 

საავტომობილო 

ტრანსპორტის 

მომსახურებები 

11000 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ.   

    
სატელეფონო მომსახურება 180         

ფიჭური მომსახურება           

33 642 
სატელეკომუნიკაციო 

მომსახურებები 
180 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ.   

    ბანკის მომსახურების ხარჯი 200         

34 661 
საბანკო და საინვესტიციო 

მომსახურებები 
200 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ.   

    
ლიცენზირება 1000         

ლიკვიდაციის ხარჯები 500         

35 665 
სადაზღვევო და საპენსიო 

მომსახურებები 
1500 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

თებერვალი 
I-IV კვარტ.   

  
  ინტერნეტმომსახურება 840         

  ვებგვერდის ხარჯი           

36 724 ინტერნეტმომსახურებები 840 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ.   

    სავალდებულო აუდიტი 500         

37 792 

საბუღალტრო, 

აუდიტორული და 

ფისკალური მომსახურებები 

500 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ.   

    სასწრ სამედ.დახმ.შესყიდვა 600         
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სამედიცინო ხარჯები,მედიკ. 

შეძენა 
3425         

38 851 
ჯანდაცვის სამსახურის 

მომსახურებები 
3425 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ.   

    
ნაგავსაყრელის მოვლა-

შენახვა 
300         

39 905 

ნარჩენებთან და ნაგავთან 

დაკავშირებული 

მომსახურებები 

300 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ.   

    
ფეხბურთის ფედერაციის 

საწევრო 
26000         

40 981 
საწევრო ორგანიზაციების 

მომსახურებები 
26000 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ.   

    სულ ჯამი 120259,5         

 

კ) განკარგულების მე-6-ე დანართში შემცირდეს:  

9920 ლარით - გარეგანათების მოვლა–პატრონობის ასიგნება; 

 
ლ) განკარგულების მე-6-ე დანართში გადიდდეს:  

1620 ლარით - ბენზინის შეძენის ასიგნება; 12627 ლარით - დიზელის საწვავის ასიგნება; 720 ლარით - 

საწვავ-საპოხი მასალების ასიგნება; 5400 ლარით - ინერტული მასალის (ხრეში) შეძენის ასიგნება; 200 

ლარით - სპეცტანსაცმლის შეძენის ასიგნება; 90 ლარით - სატელეფონო ბარათების შეძენის ასიგნება; 
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მ) განკარგულების პირველი პუნქტის „კ“ და „ლ“ ქვეპუნქტებით განხორციელებული 

ცვლილებების გათვალისწინებით, დანართი N6 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 

„დანართი 6 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2012 წლის 9 იანვრის N2 განკარგულებისა 

 

შ.პ.ს. ,,ხობი დასუფთაქვება და განათებას“ 

2012 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმა 

 

# 

და

ნაყ

ოფ

ის 

კო

დი 

დანაყოფის დასახელება 

სავარაუდ

ო 

ღირებუ

ლება 

შესყიდვი

ს 

საშუალებ

ა 

შესყიდვი

ს 

დაწყების 

სავარაუდ

ო ვადები 

შესყიდვი

ს 

ობიექტის 

მიწოდებ

ის 

სავარაუდ

ო ვადა 

შენიშვნ

ა 

    დეკორატიული მცენარე 3800   
მარტი-

მაისი 

I-II 

კვარტ. 
  

1   
ცოცხალი მცენარეები და 

ბოლქვები 
6200 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდ. 

მარტი-

მაისი 

I-II 

კვარტ. 
  

  034 
მეტყევეობისა და ხე-ტყის 

პროდუქტები 
10000 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდ. 

მარტ-

ოქტომბე

რი 

I-IV 

კვარტ. 
  

  
091 საწვავ -საპოხი მასალები 720         

  ბენზინი 16734,5   იანვარ-

დეკემბერ

ი 

I-IV 

კვარტ. 

  

2   დიზელი 30843     

  091 საწვავი 48297,5 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდ. 

იანვარ-

დეკემბერ

ი 

I-IV 

კვარტ. 
  

3   ელექტროენერგიის ხარჯი 145040         

  093 
ელექტრო, სითბური, მზისა და 

ბირთვული ენერგია 
145040 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერ

ი 

I-IV 

კვარტ. 
  

4               

  144 
მარილისა და სუფთა ნატრიუმის 

ქლორიდი 
  

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერ

ი 

I-IV 

კვარტ. 
  

    ტორფი 1000,00         

    კლინი 310,00         

    mineraluri sasuqebi 50,00         

    სასუქი 60,00         

    ინერტული მასალა (ხრეში) 5400         

5 148 
სხვადასხვა არალითონური 

მინერალური პროდუქტი 
6820,00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერ

ი 

I-IV 

კვარტ. 
  

    ხელთათმანი 810         

6 184 
სპეციალური ტანსაცმელი და 

აქსესუარები 
810 

გამარტ. 

შესყიდვა 

ივლის-

ნოემბერი 

III-IV 

კვარტ. 
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საწვიმარი ლაბადა 

,სპეცტანსაცმელი 
1730         

7 185 
სამკაულები, საათები და 

მონათესავე ნივთები 
1730 

გამარტ. 

შესყიდვა 
მარტი I კვარტ.   

    ჩექმა მაღალყელიანი  990         

8 188 ფეხსაცმელი 990 
გამარტ. 

შესყიდვა 

ივლის-

ნოემბერი 

III-IV 

კვარტ. 
  

  

  

ფაილი 100         

დამჭერიანი საქაღალდე 5         

ბლოკნოტი 50         

რვეული პატარა 24         

საკანცელარიო რვეული 14         

ბრძანებების წიგნი 15         

კორესპონდენციის აღრიცხვის 

ჟურნალი 
20         

  
მატერიალურ ფასეულობათა 

დავთარი 
27         

9 

228 

ქაღალდის ან მუყაოს 

სარეგისტრაციო 

ჟურნალები/წიგნები, 

საბუღალტრო წიგნები, ფორმები 

და სხვა ნაბეჭდი საკანცელარიო 

ნივთები 

255 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერ

ი 

I-IV 

კვარტ. 
  

  

ფერადი ფლომასტერი 10         

საკანცელარიო ჟურნალი 10         

საქაღალდე თარო 40         

ფანქარი 6         

საშლელი 10         

კალკულატორი 36         

სახაზავი 5         

სტიკერი (სანიშნე ქაღალდი) 45         

მაგიდის კალენდრის დაფა 15         

სტეპლერის ტყვიები 20         

სტეპლერი საშუალო 46         

ბაინდერი 120         

საქაღალდე (სწრაფჩამკერი) 6         

დირაკოლი 10         

ქაღალდის სამაგრი 10         

კორექტორი 36         

ფანქრის სათლელი 5         

ბურთულიანი კალამი 25         

ფაილებიანი საქაღალდე 75         

საფანქრე ჭიქა 5         

მაგიდის კომპლექტი 17         

ქაღალდი საბეჭდი А4 80გრ./500 225         

ქაღალდი საწერი А3 15         

საქაღალდე 20         

სასაქონლო ზედნადები 30         

უწყისის ფორმა 6         
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10 სალაროს წიგნი 15         

  

301 ტუშის კალამი 4         

  

საოფისე მანქანები, 

კომპიუტერების, პრინტერების და 

ავეჯის გარდა 

867 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდ. 

იანვარ-

დეკემბერ

ი 

I-IV 

კვარტ. 
  

    კარტრიჯის შეძენა 260         

11 302 კომპიუტერის კომპლექტი 1000         

    
კომპიუტერული მოწყობილობები 

და მარაგი 
1260 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდ. 

იანვარ-

დეკემბერ

ი 

I-IV 

კვარტ. 
  

12 

317 ელექტროსაქონელი 21586         

  
ელეტრომოწყობილობები და 

აპარატურა 
21586 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერ

ი 

I-IV 

კვარტ. 
  

13 322 სატელეფონო ბარათების შეძენა 690         

    კონდესატორი           

14 323 

ელექტრონული, 

ელექტრომექანიკური და 

ელექტროტექნიკური მომარაგება 

690 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერ

ი 

I-IV 

კვარტ. 
  

    სათადარიგო ნაწილები 7470         

15 351 

ნაწილები და აქსესუარები 

სატრანსპორტო საშუალებებისა და 

მათი ძრავებისათვის 

7470 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერ

ი 

I-IV 

კვარტ. 
  

  
392 სათლი 180         

  ცოცხი 720         

  395 აქანდაზი 180         

    ნაგვის ყუთი 22140         

16 397 ავეჯეულობა 23220 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერ

ი 

I-IV 

კვარტ. 
  

    წყლის ხარჯი 5400         

17 431 ბუნებრივი წყალი 5400 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარი-

დეკემბერ

ი 

I-IV 

კვარტ. 
  

  

  

daSlili kiri 200         

18 სტრუქტურული მასალები 200 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

ივნისი 

I-II 

კვარტ. 
  

    ფოცხი 25         

    ბარი 24         

    ცელი 40         

    თოხი 60         

  445 ნაჯახი 20         

    ნიჩაბი 90         

  452 მექანიკური საჭრელი აპარატი 170         

                

19 453 

ხელსაწყოები, საკეტები, 

გასაღებები, ანჯამები, დამჭერები, 

ჯაჭვები და ზამბარები/რესორები 

429 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

ივნისი 

I-II 

კვარტ. 
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    manqanis daqiraveba 14400         

20 921 sxvadasxva momsaxureoba 14400         

      289464,5         

 

 

 

 

ნ) განკარგულების მე-11-ე დანართში შემცირდეს:  

13100 ლარით - სპორტული ღონისძიებების ასიგნება; 
ო) განკარგულების მე-11-ე დანართში გადიდდეს:  

4880 ლარით - სატრანსპორტო მომსახურების ასიგნება; 
 

 

 

 

 

პ) განკარგულების პირველი პუნქტის „ნ“ და ,,ო“  ქვეპუნქტებით განხორციელებული 

ცვლილებების გათვალისწინებით, დანართი N11 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 

„დანართი 11 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2012 წლის 9 იანვრის N2 განკარგულებისა 

 

ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა“ 

2012 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმა 

# 
დანაყ

ოფის 

კოდი 

დანაყოფის დასახელება 

სავარაუდ

ო 

ღირებულ

ება 

შესყიდვის 

საშუალება 

შესყიდვის 

დაწყების 

სავარაუდო 

ვადები 

შესყიდვ

ის 

ობიექტი

ს 

მიწოდებ

ის 

სავარაუ

დო ვადა 

შენიშვ

ნა 

    gaTbobis xarji (SeSa) 500         

1 034 
მეტყევეობისა და ხე-ტყის 

პროდუქტები 
500 

gamart. 
Sesyidva 

Tebervali-
dekemberi 

I-IV 
kvart. 

  

    benzini   1400         

    zeTi 100         

2 091 საწვავი 1500 
gamart. 
Sesyidva 

Tebervali-
dekemberi 

I-IV 
kvart. 

  

    elenergiis xarji 300         

3 093 
ელექტრო, სითბური, მზისა და 

ბირთვული ენერგია 
300 

gamart. 
Sesyidva 

Tebervali-
dekemberi 

I-IV 
kvart. 

  

    qloris mJava 21         

4 144 
მარილისა და სუფთა ნატრიუმის 

ქლორიდი 
21,00 

gamart. 
Sesyidva თებერვალი I kvart.   

    rezinis xelTaTmani 40         

    sportuli forma 2160         

5 184 
სპეციალური ტანსაცმელი და 

აქსესუარები 
2200 

gamart. 
Sesyidva 

Tebervali-
noemberi 

I-IV 
kvart. 

  

    kedlis saaTi 10         

6 185 
სამკაულები, საათები და მონათესავე 

ნივთები 
10 

gamart. 
Sesyidva 

marti I kvart.   
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    საღებავი 100         

7 226 სარებავი 100 
gamart. 
Sesyidva 

marti I kvart.   

    faili 16         

    bloknoti 21         

    reveuli patara 40         

    sakancelario rveuli 15         

    brZanebis wigni 12         

    
korespodenciebis aRricxvis 
Jurnali 

48         

    
materialur faseulobaTa 
davTari 

2         

    mimd. angariSsworebis davTari 2         

    uwyisis formebi 10         

8 228 

ქაღალდის ან მუყაოს სარეგისტრაციო 

ჟურნალები/წიგნები, საბუღალტრო 

წიგნები, ფორმები და სხვა ნაბეჭდი 

საკანცელარიო ნივთები 

166 
gamart. 
Sesyidva 

Tebervali-
noemberi 

I-IV 
kvart.   

    sakanc. Jurnali 20         

    sakancelario dana 5         

    saqaRalde Taro 40         

    fanqari 9         

    markeri 8         

    saSleli 3         

    kalkulatori 50         

    faqsis qaRaldi 5         

    Wikarti 10,5         

    saxazavi 9         

    stikeri (saniSne qaRaldi) 10         

    stikeri (mwebavi) 12         

    antistepleri 4         

    wawuna 4         

    სტეპლერის ტყვიები 10         

    სტეპლერი საშუალო 10         

    ბაინდერი 50         

    საქაღალდე (swrafCamkeri) 25         

    დირაკოლი 10         

    webo 5         

    koreqtori 7,5         

    beWdis baliSi 5         

    fanqris saTleli 5         

    burTuliani კალამი 30         

    burTuliani კალამი 6,9         

    skrepi 12         

    markeri 8         

    failebiani saqaRalde 12         

    magidis nabori 15         

    qaRaldi sabeWdi AА4 80gr./500 160         

    qaRaldi saweri А4 45gr./200 30         

    qaRaldi mowmobebisaTvis 12         

    beWedi, Stampi 70         

9 301 
საოფისე მანქანები, კომპიუტერების, 

პრინტერების და ავეჯის გარდა 
672,9 

gamart. 
Sesyidva 

Tebervali-
noemberi 

I-IV 
kvart. 

  

    dvd diski 10         

    fleSmexsiereba 80         

    katrijis SeZena 200         

    kompiuteris kompleqti 1500         

    katrijis datumbva           

10 302 
კომპიუტერული მოწყობილობები და 

მარაგი 
1790 

gamart. 
Sesyidva 

Tebervali-
noemberi 

I-IV 
kvrt.   
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    elgamagrZelebeli 20         

    elgamanawilebeli 15         

11 313 იზოლირებული მავთული და კაბელი 35 
gamart. 
Sesyidva 

Tebervali-
noemberi 

I-IV 
kvart. 

  

    elementi 3         

12 314 

აკუმულატორები, პირველადი 

ელემენტები და პირველადი 

ბატარეები 

3 
gamart. 
Sesyidva 

Tebervali- I kvart.   

    naTura 6         

13 315 
გასანათებელი მოწყობილობები და 

ელექტრონათურები 
6 

gamart. 
Sesyidva 

Tebervali-
noemberi 

I-IV 
kvart.   

    satelefono baraTebis SeZena 550         

14 317 
ელექტრონული, ელექტრომექანიკური 

და ელექტროტექნიკური მომარაგება 
550 

gamart. 
Sesyidva 

Tebervali-
noemberi 

I-IV 
kvart. 

  

    telefoni (stac.) 45         

15 325 
სატელეკომუკნიკაციო 

მოწყობილობები და მარაგები 
45 

gamart. 
Sesyidva 

Tebervali- I kvart.   

    ხლორეთილი 120         

    ელასტიური ბინტი 35         

    ფასტუმ გელის მალამო 15         

    კაპსიკამის მალამო 15         

    ფინალგონის მალამო 17         

    ბინტი 10,5         

    ზელიონკა 7         

    იოდი 5         

    ბამბა 4         

    ბინტი დიდი 12         

    სანტავიკი 30         

    ნიშადურის სპირტი 4,5         

    ფურაცილინის ხსნარი 8         

    ციტრამონი 3         

    ბარალგინი 5         

    წყალბადის ზეჟანგი 10         

    ამპიცილინი 10         

    ბისეპტოლი 12         

    ვალერიანის წვეთები 4         

    კორვალოლი 4         

    სამედიცინო სპირტი 9         

16 331 samedicino xarji 340 
gamart. 
Sesyidva 

Tebervali-
noemberi 

I-IV 
kvart.   

    saponi 35         

    tualetis qaRaldi 36         

17 337 პირადი ჰიგიენის პროდუქტები 71 
gamart. 
Sesyidva 

Tebervali-
noemberi 

I-IV 
kvart. 

  

    saTadarigo nawilebi 200         

18 343 

ნაწილები და აქსესუარები 

სატრანსპორტო საშუალებებისა და 

მათი ძრავებისათვის 

200 
gamart. 
Sesyidva 

Tebervali-
ivlisi 

I-III 
kvart.   

                

19 349 

სხვადასხვა სატრანსპორტო 

მოწყობილობები და სათადარიგო 

ნაწილები 

0 
gamart. 
Sesyidva 

Tebervali I kvart.   

    iatakis sawmendi joxi 5         

    kuTxis droSebi 120         

20 358 
ინდივიდუალური და დამხმარე 

მოწყობილობები 
125 

gamart. 
Sesyidva 

Tebervali-
noemberi 

I-IV 
kvart.   

    ფეხბურთის ბურთი 2750         

    კარის ბადე 300         

21 374 
სპორტული საქონელი და 

მოწყობილობები 
3050 

gamart. 
Sesyidva 

Tebervali-
noemberi 

I-IV 
kvart.   
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    ფუნჯი 10         

22 378 

ხელნაკეთობები და ხელოვნების 

ნივთების შესაქმნელად საჭირო 

მასალები 

10 
gamart. 
Sesyidva 

Tebervali-
noemberi 

I-IV 
kvart. 

  

    kompiuteris magida 150         

    samuSao magida 400         

    skami 500         

    sagorao savarZeli 150         

    magida misadgmeliT 500         

23 391 ავეჯი 1700 
gamart. 
Sesyidva 

ianvari-

თებერვალი 
I kvart.   

    makrateli 5         

    cocxi 50         

    ნაგვის ყუთი 30         

    aqandazi 6         

    Rrubeli 3         

24 392 ავეჯეულობა 94 
gamart. 
Sesyidva 

Tebervali-
noemberi 

I-IV 
kvart. 

  

    farda 100         

    tilo iatakis sawmendi 25         

    tilo magidis 10         

     minis sawmendi 8         

    fexsawmendi Teqa 10         

25 395 ქსოვილის ნივთები 153         

    macivari 600         

26 397 საოჯახო ტექნიკა 600 
gamart. 
Sesyidva 

ianvari-

თებერვალი 
I kvart.   

    sarecxi Jele 6         

    avejis sawmendi siTxe 10         

    tualetis sawmendi (ixvi) 39         

    WurWlis sarecxi saSualeba 7         

27 398 
საწმენდი და საპრიალებელი 

პროდუქტები 
62 

gamart. 
Sesyidva 

Tebervali-
noemberi 

I-IV 
kvart.   

    wylis xarji 200         

28 411 ბუნებრივი წყალი 200 
gamart. 
Sesyidva 

Tebervali-
noemberi 

I-IV 
kvart.   

    kondicioneri 700         

29 425 
გამაგრილებელი და სავენტილაციო 

მოწყობილობები 
700 

gamart. 
Sesyidva 

Tebervali-
noemberi 

I-IV 
kvart.   

    karada 600         

30 444 

სხვადასხვა ქარხნული წარმოების 

მასალა და მათთან დაკავშირებული 

საგნები 

600 
gamart. 
Sesyidva 

ianvari I kvart.   

    saketis gulari 10         

    karis saketi 105         

    boqlomi 15         

31 445 

ხელსაწყოები, საკეტები, გასაღებები, 

ანჯამები, დამჭერები, ჯაჭვები და 

ზამბარები/რესორები 

130 
gamart. 
Sesyidva 

Tebervali-
noemberi 

I-IV 
kvart. 

  

    საღებავის გამხსნელი 10         

32 448 საღებავები, ლაქები, მასტიკები 10 
gamart. 
Sesyidva 

Tebervali-
noemberi 

I kvart.   

    kaრtrijis datumbva 120         

    kompiuteruli momsaxureba 100         

33 503 

პერსონალური კომპიუტერების, 

საოფისე აპარატურის, 

სატელეკომუნიკაციო და აუდიო - 

ვიზუალური მოწყობილობების 

შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და 

მათთან დაკავშირებული 

მომსახურებები 

220 
gamart. 
Sesyidva 

aprili-
ivlisi 

II-III 
kvart.   
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2. განკარგულება ძალაში შევიდეს მიღებისთანავე. 

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით, ხობის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი: ქ. ხობი. ცოტნე დადიანის ქ. 

N192). 

 

 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                   მამუკა ჭოხონელიძე 

34   სატრანსპორტო მომსახურება 4880         

  601 
საავტომობილო ტრანსპორტის 

მომსახურებები 
4880 

gamart. 
Sesyidva 

ianvari-
dekemberi 

I-IV 
kvart.   

    satelefono momsaxureba 300         

    internetmomsaxureba 880         

35 642 სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები 1180 
gamart. 
Sesyidva 

Tebervali-
dekemberi 

I-IV 
kvart.   

     bankis momsaxurebis xarji 150         

36 661 
საბანკო და საინვესტიციო 

მომსახურებები 
150 

gamart. 
Sesyidva 

ianvari-
dekemberi 

I-IV 
kvart.   

    SeSis daxerxva 60         

37 983 სხვა მომსახურებები 60 
gamart. 
Sesyidva 

oqtomberi 
IV 

kvart.   

    სულ 22433,9         
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

 

განკარგულება N23 

 

2012 წლის 27 აპრილი 

 

ქ. ხობი 

ხობის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის 

შესრულების წლიური ანგარიშის დამტკიცების თაობაზე 

 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონისა და 

„საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ შესაბამისად: 

1. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შესრულების 

წლიური ანგარიში თანახმად N1 დანართისა 

2. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის 2011 საბიუჯეტო წლის ნაშთი 2012 წლის  1 

იანვრისათვის 525.9 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული  

სპეციალური ტრანსფერის ნაშთი 362.6  ათასი ლარი. 

3. ხობის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შესრულების წლიური 

ანგარიშის შესაბამისად,  2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს თანახმად 

N2 დანართისა, მათ შორის: 

ა) ბიუჯეტის შემოსავლები - 6481.5 ათასი ლარი (აქედან: გადასახადები - 4373.3 ათასი ლარი; 

გრანტები - 1472.4 ათასი ლარი; სხვა შემოსავლები - 635.8 ათასი ლარი); 

ბ) ბიუჯეტის ხარჯები - 4842.8 ათასი ლარი (აქედან: შრომის ანაზღაურება - 1310.6 ათასი ლარი; 

საქონელი და მომსახურება - 848.9 ათასი ლარი; პროცენტი - 84.9 ათასი ლარი; სუბსიდიები - 2312.8 

ათასი ლარი; სოციალური უზრუნველყოფა - 285.6 ათასი ლარი); 

გ) საოპერაციო სალდო - 1638.7 ათასი ლარი; 

დ) არაფინასური აქტივების ცვლილება - 1449.5 ათასი ლარი; 

ე) მთლიანი სალდო -  189.2 ათასი ლარი; 

ვ) ფინასური აქტივების ცვლილება -  147.9 ათასი ლარი“. 

4. ხობის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შესრულების წლიური 

ანგარიშის შესაბამისად,  2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები განისაზღვროს 

თანახმად N3 დანართისა. 

5. ხობის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შესრულების წლიური 

ანგარიშის შესაბამისად,  2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური 

აქტივების საბიუჯეტო კლასიფიკაცია განისაზღვროს თანახმად N4 დანართისა. 

6. ხობის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შესრულების წლიური 

ანგარიშის შესაბამისად,  2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური 

აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს თანახმად N5 დანართისა, მათ შორის: 

ა) საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება - 1662.4 ათასი ლარი (აქედან: 

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობა - 1485.7  ათასი ლარი; 

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა - 167.2 ათასი ლარი; სხვა არაკლასიფიცირებული 

საქმიანობა საერთო დანიშნულების  სახელმწიფო მომსახურებაში - 9.5 ათასი ლარი); 

ბ) თავდაცვა - 85.7 ათასი ლარი; 

გ) საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - 316.1 ათასი ლარი (აქედან: შს ადგილობრივი 

ორგანოები - 61.1 ათასი ლარი; ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა - 255.0 ათასი ლარი); 
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დ) ეკონომიკური საქმიანობა - 1226.9 ათასი ლარი (აქედან: სოფლის მეურნეობა - 237.2 ათასი 

ლარი; ტრანსპორტი - 604.9 ათასი ლარი; სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ 

საქმიანობაში - 384.8 ათასი ლარი); 

ე) გარემოს დაცვა - 638.1 ათასი ლარი (აქედან: ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და 

განადგურება - 498.6  ათასი ლარი; ჩამდინარე წყლების მართვა - 139.5 ათასი ლარი); 

ვ) საბინაო კომუნალური მეურნეობა - 144.7 ათასი ლარი (აქედან: წყალმომარაგება - 115.0 ათასი 

ლარი; გარე განათება - 29.7 ათასი ლარი); 

ზ) ჯანმრთელობის დაცვა - 125.5 ათასი ლარი (აქედან: საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 

- 125.5 ათასი ლარი); 

თ) დასვენება, კულტურა და რელიგია - 857.7 ათასი ლარი (აქედან: მომსახურება დასვენებისა და 

სპორტის სფეროში - 333.9 ათასი ლარი; მომსახურება კულტურის სფეროში - 476.9 ათასი ლარი; 

ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა - 40.0 ათასი ლარი; რელიგიური და სხვა 

სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა - 6.9 ათასი ლარი); 

ი) განათლება - 1148.7  ათასი ლარი (აქედან: სკოლამდელი აღზრდა - 679.8 ათასი ლარი; ზოგადი 

განათლება - 100.9 ათასი ლარი; სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში - 

368.0 ათასი ლარი); 

კ) სოციალური დაცვა - 285.6 ათასი ლარი (აქედან: ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა - 58.1 ათასი 

ლარი; მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა - 17.2 ათასი ლარი; ოჯახებისა და ბავშვების 

სოციალური დაცვა - 30.7 ათასი ლარი; სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ 

ექვემდებარება კლასიფიკაციას - 23.5 ათასი ლარი; სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა 

სოციალური დაცვის სფეროში - 156.1 ათასი ლარი). 

7. განკარგულება ძალაში შევიდეს მიღებისთანავე 

      8. განკარგულება  შეიძლება  გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით, ხობის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი: ქ.  ხობი 

ცოტნე დადიანის ქ.  N192) 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                  მამუკა ჭოხონელიძე 
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დანართი 1 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2012 წლის  27 აპრილის N23    განკარგულებისა 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი  

ბიუჯეტის შესრულების  წლიური ანგარიში 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობა თავის საქმიანობას წარმართავდა ,,ადგილობრივი 

თვითმმართველობის შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონის, საქართველოს კანონების, 

საკრებულოს გადაწყვეტილებების და გამგეობის დებულებების შესაბამისად. 

2010 წლის ივნისი-ნოემბრის თვეებში შემუშავებულ იქნა მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის 

პროექტი ღონისძიებების მიხედვით, მუხლობრივ ჭრილში. მომზადდა  გადაწყვეტილების 

პროექტი საკრებულოს სხდომაზე განსახილველად. 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ 2010 წლის 31 დეკემბრის N19 დადგენილებით 

დამტკიცებულ იქნა მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტი 5861.9 ათასი ლარის ოდენობით 

როგორც შემოსულობების, ისე საგასავლო ნაწილში. დამტკიცებული ბიუჯეტი დაყვანილ იქნა  

განყოფილებებამდე.  

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დამტკიცებული  2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი 

ყველა საჭირო დანართებით წარდგენილ იქნა საქართველოს ფინანსთა სამინისტროში. 

საკრებულოს მიერ დამტკიცებულ ბიუჯეტზე შედგენილი იყო განწერა და გადაცემული 

ბუღალტერიაზე სახელმძღვანელოდ. 

დამტკიცებულ ბიუჯეტში  შეტანილ იქნა 7 ცვლილება, კერძოდ: 

პირველი ცვლილება 2011 წლის 25 თებერვლის #20 დადგენილება 

1. დამტკიცდა 2011 წლის პირველი იანვრის მდგომარეობით ფაქტიური ნაშთი 378.0 ათასი ლარი, 

მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული სპეციალური ტრანსფერის ასიგნებებიდან 54.6 

ათასი ლარი. 

2. 19.9 ათასი ლარით გაიზარდა ბიუჯეტის შემოსავლების მუხლი ,,სხვა შემოსავლები“, კერძოდ: 

- 15.9 ათასი ლარით მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის; 

- 3.0 ათასი ლარით შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან; 

- 1.0 ათასი ლარი, შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები.  

3. შემცირდა ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივ ბიუჯეტში:   

ა) აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების ასიგნებები 87.2 ათასი ლარით, 

კერძოდ: 

- 2.5 ათასი ლარით მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ასიგნებები, მუხლი ,,საქონელი და 

მომსახურება“-ს ქვემუხლი ,,სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება“ ასიგნება 2.5 ათასი 

ლარით; 

- 39 ათასი ლარით შემცირდა ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ასიგნებები, მათ შორის: 14.0 

ათასი ლარით მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის მუხლი ,,საქონელი 

დამომსახურებას ქვემუხლი ,,სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება“  ასიგნება, 15.0, ათასი 

ლარით მუხლი ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“-ს ასიგნება, 10.0 ათასი ლარით გამგეობის 

ტერიტორიალური ორგანოების მუხლი ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“-ს ასიგნება; 

- 45.7 ათასი ლარით გამგეობის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის 

ასიგნება, მათ შორის: 41.2 ათასი ლარით - მუხლი ,,შრომის ანაზღაურება“-ს ასიგნება, 2.5 ათასი 

ლარით მუხლი ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ასიგნება (აქედან: 0.5 ათასი ლარი-მივლინებები, 2.0 

ათასი ლარი-ოფისის ხარჯები), 2.0 ათასი ლარით - მუხლი ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“-ს 

ასიგნება. 

ბ) შემცირდა ხობის მუციპალიტეტის ადგილობრივ ბიუჯეტში ინფრასტრუქტურის 

მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაციის ასიგნებები 219.5 ათასი ლარით, კერძოდ: 
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- 119.5 ათასი ლარით გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის ხარჯების ასიგნება, 

აქედან: 75.0 ათასი ლარი-გარე განათების ელ.ენერგიის ხარჯები, 40.0 ათასი ლარი-გარე განათების 

მოვლა-შენახვის ხარჯები, 4.5 ათასი ლარი-მდ. ხობის ხიდიდან სენაკის საზღვრამდე გარე 

განათების სისტემაზე ელ. მრიცხველების მონტაჟის სამუშაოების ასიგნება; 

- 100.0 ათასი ლარით კეთილმოწყობის ასიგნებები, კერძოდ ც. დადიანის ქუჩაზე 

მრავალსართულიანი სახლების წინ ქვაფენილის მოწყობის სამუშაოების ასიგნება. 

4. დამტკიცდა ფაქტიური ნაშთი 2011წლის პირველი იანვრის მდგომარეობით 378.0 ათასი ლარი, 

,,სხვა შემოსავლები“-დან მისაღები 19.9 ათასი ლარი და გამოთავისუფლებული თანხები 306.7 

ათასი ლარი, სულ 704.6 ათასი ლარი მიიმართა შემდეგ ღონისძიებათა დასაფინანსებლად: 

ა) აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების ხარჯებზე 100.3 ათასი ლარი, კერძოდ: 

- 2.5 ათასი ლარი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მუხლი ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“-ს 

ასიგნებაზე, კერძოდ: 2.5 ათასი ლარი საქმისწარმოების პროგრამის ხარჯებზე; 

- 0.4 ათასი ლარი გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის მუხლი ,,შრომის ანაზღაურება“-ს 

ასიგნებაზე; 

- 35.4 ათასი ლარი გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის მუხლი ,,საქონელი და 

მომსახურება“-ს ქვემუხლი ,,ოფისის ხარჯები“-ს ასიგნებაზე, მათ შორის: 14.0 ათასი ლარი-

ჟურნალ-გაზეთების გამოწერა, 15.0 ათასი ლარი-გამგეობის შენობის სააქტო დარბაზის ფანჯრების 

გამოცვლა, 4.0 ათასი ლარი-გამგეობის შენობის შემოსასვლელი კარისა და სვეტის რემონტი, 2.4 

ათასი ლარი-გამგეობის სასადილოს წყალმომარაგება-კანალიზაციის, ვენტილაციისა და 

ელ.მეურნეობის რემონტის სამუშაოები; 

- 10.8 ათასი ლარი გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის მუხლი ,,საქონელი და 

მომსახურება“-ს ქვემუხლი ,,სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება“-ს ასიგნებაზე, მათ შორის: 

10.8 ათასი ლარი გამგეობის შენობის დაცვის ხარჯებზე; 

- 34.7 ათასი ლარი ზედამხედველობის სამსახურის ასიგნებებზე, მათ შორის: 30.2 ათასი ლარი 

მუხლი ,,შრომის ანაზღაურება“-ს ასიგნება, 2.5 ათასი ლარი მუხლი ,,საქონელი და მომსახურება“-ს 

ასიგნება (მათ შორის: 0.5 ათასი ლარი-ქვემუხლი ,,მივლინებები“, 2.0 ათასი ლარი-ქვემუხლი 

,,ოფისის ხარჯები“), 2.0 ათასი ლარი მუხლი ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“-ს ასიგნება; 

- 16.5 ათასი ლარი გამგეობის ტერიტორიული ორგანოების მუხლი ,,საქონელი და მომსახურება“-ს 

ქვემუხლი ,,ოფისის ხარჯები“-ს ასიგნებაზე, მათ შორის: 3.0 ათასი ლარი-შუა ხორგის 

ტერიტორიალური ორგანოს ადმინისტრაციული შენობის სარემონტო სამუშაოები, 4.0 ათასი 

ლარი-ძველი ხიბულის ტერიტორიალური ორგანოს ადმინისტრაციული შენობის სარემონტო 

სამუშაოები, 3.0 ათასი ლარი-პირველი ხორგის ტერიტორიალური ორგანოს ადმინისტრაციული 

შენობის სარემონტო სამუშაოები. 

ბ)   ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაციის ხარჯების 

ასიგნებებზე 364.4  ათასი ლარი, კერძოდ: 

- 10.0 ათასი ლარი ვეტერინარიის ხარჯების ასიგნებაზე, კერძოდ 10.0 ათასი ლარი ღორის ჭირის 

პრევენციის ღონისძიებებზე; 

- 9.4 ათასი ლარი სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და 

ექსპლოატაციის ასიგნებებზე, მათ შორის: 9.4 ათასი ლარი-სოფ. პირველი მაისის საკვიკვინიოს 

უბანში მდ. მუნჩიის გასწორხაზოვნების სამუშაოები; 

- 19.5 ათასი ლარი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის ასიგნებებზე, მათ შორის: 

14.7 ათასი ლარი-სოფ. პატარა ფოთის შავღელის უბანში წყალსადენის სისტემის რტეაბილიტაციის 

II ეტაპის სამუშაოები, 4.7 ათასი ლარი-სოფ. საგვიჩიოში შიდა ქსელის მოწესრიგების სამუშაოები, 

0.1 ათასი ლარი შუა ხორგაში წყალსადენია რეაბილიტაცია; 

- 3.0 ათასი ლარი საკანალიზაციო და სამელიორაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის 

ღონისძიებების ასიგნებებზე, მათ შორის: 3.0 ათასი ლარი სოფ. ხამისქურის ცენტრში სანიაღვრე 

არხის ამოწმენდის სამუშაოები; 

- 4.5 ათასი ლარი გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის ხარჯების ასიგნებებზე, მათ 

შორის: 4.5 ათასი ლარი-მდ. ხობის ხიდიდან სენაკის საზღვრამდე გარე განათების სისტემაზე ელ. 

მრიცხველების მონტაჟის სამუშაოები; 
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- 141.4 ათასი ლარი შ.პ.ს. ,,ხობი დასუფთავება და განათება“-ს სუბსიდიის ასიგნებაზე; 

- 176.6 ათასი ლარი კეთილმოწყობის ღონისძიებების ასიგნებაზე, მათ შორის:  

2.0 ათასი ლარი სოფ. საჯიჯაოს ცენტრში ჯვრის პოსტამენტის კეთილმოწყობა, 90.0 ათასი ლარი; 

90.0 ათასი ლარი ც. დადიანის ქუჩაზე არსებული 5 მრავალსართულიანი სახლის ფასადების 

კეთილმოწყობის სამუშაოები; 

27.7 ათასი ლარი ქ. ხობში ყოფილი აგროსამრეწველო გაერთიანების შენობის ფასადის შეღებვა; 

0.5 ათასი ლარი დაბალი განათების დემონტაჟის სამუშაოები; 

9.0 ათასი ლარი ცოტნე დადიანის ქუჩაზე არსებულ პარკებსა და სკვერებში დაბალი განათების 

მოწყობა; 

3.5 ათასი ლარი ც. დადიანის ქუჩაზე ცენტრალური გზის გასწვრივ ყოფილი კოლხეთის 

მეურნეობის შესახვევამდე მოსახლეობის ღობის შესაღებად საღებავის შეძენა; 

3.9 ათასი ლარი სასტუმრო ,,კოლხეთი“-ს წინ მდებარე ამორტიზირებული ღობის დემონტაჟი და 

ცოტნე დადიანის სკვერის სამღებრო სამუშაოები; 

40.0 ათასი ლარი სოფ. პირველი მაისის ეკლესიასთან მისასვლელი კიბის მოწყობა; 

გ) საგანმანათლებო ღონისძიებების ხარჯების ასიგნებაზე 96.7 ათასი ლარი, კერძოდ: 

- 9.2 ათასი ლარი საჯარო სკოლების დაფინანსებაზე, მუხლი ,,არაფინანსური ატივების ზრდა“-ს 

ასიგნებაზე, მათ შორის: 1.7 ათასი ლარი პ. მაისის საჯარო სკოლის ნაწილობრივ 

რეაბილიტაციისათვის; 0.85 ათასი ლარი სოფ. შუა ქვალონის სკოლისათვის მასალის შეძენა; 0.85 

ათასი ლარი სოფ. პატარა ფოთის სკოლისათვის მასალის შეძენა; 0.3 ათასი ლარი სოფ. გაღმა 

საჯიჯაოს სკოლისათვის მასალის შეძენა; 5.5 ათასი ლარი სოფ. ხეთის წინაგოლის სკოლის 

სპორტდარბაზის სახურავის სარემონტო სამუშაოები; 

- 12.0 ათასი ლარი ა.ი.პ. ,,ხობის მუნიციპალიტეტის განათლების ცენტრი“-ს სუბსიდიაზე; 

- 75.5 ათასი ლარი ა.ი.პ. ,,ხობის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო განათლება“-ს 

სუბსიდია. 

დ) სპორტული და კულტურული ღონისძიებების ხარჯების ასიგნებაზე 66.0 ათასი ლარი, კერძოდ: 

- 45.0 ათასი ლარი ა.ი.პ. ,,ხობის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი“ მუხლი ,,არაფინანსური 

ატივების ზრდა“-ს ასიგნებაზე, საჯიჯაოს კულტურის სახლის შენობაში კრივისა და ჭიდაობის 

ოთახების მოწყობა; 

- 1.0 ათასი ლარი სუბსიდიაზე, ა.ი.პ. ,,ხობის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო 

განათლება“-ს სუბსიდია; 

- 20.0 ათასი ლარი  შ.პ.ს. ,,ხობის მოამბე“-ს სუბსიდია. 

ე) სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამების ხარჯების ასიგნებებზე 1.0 ათასი ლარი, კერძოდ: 

- 1.0 ათასი ლარი ერთჯერადი დახმარებების ხარჯების ასიგნებაზე. 

ვ) ფინანსური აქტივების ცვლილებაზე 172.7 ათასი ლარი, კერძოდ: 

- 76.2 ათასი ლარი ვალუტა და დეპოზიტების ზრდაზე. 

მეორე ცვლილება 2011 წლის 10  მაისის #34 დადგენილება 

1. 1299.5 ათასი ლარით გაიზარდა ბიუჯეტის შემოსავლები, კერძოდ: 

- 1222.6 ათასი ლარით შემოსავლები გრანტებიდან, კერძოდ: 500.0 ათასი ლარი - საქართველოს 

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 

01 აპრილის #735 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრები, ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 

2011 წლის 18 აპრილის #116 ბრძანება; 722.6 ათასი ლარი - სპეციალური ტრანსფერი 

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 

,,სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 

ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“  საქართველოს 

მთავრობის 2011 წლის 31 იანვრის #201 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრები; 

- 1.7 ათასი ლარით გაიზარდა შემოსავლების მუხლი ,,შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული 

შემოსავლები; 

- 5.2 ათასი ლარით გაიზრდა შემოსავლების მუხლი ,,არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და 

მომსახურება“-ს ქვემუხლი შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან“;       

2. 31.5 ათასი ლარით შემცირდა ბიუჯეტის შემოსავლების მუხლი ,,სხვა შემოსავლები“, კერძოდ: 
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- 31.5 ათასი ლარით მცირდება შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან; 

3. შემცირდა ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივ ბიუჯეტში:   

ა) აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების ასიგნებები 17.6 ათასი ლარით, 

კერძოდ: 

- 15.0 ათასი ლარით გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის ასიგნება, მათ შორის: 15.0 ათასი 

ლარი მუხლი ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ქვემუხლი ,,ოფისის ხარჯები“-ს ასიგნება (15.0 ათასი 

ლარი - გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის სააქტო დარბაზის მეტალოპლასტმასის 

ფანჯრებით მოწყობის სამუშაოების ასიგნება); 

- 0.6 ათასი ლარით გამგეობის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის 

ასიგნება, მათ შორის: 0.6 ათასი ლარით - მუხლი ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“-ს ასიგნება; 

-2.0 ათასი ლარით მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის მუხლი 

,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“-ს  ასიგნება; 

ბ) ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაციის ასიგნებები 178.5 

ათასი ლარით, კერძოდ: 

- 51.6 ათასი ლარით გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯების 

ასიგნება, აქედან: 51.1 ათასი ლარი - მუნიციპალური განვითარების ფონდის თანადაფინანსება, 

საფუძველი: ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 24 მარტის #57 ბრძანება, 0.3 ათასი 

ლარი - სოფ. პატარა ფოთის შავღელის უბანში 9 კმ გზის ორმული შეკეთების სამუშაოების 

დაფინანსება, 0.1 ათასი ლარი - სოფ. ზემო ქვალონის სარკინიგზო გადასასვლელის მოწყობის I 

ეტაპის სამუშაოების დაფინანსება, 0.1 ათასი ლარი - სოფ. პირველი მაისის ბონდის ხიდის 

გამაგრების სამუშაოების დაფინანსება; 

- 125.4 ათასი ლარით  სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და 

ექსპლოატაციის ხარჯების ასიგნებები, კერძოდ: სოფ. საჯიჯაოს ჯაპიშაქრის უბანში მდ. 

ჭანისწყალზე ნაპირსამაგრი სამუშაოების ასიგნება, ჩატარებულ ტენდერზე მიღებული ეკონომიის 

ხარჯზე;      

- 0.2 ათასი ლარით წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის ხარჯების ასიგნება, 

კერძოდ: 0.2 ათასი ლარი - სოფ. ახალ სოფელში სანადარიოს უბნის წყალსადენის სისტემის 

რებილიტაციის სამუშაოების დაფინანსება;   

- 0.7 ათასი ლარით საკანალიზაციო და სამელიორაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის 

ღონისძიებების ხარჯების ასიგნება, კერძოდ: 0.3 ათასი ლარი - ქ. ხობში ჩაის კომბინატის 

მიმდებარე ტერიტორიაზე (ბარათაშვილის ქუჩიდან) სანიაღვრე არხის ამოწმენდის სამუშაოების 

დაფინანსება,  0.3 ათასი ლარი - ქ. ხობში წერეთლის ქუჩაზე სანიაღვრე არხის მოწყობის 

სამუშაოების დაფინანსება, 0.1 ათასი ლარი - ქ. ხობში რაპოს შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე 

საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაციის სამუშაოების დაფინანსება;  

- 0.6 ათასი ლარით კეთილმოწყობის ღონისძიებების ხარჯების ასიგნება, კერძოდ: 0.1 ათასი 

ლარით  წმინდა სამების ეკლესიის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოების 

დაფინანსება, 0.1 ათასი ლარით  წმინდა სამების ეკლესიის ეზოში სატრაპეზოს მშენებლობის I 

ეტაპის სამუშაოების დაფინანსება, 0.4 ათასი ლარი - ქ. ხობის ახალი სასაფლაოს შემოღობვის 

სამუშაოების დაფინანსება;               

გ) შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების ასიგნებები 2.0 ათასი ლარით, 

კერძოდ: 

- 2.0 ათასი ლარით საქართველოს შსს სამეგრელო-ზემო სვანეთის მთავარი სამმართველოს 

ხობის რაიონული სამმართველოსათვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში გამოყოფილ 

ასიგნებებში მუხლი ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“-ს  ასიგნება;   

დ) საგანმათლებო ღონისძიებების ასიგნებები 34.3 ათასი ლარით, კერძოდ: 

- 31.5 ათასი ლარით ა.ი.პ. ,,ხობის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანება“-

ს სუბსიდია; 

- 2.8 ათასი ლარით საჯარო სკოლების ასიგნებები, კერძოდ: 2.8 ათასი ლარით - საჯარო სკოლების 

ასიგნებების მუხლი ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“-ს ასიგნება, კერძოდ: 2.0 ათასი ლარი #1 

საჯარო სკოლისათვის კომპიუტერის შეძენის დაფინანსება, 0.2 ათასი ლარი - სოფ. საჯიჯაოს 
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საჯარო სკოლის სპორტული დარბაზის სარემონტო სამუშაოების დაფინანსება, 0.1 ათასი ლარი - 

სოფ. ახალი ხიბულის საჯარო სკოლის ეზოს შემოკავების სამუშაოების დაფინანსება, 0.1 ათასი 

ლარი - სოფ. პატარა ფოთის საჯარო სკოლის ეზოს შემოკავების სამუშაოების დაფინანსება, 0.1 

ათასი ლარი - სოფ. ხეთის საჯარო სკოლის ეზოს შემოკავების სამუშაოების დაფინანსება,  0.3 ათასი 

ლარი - გაღმა საჯიჯაოს საჯარო სკოლისათვის სამშენებლო მასალების შეძენის დაფინანსება; 

ე) სპორტული და კულტურული ღონისძიებების ასიგნებები 0.2 ათასი ლარით, კერძოდ: 

- 0.2 ათასი ლარით ა.ი.პ. ,,ხობის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი“-ს მუხლი 

,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“-ს ასიგნება (მათ შორის: 0.2 ათასი ლარი - სოფ. საჯიჯაოს 

კულტურის სახლის ელექტრო-სამონტაჟო სამუშაოების დაფინანსება);   

4. შემოსულობების ზრდით მისაღები 1198.0 ათასი ლარი და გამოთავისუფლებული თანხები 232.6 

ათასი ლარი, სულ 1430.6 ათასი ლარი მიიმართა შემდეგ ღონისძიებათა დასაფინანსებლად: 

ა) აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების ხარჯებზე 70.9 ათასი ლარი, კერძოდ: 

5.8 ათასი ლარი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ასიგნებაზე, მათ შორის: 5.8 ათასი ლარი  მუხლი 

,,ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები“-ს ასიგნებაზე 

(საწვავის შეძენა); 

-11.0 ათასი ლარი მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის ასიგნებაზე, მათ 

შორის: 8.0 ათასი ლარი - მუხლი ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ქვემუხლი ,,სხვა დანარჩენი 

საქონელი და მომსახურება“-ს ასიგნებაზე, 3.0 ათასი ლარი - მუხლი ,,საქონელი და მომსახურება“-ს 

ქვემუხლი ,,ოფისის ხარჯები“-ს ასიგნებაზე (3.0 ათასი ლარი - გამგეობის შენობის ქარისაგან 

დაზიანებული სახურავისა და ნალექებისაგან მიღებული ხარვეზების შეკეთების სამუშაოებზე); 

- 1.1 ათასი ლარი გამგეობის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის 

ასიგნებაზე, მათ შორის: 0.6 ათასი ლარი - მუხლი ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ქვემუხლი 

,,ოფისის ხარჯები“-ს ასიგნებაზე, 0.5 ათასი ლარი - მუხლი ,,ტრანსპორტისა და ტექნიკის 

ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები“-ს ასიგნებაზე (საწვავის შეძენა); 

- 0.2 ათასი ლარი გამგეობის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და 

ახალგაზრდულ  საქმეთა სამსახურის ასიგნებაზე, მათ შორის: 0.2 ათასი ლარი - მუხლი ,,საქონელი 

და მომსახურება“-ს ქვემუხლი ,,ოფისის ხარჯები“-ს ასიგნებაზე (0.2 ათასი ლარი -ფიჭური 

მომსახურების ხარჯების ასიგნება); 

- 1.7 ათასი ლარი ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული ორგანოების ასიგნებაზე, 

მათ შორის: 1.5 ათასი ლარი - მუხლი ,,ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-

შენახვის ხარჯები“-ს ასიგნებაზე, 0.2 ათასი ლარი - მუხლი ,,საქონელი და მომსახურება“-ს 

ქვემუხლი ,,ოფისის ხარჯები“-ს ასიგნებაზე, მათ შორის: 0.2 ათასი ლარი - ქ. ხობში 

ტერიტორიული ორგანოს კომპიუტერული მომსახურების ხარჯები; 

- 51.1 ათასი ლარი წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს 

გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფის ასიგნებებზე, მათ შორის: 38.0 

ათასი ლარი მუხლი ,,პროცენტი“-ს ასიგნებებზე, 13.1 ათასი ლარი მუხლი ,,ვალდებულებების 

კლება“-ს ასიგნებებზე;  

ბ) ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაციის ხარჯების ასიგნებებზე 

1246.0  ათასი ლარი, კერძოდ: 

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

ასიგნებაზე, მათ შორის: 425.9 ათასი ლარი - სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით 

გათვალისწინებული საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის სამუშაოების 

დაფინანსება, 31.5 ათასი ლარი სოფ. ხეთაში ურთის მთაზე მდებარე რადიომონიტორინგის 

სტაციონალურ სადგურთან მისასვლელი გზის ორმული შეკეთება; 

- 410.0 ათასი  ,,სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და 

ექსპლოატაციის ხარჯები“-ს ასიგნებაზე, მათ შორის: მათ შორის: 410.0 ათასი ლარი სოფ. შუა 

ხორგაში მდ. ხობისწყლის მარცხენა სანაპიროზე ნაპირსამაგრი სამუშაოების ჩასატარებლად; 

- 71.5 ათასი ლარი ,,წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციას ხარჯები“-ს ასიგნებაზე, 

მათ შორის: 71.5 ათასი ლარი - სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით გათვალისწინებული 

წყალსადენების მშენებლობისა და რეაბილიტაციის სამუშაოების დაფინანსება; 
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- 141.1ათასი ლარი ,,საკანალიზაციო და სამელიორაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის 

ღონისძიებები“-ს ასიგნებაზე, მათ შორის:  90.0 (ოთხმოცდაათი) ათასი ლარი ქ. ხობში 

გურამიშვილის ქუჩაზე სანიაღვრე არხის მოწყობა, 51.1 ათასი ლარი - სოფლის მხარდაჭერის 

პროგრამით გათვალისწინებული სანიაღვრე არხების ამოწმენდის სამუშაოების დაფინანსება; 

- 0.9 ათასი ლარი ,,გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის ხარჯები“-ს ასიგნებაზე, მათ 

შორის: 0.9 ათასი ლარი - ჭყონდიდელის ქუჩაზე გარე განათების ბოძების შეღებვის სამუშაოების 

დაფინანსება; 

- 165.1ათასი ლარი  ,,კეთილმოწყობის ღონისძიებების ხარჯები“-ს ასიგნებაზე, მათ შორის: 1.5 

ათასი ლარი - სოფ. ბიაში ყოფილი სატრაქტორო გაერთიანების ტერიტორიის სამშენებლო 

ნარჩენებისაგან გაწმენდის სამუშაოები, 1.5 ათასი ლარი - საჯიჯაოს კულტურის სახლის 

მიმდებარე ტერიტორიის მოხრეშვის სამუშაოები, 10.0 ათასი ლარი მინისტადიონების მოვლა-

შენახვაზე, 124.7 ათასი ლარი - სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით გათვალისწინებული 

კეთილმოწყობის სამუშაოების დაფინანსება,  6.0 ათასი ლარი - ც. დადიანის ქუჩაზე (ყოფილი 

საგადასახადო სამსახურის შენობის მიმდებარედ) მხატვრული პანოს რეაბილიტაციის 

სამუშაოების დაფინანსება, 2.6 ათასი ლარი - კულტურის სახლის წინ მდებარე სკვერის 

დეკორატიული ღობისა და ბორდიურების შეღებვისა და ქვაფენილის რემონტის სამუშაოების 

დაფინანსება, 18.8 ათასი ლარი - წმინდა სამების ეკლესიის სატრაპეზოს I ეტაპის სამუშაოების 

დაფინანსება;       

გ) შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების ასიგნებებზე 2.0 ათასი ლარი, 

კერძოდ: 

- 2.0 ათასი ლარი საქართველოს შსს სამეგრელო-ზემო სვანეთის მთავარი სამმართველოს ხობის 

რაიონული სამმართველოსათვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში გამოყოფილ ასიგნებებში 

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

დ) თავდაცვის ღონისძიებების ასიგნებებზე 0.4 ათასი ლარი, კერძოდ: 

- 0.4 ათასი ლარი გამგეობის წვევამდელთა, რეზერვისტთა სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და 

მობილიზაციის სამსახურის მუხლი ,,ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-

შენახვის ხარჯები“-ს ასიგნებაზე (საწვავის შეძენა); 

ე) საგანმანათლებო ღონისძიებების ხარჯების ასიგნებაზე 92.1 ათასი ლარი, კერძოდ: 

- 48.9 ათასი ლარი სკოლამდელი განათლების დაფინანსების ასიგნებაზე, მათ შორის; 33.2 ათასი 

ლარი - ა.ი.პ. ,,ხობის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანება“-ს 

სუბსიდიაზე, 15.7 ათასი ლარი - მუხლი ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“-ს ასიგნებაზე, სოფლის 

მხარდაჭერის პროგრამა; 

- 5.2 ათასი ლარი ა.ი.პ. ,,ხობის მუნიციპალიტეტის პროფესიული სწავლების ცენტრი“-ს 

სუბსიდიაზე;    

- 38.0 ათასი ლარი საჯარო სკოლების დაფინანსების ასიგნებაზე, მათ შორის: 4.3 ათასი ლარი 

საჯარო სკოლების ასიგნებების მუხლი ,,სუბსიდია“-ს ასიგნებაზე, აქედან: 2.0 ათასი ლარი ქ. ხობის 

#1 საჯარო სკოლის ინგლისურ ენოვანი უცხოელი მასწავლებლის ბ-ნ ფენდლი ბრაუნის პროექტის 

,,გლობალური ქსელი ინგლისური სწავლებისათვის“ ფარგლებში ინგლისური ენის 

კაბინეტისათვის აღჭურვილობის შესაძენად, 2.0 ათასი ლარი შუა ხორგის საჯარო სკოლაში 

პროექტის ,,სიკეთის კეთებიდან სამოქალაქო აქტივობამდე“ დასაფინანსებლად, 0.3 ათასი ლარი - 

გაღმა საჯიჯაოს სკოლის შენობის გადახურვის სამუშაოების დაფინანსება, 33.7 ათასი ლარი - 

მუხლი ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“-ს ასიგნებაზე, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა; 

ვ) სპორტული და კულტურული ღონისძიებების ასიგნებაზე 19.2 ათასი ლარი, კერძოდ: 

- 7.2 ათასი ლარი ა.ი.პ. ,,ხობის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი“-ს სუბსიდიაზე; 

- 12.0 ათასი ლარი სპორტული ღონისძიებების ხარჯების ასიგნებაზე, მათ შორის: 10.0 ათასი ლარი 

- მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მოსწავლეთათვის ,,მხიარული სტარტები“-ს ჩატარების  

დაფინანსება, 2.0 ათასი ლარი - ცხენოსნობაში ხობის მუნიციპალიტეტის პირველობის 

დაფინანსებაზე. 
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1. შემცირდა ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივ ბიუჯეტში:   

ა) აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების ასიგნებები 9.8 ათასი ლარით, კერძოდ: 

- 8.2 ათასი ლარით მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ასიგნება, მათ შორის: 2.3 ათასი ლარი  მუხლი 

,,საქონელი და მომსახურება“-ს ქვემუხლი ,,ოფისის ხარჯები“-ს ასიგნება, 5.1 ათასი ლარი მუხლი 

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

ასიგნება, 0.8 ათასი ლარი მუხლი ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“-ს ასიგნება; 

- 1.6 ათასი ლარით გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის ასიგნება, მათ შორის: 1.6 ათასი 

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

მომსახურება“-ს ასიგნება; 

ბ) შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების ასიგნებები 0.7 ათასი ლარით, 

კერძოდ: 

- 0.7 ათასი ლარით საქართველოს შსს სამეგრელო-ზემო სვანეთის მთავარი სამმართველოს 

ხობის რაიონული სამმართველოსათვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში გამოყოფილ ასიგნება, 

მათ შორის: 0.7 ათასი ლარი მუხლი ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“-ს  ასიგნება;   

გ) თავდაცვის ღონისძიებების ასიგნებები 0.2 ათასი ლარით, კერძოდ: 

- 0.2 ათასი ლარით გამგეობის წვევამდელთა, რეზერვისტთა სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და 

მობილიზაციის სამსახურის ასიგნება, მათ შორის: 0.2 ათასი ლარი მუხლი ,,საქონელი და 

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

დ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სახანძრო-სამაშველო სამსახურის ასიგნებები 0.1 ათასი 

ლარით, კერძოდ: 

- 0.1 ათასი ლარით გამგეობის სახანძრო-სამაშველო სამსახურის ასიგნება, მათ შორის: 0.1 ათასი 

ლარი მუხლი ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ქვემუხლი ,,ტრანსპორტისა და ტექნიკის 

ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები“-ს ასიგნება (დიზელის საწვავის შეძენა);   

ე) ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაციის ასიგნებები 6.2 ათასი 

ლარით, კერძოდ: 

- 1.8 ათასი ლარით გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯების 

ასიგნება, მათ შორის: 1.8 ათასი ლარი სოფ. საჯიჯაოს ჯაპიშაქრის უბანში ხიდის მოწყობის 

სამუშაოების ასიგნება; 

- 4.4 ათასი ლარით კეთილმოწყობის ღონისძიებების ხარჯების ასიგნება, მათ შორის: 4.4 ათასი 

ლარი სოფ. საჯიჯაოს ჯაპიშაქრის უბანში მინისტადიონის მოწყობის სამუშაოების ასიგნება; 

ვ) სპორტული და კულტურული ღონისძიებების ასიგნებები 20.0 ათასი ლარით, კერძოდ: 

- 20.0 ათასი ლარით რეგიონალური ტელევიზიის თანადაფინანსების სუბსიდია; 

2. გამოთავისუფლებული თანხები 37.0 ათასი ლარი მიიმართა შემდეგ ღონისძიებათა 

დასაფინანსებლად: 

ა) აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების ხარჯების ასიგნებაზე 9.5 ათასი ლარი, 

კერძოდ: 

- 8.2 ათასი ლარი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ასიგნებაზე, მათ შორის: 8.2 ათასი ლარი  

მუხლი ,,შრომის ანაზღაურება“-ს ასიგნებაზე; 

- 1.3 ათასი ლარი ათასი ლარი გამგეობის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების 

სამსახურის ასიგნებაზე, მათ შორის: 1.3 ათასი ლარი - მუხლი ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“-ს 

ასიგნებაზე; 

ბ) შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების ხარჯების ასიგნებაზე 2.7 ათასი 

ლარი, კერძოდ: 

- 2.7 ათასი ლარი საქართველოს შსს სამეგრელო-ზემო სვანეთის მთავარი სამმართველოს ხობის 

რაიონული სამმართველოს ასიგნებაზე, მათ შორის: 2.2 ათასი ლარი მუხლი ,,საქონელი და 

მომსახურება“-ს ქვემუხლი ,,ოფისის ხარჯები“-ს ასიგნებაზე (2.0 ათასი ლარი - პოლიციის შენობის 

ოთახების სარემონტო სამუშაოები, 0.2 ათასი ლარი - სამეურნეო ინვენტარის შეძენა),  0.5 ათასი 

ლარი მუხლი ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ქვემუხლი ,,რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და 

პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები“-ს ასიგნება; 

გ) თავდაცვის ღონისძიებების ასიგნებაზე 0.2 ათასი ლარი, კერძოდ: 
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- 0.2 ათასი ლარი გამგეობის წვევამდელთა, რეზერვისტთა სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და 

მობილიზაციის სამსახურის ასიგნებაზე, მათ შორის: 0.2 ათასი ლარი მუხლი ,,საქონელი და 

მომსახურება“-ს ქვემუხლი ,,ოფისის ხარჯები“-ს ასიგნება (საფოსტო მომსახურების ხარჯები); 

დ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სახანძრო-სამაშველო სამსახურის ასიგნებაზე 0.1 ათასი 

ლარი, კერძოდ: 

- 0.1 ათასი ლარი გამგეობის სახანძრო-სამაშველო სამსახურის ასიგნება, მათ შორის: 0.1 ათასი 

ლარი მუხლი ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ქვემუხლი ,,ოფისის ხარჯები“-ს ასიგნება (სამეურნეო 

ინვენტარის შეძენა); 

ე) ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაციის ხარჯების ასიგნებაზე 

24.5  ათასი ლარი, კერძოდ: 

- 4.5 ათასი ლარი შ.პ.ს. ,,ხობი დასუფთავება და განათება“-ს სუბსიდიაზე (შადრევნის წყალის 

ღირებულება 1.8 ათასი ლარი, ელ. ენერგიის ღირებულება 2.7 ათასი ლარი); 

- 20.0 ათასი ლარი საკანალიზაციო და სამელიორაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის 

ღონისძიებების ასიგნებაზე, მათ შორის: 18.3 ათასი ლარი ქ. ხობში ჭყონდიდელის ქუჩის 

მიმდებარე მთავარი არხის ამოწმენდა ერთი მილხიდის მოწყობით და ერთი მილხიდის 

რეაბილიტაციის სამუშაოები, 1.7 ათასი ლარი ყოფილი კერამიკული ქარხნის მიმდებარე 

ტერიტორიაზე არხის ამოწმენდა გაფართოებით და დამბის ამაღლების სამუშაოები. 

 

მეოთხე ცვლილება 2011 წლის 29  აგვისტოს #48 დადგენილება 

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: 

1.1) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 06 ივლისის N222 ბრძანებით, ხობის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახურისათვის მუნიციპალიტეტის 

ბიუჯეტში გამოყოფილ ასიგნებებში 500 (ხუთასი) ლარით შემცირდა მუხლი ,,არაფინანსური 

აქტივების ზრდა“-ს ასიგნება (ინვენტარის შეძენის ხარჯები) და 500 (ხუთასი) ლარით გაიზარდა 

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

ხარჯები); 

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

მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურისათვის მუნიციპალიტეტის 

ბიუჯეტით გამოყოფილ ასიგნებებში 2200.9 (ორი ათას ორასი ლარი და 90 თეთრი) ლარით 

შემცირდა მუხლი ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“-ს ასიგნება (პროგრამული უზრუნველყოფის 

ხარჯები) და 1200.9 (ერთი ათას ორასი ლარი და 90 თეთრი) ლარით გაიზარდა მუხლი ,,საქონელი 

და მომსახურება“-ს ქვემუხლი ,,ოფისის ხარჯები“-ს ასიგნება, 500 (ხუთასი) ლარით გაიზარდა 

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

ასიგნება, 500 (ხუთასი) - მუხლი ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“-ს ასიგნება; 

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

მუნიციპალიტეტის გამგეობის წვევამდელთა, რეზერვისტთა სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და 

მობილიზაციის სამსახურისათვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში გამოყოფილ ასიგნებებში 206 

(ორასექვსი) ლარით შემცირდა მუხლი ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ქვემუხლი ,,სხვა დანარჩენი 

საქონელი და მომსახურება“-ს (გაწვევის საექიმო კომისიის ხარჯები) ასიგნება და 206 (ორასექვსი) 

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

(შენობის მიმდებარე ტერიტორიის დასუფთავების მოსაკრებელი) ასიგნება; 

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

შედეგების სალიკვიდაციოდ საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების 

ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“  

საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 05 ივლისის #1402 განკარგულებით გამოყოფილი 80.3 ათასი 
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ლარის ბიუჯეტში ასახვის მიზნით ხობის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივ ბიუჯეტში 

განხორციელდა შემდეგი ცვლილებები და დამატებები: 

ა) გაიზარდა ხობის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივ ბიუჯეტში შემოსავლები 

გრანტებიდან 80300 (ოთხმოცი ათას სამასი) ლარით; 

ბ) შემოსავლების ზრდის თანხების მთლიანი მოცულობა 80300 ლარი მიიმართა შემდეგ 

ღონისძიებათა დასაფინანსებლად: 

ბ.ა) ,,ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის ხარჯები“-ს ასიგნებაზე 

80300 (ოთხმოცი ათას სამასი) ლარი, აქედან: 

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

ასიგნებაზე (მათ შორის: 6.3 ათასი ლარი - სოფ. ნოჯიხევის ნაფოშტუს უბანში მილხიდის მოწყობა, 

8.2 ათასი ლარი - სოფ. პირველი მაისის სალომაიოს უბანში ხიდ-ბოგირის მოწყობა, 20.0 ათასი 

ლარი - სოფ. პირველ მაისში ბონდის ხიდის აღდგენა ნაპირგამაგრებით, 15.7 ათასი ლარი - სოფ. 

ხამისქურის საკუკაოს უბანში მილხიდის მოწყობა); 

- 10.8 ათასი ლარი ,,სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და 

ექსპლოატაციის ხარჯები“-ს ასიგნებაზე (მათ შორის: 5.0 ათასი ლარი - სოფ. პირველი მაისის 

საკვიკვინიოს უბანში ჟორა ჯობავას სახლის მიმდებარედ ნაპირგმაგრება, 1.3 ათასი ლარი - სოფ. 

პატარა ფოთის #4 უბანში საჭოჭუოს საზღვართან დამბის ამაღლება, 0.75 ათასი ლარი - სოფ. 

პატარა ფოთში რუხაია ზურაბის სახლის უკან დამბის ამაღლება, 0.75 ათასი ლარი - სოფ. პატარა 

ფოთში ლოლუა ლეონიდის სახლის უკან დამბის ამაღლება, 3.0 ათასი ლარი - სოფ. პატარა ფოთის 

#4 უბანში დაზიანებული დამბის აღდგენა); 

- 19.3 ათასი ლარი ,,საკანალიზაციო და სამელიორაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის 

ღონისძიებები“-ს ასიგნებაზე (მათ შორის: 12.0 ათასი ლარი - ქ. ხობში სახანძროს უკან არხის 

მოწყობა მილხიდის ჩალაგებით, 2.3 ათასი ლარი - ქ. ხობში ირინა ბერაიას საცხოვრებელი სახლის 

უკან არხის ამოწმენდა, 5.0 ათასი ლარი - სოფ. ნოჯიხევში პროფსასწავლებლის წინ არხის 

ამოწმენდა); 

2. შემცირდა ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივ ბიუჯეტში:   

ა) აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების ასიგნება 1.8 ათასი ლარით, კერძოდ: 

- 1.8 ათასი ლარი ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული ორგანოების ასიგნება, მათ 

შორის: 1.8 ათასი ლარი - მუხლი ,,შრომის ანაზღაურება“-ს ასიგნება (სოფ. პატარა ფოთის 

ტერიტრორიალური ორგანოს მუხლი ,,შრომის ანაზღაურება“-ს ასიგნება); 

ბ) ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაციის ასიგნებები 56.0 ათასი 

ლარით, კერძოდ: 

- 33.5 ათასი ლარით ,,საკანალიზაციო და სამელიორაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის 

ღონისძიებები“-ს ასიგნება, კერძოდ: 33.5 ათასი ლარით ქ. ხობში აღმაშენებლის ქუჩაზე სანიაღვრე 

არხის მოწყობის I ეტაპის სამუშაოების ასიგნება; 

- 22.5 ათასი ლარით კეთილმოწყობის ღონისძიებების ხარჯების ასიგნება, კერძოდ: 22.5 ათასი 

ლარით ქ. ხობის ახალი სასაფლაოს შემოღობვის სამუშაოების დაფინანსება, SPA110018924 

ტენდერზე მოღებული ეკონომიის ხარჯზე;  

3. გამოთავისუფლებული  თანხების მთლიანი მოცულობა - 57.8 ათასი ლარი მიიმართა შემდეგ 

ღონისძიებათა დასაფინანსებლად: 

ა)  აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების ხარჯებზე 5.3 ათასი ლარი, კერძოდ:  

- 5.3 ათასი ლარი ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული ორგანოების ასიგნებაზე, 

მათ შორის: 3.8 ათასი ლარი მუხლი ,,შრომის ანაზღაურება“-ს ასიგნებაზე (სოფ. შავღელეს 

ტერიტრორიალური ორგანოს შრომის ანაზღაურების ხარჯები), 1.5 ათასი ლარი - მუხლი 

,,საქონელი და მომსახურება“-ს ქვემუხლი ,,ოფისის ხარჯები“-ს ასიგნებაზე (სოფ. შავღელეს 

ტერიტრორიალური ორგანოს ოფისის ხარჯები); 

ბ)   ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაციის ხარჯების 

ასიგნებებზე 40.5  ათასი ლარი, კერძოდ: 
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- 1.1 ათასი ლარი  ,,გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები“-ს 

ასიგნებაზე, მათ შორის: 1.1 ათასი ლარი სოფ. შავღელეს სოფლის სახელწოდების აღმნიშვნელი 3 

ცალი ტრაფარეტის დამზადებაზე; 

- 2.7 ათასი ლარი ,,გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის ხარჯები“-ს ასიგნებაზე, მათ 

შორის: 2.7 ათასი ლარი - ქ. ხობის მიხეილ იოსავას სახელობის ქუჩაზე გარე განათების მოწყობის 

სამუშაოების დაფინანსება; 

- 36.7 ათასი ლარი ,,საკანალიზაციო და სამელიორაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის 

ღონისძიებები“-ს ასიგნებაზე, მათ შორის: 1.8 ათასი ლარი ქ. ხობში კოსტავასა და წერეთლის 

ქუჩებზე გარე კანალიზაციის ქსელის სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაფინანსება, 1.4 ათასი ლარი 

ქ. ხობის აღმაშენებლის ქუჩიდან კოლხეთის დასახლებამდე სანიაღვრე არხის ამოწმენდის 

სამუშაოების ასიგნებაზე დამატება, 33.5 ათასი ლარი დავით აღმაშენებლის ქუჩაზე წერეთლის 

ქუჩიდან დ. აღმაშენებლის I ჩიხამდე სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოების დაფინანსება;  

გ) საგანმანათლებო ღონისძიებების ხარჯების ასიგნებაზე 12.0 ათასი ლარი, კერძოდ: 

- 12.0 ათასი ლარი საჯარო სკოლების დაფინანსების ასიგნებაზე, მათ შორის: 12.0 ათასი ლარი 

საჯარო სკოლების ასიგნებების მუხლი ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“-ს ასიგნებაზე, აქედან: 

12.0 ათასი ლარი სოფ. შავღელეს საჯარო სკოლის ოთახების სარემონტო სამუშაოების 

დაფინანსება. 

 

მეხუთე ცვლილება 2011 წლის 11  ოქტომბრის #49 დადგენილება 

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 2011 წლის 23 აგვისტოს N324 ბრძანებით, შ.პ.ს. 

,,საფეხბურთო კლუბი ,,კოლხეთი“-სათვის ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივ ბიუჯეტით 

გამოყოფილ ასიგნებებში 1390 ლარით შემცირდა მუხლი ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ქვემუხლი 

,,შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება“-ს ასიგნება და 1390 ლარით გაიზარდა მუხლი ,,საქონელი 

და მომსახურება“-ს ქვემუხლი ,,ოფისის ხარჯები“-ს  ასიგნება (1000 ლარი პრიზების შეძენის და 390 

ლარი სამეურნეო საქონლის შეძენა); 

ბ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 26 აგვისტოს N330 ბრძანებით, ხობის 

მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტით მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამსახურებისათვის 

გამოყოფილ ასიგნებებში: 

ბ.ა) გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურისათვის გამოყოფილ ასიგნებებში 3540 ლარით 

შემცირდა მუხლი ,,ოფისის ხარჯები“-ს ასიგნებები  და შესაბამისად 3540 ლარით გაიზარდა 

მუხლი ,,შრომის ანაზღაურება“-ს ასიგნება; 

ბ.ბ) გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურისათვის გამოყოფილ ასიგნებებში 2310 ლარით 

შემცირდა მუხლი ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“-ს ასიგნება და შესაბამისად 2310 ლარით 

გაიზარდა მუხლი ,,შრომის ანაზღაურება“-ს ასიგნება; 

ბ.გ) გამგეობის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურისათვის გამოყოფილ 

ასიგნებებში 1000 ლარით შემცირდა მუხლი ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ქვემუხლი 

,,შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება“-ს ასიგნება, 900 ლარით - მუხლი ,,საქონელი და 

მომსახურება“-ს ქვემუხლი ,,მივლინებები“-ს ასიგნება, 1190 ლარით - მუხლი ,,საქონელი და 

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

ხარჯები“-ს ასიგნება და შესაბამისად 3090 ლარით გაიზარდა მუხლი ,,შრომის ანაზღაურება“-ს 

ასიგნება; 

ბ.დ) გამგეობის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ  საქმეთა 

სამსახურისათვის გამოყოფილ ასიგნებებში 1400 ლარით შემცირდა მუხლი ,,არაფინანსური 
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აქტივების ზრდა“-ს ასიგნება და შესაბამისად 1400  ლარით გაიზარდა მუხლი ,,შრომის 

ანაზღაურება“-ს ასიგნება; 

ბ.ე) გამგეობის შრომის, საზოგადოებრივი ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, 

ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახურისათვის გამოყოფილ 

ასიგნებებში 320 ლარით შემცირდა მუხლი ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ქვემუხლი 

,,მივლინებები“-ს ასიგნება, 1000 ლარით - მუხლი ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“-ს ასიგნება და 

შესაბამისად 1320 ლარით გაიზარდა მუხლი ,,შრომის ანაზღაურება“-ს ასიგნება;  

ბ.ვ) გამგეობის წვევამდელთა, რეზერვისტთა სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის 

სამსახურისათვის გამოყოფილ ასიგნებებში 700 ლარით შემცირდა მუხლი ,,საქონელი და 

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

შესაბამისად 700 ლარით გაიზარდა მუხლი ,,შრომის ანაზღაურება“-ს ასიგნება; 

ბ.ზ) გამგეობის ტერიტორიული ორგანოებისათვის გამოყოფილ ასიგნებებში 900 ლარით შემცირდა 

მუხლი ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ქვემუხლი ,,შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება“-ს 

ასიგნება, 7500 ლარით - მუხლი ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ქვემუხლი ,,ტრანსპორტისა და 

ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები“-ს ასიგნება და შესაბამისად 8400 ლარით 

გაიზარდა მუხლი ,,შრომის ანაზღაურება“-ს ასიგნება; 

გ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 29 აგვისტოს N334 ბრძანებით, ხობის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის წვევამდელთა, რეზერვისტთა სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და 

მობილიზაციის სამსახურისათვის ადგილობრივი ბიუჯეტით გამოყოფილ ასიგნებებში 580 ლარით 

შემცირდა მუხლი ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ქვემუხლი ,,ოფისის ხარჯები“-ს ,,საოფისე 

ავეჯის შეძენის ხარჯები“-ს ასიგნება და შესაბამისად 400  ლარით გაიზარდა მუხლი ,,საქონელი და 

მომსახურება“-ს ქვემუხლი ,,ოფისის ხარჯები“-ს ,,კავშირგაბმულობის ხარჯები“-ს ასიგნება, 180 

ლარით - ,,ოფისის ხარჯი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული“ ასიგნება; 

დ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 30 აგვისტოს N336 ბრძანებით, ხობის 

მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტით კეთილმოწყობის ღონისძიებებისათვის 

გამოყოფილ ასიგნებებში 4910 ლარით შემცირდა ,,ყოფილი აგროსამრეწველო გაერთიანების 

შენობის ფასადის შეღებვის სამუშაოები“-ს ასიგნება და შესაბამისად 4910 ლარით გაიზარდა 

,,ცოტნე დადიანის ქუჩაზე, ყოფილი საგადასახადო სამსახურის შენობის მიმდებარედ, მხატვრული 

პანოს რეაბილიტაციის სამუშაოები“-ს ასიგნება; 

ე) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 06 სექტემბრის N364 ბრძანებით, ხობის 

მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტით ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია 

და ექსპლოატაციის ღონისძიებებისათვის გამოყოფილ ასიგნებებში 2000 ლარით შემცირდა 

,,კეთილმოწყობის ღონისძიებები“-ს ასიგნება (ყოფილი აგროსამრეწველო გაერთიანების შენობის 

ფასადის შეღებვის სამუშაოების ასიგნება) და შესაბამისად 2000 ლარი მიიმართა ,,ვეტერინარიის 

ხარჯები“-ს ასიგნებაზე (ჯილეხით დაცემული პირუტყვის სამარხების მოწყობა); 

ვ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 08 სექტემბრის N367 ბრძანებით, ხობის 

მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტით ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია 

და ექსპლოატაციის ღონისძიებებისათვის გამოყოფილ ასიგნებებში 10000 ლარით შემცირდა 

„გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯების“ ასიგნება (სოფელ პატარა 

ფოთის შავღელეს უბანში 9 კმ გზის ორმული შეკეთების სამუშაოების ასიგნება) და შესაბამისად 

10000 ლარით გაიზარდა ,,ვეტერინარიის ხარჯები“-ს ასიგნებები (ჯილეხით დაცემული 

პირუტყვის სამარხების მოწყობა); 

ზ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 08 სექტემბრის N369 ბრძანებით, ხობის 

მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტით საჯარო სკოლებისათვის გამოყოფილ გამოყოფილ 

ასიგნებებში 5500 ლარით შემცირდა სოფელ ხეთის წინაგოლის უბნის საჯარო სკოლის სპორტული 

დარბაზის სახურავის რეაბილიტაციის სამუშაოების ასიგნება და შესაბამისად 5500 ლარი 

მიიმართა სტიქიისაგან (ქარი) დაზიანებული  სოფ. თორსის საჯარო სკოლის ფანჯრების 

რეაბილიტაციის სამუშაოების ასიგნებაზე; 

თ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 09 სექტემბრის N370 ბრძანებით, ხობის 

მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტით ა.ი.პ. ,,ხობის მუნიციპალიტეტის კულტურის 
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ცენტრი“-სათვის გამოყოფილ ასიგნებებში 2500 ლარით შემცირდა სოფელ საჯიჯაოს კულტურის 

სახლში კრივისა და ჭიდაობის ოთახების მოწყობის სამუშაოების ასიგნება და შესაბამისად 2500 

ლარი მიიმართა ქ. ხობში კულტურის სახლის ელ. გაყვანილობისა და განათების სისტემის 

შეკეთების სამუშაოების სამუშაოების ასიგნებაზე; 

ი) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 09 სექტემბრის N371 ბრძანებით, ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოსათვის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტით 

გამოყოფილ ასიგნებებში 400 ლარით შემცირდა მუხლი ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ქვემუხლი 

,,სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება“-ს ასიგნება და შესაბამისად 400 ლარით გაიზრდა 

მუხლი ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ქვემუხლი ,,ოფისის ხარჯები“-ს ასიგნება (200 ლარი-

კონდიციონერების რემონტი, 200 ლარი-სამუშაო მაგიდის შეძენა); 

კ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 13 სექტემბრის N377 ბრძანებით, ხობის 

მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტით ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია 

და ექსპლოატაციის ღონისძიებებისათვის გამოყოფილ ასიგნებებში: 

კ.ა) 6000 ლარით შემცირდა ,,წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია“-ს ასიგნებები (მათ 

შორის: 1500 ლარით სოფ. პატარა ფოთის შავღელის უბნის წყალსადენის სისტემის 

რეაბილიტაციის სამუშაოების ასიგნება, 4500 ლარით სოფ. პატარა ფოთის შავღელის უბნის 

წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაციის II ეტაპის სამუშაოების ასიგნება); 

კ.ბ) 8000 ლარით შემცირდა ,,კეთილმოწყობის ღონისძიებები:-ს ასიგნება (მათ შორის: 3000 ლარით 

ქ. ხობის ახალი სასაფლაოს შემოღობვის სამუშაოების ასიგნება, 5000 ლარით ქ.ხობში ც.დადიანის 

ქუჩაზე წმინდა სამების ეკლესიის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოების 

ასიგნება); 

კ.გ) 6000 ლარი მიიმართა ,,გზების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია“-ს ასიგნებაზე 

(მათ შორის: სოფ. საჯიჯაოს ჯაპიშაქრის უბანში 1.9 კმ. გზის ორმული შეკეთების სამუშაოების 

ასიგნებაზე); 

კ.ვ) 8000 ლარი მიიმართა ,,წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია“-ს ასიგნებაზე (მათ 

შორის: სოფ. შუა ხორგაში 2 ცალი ტუმბოს შეძენისა და დამონტაჟების სამუშაოების ასიგნებაზე); 

ლ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 13 სექტემბრის N378 ბრძანებით, ხობის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურისათვის მუნიციპალიტეტის 

ადგილობრივი ბიუჯეტით გამოყოფილ ასიგნებებში: 

ლ.ა) 1700 ლარით შემცირდა მუხლი ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“-ს ასიგნება (სატელიტური 

ანტენის შეძენის ხარჯები); 

ლ.ბ) 1610 ლარით შემცირდა მუხლი ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ქვემუხლი ,,ოფისის ხარჯები“-

ს ასიგნებები (მათ შორის: 240 ლარით ,,მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟება“-ს 

ასიგნებები, 970 ლარით ,,საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯები“-ს ასიგნებები, 

400 ლარით ,,შენობა-ნაგებობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი“-ს ასიგნებები); 

ლ.გ) 1660 ლარით გაიზარდა მუხლი ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ქვემუხლი ,,ოფისის ხარჯები“-

ს ასიგნება (მათ შორის: 650 ლარით ,,საოფისე მოწყობილობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი“-ს 

ასიგნება, 1010 ლარით ,,ოფისის ხარჯი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული“ ასიგნება); 

ლ.დ) 1650 ლარით გაიზარდა მუხლი ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“-ს ასიგნება (დახლ-

მაცივარის შეძენის ასიგნება); 

მ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 19 სექტემბრის N381 ბრძანებით, ხობის 

მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტით ,,ახალგაზრდული ორგანიზაციების, 

ღონისძიებების დაფინანსება“-სათვის გამოყოფილ ასიგნებებში 200 ლარით შემცირდა ,,შეხვედრა 

საჯარო სკოლის თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან თემაზე: ,,როგორ ვიცნობთ საკუთარ 

უფლებებსა და მოვალეობებს“ ღონისძიების ასიგნება და 200 ლარით გაიზარდა პროგრამა 

,,პატრიოტი“-ს ღონისძიების ასიგნება (სატრანსპორტო მომსახურება); 

ნ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 20 სექტემბრის N384 ბრძანებით, ა.ი.პ. ,,ხობის 

მუნიციპალიტეტის პროფესიული სწავლების ცენტრი“-სათვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით 

გამოყოფილ ასიგნებებში: 2490 ლარით შემცირდა მუხლი ,,შრომის ანაზღაურება“-ს  ასიგნება და  

1490 ლარით გაიზრდა მუხლი ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ქვემუხლი ,,ოფისის ხარჯები“-ს 
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(ინვენტარის შეძენა) ასიგნება, 1000 ლარით - მუხლი ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“-ს 

(ინვენტარის შეძენა) ასიგნება. 

ო) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 20 სექტემბრის N385 ბრძანებით, შ.პ.ს. 

,,საფეხბურთო კლუბი ,,კოლხეთი“-სათვის ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივ ბიუჯეტით 

გამოყოფილ ასიგნებებში 2800 ლარით შემცირდა მუხლი ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ქვემუხლი 

,,შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება“-ს ასიგნება და 2800 ლარით გაიზარდა მუხლი ,,საქონელი 

და მომსახურება“-ს ქვემუხლი ,,ოფისის ხარჯები“-ს  ასიგნება (1500 ლარი სტადიონის 

ბილბორდების განახლება და 1300 ლარი სტადიონის ტრიბუნების რემონტი); 

პ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 26 სექტემბრის N398 ბრძანებით, ხობის 

მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტით საკანალიზაციო და სამელიორაციო სისტემების 

მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებებისათვის გამოყოფილ ასიგნებებში 4000 ლარით შემცირდა 

ქ. ხობში ჩაის კომბინატის მიმდებარე ტერიტორიაზე (ბარათაშვილის ქუჩიდან) სანიაღვრე არხის 

ამოწმენდის სამუშაოების ასიგნება და 4000 ლარი მიიმართა ქ. ხობში ვაჟა-ფშაველას ქუჩის 

მიმდებარე ტერიტორიაზე კანალიზაციის ქსელის რეაბილიტაციის სამუშაოების ასიგნებაზე; 

ჟ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 28 სექტემბრის N405 ბრძანებით, ხობის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურისათვის ადგილობრივი 

ბიუჯეტით დამტკიცებული მუხლი ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“-ს ასიგნებებში 700 ლარით 

შემცირდა ფინანსური ანალიზისა და ბუღალტრული პროგრამის შესყიდვის ასიგნება და 700  

ლარით მიიმართა იქნეს კონდიციონერის შესყიდვის ასიგნებაზე; 

რ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 28 სექტემბრის N406 ბრძანებით, ხობის 

მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტით კეთილმოწყობის ღონისძიებებისათვის 

გამოყოფილ ასიგნებებში 1250 ლარით შემცირდა სოფ. შუა ხორგაში ცენტრალური სტადიონის 

კეთილმოწყობის სამუშაოების ასიგნება და 1250 ლარი მიიმართა ქ. ხობის ცენტრში (ყოფილი 

საგადასახადოს შენობის წინ) სკამებისა და დეკორატიული ღობის აღდგენისა და სამღებრო 

სამუშაოების ასიგნებაზე; 

ს) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 28 სექტემბრის N407 ბრძანებით, შ.პ.ს.  ,,ხობი 

დასუფთავება და განათება“-სათვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გამოყოფილ ასიგნებებში 2000 

ლარით შემცირდა მუხლი ,,შრომის ანაზღაურება“-ს  ასიგნება და 2000 ლარით გაიზარდა მუხლი 

,,საქონელი და მომსახურება“-ს  ასიგნება (მათ შორის: 500 ლარით ქვემუხლი ,,მივლინებები“-ს 

ასიგნება, 1500 ლარით - ქვემუხლი ,,ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-

შენახვის ხარჯები“-ს ასიგნება (აქედან: 900 ლარის საწვავ-საპოხი მასალების შეძენაზე, 600 ლარი 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის არაკლასიფიცირებულ ხარჯებზე, კერძოდ ტრანსპორტის 

დაქირავება); 

2. შემცირდა ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივ ბიუჯეტში:   

ა) აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების ასიგნება 1.6 ათასი ლარით, კერძოდ: 

- 1.6 ათასი ლარი ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული ორგანოების ასიგნება, მათ 

შორის: 1.6 ათასი ლარი - მუხლი ,,საქონელი დამომსახურება“-ს ქვემუხლის ,,ოფისის ხარჯები“-ს 

ასიგნება (0.9 ათასი ლარი - სოფ. პირველი ხორგის ადმინისტრაციული შენობის სარემონტო-

სამშენებლო სამუშაოების ასიგნება, 0.7 ათასი ლარი - სოფ. შუა ხორგის ადმინისტრაციული 

შენობის სარემონტო-სამშენებლო სამუშაოების ასიგნება); 

ბ) ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაციის ასიგნებები 90.8 ათასი 

ლარით, კერძოდ: 

- 10.4 ათასი ლარით  ,,გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები“-ს 

ასიგნება, მათ შორის: 6.4 ათასი ლარით - ურთის მთაზე რადიომონიტორინგის სტაციონალურ 

სადგურთან მისასვლელი გზის ორმული შეკეთების სამუსაოების ასიგნება, 4.0 ათასი ლარით - 

სოფ. პატარა ფოთის შავღელეს უბანში 9 კმ გზის ორმული შეკეთების სამუშაოების ასიგნება; 

- 7.3 ათასი ლარით ,,სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და 

ექსპლოატაციის ხარჯები“-ს“-ს ასიგნება, მათ შორის: 0.6 ათასი ლარით სოფ. საჯიჯაოს ჯაპიშაქრის 

უმანში მდ. ჭანისწყალზე ნაპირსამაგრი სამუშაოების ასიგნება, 6.7 ათასი ლარით - სოფ. პირველი 

მაისის საკვიკვინიოს უბანში მდ. მუნჩიას გასწორხაზების სამუშაოების ასიგნება; 
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- 8.8 ათასი ლარით კეთილმოწყობის ღონისძიებების ხარჯების ასიგნება, მათ შორის: 0.6 ათასი 

ლარით სასტუმრო ,,კოლხეთი“-ს წინ მდებარე ამორტიზირებული ღობის დემონტაჟი და ც. 

დადიანის სკვერის სამღებრო სამუშაოების ასიგნება, 5.0 ათასი ლარით - ყოფილი 

აგროსამრეწველო გაერთიანების ფასადის შეღებვის სამუშაოების ასიგნება, 2.7 ათასი ლარით - ც. 

დადიანის ქუჩაზე (ყოფილი საგადასახადო სამსახურის შენობის მიმდებარედ) მხატვრული პანოს 

რეაბილიტაციის სამუშაოების ასიგნება, 0.5 ათასი ლარით - წმინდა სამების ეკლესიის მიმდებარე 

ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოების ასიგნება; 

- 64.3 ათასი ლარით ,,საკანალიზაციო და სამელიორაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის 

ღონისძიებები“-ს ასიგნება, მათ შორის: 0.8 ათასი ლარით - ქ. ხობში ც. დადიანის ქუჩაზე ეკლესიის 

უკანა მხარეს სანიაღვრე არხების მოწყობის სამუშაოების ასიგნება, 1.1 ათასი ლარით - სოფ. 

ყულევში სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოების ასიგნება, 0.2 ათასი ლარით - სოფ. საგვიჩიოს 

ცენტრში სანიაღვრე არხის მოწყობის I ეტაპის სამუშაოების ასიგნება, 7.0 ათასი ლარით - ქ. ხობში 

ჩაის კომბინატის მიმდებარე ტერიტორიაზე (ბარათაშვილის ქუჩიდან) სანიაღვრე არხის 

ამოწმენდის სამუშაოების ასიგნება, 55.2 ათასი ლარით - ქ. ხობში აღმაშენებლის ქუჩაზე სანიაღვრე 

არხის მოწყობის I ეტაპის სამუშაოების ასიგნება. 

გ) საგანმანათლებო ღონისძიებების ხარჯების ასიგნებები 16.8 ათასი ლარით, კერძოდ: 

- 12.1 ათასი ლარით საჯარო სკოლების დაფინანსების ასიგნება, კერძოდ: 12.1 ათასი ლარით 

საჯარო სკოლების ასიგნებების მუხლი ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“-ს ასიგნება, მათ შორის: 

2.1 ათასი ლარით - სოფ. ახალი ხიბულის საჯარო სკოლის ეზოს შემოკავების სამუშაოების 

ასიგნება, 9.0 ათასი ლარით - სოფ. ხეთის საჯარო სკოლის ეზოს შემოკავების სამუშაოების 

ასიგნება, 1.0 ათასი ლარით - სოფ. პატარა ფოთის საჯარო სკოლის ეზოს შემოკავების სამუშაოების 

ასიგნება; 

- 4.7 ათასი ლარით ა.ი.პ. ,,ხობის მუნიციპალიტეტის განათლების ცენტრი“-ს დაფინანსების 

ასიგნება, კერძოდ: ა.ი.პ. ,,ხობის მუნიციპალიტეტის განათლების ცენტრი“-ს ასიგნებების მუხლი 

,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“-ს ასიგნება (მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცენტრის სახურავისა 

და დაზიანებული ჭერის რემონტის სამუშაოების ასიგნება); 

3. გამოთავისუფლებული  თანხების მთლიანი მოცულობა - 109.2 ათასი ლარი მიიმართა შემდეგ 

ღონისძიებათა დასაფინანსებლად: 

ა)  აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების ხარჯებზე 6.1 ათასი ლარი, კერძოდ:  

- 1.1 ათასი ლარი ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის 

ასიგნებაზე, მათ შორის: 1.1 ათასი ლარი მუხლი ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ქვემუხლი 

,,ოფისის ხარჯები“-ს ასიგნებაზე; 

- 5.0 ათასი ლარი სარეზერვო ფონდის ასიგნებაზე; 

ბ) შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების ხარჯების ასიგნებაზე 2.5 ათასი 

ლარი, კერძოდ: 

- 2.5 ათასი ლარი საქართველოს შსს სამეგრელო-ზემო სვანეთის მთავარი სამმართველოს ხობის 

რაიონული სამმართველოს ასიგნებაზე, მათ შორის: 2.5 ათასი ლარი მუხლი ,,საქონელი და 

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

გ)   ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაციის ხარჯების 

ასიგნებებზე 72.7  ათასი ლარი, კერძოდ: 

- 6.7 ათასი ლარი ,,სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და 

ექსპლოატაციის ხარჯები“-ს“-ს ასიგნებაზე, მათ შორის: 6.7 ათასი ლარი - სოფ. პირველ მაისში 

ბონდის ხიდის მიმდებარე ტერიტორიაზე მდ. მუნჩიის გასწორხაზებისა და ნაპირსამაგრი 

სამუშაოების ასიგნებაზე; 

- 15.2 ათასი ლარი ,,წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია“-ს ასიგნებებზე, მათ შორის: 

2.5 ათასი ლარი - ხეთის პროფტექნიკუმის შენობაში ჩასახლებული დევნილებისათვის 

წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგების სამუშაოების ასიგნებაზე, 12.7 ათასი ლარი - სოფ. 

პირველი მაისის ოქროს საწმისის უბნის წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაციის სამუშაოების 

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

განათების ელ. ენერგიის ხარჯებზე); 

- 26.2 ათასი ლარი ,,დასუფთავების ღონისძიებები“-ს ასიგნებაზე (ნაგავსაყრელის მოვლა-შენახვის 

ხარჯების ასიგნება); 

დ) საგანმანათლებო ღონისძიებების ხარჯების ასიგნებაზე 27.9 ათასი ლარი, კერძოდ: 

- 23.4 ათასი ლარი სკოლამდელი განათლების დაფინანსებას ასიგნებებზე, მათ შორის: 19.6 ათასი 

ლარი - ა.ი.პ. ,,ხობის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი საამღზრდელო გაერთიანება“-ს 

სუბსიდიურ ასიგნებაზე, 3.8 ათასი ლარი - მუხლი ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“-ს ასიგნებაზე 

(სოფ. თორსის საბავშვო ბაღის საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაციის სამუშაოები); 

- 4.5 ათასი ლარი საჯარო სკოლების დაფინანსების ასიგნებაზე, მათ შორის: 1.4 ათასი ლარი 

საჯარო სკოლების ასიგნებების მუხლი ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“-ს ასიგნებაზე, აქედან: 1.4 

ათასი ლარი სოფ. ქარიატის საჯარო სკოლის ოთახის სარემონტო სამუშაოების დაფინანსება, 

საფუძველი: ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის 2011 წლის 29 

სექტემბრის  #1174 წერილი; 3.1 ათასი ლარი - საჯარო სკოლების სუბსიდიურ ასიგნებაზე, მათ 

შორის: 2.0 ათასი ლარი - სოფ. შუა ხორგის საჯარო სკოლის სუბსიდია (შეზღუდული 

შესაძლებლობების მქონე მოსწავლეთა ოთახის და პანდუსის მოწყობა), 1.1 ათასი ლარი - სოფ. 

თორსის საჯარო სკოლის სუბსიდია (სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხარჯები). 

 

მეექვსე ცვლილება 2011 წლის 08 ნოემბრის #50 დადგენილება 

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 2011 წლის 04 ოქტომბრის N422 ბრძანებით, ხობის 

მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტით ,,სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები“-სათვის 

გამოყოფილ ასიგნებებში 1000 ლარით შემცირდა ,,დევნილთა დაკრძალვის ხარჯები“-ს ასიგნება 

და 1000 ლარით გაიზარდა ,,ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები“-ს ასიგნება; 

ბ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 04 ოქტომბრის N423 ბრძანებით, ხობის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურისათვის მუნიციპალიტეტის 

ბიუჯეტით გამოყოფილ მუხლი ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ქვემუხლის ,,ტრანსპორტისა და 

ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები“-ს ასიგნებებში 2750 ლარით შემცირდა 

,,მიმდინარე რემონტის ხარჯი“-ს ასიგნება და 2750 ლარით გაიზარდა ,,სათადარიგო ნაწილები“-ს  

ასიგნება; 

გ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 05 ოქტომბრის N425 ბრძანებით, ხობის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული ორგანოებისათვის  ადგილობრივი ბიუჯეტით 

გამოყოფილ მუხლი ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ქვემუხლის ,,ტრანსპორტისა და ტექნიკის 

ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები“-ს ასიგნებებში 1650 ლარით შემცირდა ,,საწვავ-

საპოხი მასალების შეძენა“-ს ასიგნება და 1650 ლარით გაიზარდა ,,ტრანსპორტისა და ტექნიკის 

არაკლასიფირებული ხარჯები“-ს  ასიგნება (ტრანსპორტის დაქირავების ხარჯები); 

დ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 11 ოქტომბრის N435 ბრძანებით, ხობის 

მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტით ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია 

და ექსპლოატაციის ღონისძიებებისათვის გამოყოფილ ასიგნებებში 2700 ლარით შემცირდა სოფ. 

პირველი მაისის საკვიკვინიოს უბანში მდ. მუნჩიას გასწორხაზების სამუშაოების ასიგნება ასიგნება 

და 2700 ლარით გაიზარდა სოფ. პირველ მაისში ბონდის ხიდის აღდგენა ნაპირგამაგრებით 

სამუშაოების ასიგნება; 

ე) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 11 ოქტომბრის N436 ბრძანებით, ხობის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის სახანძრო-სამაშველო სამსახურისათვის მუნიციპალიტეტის 

ბიუჯეტში გამოყოფილ ასიგნებებში 7316 ლარით შემცირდა მუხლი ,,საქონელი და მომსახურება“-ს 
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ქვემუხლი ,,რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები“-ს 

ასიგნება და 4552 ლარით გაიზარდა მუხლი ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ქვემუხლი ,,ოფისის 

ხარჯები“-ს ასიგნება, 2764 ლარით - მუხლი ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“-ს ასიგნება; 

ვ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 11 ოქტომბრის N437 ბრძანებით, ა.ი.პ. ,,ხობის 

მუნიციპალიტეტის განათლების ცენტრი“-სათვის ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი 

ბიუჯეტით გამოყოფილ ასიგნებებში 100 ლარით შემცირდა მუხლი ,,საქონელი და მომსახურება“-ს 

ქვემუხლი ,,ოფისის ხარჯები“-ს ასიგნება (კომპიუტერის სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხაჯები), 

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

და მომსახურება“-ს ასიგნება (ღონისძიებების ხარჯების ასიგნება) და 300 ლარით გაიზარდა 

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

ასიგნება (სატენდერო ხარჯები); 

ზ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 11 ოქტომბრის N443 ბრძანებით, ,,სპორტული 

და კულტურული ღონისძიებები“-სათვის გამოყოფილ ასიგნებებში 2500 ლარით შემცირდა 

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსების ხარჯების მუხლი ,,საქონელი და მომსახურება“-ს 

ქვემუხლი ,,სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება“-ს ასიგნება და  2500 ლარით გაიზარდა 

ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსების ხარჯების მუხლი ,,საქონელი და 

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

თ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 18 ოქტომბრის N444 ბრძანებით, ა.ი.პ. ,,ხობის 

მუნიციპალიტეტის განათლების ცენტრი“-სათვის ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი 

ბიუჯეტით გამოყოფილ ასიგნებებში 450 ლარით შემცირდა ა.ი.პ. ,,ხობის მუნიციპალიტეტის 

განათლების ცენტრი“-ს მუხლი ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“-ს  ასიგნება (ინვენტარის შეძენის 

ასიგნება) და 450 ლარით გაიზრდა ა.ი.პ. ,,ხობის მუნიციპალიტეტის განათლების ცენტრი“-ს  

მუხლი ,,საქონელი და მომსახურება“-ს  ქვემუხლი ,,შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება“-ს 

ასიგნება; 

ი) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 20 ოქტომბრის N449 ბრძანებით, ა.ი.პ. ,,ხობის 

მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანება“-სათვის ხობის მუნიციპალიტეტის 

ადგილობრივ ბიუჯეტში გამოყოფილ ასიგნებებში 3200 ლარით შემცირდა მუხლი ,,საქონელი და 

მომსახურება“-ს ქვემუხლი ,,კვების ხარჯები“-ს ასიგნება და 2800 ლარით გაიზარდება  მუხლი 

,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“-ს ასიგნება (ინვენტარის შეძენის ხარჯები), 350 ლარით -  

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

შეძენის ხარჯები), 50 ლარით -  მუხლი ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ქვემუხლი ,,სხვა დანარჩენი 

საქონელი და მომსახურება“-ს ასიგნება (ტენდერის გამოცხადების ხარჯები); 

კ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 20 ოქტომბერი N450 ბრძანებით, ა.ი.პ. ,,ხობის 

მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანება“-სათვის ხობის მუნიციპალიტეტის 

ადგილობრივ ბიუჯეტში გამოყოფილ ასიგნებებში 1565 ლარით შემცირდება მუხლი ,,საქონელი და 

მომსახურება“-ს ქვემუხლი ,,კვების ხარჯები“-ს ასიგნება და 1565 ლარით გაიზარდა  მუხლი 

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

ლ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 21 ოქტომბრის N453 ბრძანებით, ხობის 

მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტით ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია 

და ექსპლოატაციის ღონისძიებებისათვის გამოყოფილ ასიგნებებში 79.0 ათასი ლარით შემცირდა ქ. 

ხობში ც. დადიანის ქუჩაზე 5 მრავალსართულიანი სახლის ფასადების კეთილმოწყობის 

სამუშაოების ასიგნება და 74.0 ათასი ლარი მიიმართა სოფ. ჭალადიდში ტერიტორიული ორგანოს 

ადმინისტრაციული შენობის ტერიტორიის კეთილმოწყობისა და გარე საინჟინრო ქსელების 

მონტაჟის სამუშაოების ასიგნებაზე (მათ შორის: 69.85 ათასი ლარი - სამშენებლო-სამონტაჟო 

სამუშაოები, 2.75 ათასი ლარი - სანებართვო მოსაკრებელი ელ. მომარაგებაზე, 0.4 ათასი ლარი - 

სანებართვო მოსაკრებელი წყალმომარაგებაზე და 1.0 ათასი ლარი - საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენაზე), 5.0 ათასი ლარი მიიმართა სოფ. ჭალადიდის 

ხელოვნურსაფარიანი მინი სპორტული მოედნის რაებილიტაციის სამუშაოების ასიგნებაზე (მათ 

შორის: 0.25 ათასი ლარი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენაზე); 
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მ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 25 ოქტომბრის N460 ბრძანებით, შ.პ.ს.  ,,ხობი 

დასუფთავება და განათება“-სათვის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ 

ასიგნებებში 3000 ლარით შემცირდა მუხლი ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ქვემუხლი 

,,ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები“-ს ასიგნებაში 

დიზელის საწვავის შეძენის ასიგნება, 1000 ლარით - მუხლი ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“-ს 

ასიგნება (ინვენტარის შეძენის ხარჯები) და 4000 ლარით გაიზარდა მუხლი ,,საქონელი და 

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

ხარჯები“-ს ასიგნებაში ბენზინის საწვავის შეძენის ასიგნება; 

ნ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 03 ნოემბრის N476 ბრძანებით, 

,,ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება“-სათვის გამოყოფილ 

ასიგნებებში 100 ლარით შემცირდა ,,შეხვედრა საჯარო სკოლის თვითმმართველობის 

წარმომადგენლებთან თემაზე: ,,როგორ ვიცნობთ საკუთარ უფლებებსა და მოვალეობებს“ 

ღონისძიების ასიგნება, 900 ლარით - ,,სხვადასხვა კონკურსში გამარჯვებულებისათვის 

ექსკურსია“-ს ღონისძიების ასიგნება და 1000 ლარით გაიზარდა ,,anaklia feshion week” ღონისძიების 

ასიგნება; 

2. 128.1 ათასი ლარით გაიზარდა ბიუჯეტის შემოსავლები, კერძოდ: 

- 27.0 ათასი ლარით იზრდება ,,მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის“-დან 

შემოსავლები; 

- 11.1 ათასი ლარით იზრდება ,,სანებართვო მოსაკრებელი“-დან შემოსავლები; 

- 90. ათასი ლარით იზრდება ,,ჯარიმები, სანქციები და საურავები“-დან შემოსავლები; 

3. შემცირდა ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივ ბიუჯეტში:   

ა) აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების ასიგნება 47.4 ათასი ლარით, კერძოდ: 

- 14.7 ათასი ლარით მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ასიგნება, მათ შორის: 6.2 ათასი ლარი  

მუხლი ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ქვემუხლი ,,ოფისის ხარჯები“-ს ასიგნება, 1.5 ათასი ლარი 

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

ასიგნება, 7.0 ათასი ლარი მუხლი ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“-ს ასიგნება;  

- 27.9 ათასი ლარით ადმინისტრაციული სამსახურის ასიგნება, მათ შორის: 20.4 ათასი ლარით 

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

ასიგნება, 6.5 ათასი ლარით მუხლი ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ქვემუხლი ,,ტრანსპორტისა და 

ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები“-ს ასიგნება, 1.0 ათასი ლარით მუხლი 

,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“-ს ასიგნება; 

- 2.9 ათასი ლარით საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის ასიგნება, მათ შორის: 0.5 ათასი ლარით 

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

ასიგნება, 2.4 ათასი ლარით მუხლი ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“-ს ასიგნება; 

- 0.4 ათასი ლარით ზედამხედველობის სამსახურის ასიგნება, მათ შორის: 0.4 ათასი ლარი მუხლი 

,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“-ს ასიგნება; 

- 1.5 ათასი ლარით საბანკო მომსახურების ხარჯების ასიგნება; 

ბ) თავდაცვის ღონისძიებების ასიგნებები 5.0 ათასი ლარით, კერძოდ: 

- 5.0 ათასი ლარით გამგეობის წვევამდელთა, რეზერვისტთა სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და 

მობილიზაციის სამსახურის ასიგნება, მათ შორის: 5.0 ათასი ლარი მუხლი ,,საქონელი და 

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

(სატრანსპორტო მომსახურების ხარჯების ასიგნება); 

გ) ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაციის ასიგნებები 4.5 ათასი 

ლარით, კერძოდ: 

- 0.7 ათასი ლარით ,,სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და 

ექსპლოატაციის ხარჯები“-ს“-ს ასიგნება, მათ შორის: 0.7 ათასი ლარი სოფ. პატარა ფოთში მდ. 

რიონზე გარღვეული დამბის აღდგენის სამუშაოების ასიგნება; 

- 3.5 ათასი ლარით ,,კეთილმოწყობის ღონისძიებების ხარჯები“-ს ასიგნება, მათ შორის: 3.5 ათასი 

ლარი ც. დადიანის ქუჩაზე ცენტრალური გზის გასწვრივ ყოფილი კოლხეთის მეურნეობის 

შესახვევამდე მოსახლეობის ღობის შესაღებად საღებავის შეძენის ასიგნება; 
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- 0.3 ათასი ლარით ,,საკანალიზაციო და სამელიორაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის 

ღონისძიებები“-ს ასიგნება, მათ შორის: 0.3 ათასი ლარი სოფ. ახალი სოფლის საშონიოს უბანში 

სანიაღვრე არხის ამოწმენდის სამუშაოების ასიგნება; 

4. შემოსულობების ზრდით მისაღები 128.1 ათასი ლარი და გამოთავისუფლებული თანხები 56.9 

ათასი ლარი, სულ 185.0 ათასი ლარი მიიმართა შემდეგ ღონისძიებათა დასაფინანსებლად: 

ა)  აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების ხარჯებზე 116.9 ათასი ლარი, კერძოდ:  

- 24.1 ათასი ლარი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ასიგნებაზე, მათ შორის: 24.1 ათასი ლარი 

მუხლი ,,შრომის ანაზღაურება“-ს ასიგნებაზე; 

- 29.5 ათასი ლარი გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის ასიგნებაზე, მათ შორის: 19.5 ათასი 

ლარი მუხლი ,,შრომის ანაზღაურება“-ს ასიგნებაზე; 6.3 ათასი ლარი მუხლი ,,საქონელი და 

მომსახურება“-ს ქვემუხლი ,,ოფისის ხარჯები“-ს ასიგნება, 3.7 ათასი ლარი მუხლი არაფინანსური 

აქტივების ზრდა“-ს ასიგნება; 

- 7.4 ათასი ლარი გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის ასიგნებაზე, მათ შორის: 7.4 ათასი 

ლარი მუხლი ,,შრომის ანაზღაურება“-ს ასიგნებაზე; 

- 8.9 ათასი ლარი გამგეობის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის 

ასიგნებაზე, მათ შორის: 8.9 ათასი ლარი მუხლი ,,შრომის ანაზღაურება“-ს ასიგნებაზე; 

- 2.3 ათასი ლარი გამგეობის ზედამხედველობის სამსახურის ასიგნებაზე, მათ შორის: 2.3 ათასი 

ლარი მუხლი ,,შრომის ანაზღაურება“-ს ასიგნებაზე; 

- 6.5 ათასი ლარი გამგეობის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და 

ახალგაზრდულ  საქმეთა სამსახურის ასიგნებაზე, მათ შორის: 6.5 ათასი ლარი მუხლი ,,შრომის 

ანაზღაურება“-ს ასიგნებაზე; 

- 4.9 ათასი ლარი გამგეობის შრომის, საზოგადოებრივი ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის, 

ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახურის ასიგნებაზე, მათ 

შორის: 4.9 ათასი ლარი მუხლი ,,შრომის ანაზღაურება“-ს ასიგნებაზე; 

- 33.3 ათასი ლარი გამგეობის ტერიტორიალური ორგანოების ასიგნებაზე, მათ შორის: 33.3 ათასი 

ლარი მუხლი ,,შრომის ანაზღაურება“-ს ასიგნებაზე; 

ბ) თავდაცვის ღონისძიებების ასიგნებებზე 7.0 ათასი ლარი, კერძოდ: 

- 7.0 ათასი ლარი გამგეობის წვევამდელთა, რეზერვისტთა სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და 

მობილიზაციის სამსახურის ასიგნებაზე, მათ შორის: 7.0 ათასი ლარი მუხლი ,,შრომის 

ანაზღაურება“-ს ასიგნებაზე; 

გ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სახანძრო-სამაშველო სამსახურის ასიგნებებზე 26.1 ათასი 

ლარი, კერძოდ: 

- 26.1 ათასი ლარი გამგეობის სახანძრო-სამაშველო სამსახურის ასიგნებაზე, მათ შორის: 26.1 ათასი 

ლარი მუხლი ,,შრომის ანაზღაურება“-ს ასიგნებაზე; 

დ)   ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაციის ხარჯების 

ასიგნებებზე 35.0  ათასი ლარი, კერძოდ: 

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

ასიგნება, მათ შორის: 30.0 ათასი ლარი მუხლი ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“-ს ასიგნება; 

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

მეშვიდე ცვლილება 2011 წლის 27  დეკემბრის 52 დადგენილება 

1. 1.1 ათასი ლარით გადიდდა ბიუჯეტის შემოსავლები, კერძოდ: 

1.1 ათასი ლარით გადიდდა შემოსავლების მუხლი ,,არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და 

მომსახურება“-ს ქვემუხლი შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან“;      
2. „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: 
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ა) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 11 მარტის N51 ბრძანებით ა.ი.პ. ,,ხობის 

მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანება“-სათვის ხობის მუნიციპალიტეტის 

ადგილობრივ ბიუჯეტში გამოყოფილ ასიგნებებში 405 ლარით შემცირდა მუხლი ,,შრომის 

ანაზღაურების“-ს ასიგნება და 405 ლარით გაიზარდა მუხლი ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“-ს  

ასიგნება; 

ბ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 24 მარტის N59 ბრძანებით ა.ი.პ. ,,ხობის 

მუნიციპალიტეტის განათლების ცენტრი“-სათვის ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი 

ბიუჯეტით გამოყოფილ ასიგნებებში 2400 ლარით შემცირდა ა.ი.პ. ,,ხობის მუნიციპალიტეტის 

განათლების ცენტრი“-ს მუხლი ,,შრომის ანაზღაურება“-ს  ასიგნება (აქედან: 2400 ლარი სასპორტო 

სკოლის მუხლი ,,შრომის ანაზღაურება“-ს  ასიგნება) და 2400 ლარით გაიზარდა ა.ი.პ. ,,ხობის 

მუნიციპალიტეტის განათლების ცენტრი“-ს დირექციის ხარჯების მუხლი ,,საქონელი და 

მომსახურება“-ს ქვემუხლი ,,შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება“-ს ასიგნება; 

გ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 01 აპრილის N82 ბრძანებით შ.პ.ს. 

,,საფეხბურთო კლუბი ,,კოლხეთი“-სათვის ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივ ბიუჯეტით 

გამოყოფილ ასიგნებებში 6000 ლარით შემცირდა მუხლი ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ქვემუხლი 

,,კვების ხარჯები“-ს ასიგნება და 1500 ლარით გაიზარდა მუხლი ,,საქონელი და მომსახურება“-ს 

ქვემუხლი ,,ოფისის ხარჯები“-ს ასიგნება, 300 ლარით გაიზარდა მუხლი ,,საქონელი და 

მომსახურება“-ს ქვემუხლი ,,რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების 

შეძენის ხარჯები“-ს ასიგნება, 4200 ლარით გაიზარდა მუხლი ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“-ს 

ასიგნება (მათ შორის: 400 ლარი - კაპიტალური ხარჯი, 3800 ლარი - ინვენტარის შეძენა); 

დ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 10 მაისის N132 ბრძანებით ა.ი.პ. ,,ხობის 

მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი“-სათვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გამოყოფილ 

ასიგნებებში 1700 ლარით შემცირდა მუხლი ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ქვემუხლი ,,რბილი 

ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები“-ს  ასიგნება და 1700  

ლარით გაიზარდა მუხლი ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“-ს (ინვენტარის შეძენა) ასიგნება; 

ე) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 23 მაისის N138 ბრძანებით ა.ი.პ. ,,ხობის 

მუნიციპალიტეტის პროფესიული სწავლების ცენტრი“-სათვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით 

გამოყოფილ ასიგნებებში 2346 ლარით შემცირდა მუხლი ,,შრომის ანაზღაურება“-ს  ასიგნება და  

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

(ინვენტარის შეძენა) ასიგნება, 1800 ლარით გაიზარდა მუხლი ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“-ს 

(ინვენტარის შეძენა) ასიგნება; 

ვ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 31 მაისის N154 ბრძანებით შ.პ.ს. ,,საფეხბურთო 

კლუბი ,,კოლხეთი“-სათვის ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივ ბიუჯეტით გამოყოფილ 

ასიგნებებში 1000 ლარით შემცირდა მუხლი ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ქვემუხლი 

,,მივლინებები“-ს ასიგნება და 1000 ლარით გაიზარდა მუხლი ,,საქონელი და მომსახურება“-ს 

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

(საწვავის შეძენის ხარჯები); 

ზ)  ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 01 ივნისის N165 ბრძანებით ა.ი.პ. ,,ხობის 

მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანება“-სათვის ხობის მუნიციპალიტეტის 

ადგილობრივ ბიუჯეტში გამოყოფილ ასიგნებებში 3170 ლარით შემცირდა მუხლი ,,საქონელი და 

მომსახურება“-ს ქვემუხლი ,,ოფისის ხარჯები“-ს ასიგნება (კომუნალური ხარჯები) და 3170 

ლარით გაიზარდა მუხლი ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ქვემუხლი ,,შტატგარეშე მომუშავეთა 

ანაზღაურება“-ს ასიგნება; 

თ)  ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 06 ივნისის N169 ბრძანებით ხობის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურისათვის ხობის მუნიციპალიტეტის 

ადგილობრივი ბიუჯეტით გამოყოფილ ასიგნებებში 300 ლარით შემცირდა მუხლი ,,საქონელი და 

მომსახურება“-ს ქვემუხლი ,,ოფისის ხარჯები“-ს  ასიგნებებში მეგრული სიმღერების ფესტივალზე 

საინფორმაციო ბუკლეტის გამოშვების ხარჯების ასიგნება და 300 ლარი მიმართულ იქნა მუხლი 

,,საქონელი და მომსახურება“-ს ქვემუხლი ,,ოფისის ხარჯები“-ს ასიგნებებში გაზეთ ,,მთავარი თემა 
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სამეგრელოში“ სპეციალურ ნომრის ხარჯების ასიგნებისათვის (2008 წლის 8 აგვისტოს დაღუპული 

ხობელ ახალგაზრდებზე ჩანართის მოთავსების ხარჯების ასიგნება); 

ი) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 20 ივნისის N185 ბრძანებით ხობის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული ორგანოებისათვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში 

გამოყოფილ ასიგნებებში 90 ლარით შემცირდა მუხლი ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ქვემუხლში 

,,ოფისის ხარჯები“ ,,საწერ-სახაზავი ქარალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების და სხვა 

ანალოგიური მასალების შეძენა“-ს ასიგნება და 90 ლარით გაიზარდა მუხლი ,,საქონელი და 

მომსახურება“-ს ქვემუხლში ,,ოფისის ხარჯები“ ,,ოფისის ხარჯი, რომელიც არ არის 

კლასიფიცირებული“-ს ასიგნება (სამეურნეო ინვენტარის შეძენა); 

კ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 22 ივნისის N192 ბრძანებით ა.ი.პ. ,,ხობის 

მუნიციპალიტეტის განათლების ცენტრი“-სათვის ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი 

ბიუჯეტით გამოყოფილ ასიგნებებში 1710 ლარით შემცირდა ა.ი.პ. ,,ხობის მუნიციპალიტეტის 

განათლების ცენტრი“-ს სასპორტო სკოლის მუხლი ,,შრომის ანაზღაურება“-ს  ასიგნება და 1280  

ლარით გაიზარდა ა.ი.პ. ,,ხობის მუნიციპალიტეტის განათლების ცენტრი“-ს ადმინისტრაციის  

მუხლი ,,შრომის ანაზღაურება“-ს  ასიგნება, 180 ლარით გაიზარდა ა.ი.პ. ,,ხობის 

მუნიციპალიტეტის განათლების ცენტრი“-ს სამუსიკო სკოლის მუხლი ,,შრომის ანაზღაურება“-ს  

ასიგნება, 180 ლარით გაიზარდა ა.ი.პ. ,,ხობის მუნიციპალიტეტის განათლების ცენტრი“-ს 

ინფორმატიკის სასწავლო ცენტრის მუხლი ,,შრომის ანაზღაურება“-ს  ასიგნება, 70 ლარით 

გაიზარდა ა.ი.პ. ,,ხობის მუნიციპალიტეტის განათლების ცენტრი“-ს მოსწავლე-ახალგაზრდობის 

სახლის მუხლი ,,შრომის ანაზღაურება“-ს  ასიგნება; 

ლ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 27 ივნისის N197 ბრძანებით შ.პ.ს.  ,,ხობი 

დასუფთავება და განათება“-სათვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გამოყოფილ ასიგნებებში 4600  

ლარით შემცირდა მუხლი ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ქვემუხლში ,,სხვა დანარჩენი საქონელი 

და მომსახურება“ ,,გარე განათების მოვლა-შენახვა“-ს ღონისძიების  ასიგნება და 4600 ლარით 

მიმართულ იქნა მუხლი ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ქვემუხლში ,,სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება“ ,,ყვავილების ჩითილების შეძენა“-ს ღონისძიების ასიგნებაზე; 

მ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 27 ივნისის N198 ბრძანებით ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოსათვის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტით 

გამოყოფილ ასიგნებებში 1300 ლარით შემცირდა მუხლი ,,საქონელი და მომსახურება“-ს 

ქვემუხლში ,,ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები“ 

,,სათადარიგო ნაწილების შეძენა“-ს  ასიგნება და  1300 ლარით გაიზარდა მუხლი ,,საქონელი და 

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

ხარჯები“ ,,მიმდინარე რემონტის ხარჯები“-ს  ასიგნება; 

ნ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 30 ივნისის N210 ბრძანებით შ.პ.ს. 

,,საფეხბურთო კლუბი ,,კოლხეთი“-სათვის ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივ ბიუჯეტით 

გამოყოფილ ასიგნებებში 1500 ლარით შემცირდა მუხლი ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ქვემუხლი 

,,შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება“-ს ასიგნება და 1500 ლარით გაიზარდა მუხლი ,,საქონელი 

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

ხარჯები“-ს  ასიგნება (მიმდინარე რემონტის ხარჯი 150 ლარი, სათადარიგო ნაწილების შეძენის - 

1350 ლარი); 

ო) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 30 ივნისის N211 ბრძანებით შ.პ.ს. 

,,საფეხბურთო კლუბი ,,კოლხეთი“-სათვის ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივ ბიუჯეტით 

გამოყოფილ ასიგნებებში 2867 ლარით შემცირდა მუხლი ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ქვემუხლი 

,,შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება“-ს ასიგნება და 2867 ლარით გაიზარდა მუხლი ,,შრომის 

ანაზღაურება“-ს  ასიგნება; 

პ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 07 ივლისის N226 ბრძანებით სოფ. შუა ხორგაში 

მდ. ხობისწყლის მარცხენა სანაპიროზე ნაპირგამაგრების ობიექტის სამშენებლო-სამონტაჟო 

სამუშაოებისათვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში გამოყოფილი 398.0 ათასი ლარი გადანაწილდა: 

369.0 ათასი ლარი სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოების ასიგნებაზე, 15.61 ათასი ლარი 

გაუთვალისწინებელი ხარჯების ასიგნებაზე, 1.84 ათასი ლარი ტექ. ზედამხედველობის ხარჯების 
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ასიგნებაზე, 3.0 ათასი ლარი სანებართვო მოსაკრებლის ასიგნებაზე, 1.59 ათასი ლარი პროექტის 

ექსპერტიზის ხარჯების ასიგნებაზე, 6.96 ათასი ლარი შესრულებულ სამუშაოთა ექსპერტიზის 

ასიგნებაზე; 

ჟ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 08 ივლისის N227 ბრძანებით მოსახლეობის 

დამატებითი ამბულატორიული სამედიცინო დახმარების პროგრამისათვის ადგილობრივი 

ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებებში 2160 ლარით შემცირდა მოსახლეობის დამატებითი 

ამბულატორიული სამედიცინო დახმარების პროგრამით სოფ. პატარა ფოთის შავღელის 

უბნისათვის გათვალისწინებული ასიგნება და 2160 ლარი მიმართულ იქნა მოსახლეობის 

დამატებითი ამბულატორიული სამედიცინო დახმარების პროგრამის მართვის ხარჯების 

ასიგნებაზე; 

რ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 11 ივლისის N230 ბრძანებით ხობის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურისათვის ადგილობრივი 

ბიუჯეტით გამოყოფილ ასიგნებებში 2200.9 ლარით შემცირდა მუხლი ,,არაფინანსური აქტივების 

ზრდა“-ს ასიგნება (პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯები) და 1200.9 ლარით გაიზარდა მუხლი 

,,საქონელი და მომსახურება“-ს ქვემუხლი ,,ოფისის ხარჯები“-ს ასიგნება, 500 გაიზარდა მუხლი 

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

ასიგნება, 500 ლარით გაიზარდა მუხლი ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“-ს ასიგნება; 

ს) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 27 ივლისის N267 ბრძანებით ა.ი.პ. ,,ხობის 

მუნიციპალიტეტის განათლების ცენტრი“-სათვის ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი 

ბიუჯეტით გამოყოფილ ასიგნებებში 340 ლარით შემცირდა ა.ი.პ. ,,ხობის მუნიციპალიტეტის 

განათლების ცენტრი“-ს მუხლი ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ქვემუხლი ,,მივლინებები“-ს 

ხარჯების ასიგნება (აქედან: 340 ლარი - დირექციის ხარჯების მუხლი ,,საქონელი და 

მომსახურება“-ს ქვემუხლი ,,მივლინებები“-ს ხარჯების ასიგნება) და 340 ლარით ლარით გაიზარდა 

ა.ი.პ. ,,ხობის მუნიციპალიტეტის განათლების ცენტრი“-ს მუხლი ,,საქონელი და მომსახურება“-ს 

ქვემუხლი ,,ოფისის ხარჯები“-ს ასიგნება (აქედან: 340 ლარი - დირექციის ხარჯების მუხლი 

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

ტ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 04 აგვისტოს N296 ბრძანებით ა.ი.პ. ,,ხობის 

მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანება“-სათვის ხობის მუნიციპალიტეტის 

ადგილობრივ ბიუჯეტში გამოყოფილ ასიგნებებში 150 (ასორმოცდაათი) ლარით შემცირდა მუხლი 

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

და 150 ლარით გაიზარდა  მუხლი ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ქვემუხლი ,,სხვა დანარჩენი 

საქონელი და მომსახურება“-ს ასიგნება (ტენდერის გამოცხადების ხარჯები); 

უ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 04 ნოემბრის N481 ბრძანებით ა.ი.პ. ,,ხობის 

მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი“-სათვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გამოყოფილ 

ასიგნებებში 1400 ლარით შემცირდა მუხლი ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ქვემუხლში 

,,ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები“ ,,სათადარიგო 

ნაწილების შეძენა“-ს  ასიგნება და 1400 ლარით გაიზარდა მუხლი ,,საქონელი და მომსახურება“-ს 

ქვემუხლში ,,ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები“ ,,საწვავ-

საპოხი მასალების შეძენას“-ს  ასიგნება; 

ფ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 04 ნოემბრის N482 ბრძანებით შ.პ.ს. 

,,საფეხბურთო კლუბი ,,კოლხეთი“-სათვის ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივ ბიუჯეტში 

დამტკიცებულ ასიგნებებში 1890 ლარით შემცირდა მუხლი ,,საქონელი და მომსახურება“-ს 

ქვემუხლი ,,შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება“-ს ასიგნება და 1400 ლარით გაიზარდა მუხლი 

,,შრომის ანაზღაურება“-ს ასიგნება, 180 ლარით გაიზარდა მუხლი ,,საქონელი და მომსახურება“-ს 

ქვემუხლი ,,ოფისის ხარჯები“-ს ასიგნება, 160 ლარით გაიზარდა მუხლი ,,საქონელი და 

მომსახურება“-ს ქვემუხლი ,,სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება“-ს ასიგნება, 150  ლარით 

გაიზარდა მუხლი ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ქვემუხლი ,,ტრანსპორტისა და ტექნიკის 

ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები“-ს ასიგნება; 

ქ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 04 ნოემბრის N483 ბრძანებით ხობის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის წვევამდელთა, რეზერვისტთა სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და 
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მობილიზაციის სამსახურისათვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში გამოყოფილ ასიგნებებში 1295  

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

და მომსახურება“-ს ასიგნება (გაწვევის საექიმო კომისიის ხარჯები) და 1295 ლარით გაიზარდა 

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

დანართი 1-სა); 

ღ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 04 ნოემბრის N484 ბრძანებით ხობის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული ორგანოებისათვის  ადგილობრივი ბიუჯეტით 

დამტკიცებულ ასიგნებებში 72 ლარით შემცირდა სოფ. შუა ხორგის ტერიტორიული 

ორგანოსათვის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებული მუხლი ,,საქონელი და მომსახურება“-ს 

ქვემუხლი ,,ოფისის ხარჯები“-ს ასიგნება (სოფ. შუა ხორგის ადმინისტრაციული შენობის 

სარემონტო-სამშენებლო სამუშაოების ასიგნება) და 72 ლარით გაიზარდა სოფ. ქარიატის 

ტერიტორიული ორგანოსათვის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებული მუხლი ,,საქონელი და 

მომსახურება“-ს ქვემუხლი ,,ოფისის ხარჯები“-ს ასიგნება (ოფისის ხარჯი, რომელიც არ არის 

კლასიფიცირებული); 

ყ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 04 ნოემბრის N485 ბრძანებით ხობის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების 

სამსახურისათვის ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ 

ასიგნებებში 150 ლარით შემცირდა მუხლი ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ქვემუხლის 

,,ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები“-ს ასიგნებებში 

,,საწვავ-საპოხი მასალების შეძენა“-ს ასიგნება და 120 ლარით გაიზარდა მუხლი ,,საქონელი და 

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

ხარჯები“-ს ასიგნებებში ,,სათადარიგო ნაწილები“-ს ასიგნება, 30 ლარით გაიზარდა მუხლი 

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

მოვლა-შენახვის ხარჯები“-ს ასიგნებებში ,,მიმდინარე რემონტის ხარჯი“-ს ასიგნება; 

შ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 04 ნოემბრის N486 ბრძანებით ხობის 

მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ ,,საჯარო სკოლების დაფინანსება“-ს 

ასიგნებებში 500 ლარით შემცირდა მუხლი ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“-ს ასიგნება (სოფ. ახ. 

ხიბულის საჯარო სკოლის ეზოს შემოკავების სარემონტო სამუშაოების ასიგნება) და 500ლარით 

ლარით გაიზარდა მუხლი ,,სუბსიდიები“-ს ასიგნება (სოფ. შუა ხორგის საჯარო სკოლის სუბსიდია 

(შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოსწავლეთა ოთახის და პანდუსის მოწყობა); 

ც) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 07 ნოემბრის N491 ბრძანებით ხობის 

მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტით ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია 

და ექსპლოატაციის ღონისძიებებისათვის გამოყოფილ ასიგნებებში 5.85 ათასი ლარით შემცირდა ქ. 

ხობში რაპოს შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაციის 

სამუშაოების ასიგნება და 4.8 ათასი ლარით გაიზარდა ც. დადიანის ქუჩაზე არსებულ პარკებსა და 

სკვერებში დაბალი განათების მოწყობის სამუშაოების ასიგნება, 1.05 ათასი ლარით გაიზარდა ქ. 

ხობში ც. დადიანის ქუჩის #195 საცხოვრებელი სახლის ფასადის კეთილმოწყობის სამუშაოების 

ასიგნება; 

ძ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 07 ნოემბრის N492 ბრძანებით ხობის 

მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ ,,საჯარო სკოლების დაფინანსება“-ს 

მუხლი ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“-ს ასიგნებებში 2.85 ათასი ლარით შემცირდა სოფ. 

შავღელეს საჯარო სკოლის ოთახების რემონტის სამუშაოების ასიგნება და 2.85 ათასი ლარით 

გაიზარდა სოფ. პირველი მაისის სკოლის ნაწილობრივი რეაბილიტაციის სამუშაოების ასიგნება; 

წ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 07 ნოემბრის N493 ბრძანებით ხობის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურისათვის ადგილობრივი 

ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 490 ლარით შემცირდა მუხლი ,,არაფინანსური აქტივების 

ზრდა“-ს ასიგნება (პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯები) და 490 ლარით გაიზარდა მუხლი 

,,საქონელი და მომსახურება“-ს ქვემუხლი ,,ოფისის ხარჯები“-ს ასიგნება (სამეურნეო ინვენტარის 

შეძენა); 
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ჭ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 07 ნოემბრის N494 ბრძანებით ხობის 

მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტით ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია 

და ექსპლოატაციის ღონისძიებებისათვის გამოყოფილ ასიგნებებში 7.5 ათასი ლარით შემცირდა 

სოფ. ზემო ქვალონის სარკინიგზო გადასასვლელის მოწყობის პირველი ეტაპის სამუშაოების 

ასიგნება, 7.5  ათასი ლარით შემცირდა ქ. ხობში ც. დადიანის ქუჩაზე 5 მრავალსართულიანი 

საცხოვრებელი სახლის ფასადების კეთილმოწყობის სამუშაოების ასიგნება, 9.5 ათასი ლარით 

შემცირდა სოფ. ჭალადიდში ტერიტორიალური ორგანოს ადმინისტრაციული შენობის 

ტერიტორიისა და გარე საინჟინრო ქსელების მონტაჟის სამუშაოების ასიგნება და 24.5 ათასი ლარი 

მიიმართა სოფ. ჭალადიდში ადმინისტრაციული შენობის გარე მიმდებარე ტერიტორიის 

კეთილმოწყობის დამატებითი სამუშაოების ასიგნებაზე; 

ხ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 09 ნოემბრის N496 ბრძანებით ხობის 

მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტით ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია 

და ექსპლოატაციის ღონისძიებებისათვის გამოყოფილ ასიგნებებში 1850 ლარით შემცირდა ქ. 

ხობში წერეთლის ქუჩაზე სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოების ასიგნება და 1850 ლარით 

გაიზარდა სოფ. ჭალადიდის ხელოვნურ   საფარიანი მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაციის 

სამუშაოების ასიგნება; 

ჯ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 09 ნოემბრის N497 ბრძანებით ა.ი.პ. ,,ხობის 

მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი“-სათვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გამოყოფილ 

ასიგნებებში 366 ლარით შემცირდა მუხლი ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ქვემუხლში ,,ოფისის 

ხარჯები“ ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და 

დამონტაჟება“-ს  ასიგნება 740 ლარით შემცირდა მუხლი ,,საქონელი და მომსახურება“-ს 

ქვემუხლში ,,ოფისის ხარჯები“ ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,რბილი ავეჯი“-ს  ასიგნება 

და 1106  ლარით გაიზარდა მუხლი ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ქვემუხლში ,,ოფისის ხარჯები“ 

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,ოფისის ხარჯი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული“-ს  

ასიგნება; 

ჰ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 09 ნოემბრის N498 ბრძანებით ხობის 

მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტით ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია 

და ექსპლოატაციის ღონისძიებებისათვის გამოყოფილ ასიგნებებში 25.33 ათასი ლარით შემცირდა 

,,გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები“-ს ასიგნებებში 

,,სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის“ ობიექტების ასიგნება, 5.83 ათასი ლარით შემცირდა  

,,საკანალიზაციო და სამელიორაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები“-ს 

ასიგნებებში ,,სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის“ ობიექტების ასიგნება და 8.96 ათასი ლარით 

გაიზარდა ,,წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია“-ს ასიგნებებში ,,სოფლის 

მხარდაჭერის პროგრამის“ ობიექტების ასიგნება, 22.2 ათასი ლარით გაიზარდა ,,კეთილმოწყობის 

ღონისძიებების ხარჯები“-ს ასიგნებებში ,,სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის“ ობიექტების 

ასიგნება; 

ჰ.ა.) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 21 ნოემბრის N507 ბრძანებით  ა.ი.პ. ,,ხობის 

მუნიციპალიტეტის განათლების ცენტრი“-სათვის ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი 

ბიუჯეტით გამოყოფილ ასიგნებებში 7750 ლარით შემცირდა მუხლი ,,საქონელი და მომსახურება“-

ს ქვემუხლი ,,სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება“-ს ასიგნება (ღონისძიებების ხარჯები) და 

7750 ლარით ლარით გაიზარდა მუხლი ,,შრომის ანაზღაურება“-ს ასიგნება; 

ჰ.ბ.) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 22 ნოემბრის N509 ბრძანებით ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოსათვის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტით 

გამოყოფილ ასიგნებებში 200 ლარით შემცირდა მუხლი ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ქვემუხლი 

,,ოფისის ხარჯები“-ს ასიგნება (სსმ-ში მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილებების 

გამოქვეყნების ხარჯები) და 200 ლარით გაიზარდა მუხლი ,,საქონელი და მომსახურება“-ს 

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

ჰ.გ.) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 22 ნოემბრის N510 ბრძანებით ხობის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული ორგანოებისათვის  ადგილობრივი ბიუჯეტით 

დამტკიცებულ ასიგნებებში 147 ლარით შემცირდა სოფ. ძველი ხიბულის ტერიტორიული 
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ორგანოსათვის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებული მუხლი ,,საქონელი და მომსახურება“-ს 

ქვემუხლში ,,ოფისის ხარჯები“ ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი ,,შენობა-ნაგებობების 

მიმდინარე რემონტის ხარჯი“ ასიგნება (სოფ. ძველი ხიბულის ადმინისტრაციული შენობის 

სარემონტო სამუშაოების ასიგნება) და 147 ლარით გაიზარდა სოფ. პირველი მაისის 

ტერიტორიული ორგანოსათვის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებული მუხლი ,,საქონელი და 

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

ხარჯი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული“ ასიგნება; 

ჰ.დ.) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 22 ნოემბრის N511 ბრძანებით ხობის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურისათვის მუნიციპალიტეტის 

ბიუჯეტით გამოყოფილ ასიგნებებში 200 ლარით შემცირდა ,,საქონელი და მომსახურება“-ს 

მუხლის ,,ოფისის ხარჯები“ ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი ,,კომუნალური ხარჯი“-ს 

ასიგნება (ელენერგიის ხარჯი) და 200 ლარით გაიზარდა მუხლი ,,საქონელი და მომსახურება“-ს 

ქვემუხლში ,,ოფისის ხარჯები“ ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი ,,საფოსტო მომსახურების 

ხარჯი“-ს ასიგნება (წერილებთან დაკავშირებული საფოსტო მომსახურებები); 

ჰ.ე.) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 22 ნოემბრის N512 ბრძანებით ხობის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის წვევამდელთა, რეზერვისტთა სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და 

მობილიზაციის სამსახურისათვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში გამოყოფილ ასიგნებებში 150  

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

და მომსახურება“-ს ასიგნება (გაწვევის საექიმო კომისიის ხარჯები) და 150 ლარით გაიზარდა 

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

მომსახურების ხარჯები); 

ჰ.ვ.) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 28 ნოემბრის N514 ბრძანებით შ.პ.ს. 

,,საფეხბურთო კლუბი ,,კოლხეთი“-სათვის ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივ ბიუჯეტში 

დამტკიცებულ ასიგნებებში 1076 ლარით შემცირდა მუხლი ,,საქონელი და მომსახურება“-ს 

ქვემუხლი ,,შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება“-ს ასიგნება და 516 ლარით გაიზარდოს მუხლი 

,,საქონელი და მომსახურება“-ს ქვემუხლი ,,რბილი ინვენტარი“-ს ასიგნება, 560 ლარით გაიზარდა  

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

საქონლის შეძენა); 

ჰ.ზ.) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 30 ნოემბრის N520 ბრძანებით ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოსათვის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტით 

გამოყოფილ ასიგნებებში: 

 შემცირდა: 

413 ლარით მუხლი ,,შრომის ანაზღაურება“-ს  ასიგნება; 

4135 ლარით მუხლი ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ქვემუხლი ,,ოფისის ხარჯები“-ს  ასიგნება 

(აქედან: 1200 ლარი - ნორმატიული აქტების გამოქვეყნების, 210 ლარი - კარტრიჯების შეძენის, 400 

ლარი - კარტრიჯების დატუმბვის, 225 ლარი - კომპიუტერული მომსახურების, 300 ლარი - რკინის 

კარადის შეძენის, 1400 ლარი - სატელეფონო მომსახურების, 400 ლარი - სატელეფონო ბარათების 

შეძენის ასიგნებები); 

4500 ლარით მუხლი ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ქვემუხლი ,,სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება“   ასიგნება (ჰერალდიკის ხარჯები); 

500 ლარით მუხლი ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“-ს  ასიგნება; 

გაიზარდა: 

2948 ლარით მუხლი ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ქვემუხლი ,,ოფისის ხარჯები“-ს  ასიგნება 

(აქედან: 78 ლარი - ჟურნალ ,,ტაბულა“-ს გამოწერის, 150 ლარი - 5 ცალი ტელეფონის აპარატის, 300 

ლარი - 5 ცალი ფლეშმეხსიერების, 900 ლარი - 6 ცალი დროშის სადგამის, 260 ლარი - 13 ცალი 

სამაგიდო დროშის, 400 ლარი 1 ცალი საშობაო ნაძვის ხის შეძენის, 60 ლარი - 1 ცალი ფაქსიმილიეს 

შტამპის დამზადების, 800 ლარი - 1 ცალი ახალი კარადის, 1 ცალი ახალი მაგიდის დამზადების და 

2 ცალი კარადის გადაკეთების ასიგნებები); 
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2200 ლარით მუხლი ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ქვემუხლი ,,სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება“   ასიგნება (აქედან: 1500 ლარი - 10 ცალი დროშის შეკერვის, 400 ლარი - 20 ცალი 

ვიმპელის შეკერვის, 300 ლარი - 150 ცალი საახალწლო მისალოცების დაბეჭდვის  ასიგნებები); 

4400 ლარით მუხლი ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“-ს  ასიგნება (აქედან: 4400 ლარი - 2 ცალი 

მუნიციპალიტეტის გერბის დამზადების ასიგნება); 

ჰ.თ.) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 01 დეკემბრის N522 ბრძანებით ა.ი.პ. ,,ხობის 

მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანება“-სათვის ხობის მუნიციპალიტეტის 

ადგილობრივ ბიუჯეტში გამოყოფილ ასიგნებებში 31086 ლარით შემცირდამუხლი ,,საქონელი და 

მომსახურება“-ს ქვემუხლი ,,კვების ხარჯები“-ს ასიგნება და 23040 ლარით გაიზარდა  მუხლი 

,,შრომის ანაზღაურება“-ს ასიგნება, 5046 ლარით გაიზარდა  მუხლი ,,საქონელი და მომსახურება“-

ს ქვემუხლი ,,ოფისის ხარჯები“-ს ასიგნება (სამეურნეო ინვენტარის შეძენის ხარჯები), 3000 ლარით 

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

ჰ.ი.) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 02 დეკემბრის N530 ბრძანებით ხობის 

მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 27 ივლისის #262 ბრძანებით გამოყოფილ ასიგნებებში: 

შემცირდა: 

3527 ლარით ,,გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები“-ს 

ასიგნება (მათ შორის: 460 ლარი - სოფ. პირველ მაისში ბონდის ხიდის აღდგენა ნაპირგამაგრებით 

სამუშაოების, 527 ლარით - სოფ. პირველი მაისის სალომაიოს უბანში ხიდ-ბოგირის მოწყობის 

სამუშაოების, 2540 ლარით - სოფ. ხამისქურის საკუკაოს უბანში მილხიდის მოწყობის 

სამუშაოების); 

1220 ლარით ,,საკანალიზაციო და სამელიორაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის 

ღონისძიებები“-ს ასიგნება (მათ შორის: 100 ლარით - ქ. ხობში სახანძროს უკან არხის მოწყობა 

მილხიდის ჩალაგებით სამუშაობის ასიგნება, 350 ლარით - ქ. ხობში ირინა ბერაიას საცხოვრებელი 

სახლის უკან არხის ამოწმენდის სამუშაოების ასიგნება, 770 ლარით - სოფ. ნოჯიხევში 

პროფსასწავლებლის წინ არხის ამოწმენდის სამუშაოების ასგნება); 

1660 ლარით ,,სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და 

ექსპლოატაციის ხარჯები“-ს ასიგნება (მათ შორის: 760 ლარით - სოფ. პირველი მაისის 

საკვიკვინიოს უბანში ჟორა ჯობავას სახლის მიმდებარედ ნაპირგმაგრების სამუშაოების ასიგნება, 

200 ლარით - სოფ. პატარა ფოთის #4 უბანში საჭოჭუოს საზღვართან დამბის ამაღლების 

სამუშაოების ასიგნება, 120 ლარით - სოფ. პატარა ფოთში რუხაია ზურაბის სახლის უკან დამბის 

ამაღლების სამუშაოების ასიგნება, 120 ლარით - სოფ. პატარა ფოთში ლოლუა ლეონიდის სახლის 

უკან დამბის ამაღლების სამუშაოების ასიგნება, 460 ლარით - სოფ. პატარა ფოთის #4 უბანში 

დაზიანებული დამბის აღდგენის სამუშაოების ასიგნება); 

გამოთავისუფლებული 6407 ლარი მიიმართა: 

5937 ლარი ,,გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები“-ს 

ასიგნებაზე (მათ შორის: 5817 ლარი - სოფ. პირველ მაისში საფილიპიოს უბანში ნიაღვრისაგან 

დაზიანებული გზის სარკინიგზო გადასასვლელის მოწესრიგების სამუშაოების ასიგნება (200 ლარი 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენაზე), 120 ლარი - სოფ. ახალ ხიბულაში 

ზუბი-ძვ. ხიბულის საავტომობილო გზის მე-3 კმ-ზე წყალდიდობისაგან წარეცხილი მილხიდის 

სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენაზე); 

470 ლარი ,,სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და 

ექსპლოატაციის ხარჯები“-ს ასიგნებაზე (მათ შორის: 350 ლარი - სოფ. პატარა ფოთში მდინარე 

რიონის მარჯვენა ნაპირზე წყალდიდობისაგან წარეცხილი დამბის ამაღლების სამუშაოების 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენაზე, 120 ლარი - სოფ. ზემო ქვალონში 

ღელე სკურიას წყალდიდობისაგან წარეცხილი დამბის აღდგენითი სამუშაოების საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენაზე); 

ჰ.კ.) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 02 დეკემბრის N531 ბრძანებით შსს 

კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის სენაკის განყოფილებისათვის ხობის 

მუნიციპალიტეტის ადგილობრივ ბიუჯეტში დამტკიცებულ ასიგნებებში 1040 ლარით შემცირდა 

მუხლი ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ქვემუხლი ,,ოფისის ხარჯები“-ს ასიგნება (440 ლარი - 
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საკანცელარიო ნივთების შეძენის, 600 ლარი - კომპიუტერული მომსახურების ხარჯები) და 1040  

ლარით გაიზარდა მუხლი ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ქვემუხლი ,,ტრანსპორტისა და ტექნიკის 

ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები“-ს ასიგნება (საწვავის შეძენის ხარჯები); 

ჰ.ლ.) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 02 დეკემბრის N532 ბრძანებით ა.ი.პ. ,,ხობის 

მუნიციპალიტეტის პროფესიული სწავლების ცენტრი“-სათვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით 

დამტკიცებულ ასიგნებებში 300 ლარით შემცირდა მუხლი ,,საქონელი და მომსახურება“-ს 

ქვემუხლი ,,ოფისის ხარჯები“-ს ასიგნება (100 ლარი - კომუნალური მომსახურების ხარჯები, 200 

ლარი - სამეურნეო საქონლის შეძენა) და  200 ლარით გაიზარდა მუხლი ,,საქონელი და 

მომსახურება“-ს ქვემუხლი ,,ოფისის ხარჯები“-ს ასიგნება (კავშირგაბმულობის ხარჯები), 100 

ლარით გაიზარდა მუხლი ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ქვემუხლი ,,ტრანსპორტისა და ტექნიკის 

ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები“-ს ასიგნება (საწვავის შეძენის ხარჯები); 

ჰ.მ.) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 06 დეკემბრის N538 ბრძანებით ხობის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული ორგანოებისათვის  ადგილობრივი ბიუჯეტით 

დამტკიცებულ ასიგნებებში 375 ლარით შემცირდა სოფ. ძველი ხიბულის ტერიტორიული 

ორგანოსათვის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებული მუხლი ,,საქონელი და მომსახურება“-ს 

ქვემუხლის ,,ოფისის ხარჯები“ ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,შენობა-ნაგებობების 

მიმდინარე რემონტის ხარჯი“-ს ასიგნება (სოფ. ძველი ხიბულის ადმინისტრაციული შენობის 

სარემონტო სამუშაოების ასიგნება) და 375 ლარით გაიზარდა ტერიტორიული ორგანოების 

ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებული მუხლი ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ქვემუხლის 

,,ოფისის ხარჯები“ ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის 

შეძენა და მონტაჟი“ ასიგნება; 

ჰ.ნ.) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 07 დეკემბრის N539 ბრძანებით ხობის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული ორგანოებისათვის  ადგილობრივი ბიუჯეტით 

დამტკიცებულ ასიგნებებში 160 ლარით შემცირდა სოფ. ძველი ხიბულის ტერიტორიული 

ორგანოსათვის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებული მუხლი ,,საქონელი და მომსახურება“-ს 

ქვემუხლში ,,ოფისის ხარჯები“ ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,შენობა-ნაგებობების 

მიმდინარე რემონტის ხარჯი“ ასიგნება (სოფ. ძველი ხიბულის ადმინისტრაციული შენობის 

სარემონტო სამუშაოების ასიგნება) და 160 ლარით გაიზარდა სოფ. პატარა ფოთის ტერიტორიული 

ორგანოსათვის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებული მუხლი ,,საქონელი და მომსახურება“-ს 

ქვემუხლში ,,ოფისის ხარჯები“ ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,ოფისის ხარჯი, რომელიც 

არ არის კლასიფიცირებული“ ასიგნება; 

ჰ.ო.) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 07 დეკემბრის N540 ბრძანებით ხობის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული ორგანოებისათვის  ადგილობრივი ბიუჯეტით 

დამტკიცებულ ასიგნებებში 110 ლარით შემცირდა სოფ. ძველი ხიბულის ტერიტორიული 

ორგანოსათვის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებული მუხლი ,,საქონელი და მომსახურება“-ს 

ქვემუხლში ,,ოფისის ხარჯები“ ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,შენობა-ნაგებობების 

მიმდინარე რემონტის ხარჯი“ ასიგნება (სოფ. ძველი ხიბულის ადმინისტრაციული შენობის 

სარემონტო სამუშაოების ასიგნება) და 110 ლარით გაიზარდა სოფ. ყულევის ტერიტორიული 

ორგანოსათვის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებული მუხლი ,,საქონელი და მომსახურება“-ს 

ქვემუხლში ,,ოფისის ხარჯები“ ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,ოფისის ხარჯი, რომელიც 

არ არის კლასიფიცირებული“ ასიგნება; 

ჰ.პ.) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 07 დეკემბრის N541 ბრძანებით 

საქართველოს შს სამინისტროს სამეგრელო-ზემო სვანეთის სამხარეო მთავარი სამმართველოს 

ხობის რაიონული სამმართველოსათვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში გამოყოფილ ასიგნებებში 

400 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 ასიგნებები (საბეჭდი 

ქაღალდი А4-ის შეძენის ხარჯი) და 400 ლარით გაიზარდა მუხლი ,,საქონელი და მომსახურება“-ს 

ქვემუხლში ,,ოფისის ხარჯები“ ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი ,,რბილი ავეჯი“-ს 

ასიგნებები (1 ცალი მოსაბრუნებელი სავარძლის შეძენა); 
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ჰ.ჟ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 14 დეკემბრის N547 ბრძანებით ხობის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურისათვის მუნიციპალიტეტის 

ბიუჯეტით გამოყოფილ ასიგნებებში 3000 ლარით შემცირდა 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 (მეგრული სიმღერების ფესტივალზე საინფორმაციო ბუკლეტის 

გამოშვების ხარჯები) და 3000 ლარით გაიზარდა მუხლი ,,საქონელი და მომსახურება“-ს 

ქვემუხლში ,,ოფისის ხარჯები“ ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი ,,ოფისის ხარჯი, რომელიც 

არ არის კლასიფიცირებული“-ს ასიგნება (სანათი მოწყობილობების შეძენის ხარჯები); 

ჰ.რ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 15 დეკემბრის N548 ბრძანებით ა.ი.პ. ,,ხობის 

მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანება“-სათვის ხობის მუნიციპალიტეტის 

ადგილობრივ ბიუჯეტში გამოყოფილ ასიგნებებში 9500 ლარით შემცირდა მუხლი ,,საქონელი და 

მომსახურება“-ს ქვემუხლი ,,კვების ხარჯები“-ს ასიგნება, 8000 ლარით შემცირდა მუხლი 

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

და 13000  ლარით გაიზარდა  მუხლი ,,შრომის ანაზღაურება“-ს ასიგნება, 4500 ლარით გაიზარდა  

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

ასიგნება (ბავშვებისთვის საახალწლო საჩუქრების ხარჯები); 

ჰ.ს) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 16 დეკემბრის N549 ბრძანებით ხობის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურისათვის მუნიციპალიტეტის 

ბიუჯეტით გამოყოფილ ასიგნებებში 300 ლარით შემცირდა მუხლი ,,საქონელი და მომსახურება“-ს 

ქვემუხლის ,,ოფისის ხარჯები“ ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,ნორმატიული აქტების, 

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

სასტამბო ხარჯები“-ს ასიგნება (მეგრული სიმღერების ფესტივალზე საინფორმაციო ბუკლეტის 

გამოშვების ხარჯები) და 300 ლარით გაიზარდა მუხლი საქონელი და მომსახურება“-ს ქვემუხლის 

,,ოფისის ხარჯები“ ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის 

შეძენა და დამონტაჟება“-ს ასიგნება (1 ცალი მობილური ტელეფონის შეძენის 230 ლარი და 1 ცალი 

ბეჭდის მექანიზმის დამზადების 70 ლარი); 

ჰ.ტ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 16 დეკემბრის N550 ბრძანებით ა.ი.პ. ,,ხობის 

მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი“-სათვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გამოყოფილ 

ასიგნებებში 5960 ლარით შემცირდა მუხლი ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ქვემუხლში ,,ოფისის 

ხარჯები“-ს  ასიგნება (2460 ლარი სამეურნეო საქონლის შეძენის, 3500 ლარი კომუნალური 

ხარჯები), 1200 ლარით შემცირდა მუხლი ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ქვემუხლი 

,,მივლინებები“-ს ასიგნება, 655 ლარით შემცირდა მუხლი ,,საქონელი და მომსახურება“-ს 

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

(სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯები) და 3500 ლარით გაიზარდა მუხლი ,,შრომის 

ანაზღაურება“-ს ასიგნება და 655 ლარით გაიზარდა მუხლი ,,საქონელი და მომსახურება“-ს 

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

არ არის კლასიფიცირებული“ ასიგნება, 3660 ლარით გაიზარდა მუხლი ,,საქონელი და 

მომსახურება“-ს ქვემუხლის ,,სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება“-ს ასიგნებები 

(საახალწლო ღონისძიებების ხარჯები); 

ჰ.უ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 16 დეკემბრის N551 ბრძანებით ხობის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურისათვის მუნიციპალიტეტის 

ბიუჯეტით გამოყოფილ ასიგნებებში 14450 ლარით შემცირდა მუხლი ,,არაფინანსური აქტივების 

ზრდა“-ს ასიგნება (კომპიუტერული ქსელის, ვიდეო სისტემისა და IP სადგურის მონტაჟისა და 

ინსტალაციის სამუშაოების ასიგნება), 1132 ლარით შემცირდა 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 (მეგრული სიმღერების ფესტივალზე 

საინფორმაციო ბუკლეტის გამოშვების ხარჯები) და 15582 ლარით გაიზარდა მუხლი ,,საქონელი 

და მომსახურება“-ს ქვემუხლის ,,ოფისის ხარჯები“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი 
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,,ოფისის ხარჯი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული“ ასიგნება (საახალწლოდ 

ქალაქგაფორმების ინვენტარის შესაძენად); 

ჰ.ფ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 16 დეკემბრის N552 ბრძანებით ა.ი.პ. ,,ხობის 

მუნიციპალიტეტის პროფესიული სწავლების ცენტრი“-სათვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით 

დამტკიცებულ ასიგნებებში 1600 ლარით შემცირდა მუხლი ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“-ს 

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი ,,სხვა არამატერიალური აქტივები“-ს ასიგნება (ლიცენზიის 

ხარჯები) და  1600 ლარით გაიზარდა მუხლი ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“-ს ეკონომიკური 

კლასიფიკაციის მუხლი ,,სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი“-ს ასიგნება (1 ცალი 

კომპიუტერის კომპლექტი 1100 ლარი და 1 ცალი ქსეროქსი 500 ლარი); 

3. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაციის ასიგნებები შემცირდა 

5.0 ათასი ლარით, კერძოდ: 

5.0 ათასი ლარით ,,გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები“-ს 

ასიგნება (მათ შორის: 5.0 ათასი ლარით მ.გ.ფ.-ს თანადაფინანსების ასიგნება); 

3. შემოსულობების ზრდით მისაღები 1.1 ათასი ლარი და გამოთავისუფლებული თანხები 5.0 

ათასი ლარი, სულ 6.1 ათასი ლარი მიიმართა შემდეგ ღონისძიებათა დასაფინანსებლად: 

ა) ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაციის ხარჯების ასიგნებებზე 

5.0  ათასი ლარი, კერძოდ: 

5.0 ათასი ლარი შ.პ.ს. ,,ხობი დასუფთავება და განათება“-ს სუბსიდიაზე (გარე განათების ელ. 

ენერგიის ხარჯები); 

ბ) საგანმანათლებო ღონისძიებების ხარჯების ასიგნებაზე 1.1 ათასი ლარი, კერძოდ: 

1.1 ათასი ლარი ა.ი.პ. ,,ხობის მუნიციპალიტეტის პროფესიული სწავლების ცენტრი“-ს 

სუბსიდიაზე. 
განხორციელებული ცვლილებების შედეგად, ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 

დაზუსტებული გეგმით შემოსულობებმა შეადგინა 7289.3 ათასი ლარი, მათ შორის: შემოსავლებმა - 

7189.3 ათასი ლარი, არაფინანსური აქტივების კლებამ - 100.0 ათასი ლარი. გადასახდელები 

განისაზღვრა 7591.1 ათასი ლარით, მათ შორის: ხარჯები - 5073.3 ათასი ლარი, არაფინანსური 

აქტივებვის ზრდა - 2476.5 ათასი ლარი, ვალდებულებების კლება - 41.3 ათასი ლარი, ნაშთის 

ცვლილება - -301.8 ათასი ლარი. 

მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დაზუსტებული გეგმა შემოსულობების ნაწილში 

შესრულებულია 91.6 %-ით. 

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) გადასახადი შესრულებულია 100.1 %-ით 

(გეგმა - 3060.0 ათასი ლარი, ფაქტიური - 3061.9 ათასი ლარი). ქონების გადასახდი სასოფლო-

სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე შესრულებულია 318.1 %-ით. ქონების გადასახადი 

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე შესრულებულია 51.6 %-ით. აღნიშნული 

შეუსრულებლობა განპირობებულია შ.პ.ს. ,,შავი ზღვის ტერმინალი"-დან კუთვნილი თანხების 

მიუღებლობით. 

სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან სრულად არის მიღებული 

დაგეგმილი სპეციალური ტრანსფერი - 1302.9 ათასი ლარი. მიზნობრივი ტრანსფერი 

დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად მიღებულია ფაქტობრივი ხარჯვის 

შესაბამისად - 169.5 ათასი ლარი 

სხვა შემოსავლების ნაწილში გეგმა შესრულებულია 121.0 %-ით. 

გეგმის გადაჭარბებით შესრულება განაპირობა: ,,ჯარიმები, სანქციები და საურავები“-დან 

მიღებულმა შემოსულობებმა (ნაცვლად გეგმიური 230.0 ათასი ლარისა, ფაქტიური - 277.2 ათასი 

ლარი); ბუნებრივი რესურსების მოსაკრებლიდან მიღებულმა შემოსავლებმა (ნაცვლად გეგმიური 

107.0 ათასი ლარისა, ფაქტიური - 148.9 ათასი ლარი). 

დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავების მოსაკრებელმა გეგმიური 31.9 ათასი ლარის 

ნაცვლად შეადგინა 33.6 ათასი ლარი.  

შეუსრულებელია მომსახურების გაწევიდან შემოსავლების გეგმა (ნაცვლად გეგმიური 131.8 ათასი 

ლარისა - 120.1 ათასი ლარი).  
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ბიუჯეტის საგასავლო ნაწილი ათვისებულია 86.1 %-ით (6532.7 ათასი ლარი ნაცვლად გეგმიური 

7591.1 ათასი ლარისა).  

ორგანიზაციული კოდების მიხედვით დაზუსტებულ ასიგნებებსა და გადახდილ თანხებს შორის 

შემდეგი მდგომარეობაა: 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დაზუსტებული ასიგნების გეგმა - 362.0 ათასი ლარი, 

შესრულებულია 96.5 %-ით (ფაქტიური 349.5 ათასი ლარი), ეკონომია ძირითადად არის ოფისისა 

და ტრანსპორტისა და ტექნიკის  ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯებში. 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამსახურების დაზუსტებული ასიგნება - 1214.8 ათასი ლარი 

შესრულებულია 93.5 %-ით (ფაქტიური 1136.2 ათასი ლარი), ეკონომია არის შრომის ანაზღაურების 

(11.1 ათასი ლარი), ოფისის (48.7 ათასი ლარი) და არაფინანსური აქტივების ზრდის (4.1 ათასი 

ლარი) ხარჯებში. 

სარეზერვო ფონდის  დაზუსტებული გეგმით გათვალისწინებული 94.4 ათასი ლარიდან 

ათვისებულია 82.3 ათასი ლარი. თანხები მიიმართა შემდეგი დანიშნულებით: 

ა) ბუნებიდან 15 მგლის ამოღების ღონისძიებაზე, 2011 წლის 2 თებერვლის N30 ბრძანების 

საფუძველზე - 49.8 ათასი ლარი, ათვისებულია -  2.3   ათასი ლარი; 

ბ) სოფელ ყულევის მოსახლეობისათვის სასმელი წყლის შეზიდვის ღირებულება, 2011 წლის 11 

თებერვლის N35 ბრძანების საფუძველზე - 6.84 ათასი ლარი, ასიგნება არ არის ათვისებული; 

გ) მაწანწალა ძაღლების იზოლაციის ღონისძიებებზე, 2011 წლის 29 მარტის N63 ბრძანების 

საფუძველზე - 1.0 ათასი  ლარი, ათვისებულია - 1.0  ათასი ლარი; 

დ) 2011 წლის 25-26-27 თებერვლისა და 2-3-4 აპრილის სტიქიის (ქარის) შედეგად დაზიანებული 

ობიექტების აღდგენითი სამუსაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 

შესადგენად, 2011 წლის 18 აპრილის N115 ბრძანების საფუძველზე - 3.0 ათასი ლარი, ათვისებულია 

- 3.0  ათასი ლარი; 

ე) ქ. ხობის #1 საჯარო სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე საკანალიზაციო ქსელში შექმნილი 

ანტისანიტარიული კერის პრევენციის ღონისძიებისათვი, 2011 წლის 29 აპრილის N121 ბრძანების 

საფუძველზე - 0.5 ათასი ლარი, ათვისებულია - 0.5 ათასი ლარი; 

ვ) ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის განათლების ცენტრი“-ს მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის 

მიმდებარე ტერიტორიაზე საკანალიზაციოს ქსელში შექმნილი ანტისანიტარიული კერის 

პრევენციის ღონისძიებისათვის, 2011 წლის 29 აპრილის N122 ბრძანების საფუძველზე - 0.3 ათასი 

ლარი, ათვისებულია - 0.2 ათასი ლარი; 

ზ) 2011 წლის 25-26-27 თებერვლისა და 2-3-4 აპრილის სტიქიის (ქარის) შედეგად დაზიანებული 

ობიექტების აღდგენითი სამუშაოების ასიგნებისათვის, 2011 წლის  N135 ბრძანების საფუძველზე - 

70.3 ათასი ლარი, ათვისებულია - 69.2 ათასი ლარი; 

თ) სოფ. შუა ქვალონის ჭაბურღილის წყალსაქაჩი ტუმბოს რემონტის ასიგნებისათვის, 2011 წლის 

18 ივლისის N246 ბრძანების საფუძველზე - 0.8 ათასი ლარი, ათვისებულია - 0.8 ათასი ლარი; 

ი) მაწანწალა ძაღლების იზილაციის ღონისძიებებზე, 2011 წლის 27 ივლისის N263 ბრძანების 

საფუძველზე - 0.3 ათასი  ლარი, ათვისებულია - 0.3  ათასი ლარი; 

კ) ქ. ხობის ვაჟა ფშაველას ქუჩის მიმდებარე ტერიტორიაზე კანალიზაციის ქსელის 

სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესადგენად, 2011 

წლის 02 სექტემბრის  N354 ბრძანების საფუძველზე - 0.1 ათასი ლარი, ათვისებულია - 0.1 ათასი 

ლარი; 

ლ) სოფ. ქვემო ქვალონის ტერიტორიაზე პირუტყვის სამარხის მოწყობის სამუშაოების ასიგნებაზე, 

2011 წლის 02 სექტემბრის  N353 ბრძანების საფუძველზე - 0.5 ათასი ლარი, ათვისებულია - 0.4 

ათასი ლარი; 

მ) ქ. ხობის თაყაიშვილის ქუჩაზე სამშენებლო ნარჩენების სამშენებლო ორმოში განთავსების 

სამუშაოების ასიგნება, 2011 წლის 02 დეკემბრის  N529 ბრძანების საფუძველზე - 0.8 ათასი ლარი, 

ათვისებულია - 0.8  ათასი ლარი; 

ნ) სოფ. ახალ ხიბულაში ზუბი-ძვ. ხიბულის საავტომობილო გზის მე-3 კმ-ზე წყალდიდობისაგან 

წარეცხილი მილხიდის სარეაბილიტაციო სამუშაოების ასიგნებაზე - 2.2 ატასი ლარი, სოფ. ზემო 

ქვალონში ღელე სკურიას წყალდიდობისაგან წარეცხილი დამბის აღდგენითი სამუშაოების 



286 
 

ასიგნებაზე - 1.2 ათასი ლარი, 2011 წლის 6 დეკემბრის  N538 ბრძანების საფუძველზე - 3.4 ათასი 

ლარი, ათვისებულია - 3.4  ათასი ლარი; 

ო) ქ. ხობში ცოტნე დადიანის ქუჩაზე #195 საცხოვრებელ სახლთან გარე კანალიზაციის ქსელის 

გაწმენდითი სამუშაოების ასიგნებაზე, 2011 წლის 21 დეკემბრის  N554 ბრძანების საფუძველზე - 

0.25 ათასი ლარი, ათვისებულია - 0.2 ათასი ლარი; 

წინა პერიოდში წარმოქმნილი დავალანებების დაფარვისა და სასამართლო აღსრულების 

ფინანსური უზრუნველყოფისათვუის გამოყოფილი 126.3 ათასი ლარიდან ათვისებულია 126.2 

ათასი ლარი. 

გამგეობის წვევამდელთა, რეზერვისტთა, სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის 

ასიგნება - 94.7 ათასი ლარიდან ათვისებულია 85.7 ათასი ლარი. მიღებულია ეკონომია ოფისისა და 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის  ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯებში;  

სამართალდამცველი ორგანოებისათვის გამოყოფილი 65.5 ათასი ლარიდან ათვისებულია 61.1 

ათასი ლარი. მიღებულია ეკონომია ოფისისა და ტრანსპორტისა და ტექნიკის  ექსპლოატაციისა და 

მოვლა-შენახვის ხარჯებში; 

გამგეობის სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახურისათვის გამოყოფილი 278.7 ათასი ლარიდან 

ათვისებულია 255.0 ათასი ლარი. მიღებულია ეკონომია ტრანსპორტისა და ტექნიკის 

ექსპლუატაციის და მოვლა  შენახვის ხარჯებში 5.8 ათასი ლარით, რბილი ინვენტარის, 

უნიფორმისა და პირადი  ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯებში 3.8 ათასი ლარით, სხვა დანარჩენი 

საქონელი და  მომსახურება - 0.1ათასი ლარი. აუთვისებელია  არაფინანსური აქტივების ზრდა 12.0 

ათასი ლარით,  რაც გამოწვეულია  იმით, რომ მაშველი ნავის შესყიდვისათვის გამოცხადებულ 

ელექტრონულ ტენდერზე მონაწილეობის მიღების მსურველები არ აღმოჩნდნენ. 

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის ღონისძიებებისათვის 

გამოყოფილი 2797.2 ლარიდან ათვისებულია 2009.7 ათასი ლარი. მათ შორის:  

ა) გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ასიგნება - 706.5 ათასი ლარიდან 

ათვისებულია 604.9 ათასი ლარი, შესრულებულია 85.6 %-ით. აღნიშნული ძირითადად განაპირობა 

მ.გ.ფ.-ს თანადაფინანსებისათვის გამოყოფილი ასიგნებების გარკვეული სუბიექტური მიზეზების 

გამო აუთვისებლობამ (გეგმიური 88.5 ათასი ლარიდან ათვისებულ იქნა 19.6 ათასი ლარი). ასევე 

ურთის მთაზე რადიომონიტორინგის სტაციონალურ სადგურთან მისასვლელი გზის ორმული 

შეკეთებისათვის გამოყოფილი 23.6 ათასი ლარიდან მიმწოდებლის მიერ მხოლოდ 10.9 ათასი 

ლარის ათვისებამ, რის გამოც უკანასკნელი შეტანილ იქნა მიმწოდებელთა შავ სიაში. 

ბ) ნაპირსამაგრი სამუშაოების ასიგნებიდან ნაცვლად გეგმიური 590.3 ათასი ლარისა ათვისებულია 

226.0 ათასი. აღნიშნული შედეგია იმისა, რომ სოფ. შუა ხორგაში მდ. ხობისწყლის მარცხენა 

სანაპიროზე ნაპირგამაგრების სამუშაოები საპროექტო დოკუმენტაციის გაჭიანურების შედეგად 

გვიან ჩატარებული ტენდერის გამო დაიწყო მხოლოდ ნოემბრის თვეში, შესაბამისად ვერ 

მოხერხდა ტენდერზე მიღებული ეკონომიის ახალი ობიექტის დაფინანსებაზე მიმართვა და ახალი 

ტენდერის ჩატარება. ასევე სახელშეკრულებო ვადებს მნიშვნელოვად გადააცილა მიმწოდებელმა 

და ვერ იქნა სრულად ათვისებული სოფ. საჯიჯაოში მდ. ჭანისწყალზე ნაპირგამაგრების 

სამუშაოების ასიგნება. ამ შემთხვევაში მიმწოდებელი სახელშეკრულებო ვადების 

გადაცილებისათვის დაჯარიმებულია 70.2 ატასი ლარით. 

გ) წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის ასიგნებებისათვის გამოყოფილი 159.2 

ათასი ლაიდან ათვისებულია 115.0 ათასი ლარი. აუთვისებლობა ძირითადად განაპირობა 

გამოცხადებულ ტენდერებზე მონაწილეობის მიუღებლობამ, ასევე ნწილობრივ სოფლის 

მხარდაჭერის პროგრამით გამოყოფილი ასიგნებების აუთვისებლობამ. 

დ) საკანალიზაციო და სამელიორაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის 

ღონისძიებებისათვის გამოყოფილი 297.3 ათასი ლარის ასიგნებიდან ათვისებულია 139.5 ათასი 

ლარი. აუთვისებლობა განაპირობა შემდეგმა გარემოებებმა: 51.2 ათასი ლარით - სამუშაოთა 

შესასყიდად გამოცხადებულ 4 ტენდერზე მონაწილეობის მიღებლობამ, 32.0 ათასი ლარით - 

დავით აღმაშენებლის ქუჩაზე წერეთლის ქუჩიდან დ. აღმაშენებლის I ჩიხამდე სანიაღვრე არხის 

მოწყობის სამუშაოების შესყიდვის ტენდერის დაგვიანებით ჩატარებამ, რის გამოც ობიექტი გახდა 

გარდამავალი, 62 ათასი ლარით - გურამიშვილის ქუჩაზე სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუსაოების 
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ვადის მიმწოდებლის მიერ დარღვევამ, რის გამოც უკანასკნელი დაჯარიმდა 2994 ლარით, 6.87 

ათასი ლარით - ერთ-ერთ ობიექტის სამუშაოების ტენდერზე შესყიდვისას მიღებულმა ეკონომიამ. 

ე) გარე გათების რეაბნილიტაციისა და ექსპლოატაციისათვის გამოყოფილი 33.1 ათასი ლარიდან 

ათვისებულია 29.7 ათასი ლარი.  

ვ) დასუფთავების ღონისძიებებისათვის გამოყოფილი 136.2 ლარიდან ათვისებულია 122.1 ათასი 

ლარი. არ არის ათვისებული ეკოლოგიური ვითარების მონიტორინგისათვის გამოყოფილი 

ასიგნებები. 

ზ) შ.პ.ს. ,,ხობი დასუფთავება და განათება“-სათვის გამოყოფილი 380.5 ათასი ლარის 

სუბსიდიიდან ათვისებულია 376.5 ათასი ლარი. 

თ) კეთილმოწყობის ღონისძიებებისათვის გამოყოფილი 472.1 ათასი ლარიდან ათვისებულია 384.8 

ათასი ლარი. აუთვისებლობა ძირითადად განაპირობა შემდეგმა გარემოებებმა: 10.4 ათასი ლარით 

- გამოცხადებულ 4 ტენდერზე მონაწილეობის არ მიღებამ, 16.9 ათასი ლარით - ჩატარებულ 

ტენდერებზე და ობიექტების მშენბლობისას მიღებულმა ეკონომიამ, 27.7 ათასი ლარით - წმინდა 

სამების ეკლესიის ეზოში დაგეგმილი სატრაპეზოს მშენებლობის არ განხორციელებამ, 3.1 ათასი 

ლარით - მინი სტადიონების მოვლა-შენახვისათვის გამოყოფილ ასიგნებებში ეკონომიამ. 

ი) ვეტერინარიის ხარჯებისათვის გაყოფილი 22 ათასი ლარიდან ათვისებულია 11.2 ათასი ლარი. 

აუთვისებელია ღორის ჭირის პრევენციისათვის გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერის ასიგნება. 

საგანმანათლებლო ღონისძიებათა ასიგნება ათვისებულია 96.0 %-ით (გეგმიური 1196.6 ათასი 

ლარის ნაცვლად - 1148.7 ათასი ლარი). 

სპორტული და კულტურული ღონისძიებების ასიგნება ათვისებულია 94.0 %-ით (გეგმიური 912.5 

ათასი ლარის ნაცვლად - 857.7 ათასი ლარი). აუთვისებლობა განაპირობა ცალკეული პროგრამების 

განხორციელებისას მიღებულმა ეკონომიამ და საჯიჯაოს კულტურის სახლისათვის საჭიდაო 

ტატამის შესაძენად გამოცხადებულ ტენდერში მონაწილეობის მიუღებლობამ. 

  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ხარჯები აუთვისებელია 4.3 ათასი ლარით  (გეგმა 129.8 ათასი 

ლარი ფაქტიური ხარჯი 125.5 ათასი ლარი). 

  სოციალური დაცვის ხარჯები გეგმით გათვალისწინებული 306.1 ათასი ლარიდან 

ათვისებულია 285.6 ათასი ლარი, აქედან 18.2  ათასი ლარით ათვისებულია უმწეო 

კატეგორიების ბინაზე მომსახურებაზე. 58.1 ათასი ლარით ათვისებელია უმეწეო კატეგორიათა 

ერთჯერადი კვება. ახალშობილთა ერთჯერადი ფულადი დახმარებაზე 30.7 ათასი ლარი,  

ვეტერანთა და დევნილთა დაკრძალვის ხარჯი 3.6 ათასი ლარით. ოჯახებისა და ბავშვების 

სოციალური დაცვა 175.0 ათასი ლარით  

      ფულადი სახსრების ნაშთი 2012 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით 525.9 ათასი ლარი, მათ შორის 

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული  სპეციალური ტრანსფერის ნაშთი 362.6  ათასი ლარი.  

  

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                 მამუკა ჭოხონელიძე 
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დანართი 2 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2012 წლის 27 აპრილის N23  განკარგულებისა 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ბალანსი 
 

d a s a x e l e b a 

2010 wlis 

wliuri 

Sesruleba 

m.S. sax. 

biujetis 

fondebidan 

gamoyofili 

saxsrebi 

m.S. 

sakuTari 

saxsrebi 

2011 

gegma 

m.S. sax. 

biujetis 

fondebidan 

gamoyofili 

saxsrebi 

m.S. 

sakuTari 

saxsrebi 

2011 

ფაქტიური 

m.S. sax. 

biujetis 

fondebidan 

gamoyofili 

saxsrebi 

m.S. 

sakuTari 

saxsrebi 

Semosavlebi 7 961,8 1 383,5 6 578,3 7 189,3 1 302,9 5 886,4 6 481,5 1 302,9 5 178,6 

gadasaxadebi 5 924,0 0,0 5 924,0 5 180,9 0,0 5 180,9 4 373,3 0,0 4 373,3 

grantebi 1 540,4 1 383,5 156,9 1 482,9 1 302,9 180,0 1 472,4 1 302,9 169,5 

sxva Semosavlebi 497,4 0,0 497,4 525,5 0,0 525,5 635,8 0,0 635,8 

  
   

xarjebi 4 685,5 0,0 4 685,5 5 073,3 6,8 5 066,5 4 842,8 0,3 4 842,5 

Sromis anazRaureba 1 230,8 0,0 1 230,8 1 324,4 0,0 1 324,4 1 310,6 0,0 1 310,6 

saqoneli da momsaxureba 704,8 0,0 704,8 997,9 6,5 991,4 848,9 0,0 848,9 

ZiriTadi kapitalis 

momsaxureba  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

procenti 65,1 0,0 65,1 85,0 0,0 85,0 84,9 0,0 84,9 

subsidiebi 2 449,7 0,0 2 449,7 2 359,9 0,3 2 359,6 2 312,8 0,3 2 312,5 

grantebi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

socialuri uzrunvelyofa 235,1 0,0 235,1 306,1 0,0 306,1 285,6 0,0 285,6 

sxva xarjebi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    saoperacio saldo 3 276,3 1 383,5 1 892,8 2 116,0 1 296,1 819,9 1 638,7 1 302,6 336,1 

  
   

arafinansuri aqtivebis 
cvlileba 

2 905,6 1 338,9 1 566,7 2 376,5 1 340,7 1 035,8 1 449,5 994,6 454,9 

zrda  3 771,7 1 338,9 2 432,8 2 476,5 1 340,7 1 135,8 1 648,6 994,6 654,0 

kleba 866,1 0,0 866,1 100,0 0,0 100,0 199,1 0,0 199,1 

                    

mTliani saldo 370,7 44,6 326,1 -260,5 -44,6 -215,9 189,2 308,0 -118,8 
finansuri aqtivebis 359,9 44,6 315,3 -301,8 -44,6 -257,2 147,9 308,0 -160,1 
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cvlileba 

zrda 359,9 44,6 315,3 76,2 0,0 76,2 525,9 362,6 163,3 

valuta da depozitebi 359,9 44,6 315,3 76,2   76,2 525,9 362,6 163,3 

fasiani qaRaldebi, garda 

aqciebisa  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

sesxebi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

aqciebi da sxva kapitali 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

sadazRvevo teqnikuri 

rezervebi  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

warmoebuli finansuri 

instrumentebi  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

sxva debitoruli 

davalianebebi 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

kleba 0,0 0,0 0,0 378,0 44,6 333,4 378,0 54,6 323,4 

valuta da depozitebi 0,0     378,0 44,6 333,4 378,0 54,6 323,4 

fasiani qaRaldebi, garda 

aqciebisa  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

sesxebi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

aqciebi da sxva kapitali 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

sadazRvevo teqnikuri 

rezervebi  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

warmoebuli finansuri 

instrumentebi  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

sxva debitoruli 

davalianebebi 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

valdebulebebis cvlileba -10,8 0,0 -10,8 -41,3 0,0 -41,3 -41,3 0,0 -41,3 

zrda 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

sagareo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

saSinao 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

kleba 10,8 0,0 10,8 41,3 0,0 41,3 41,3 0,0 41,3 

sagareo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

saSinao 10,8 0,0 10,8 41,3 0,0 41,3 41,3 0,0 41,3 

  
   

balansi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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დანართი 3 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2012 წლის 27 აპრილის N23  განკარგულებისა 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები 

 

d a s a x e l e b a kodi 

2010 wlis 

wliuri 

Sesruleba 

m.S. sax. 

biujetis 

fondebida

n 

gamoyofi

li 

saxsrebi 

m.S. 

sakuTari 

saxsrebi 

2011 

wlis 

biujeti 

gegma 

m.S. sax. 

biujeti

s 

fondebi

dan 

gamoyof

ili 

saxsrebi 

m.S. 

sakuTari 

saxsrebi 

2011 

wlis 

faqtiuri 

m.S. sax. 

biujeti

s 

fondebi

dan 

gamoyof

ili 

saxsrebi 

m.S. 

sakuTari 

saxsrebi 

Semosulobebi 
 

8 827,9 1 383,5 7 444,4 7 289,3 1 302,9 5 986,4 6 680,6 1 302,9 5 377,7 

Semosavlebi 1 7 961,8 1 383,5 6 578,3 7 189,3 1 302,9 5 886,4 6 481,5 1 302,9 5 178,6 

arafinansuri aqtivebis kleba 31 866,1 0,0 866,1 100,0 0,0 100,0 199,1 0,0 199,1 

finansuri aqtivebis kleba 32 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

valdebulebebis zrda 33 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Semosavlebi 1 7 961,8 1 383,5 6 578,3 7 189,3 1 302,9 5 886,4 6 481,5 1 302,9 5 178,6 

gadasaxadebi 11 5 924,0 0,0 5 924,0 5 180,9 0,0 5 180,9 4 373,3 0,0 4 373,3 

qonebis gadasaxadi 113 5 924,0 0,0 5 924,0 5 180,9 0,0 5 180,9 4 373,3 0,0 4 373,3 

saqarTvelos sawarmoTa qonebaze (garda 

miwisa)         
113111 

4 413,9   4 413,9 3 060,0   3 060,0 3 061,9   3 061,9 

ucxour sawarmoTa qonebaze (garda miwisa) 113112 0,0     0,0     0,0     

fizikur pirTa qonebaze (garda miwisa) 113113 8,2 0,0 8,2 0,0 0,0 0,0 3,5 0,0 3,5 

ekonomikuri saqmianobisTvis gamoyenebul 

qonebaze 
1131131 

8,1   8,1 0,0     1,4   1,4 

araekonomikuri saqmianobisTvis gamoyenebul 

uZrav qoenbaze 
1131132 

0,1   0,1 0,0     2,1   2,1 

saqarTveloSi registrirebul TviTmfrinavebze 1131135 0,0     0,0     0,0     

saqarTveloSi registrirebul Seulmfrenebze 1131136 0,0     0,0     0,0     

sasoflo-sameurneo daniSnulebis miwaze                                113114 88,5 0,0 88,5 80,0 0,0 80,0 254,5 0,0 254,5 

fizikur pirebidan 1131141 48,6   48,6 30,0   30,0 89,4   89,4 

iuridiul pirebidan 1131142 39,9   39,9 50,0   50,0 165,1   165,1 

arasasoflo-sameurneo daniSnulebis miwaze                                            113115 1 413,4 0,0 1 413,4 2 040,9 0,0 2 040,9 1 053,4 0,0 1 053,4 

fizikur pirebidan 1131151 3,1   3,1 5,0   5,0 41,7   41,7 

iuridiul pirebidan 1131152 1 410,3   1 410,3 2 035,9   2 035,9 1 011,7   1 011,7 
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sxva gadasaxadebi qonebaze 1136 0,0     0,0     0,0     

sxva gadasaxadebi 116 0,0     0,0     0,0     

grantebi 13 1 540,4 1 383,5 156,9 1 482,9 1 302,9 180,0 1 472,4 1 302,9 169,5 

saerTaSoriso organizaciebidan da sxva qveynis 

mTavrobidan miRebuli grantebi 
131 0,0     0,0     0,0     

aWaris avtonomiuri respublikis biujetidan 

gamoyofili transferi 
133 0,0     0,0     0,0     

saxelmwifo biujetidan gamoyofili 

transferi 
133 1 540,4 1 383,5 156,9 1 482,9 1 302,9 180,0 1 472,4 1 302,9 169,5 

biujetiT gaTvaliswinebuli transferebi 1311 156,9 0,0 156,9 180,0 0,0 180,0 169,5 0,0 169,5 

gaTanabrebiTi transferi 
 

      0,0     0,0     

miznobrivi transferi delegirebuli 

uflebamosilebis gansaxorcieleblad  156,9   156,9 180,0   180,0 169,5   169,5 

infrastruqturis ganviTarebisaTvis da sxva 

mimdinare RonisZiebebis dasafinanseblad    
0,0     0,0     0,0     

fondebidan gamoyofili transferebi 1312 1 383,5 1 383,5 0,0 1 302,9 1 302,9 0,0 1 302,9 1 302,9 0,0 

regionebis fondis pirveladi ganawileba 
 

400,0 400,0   580,3 580,3   580,3 580,3   

soflis mxardaWeris programa 
 

724,9 724,9   722,6 722,6   722,6 722,6   

mgf-s Tanadafinanseba 
 

0,0     0,0     0,0     

skolebis reabilitacia 
 

90,0 90,0 0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 

sxva proeqtebi 
 

168,6 168,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

m.S. sxva danarCeni 
 

168,6 168,6 0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 

m.S. sxva danarCeni 
 

0,0   0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 

m.S. sxva danarCeni 
 

0,0   0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 

m.S. sxva danarCeni 
 

0,0 0,0   0,0     0,0     

sxva Semosavlebi 14 497,4 0,0 497,4 525,5 0,0 525,5 635,8 0,0 635,8 

Semosavlebi sakuTrebidan 141 124,1 0,0 124,1 113,0 0,0 113,0 151,6 0,0 151,6 

procentebi 1411 0,0     0,0     0,0     

dividendebi 1412 0,0     0,0     0,0     

renta 1415 124,1 0,0 124,1 113,0 0,0 113,0 151,6 0,0 151,6 

mosakrebeli bunebrivi resursebiT 

sargeblobisaTvis                      
14151 116,2   116,2 107,0   107,0 148,9   148,9 

Semosavali miwis ijaridan da marTvaSi 

(uzurfruqti, qiravnoba da sxva) gadacemidan 
14154 7,9   7,9 6,0   6,0 2,7   2,7 

sxva araklasificirebuli renta 14159 0,0     0,0     0,0     

saqonlisa da momsaxurebis realizacia 142 129,9   129,9 179,8   179,8 203,1   203,1 

administraciuli mosakreblebi da 

gadasaxdelebi 
1422 

39,7 0,0 39,7 48,0 0,0 48,0 83,0 0,0 83,0 
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saerTo-saxelmwifoebrivi salicenzio 

mosakrebeli 
14222 0,0     0,0     0,0     

sanebarTvo mosakrebeli 14223 14,5   14,5 16,1   16,1 49,4   49,4 

saxelmwifo baJi 14227 0,5   0,5 0,0     0,0     

sajaro informaciis aslis gadaRebis 

mosakrebeli   
14229 0,0     0,0     0,0     

samxedro savaldebulo samsaxuris gadavadebis 

mosakrebeli 
142212 0,0     0,0     0,0     

saTamaSo biznesis mosakrebeli 142213 0,0     0,0     0,0     

kulturuli memkvidreobis sareabilitacio 

arialis infrastruqturis adgilobrivi 

mosakrebeli 

142215 0,0     0,0     0,0     

adgilobrivi mosakrebeli specialuri 

(zonaluri) SeTanxmebis gacemisaTvis  
142216 0,0     0,0     0,0     

adgilobrivi mosakrebeli dasaxlebuli 

teritoriis dasufTavebisaTvis  
142214 22,0   22,0 31,9   31,9 33,6   33,6 

sxva araklasificirebuli mosakrebeli  142299 2,7   2,7 0,0     0,0     

arasabazro wesiT gayiduli saqoneli da 

momsaxureba 
1423 

90,2 0,0 90,2 131,8 0,0 131,8 120,1 0,0 120,1 

Semosavlebi saqonlis realizaciidan 14231       0,0     0,0     

Semosavlebi momsaxurebis gawevidan 14232 90,2   90,2 131,8   131,8 120,1   120,1 

jarimebi, sanqciebi da sauravebi  143 242,4   242,4 230,0   230,0 277,2   277,2 

nebayoflobiTi transferebi, grantebis gareSe 144 0,0     0,0     0,0     

Sereuli da sxva araklasificirebuli 

Semosavlebi 
145 1,0   1,0 2,7   2,7 3,9   3,9 

arafinansuri aqtivebis kleba 31 866,1 0,0 866,1 100,0 0,0 100,0 199,1 0,0 199,1 

ZiriTadi aqtivebi 311 10,1   10,1 0,0     46,1   46,1 

materialuri maragebi  312 0,0     0,0     0,0     

faseulobebi  313 0,0     0,0     0,0     

arawarmoebuli aqtivebi 314 856,0 0,0 856,0 100,0 0,0 100,0 153,0 0,0 153,0 

miwa 3141 856,0   856,0 100,0   100,0 153,0   153,0 

sxva bunebrivi aqtivebi 3143 0,0     0,0     0,0     

  
 

            
   finansuri aqtivebis kleba 32 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

saSinao  321 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

fasiani qaRaldebi, garda aqciebisa  3213 0,0     0,0     0,0     

sesxebi 3214 0,0     0,0     0,0     

aqciebi da sxva kapitali 3215 0,0     0,0     0,0     
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sadazRvevo teqnikuri rezervebi  3216 0,0     0,0     0,0     

warmoebuli finansuri instrumentebi  3217 0,0     0,0     0,0     

sxva debitoruli davalianebebi 3218 0,0     0,0     0,0     

sagareo  322 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

fasiani qaRaldebi, garda aqciebisa  3223 0,0     0,0     0,0     

sesxebi 3224 0,0     0,0     0,0     

aqciebi da sxva kapitali 3225 0,0     0,0     0,0     

sadazRvevo teqnikuri rezervebi  3226 0,0     0,0     0,0     

warmoebuli finansuri instrumentebi  3227 0,0     0,0     0,0     

sxva debitoruli davalianebebi 3228 0,0     0,0     0,0     

valdebulebebis zrda 33 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

sagareo 331 0,0     0,0     0,0     

saSinao 332 0,0     0,0     0,0     
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                                                                                                                                                                                                                                                                                   დანართი 4 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2010 წლის 27 აპრილის N23  განკარგულებისა 

 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის 

ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების საბიუჯეტო კლასიფიკაცია 
 

o
r
g.
 
ko

d
i 

d a s a x e l e b a 

2010 wlis 

wliuri 

Sesruleba 

m.S. sax. 

biujetis 

fondebida

n 

gamoyofi

li 

saxsrebi 

m.S. 

sakuTari 

saxsrebi 

2011 wlis 

dazustebuli 

biujetis 

gegma 

m.S. sax. 

biujetis 

fondebidan 

gamoyofili 

saxsrebi 

m.S. 

sakuTari 

saxsrebi 

dekemberi 

m.S. sax. 

biujetis 

fondebida

n 

gamoyofil

i saxsrebi 

m.S. 

sakuTari 

saxsrebi 

  xobis municipaliteti 8 468,0 1 338,9 7 129,1 7 591,1 1 347,5 6 243,6 6 532,7 994,9 5 537,8 

  momuSaveTa ricxovnoba 191,0 0,0 191,0 201,0 0,0 201,0 198,0 0,0 198,0 

  xarjebi 4 685,5 0,0 4 685,5 5 073,3 6,8 5 066,5 4 842,8 0,3 4 842,5 

  Sromis anazRaureba 1 230,8 0,0 1 230,8 1 324,4 0,0 1 324,4 1 310,6 0,0 1 310,6 

  saqoneli da momsaxureba 704,8 0,0 704,8 997,9 6,5 991,4 848,9 0,0 848,9 

  ZiriTadi kapitalis momsaxureba 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  procenti 65,1 0,0 65,1 85,0 0,0 85,0 84,9 0,0 84,9 

  subsidiebi 2 449,7 0,0 2 449,7 2 359,9 0,3 2 359,6 2 312,8 0,3 2 312,5 

  grantebi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  socialuri uzrunvelyofa 235,1 0,0 235,1 306,1 0,0 306,1 285,6 0,0 285,6 

  sxva xarjebi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  arafinansuri aqtivebis zrda 3 771,7 1 338,9 2 432,8 2 476,5 1 340,7 1 135,8 1 648,6 994,6 654,0 

  ZiriTadi aqtivebi  3 771,7 1 338,9 2 432,8 2 476,5 1 340,7 1 135,8 1 648,6 994,6 654,0 

  materialuri maragebi  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  faseulobebi  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  arawarmoebuli aqtivebi   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  saSinao  0,0 0,0 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 0,0 0,0 

  
monetaruli oqro da nasesxobis 

specialuri ufleba  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  valdebulebebis kleba  10,8 0,0 10,8 41,3 0,0 41,3 41,3 0,0 41,3 

  saSinao  10,8 0,0 10,8 41,3 0,0 41,3 41,3 0,0 41,3 
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  sagareo  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

01 00 
warmomadgenlobiTi da 

aRmasrulebeli organoebi 
1 526,0 24,0 1 502,0 1 810,0 6,5 1 803,5 1 703,7 0,0 1 703,7 

  momuSaveTa ricxovnoba 148,0 0,0 148,0 158,0 0,0 158,0 155,0 0,0 155,0 

  xarjebi 1 433,1 0,0 1 433,1 1 728,0 6,5 1 721,5 1 630,5 0,0 1 630,5 

  Sromis anazRaureba 1 013,7 0,0 1 013,7 1 072,9 0,0 1 072,9 1 061,0 0,0 1 061,0 

  saqoneli da momsaxureba 354,3 0,0 354,3 570,1 6,5 563,6 484,6 0,0 484,6 

  ZiriTadi kapitalis momsaxureba 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  procenti 65,1 0,0 65,1 85,0 0,0 85,0 84,9 0,0 84,9 

  subsidiebi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  grantebi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  socialuri uzrunvelyofa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  sxva xarjebi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  arafinansuri aqtivebis zrda 82,1 24,0 58,1 40,7 0,0 40,7 31,9 0,0 31,9 

  ZiriTadi aqtivebi  82,1 24,0 58,1 40,7 0,0 40,7 31,9 0,0 31,9 

  materialuri maragebi  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  faseulobebi  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  arawarmoebuli aqtivebi   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  saSinao  0,0 0,0 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 0,0 0,0 

  
monetaruli oqro da nasesxobis 

specialuri ufleba  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  valdebulebebis kleba  10,8 0,0 10,8 41,3 0,0 41,3 41,3 0,0 41,3 

  saSinao  10,8 0,0 10,8 41,3 0,0 41,3 41,3 0,0 41,3 

  sagareo  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

01 01 xobis municipalitetis sakrebulo 315,2 0,0 315,2 362,0 0,0 362,0 349,5 0,0 349,5 

  momuSaveTa ricxovnoba 20,0   20,0 27,0   27,0 24,0   24,0 

  xarjebi 307,8 0,0 307,8 350,4 0,0 350,4 342,6 0,0 342,6 

  Sromis anazRaureba 207,4 0,0 207,4 235,9 0,0 235,9 235,1 0,0 235,1 

  saqoneli da momsaxureba 100,4 0,0 100,4 114,5 0,0 114,5 107,5 0,0 107,5 

  ZiriTadi kapitalis momsaxureba 0,0     0,0     0,0     

  procenti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  subsidiebi 0,0     0,0     0,0     

  grantebi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  socialuri uzrunvelyofa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  sxva xarjebi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  arafinansuri aqtivebis zrda 7,4 0,0 7,4 11,6 0,0 11,6 6,9 0,0 6,9 
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  ZiriTadi aqtivebi  7,4 0,0 7,4 11,6 0,0 11,6 6,9 0,0 6,9 

  materialuri maragebi  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  faseulobebi  0,0     0,0     0,0     

  arawarmoebuli aqtivebi   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  saSinao  0,0 0,0 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 0,0 0,0 

  
monetaruli oqro da nasesxobis 

specialuri ufleba  
0,0     0,0     0,0     

  valdebulebebis kleba  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  saSinao  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  sagareo  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

01 02 xobis municipalitetis gamgeoba 1 097,6 24,0 1 073,6 1 214,8 6,5 1 208,3 1 136,2 0,0 1 136,2 

  momuSaveTa ricxovnoba 128,0   128,0 131,0   131,0 131,0   131,0 

  xarjebi 1 022,9 0,0 1 022,9 1 185,7 6,5 1 179,2 1 111,2 0,0 1 111,2 

  Sromis anazRaureba 806,3 0,0 806,3 837,0 0,0 837,0 825,9 0,0 825,9 

  saqoneli da momsaxureba 216,6 0,0 216,6 348,7 6,5 342,2 285,3 0,0 285,3 

  ZiriTadi kapitalis momsaxureba 0,0     0,0     0,0     

  procenti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  subsidiebi 0,0     0,0     0,0     

  grantebi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  socialuri uzrunvelyofa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  sxva xarjebi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  arafinansuri aqtivebis zrda 74,7 24,0 50,7 29,1 0,0 29,1 25,0 0,0 25,0 

  ZiriTadi aqtivebi  74,7 24,0 50,7 29,1 0,0 29,1 25,0 0,0 25,0 

  materialuri maragebi  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  faseulobebi  0,0     0,0     0,0     

  arawarmoebuli aqtivebi   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  saSinao  0,0 0,0 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 0,0 0,0 

  
monetaruli oqro da nasesxobis 

specialuri ufleba  
0,0     0,0     0,0     

  valdebulebebis kleba  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  saSinao  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  sagareo  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

01 03 sarezervo fondi 25,5 0,0 25,5 94,4 0,0 94,4 82,3 0,0 82,3 

  momuSaveTa ricxovnoba 0,0     0,0     0,0     
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  xarjebi 25,5 0,0 25,5 94,4 0,0 94,4 82,3 0,0 82,3 

  Sromis anazRaureba 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  saqoneli da momsaxureba 25,5 0,0 25,5 94,4 0,0 94,4 82,3 0,0 82,3 

  ZiriTadi kapitalis momsaxureba 0,0     0,0     0,0     

  procenti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  subsidiebi 0,0     0,0     0,0     

  grantebi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  socialuri uzrunvelyofa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  sxva xarjebi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  arafinansuri aqtivebis zrda 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ZiriTadi aqtivebi  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  materialuri maragebi  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  faseulobebi  0,0     0,0     0,0     

  arawarmoebuli aqtivebi   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  saSinao  0,0 0,0 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 0,0 0,0 

  
monetaruli oqro da nasesxobis 

specialuri ufleba  
0,0     0,0     0,0     

  valdebulebebis kleba  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  saSinao  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  sagareo  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

01 04 sabanko momsaxurebis xarji 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 

  momuSaveTa ricxovnoba 0,0     0,0     0,0     

  xarjebi 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 

  Sromis anazRaureba 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 

  ZiriTadi kapitalis momsaxureba 0,0     0,0     0,0     

  procenti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  subsidiebi 0,0     0,0     0,0     

  grantebi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  socialuri uzrunvelyofa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  sxva xarjebi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  arafinansuri aqtivebis zrda 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ZiriTadi aqtivebi  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  materialuri maragebi  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  faseulobebi  0,0     0,0     0,0     



298 
 

  arawarmoebuli aqtivebi   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  saSinao  0,0 0,0 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 0,0 0,0 

  
monetaruli oqro da nasesxobis 

specialuri ufleba  
0,0     0,0     0,0     

  valdebulebebis kleba  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  saSinao  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  sagareo  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

01 05 
maJoritari deputatis momsaxurebis 
xarji 

11,8 0,0 11,8 12,0 0,0 12,0 9,5 0,0 9,5 

  momuSaveTa ricxovnoba 0,0     0,0     0,0     

  xarjebi 11,8 0,0 11,8 12,0 0,0 12,0 9,5 0,0 9,5 

  Sromis anazRaureba 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  saqoneli da momsaxureba 11,8 0,0 11,8 12,0 0,0 12,0 9,5 0,0 9,5 

  ZiriTadi kapitalis momsaxureba 0,0     0,0     0,0     

  procenti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  subsidiebi 0,0     0,0     0,0     

  grantebi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  socialuri uzrunvelyofa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  sxva xarjebi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  arafinansuri aqtivebis zrda 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ZiriTadi aqtivebi  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  materialuri maragebi  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  faseulobebi  0,0     0,0     0,0     

  arawarmoebuli aqtivebi   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  saSinao  0,0 0,0 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 0,0 0,0 

  
monetaruli oqro da nasesxobis 

specialuri ufleba  
0,0     0,0     0,0     

  valdebulebebis kleba  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  saSinao  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  sagareo  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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01 06 

wina periodSi warmoqmnili 

davalianebebis dafarva da 

sasamarTlo gadawyvetilebebis 

aRsrulebis finansuri 

uzrunvelyofa 

75,9 0,0 75,9 126,3 0,0 126,3 126,2 0,0 126,2 

  momuSaveTa ricxovnoba 0,0     0,0     0,0     

  xarjebi 65,1 0,0 65,1 85,0 0,0 85,0 84,9 0,0 84,9 

  Sromis anazRaureba 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ZiriTadi kapitalis momsaxureba 0,0     0,0     0,0     

  procenti 65,1 0,0 65,1 85,0 0,0 85,0 84,9 0,0 84,9 

  subsidiebi 0,0     0,0     0,0     

  grantebi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  socialuri uzrunvelyofa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  sxva xarjebi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  arafinansuri aqtivebis zrda 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ZiriTadi aqtivebi  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  materialuri maragebi  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  faseulobebi  0,0     0,0     0,0     

  arawarmoebuli aqtivebi   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  saSinao  0,0 0,0 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 0,0 0,0 

  
monetaruli oqro da nasesxobis 

specialuri ufleba  
0,0     0,0     0,0     

  valdebulebebis kleba  10,8 0,0 10,8 41,3 0,0 41,3 41,3 0,0 41,3 

  saSinao  10,8 0,0 10,8 41,3 0,0 41,3 41,3 0,0 41,3 

  sagareo  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

02 00 

xobis municipalitetis gamgeobis 

saxanZro dacvisa da samaSvelo 

samsaxuri 

223,6 0,0 223,6 278,7 0,0 278,7 255,0 0,0 255,0 

  momuSaveTa ricxovnoba 35,0   35,0 35,0   35,0 35,0   35,0 

  xarjebi 213,6 0,0 213,6 263,9 0,0 263,9 252,2 0,0 252,2 

  Sromis anazRaureba 172,5 0,0 172,5 198,6 0,0 198,6 198,6 0,0 198,6 

  saqoneli da momsaxureba 41,1 0,0 41,1 65,3 0,0 65,3 53,6 0,0 53,6 

  ZiriTadi kapitalis momsaxureba 0,0     0,0     0,0     

  procenti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  subsidiebi 0,0     0,0     0,0     
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  grantebi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  socialuri uzrunvelyofa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  sxva xarjebi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  arafinansuri aqtivebis zrda 10,0 0,0 10,0 14,8 0,0 14,8 2,8 0,0 2,8 

  ZiriTadi aqtivebi  10,0 0,0 10,0 14,8 0,0 14,8 2,8 0,0 2,8 

  materialuri maragebi  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  faseulobebi  0,0     0,0     0,0     

  arawarmoebuli aqtivebi   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  saSinao  0,0 0,0 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 0,0 0,0 

  
monetaruli oqro da nasesxobis 

specialuri ufleba  
0,0     0,0     0,0     

  valdebulebebis kleba  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  saSinao  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  sagareo  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

03 00 
Sinagan saqmeTa saministros 

adgilobrivi organoebis dafinanseba 
111,9 0,0 111,9 65,5 0,0 65,5 61,1 0,0 61,1 

  momuSaveTa ricxovnoba 0,0     0,0     0,0     

  xarjebi 45,0 0,0 45,0 61,3 0,0 61,3 57,5 0,0 57,5 

  Sromis anazRaureba 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  saqoneli da momsaxureba 45,0 0,0 45,0 61,3 0,0 61,3 57,5 0,0 57,5 

  ZiriTadi kapitalis momsaxureba 0,0     0,0     0,0     

  procenti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  subsidiebi 0,0     0,0     0,0     

  grantebi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  socialuri uzrunvelyofa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  sxva xarjebi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  arafinansuri aqtivebis zrda 66,9 0,0 66,9 4,2 0,0 4,2 3,6 0,0 3,6 

  ZiriTadi aqtivebi  66,9 0,0 66,9 4,2 0,0 4,2 3,6 0,0 3,6 

  materialuri maragebi  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  faseulobebi  0,0     0,0     0,0     

  arawarmoebuli aqtivebi   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  saSinao  0,0 0,0 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 0,0 0,0 

  
monetaruli oqro da nasesxobis 

specialuri ufleba  
0,0     0,0     0,0     
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  valdebulebebis kleba  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  saSinao  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  sagareo  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

04 00 Tavdacvis RonisZiebebi 82,8 0,0 82,8 94,7 0,0 94,7 85,7 0,0 85,7 

  momuSaveTa ricxovnoba 8,0   8,0 8,0   8,0 8,0   8,0 

  xarjebi 81,5 0,0 81,5 92,9 0,0 92,9 83,9 0,0 83,9 

  Sromis anazRaureba 44,6 0,0 44,6 52,9 0,0 52,9 51,0 0,0 51,0 

  saqoneli da momsaxureba 36,9 0,0 36,9 40,0 0,0 40,0 32,9 0,0 32,9 

  ZiriTadi kapitalis momsaxureba 0,0     0,0     0,0     

  procenti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  subsidiebi 0,0     0,0     0,0     

  grantebi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  socialuri uzrunvelyofa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  sxva xarjebi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  arafinansuri aqtivebis zrda 1,3 0,0 1,3 1,8 0,0 1,8 1,8 0,0 1,8 

  ZiriTadi aqtivebi  1,3 0,0 1,3 1,8 0,0 1,8 1,8 0,0 1,8 

  materialuri maragebi  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  faseulobebi  0,0     0,0     0,0     

  arawarmoebuli aqtivebi   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  saSinao  0,0 0,0 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 0,0 0,0 

  
monetaruli oqro da nasesxobis 

specialuri ufleba  
0,0     0,0     0,0     

  valdebulebebis kleba  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  saSinao  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  sagareo  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

05 00 
infrastruqturis mSenebloba, 

reabilitacia da eqspluatacia 
3 711,9 1 194,0 2 517,9 2 797,2 1 282,4 1 514,8 2 009,7 939,2 1 070,5 

  momuSaveTa ricxovnoba 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  xarjebi 422,7 0,0 422,7 593,7 0,0 593,7 564,3 0,0 564,3 

  Sromis anazRaureba 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  saqoneli da momsaxureba 199,2 0,0 199,2 213,2 0,0 213,2 187,8 0,0 187,8 

  ZiriTadi kapitalis momsaxureba 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  procenti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  subsidiebi 223,5 0,0 223,5 380,5 0,0 380,5 376,5 0,0 376,5 

  grantebi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

  arafinansuri aqtivebis zrda 3 289,2 1 194,0 2 095,2 2 203,5 1 282,4 921,1 1 445,4 939,2 506,2 

  ZiriTadi aqtivebi  3 289,2 1 194,0 2 095,2 2 203,5 1 282,4 921,1 1 445,4 939,2 506,2 

  materialuri maragebi  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  faseulobebi  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  arawarmoebuli aqtivebi   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  saSinao  0,0 0,0 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 0,0 0,0 

  
monetaruli oqro da nasesxobis 

specialuri ufleba  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  valdebulebebis kleba  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  saSinao  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  sagareo  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

05 01 
gzis mSeneblobis, rekonstruqciisa 

da maTi movla-Senaxvis xarjebi 
826,5 377,1 449,4 706,5 455,9 250,6 604,9 447,8 157,1 

  momuSaveTa ricxovnoba 0,0     0,0     0,0     

  xarjebi 0,0 0,0 0,0 30,0 0,0 30,0 30,0 0,0 30,0 

  Sromis anazRaureba 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 0,0 30,0 0,0 30,0 30,0 0,0 30,0 

  ZiriTadi kapitalis momsaxureba 0,0     0,0     0,0     

  procenti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  subsidiebi 0,0     0,0     0,0     

  grantebi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  socialuri uzrunvelyofa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  sxva xarjebi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  arafinansuri aqtivebis zrda 826,5 377,1 449,4 676,5 455,9 220,6 574,9 447,8 127,1 

  ZiriTadi aqtivebi  826,5 377,1 449,4 676,5 455,9 220,6 574,9 447,8 127,1 

  materialuri maragebi  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  faseulobebi  0,0     0,0     0,0     

  arawarmoebuli aqtivebi   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  saSinao  0,0 0,0 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 0,0 0,0 

  
monetaruli oqro da nasesxobis 

specialuri ufleba  
0,0     0,0     0,0     

  valdebulebebis kleba  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  saSinao  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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  sagareo  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

05 02 

sarwyavi arxebisa da napirsamagri 

nagebobebis mowyoba da 

eqsploatacia 

1 026,0 88,6 937,4 590,3 426,3 164,0 226,0 175,9 50,1 

  momuSaveTa ricxovnoba 0,0     0,0     0,0     

  xarjebi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Sromis anazRaureba 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ZiriTadi kapitalis momsaxureba 0,0     0,0     0,0     

  procenti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  subsidiebi 0,0     0,0     0,0     

  grantebi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  socialuri uzrunvelyofa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  sxva xarjebi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  arafinansuri aqtivebis zrda 1 026,0 88,6 937,4 590,3 426,3 164,0 226,0 175,9 50,1 

  ZiriTadi aqtivebi  1 026,0 88,6 937,4 590,3 426,3 164,0 226,0 175,9 50,1 

  materialuri maragebi  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  faseulobebi  0,0     0,0     0,0     

  arawarmoebuli aqtivebi   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  saSinao  0,0 0,0 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 0,0 0,0 

  
monetaruli oqro da nasesxobis 

specialuri ufleba  
0,0     0,0     0,0     

  valdebulebebis kleba  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  saSinao  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  sagareo  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

05 03 
wylis sistemis reabilitacia da 

eqsploatacia 
473,9 450,3 23,6 159,2 103,3 55,9 115,0 94,1 20,9 

  momuSaveTa ricxovnoba 0,0     0,0     0,0     

  xarjebi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Sromis anazRaureba 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ZiriTadi kapitalis momsaxureba 0,0     0,0     0,0     

  procenti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  subsidiebi 0,0     0,0     0,0     

  grantebi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

  arafinansuri aqtivebis zrda 473,9 450,3 23,6 159,2 103,3 55,9 115,0 94,1 20,9 

  ZiriTadi aqtivebi  473,9 450,3 23,6 159,2 103,3 55,9 115,0 94,1 20,9 

  materialuri maragebi  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  faseulobebi  0,0     0,0     0,0     

  arawarmoebuli aqtivebi   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  saSinao  0,0 0,0 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 0,0 0,0 

  
monetaruli oqro da nasesxobis 

specialuri ufleba  
0,0     0,0     0,0     

  valdebulebebis kleba  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  saSinao  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  sagareo  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

05 04 

sakanilizacio da sameloracio 

sistemebis mowyoba-reabilitaciis 

RonisZiebebi 

115,1 36,0 79,1 297,3 153,4 143,9 139,5 90,3 49,2 

  momuSaveTa ricxovnoba 0,0     0,0     0,0     

  xarjebi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Sromis anazRaureba 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ZiriTadi kapitalis momsaxureba 0,0     0,0     0,0     

  procenti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  subsidiebi 0,0     0,0     0,0     

  grantebi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  socialuri uzrunvelyofa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  sxva xarjebi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  arafinansuri aqtivebis zrda 115,1 36,0 79,1 297,3 153,4 143,9 139,5 90,3 49,2 

  ZiriTadi aqtivebi  115,1 36,0 79,1 297,3 153,4 143,9 139,5 90,3 49,2 

  materialuri maragebi  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  faseulobebi  0,0     0,0     0,0     

  arawarmoebuli aqtivebi   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  saSinao  0,0 0,0 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 0,0 0,0 

  
monetaruli oqro da nasesxobis 

specialuri ufleba  
0,0     0,0     0,0     

  valdebulebebis kleba  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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  saSinao  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  sagareo  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

05 05 
gare ganaTebis reabilitacia da 

eqsploatacia 
505,0 0,0 505,0 33,1 0,0 33,1 29,7 0,0 29,7 

  momuSaveTa ricxovnoba 0,0     0,0     0,0     

  xarjebi 127,7 0,0 127,7 25,0 0,0 25,0 24,5 0,0 24,5 

  Sromis anazRaureba 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  saqoneli da momsaxureba 127,7 0,0 127,7 25,0 0,0 25,0 24,5 0,0 24,5 

  ZiriTadi kapitalis momsaxureba 0,0     0,0     0,0     

  procenti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  subsidiebi 0,0     0,0     0,0     

  grantebi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  socialuri uzrunvelyofa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  sxva xarjebi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  arafinansuri aqtivebis zrda 377,3 0,0 377,3 8,1 0,0 8,1 5,2 0,0 5,2 

  ZiriTadi aqtivebi  377,3 0,0 377,3 8,1 0,0 8,1 5,2 0,0 5,2 

  materialuri maragebi  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  faseulobebi  0,0     0,0     0,0     

  arawarmoebuli aqtivebi   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  saSinao  0,0 0,0 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 0,0 0,0 

  
monetaruli oqro da nasesxobis 

specialuri ufleba  
0,0     0,0     0,0     

  valdebulebebis kleba  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  saSinao  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  sagareo  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

05 06 dasufTavebis RonisZiebebi 94,4 0,0 94,4 136,2 0,0 136,2 122,1 0,0 122,1 

  momuSaveTa ricxovnoba 0,0     0,0     0,0     

  xarjebi 71,5 0,0 71,5 136,2 0,0 136,2 122,1 0,0 122,1 

  Sromis anazRaureba 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  saqoneli da momsaxureba 71,5 0,0 71,5 136,2 0,0 136,2 122,1 0,0 122,1 

  ZiriTadi kapitalis momsaxureba 0,0     0,0     0,0     

  procenti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  subsidiebi 0,0     0,0     0,0     

  grantebi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  socialuri uzrunvelyofa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  sxva xarjebi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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  arafinansuri aqtivebis zrda 22,9 0,0 22,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ZiriTadi aqtivebi  22,9 0,0 22,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  materialuri maragebi  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  faseulobebi  0,0     0,0     0,0     

  arawarmoebuli aqtivebi   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  saSinao  0,0 0,0 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 0,0 0,0 

  
monetaruli oqro da nasesxobis 

specialuri ufleba  
0,0     0,0     0,0     

  valdebulebebis kleba  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  saSinao  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  sagareo  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

05 07 
S.p.s. ,,xobi dasufTaveba da 

ganaTeba" 
223,5 0,0 223,5 380,5 0,0 380,5 376,5 0,0 376,5 

  momuSaveTa ricxovnoba 0,0     0,0     0,0     

  xarjebi 223,5 0,0 223,5 380,5 0,0 380,5 376,5 0,0 376,5 

  Sromis anazRaureba 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ZiriTadi kapitalis momsaxureba 0,0     0,0     0,0     

  procenti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  subsidiebi 223,5   223,5 380,5   380,5 376,5   376,5 

  grantebi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  socialuri uzrunvelyofa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  sxva xarjebi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  arafinansuri aqtivebis zrda 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ZiriTadi aqtivebi  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  materialuri maragebi  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  faseulobebi  0,0     0,0     0,0     

  arawarmoebuli aqtivebi   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  saSinao  0,0 0,0 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 0,0 0,0 

  
monetaruli oqro da nasesxobis 

specialuri ufleba  
0,0     0,0     0,0     

  valdebulebebis kleba  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  saSinao  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  sagareo  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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05 08 keTilmowyoba 447,5 242,0 205,5 472,1 143,5 328,6 384,8 131,1 253,7 

  momuSaveTa ricxovnoba 0,0     0,0     0,0     

  xarjebi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Sromis anazRaureba 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ZiriTadi kapitalis momsaxureba 0,0     0,0     0,0     

  procenti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  subsidiebi 0,0     0,0     0,0     

  grantebi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  socialuri uzrunvelyofa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  sxva xarjebi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  arafinansuri aqtivebis zrda 447,5 242,0 205,5 472,1 143,5 328,6 384,8 131,1 253,7 

  ZiriTadi aqtivebi  447,5 242,0 205,5 472,1 143,5 328,6 384,8 131,1 253,7 

  materialuri maragebi  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  faseulobebi  0,0     0,0     0,0     

  arawarmoebuli aqtivebi   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  saSinao  0,0 0,0 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 0,0 0,0 

  
monetaruli oqro da nasesxobis 

specialuri ufleba  
0,0     0,0     0,0     

  valdebulebebis kleba  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  saSinao  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  sagareo  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

05 09 veterinariis xarjebi 0,0 0,0 0,0 22,0 0,0 22,0 11,2 0,0 11,2 

  momuSaveTa ricxovnoba 0,0     0,0     0,0     

  xarjebi 0,0 0,0 0,0 22,0 0,0 22,0 11,2 0,0 11,2 

  Sromis anazRaureba 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 0,0 22,0 0,0 22,0 11,2 0,0 11,2 

  ZiriTadi kapitalis momsaxureba 0,0     0,0     0,0     

  procenti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  subsidiebi 0,0     0,0     0,0     

  grantebi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  socialuri uzrunvelyofa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  sxva xarjebi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  arafinansuri aqtivebis zrda 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ZiriTadi aqtivebi  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  materialuri maragebi  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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  faseulobebi  0,0     0,0     0,0     

  arawarmoebuli aqtivebi   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  saSinao  0,0 0,0 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 0,0 0,0 

  
monetaruli oqro da nasesxobis 

specialuri ufleba  
0,0     0,0     0,0     

  valdebulebebis kleba  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  saSinao  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  sagareo  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

05 10 sxva araklasificirebuli xarjebi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  momuSaveTa ricxovnoba 0,0     0,0     0,0     

  xarjebi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Sromis anazRaureba 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ZiriTadi kapitalis momsaxureba 0,0     0,0     0,0     

  procenti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  subsidiebi 0,0     0,0     0,0     

  grantebi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  socialuri uzrunvelyofa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  sxva xarjebi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  arafinansuri aqtivebis zrda 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ZiriTadi aqtivebi  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  materialuri maragebi  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  faseulobebi  0,0     0,0     0,0     

  arawarmoebuli aqtivebi   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  saSinao  0,0 0,0 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 0,0 0,0 

  
monetaruli oqro da nasesxobis 

specialuri ufleba  
0,0     0,0     0,0     

  valdebulebebis kleba  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  saSinao  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  sagareo  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

06 00 saganmanaTleblo RonisZiebebi 1 647,4 120,9 1 526,5 1 196,6 58,6 1 138,0 1 148,7 55,7 1 093,0 

  momuSaveTa ricxovnoba 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  xarjebi 1 334,2 0,0 1 334,2 1 052,9 0,3 1 052,6 1 033,4 0,3 1 033,1 

  Sromis anazRaureba 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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  saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ZiriTadi kapitalis momsaxureba 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  procenti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  subsidiebi 1 334,2 0,0 1 334,2 1 052,9 0,3 1 052,6 1 033,4 0,3 1 033,1 

  grantebi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  socialuri uzrunvelyofa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  sxva xarjebi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  arafinansuri aqtivebis zrda 313,2 120,9 192,3 143,7 58,3 85,4 115,3 55,4 59,9 

  ZiriTadi aqtivebi  313,2 120,9 192,3 143,7 58,3 85,4 115,3 55,4 59,9 

  materialuri maragebi  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  faseulobebi  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  arawarmoebuli aqtivebi   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  saSinao  0,0 0,0 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 0,0 0,0 

  
monetaruli oqro da nasesxobis 

specialuri ufleba  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  valdebulebebis kleba  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  saSinao  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  sagareo  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

06 01 

a.i.p. ,,xobis municipalitetis 

skolamdeli saamRzrdelo 

gaerTianeba" 

1 140,8 0,0 1 140,8 691,3 15,7 675,6 679,8 15,2 664,6 

  momuSaveTa ricxovnoba 0,0     0,0     0,0     

  xarjebi 1 008,8 0,0 1 008,8 668,8 0,0 668,8 664,5 0,0 664,5 

  Sromis anazRaureba 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ZiriTadi kapitalis momsaxureba 0,0     0,0     0,0     

  procenti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  subsidiebi 1 008,8   1 008,8 668,8   668,8 664,5   664,5 

  grantebi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  socialuri uzrunvelyofa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  sxva xarjebi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  arafinansuri aqtivebis zrda 132,0 0,0 132,0 22,5 15,7 6,8 15,3 15,2 0,1 

  ZiriTadi aqtivebi  132,0 0,0 132,0 22,5 15,7 6,8 15,3 15,2 0,1 

  materialuri maragebi  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  faseulobebi  0,0     0,0     0,0     

  arawarmoebuli aqtivebi   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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  finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  saSinao  0,0 0,0 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 0,0 0,0 

  
monetaruli oqro da nasesxobis 

specialuri ufleba  
0,0     0,0     0,0     

  valdebulebebis kleba  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  saSinao  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  sagareo  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

06 02 sajaro skolebis dafinanseba 215,8 120,9 94,9 121,8 42,9 78,9 100,9 40,5 60,4 

  momuSaveTa ricxovnoba 0,0     0,0     0,0     

  xarjebi 34,6 0,0 34,6 7,9 0,3 7,6 7,3 0,3 7,0 

  Sromis anazRaureba 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ZiriTadi kapitalis momsaxureba 0,0     0,0     0,0     

  procenti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  subsidiebi 34,6   34,6 7,9 0,3 7,6 7,3 0,3 7,0 

  grantebi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  socialuri uzrunvelyofa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  sxva xarjebi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  arafinansuri aqtivebis zrda 181,2 120,9 60,3 113,9 42,6 71,3 93,6 40,2 53,4 

  ZiriTadi aqtivebi  181,2 120,9 60,3 113,9 42,6 71,3 93,6 40,2 53,4 

  materialuri maragebi  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  faseulobebi  0,0     0,0     0,0     

  arawarmoebuli aqtivebi   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  saSinao  0,0 0,0 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 0,0 0,0 

  
monetaruli oqro da nasesxobis 

specialuri ufleba  
0,0     0,0     0,0     

  valdebulebebis kleba  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  saSinao  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  sagareo  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

06 03 
a.i.p. ,,xobis municipalitetis  

ganaTlebis centri" 
290,8 0,0 290,8 327,2 0,0 327,2 315,8 0,0 315,8 

  momuSaveTa ricxovnoba 0,0     0,0     0,0     

  xarjebi 290,8 0,0 290,8 319,9 0,0 319,9 309,4 0,0 309,4 

  Sromis anazRaureba 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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  ZiriTadi kapitalis momsaxureba 0,0     0,0     0,0     

  procenti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  subsidiebi 290,8   290,8 319,9   319,9 309,4   309,4 

  grantebi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  socialuri uzrunvelyofa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  sxva xarjebi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  arafinansuri aqtivebis zrda 0,0 0,0 0,0 7,3 0,0 7,3 6,4 0,0 6,4 

  ZiriTadi aqtivebi  0,0 0,0 0,0 7,3 0,0 7,3 6,4 0,0 6,4 

  materialuri maragebi  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  faseulobebi  0,0     0,0     0,0     

  arawarmoebuli aqtivebi   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  saSinao  0,0 0,0 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 0,0 0,0 

  
monetaruli oqro da nasesxobis 

specialuri ufleba  
0,0     0,0     0,0     

  valdebulebebis kleba  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  saSinao  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  sagareo  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

06 04 
a.i.p. ,,xobis municipalitetis  

profesiuli swavlebis centri" 
0,0 0,0 0,0 56,3 0,0 56,3 52,2 0,0 52,2 

  momuSaveTa ricxovnoba 0,0     0,0     0,0     

  xarjebi 0,0 0,0 0,0 56,3 0,0 56,3 52,2 0,0 52,2 

  Sromis anazRaureba 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ZiriTadi kapitalis momsaxureba 0,0     0,0     0,0     

  procenti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  subsidiebi 0,0     56,3   56,3 52,2   52,2 

  grantebi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  socialuri uzrunvelyofa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  sxva xarjebi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  arafinansuri aqtivebis zrda 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ZiriTadi aqtivebi  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  materialuri maragebi  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  faseulobebi  0,0     0,0     0,0     

  arawarmoebuli aqtivebi   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  saSinao  0,0 0,0 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 0,0 0,0 

  
monetaruli oqro da nasesxobis 

specialuri ufleba  
0,0     0,0     0,0     

  valdebulebebis kleba  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  saSinao  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  sagareo  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

06 05 sxva araklasificirebuli xarjebi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  momuSaveTa ricxovnoba 0,0     0,0     0,0     

  xarjebi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Sromis anazRaureba 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ZiriTadi kapitalis momsaxureba 0,0     0,0     0,0     

  procenti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  subsidiebi 0,0     0,0     0,0     

  grantebi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  socialuri uzrunvelyofa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  sxva xarjebi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  arafinansuri aqtivebis zrda 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ZiriTadi aqtivebi  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  materialuri maragebi  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  faseulobebi  0,0     0,0     0,0     

  arawarmoebuli aqtivebi   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  saSinao  0,0 0,0 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 0,0 0,0 

  
monetaruli oqro da nasesxobis 

specialuri ufleba  
0,0     0,0     0,0     

  valdebulebebis kleba  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  saSinao  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  sagareo  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

07 00 
spოrtuli da kulturuli 

RonisZiebebi 
808,0 0,0 808,0 912,5 0,0 912,5 857,7 0,0 857,7 

  momuSaveTa ricxovnoba 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  xarjebi 799,0 0,0 799,0 844,7 0,0 844,7 809,9 0,0 809,9 

  Sromis anazRaureba 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  saqoneli da momsaxureba 28,3 0,0 28,3 48,0 0,0 48,0 32,5 0,0 32,5 

  ZiriTadi kapitalis momsaxureba 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  procenti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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  subsidiebi 770,7 0,0 770,7 796,7 0,0 796,7 777,4 0,0 777,4 

  grantebi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  socialuri uzrunvelyofa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  sxva xarjebi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  arafinansuri aqtivebis zrda 9,0 0,0 9,0 67,8 0,0 67,8 47,8 0,0 47,8 

  ZiriTadi aqtivebi  9,0 0,0 9,0 67,8 0,0 67,8 47,8 0,0 47,8 

  materialuri maragebi  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  faseulobebi  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  arawarmoebuli aqtivebi   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  saSinao  0,0 0,0 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 0,0 0,0 

  
monetaruli oqro da nasesxobis 

specialuri ufleba  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  valdebulebebis kleba  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  saSinao  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  sagareo  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

07 01 sportuli RonisZiebebis dafinanseba 13,6 0,0 13,6 29,5 0,0 29,5 23,4 0,0 23,4 

  momuSaveTa ricxovnoba 0,0     0,0     0,0     

  xarjebi 13,6 0,0 13,6 29,5 0,0 29,5 23,4 0,0 23,4 

  Sromis anazRaureba 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  saqoneli da momsaxureba 13,6 0,0 13,6 29,5 0,0 29,5 23,4 0,0 23,4 

  ZiriTadi kapitalis momsaxureba 0,0     0,0     0,0     

  procenti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  subsidiebi 0,0     0,0     0,0     

  grantebi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  socialuri uzrunvelyofa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  sxva xarjebi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  arafinansuri aqtivebis zrda 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ZiriTadi aqtivebi  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  materialuri maragebi  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  faseulobebi  0,0     0,0     0,0     

  arawarmoebuli aqtivebi   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  saSinao  0,0 0,0 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 0,0 0,0 

  
monetaruli oqro da nasesxobis 

specialuri ufleba  
0,0     0,0     0,0     
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  valdebulebebis kleba  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  saSinao  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  sagareo  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

07 02 S.p.s. ,,safexburTo klubi kolxeTi" 325,6 0,0 325,6 330,0 0,0 330,0 310,5 0,0 310,5 

  momuSaveTa ricxovnoba 0,0     0,0     0,0     

  xarjebi 325,6 0,0 325,6 330,0 0,0 330,0 310,5 0,0 310,5 

  Sromis anazRaureba 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ZiriTadi kapitalis momsaxureba 0,0     0,0     0,0     

  procenti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  subsidiebi 325,6   325,6 330,0   330,0 310,5   310,5 

  grantebi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 

  socialuri uzrunvelyofa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  sxva xarjebi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  arafinansuri aqtivebis zrda 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ZiriTadi aqtivebi  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  materialuri maragebi  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  faseulobebi  0,0     0,0     0,0     

  arawarmoebuli aqtivebi   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  saSinao  0,0 0,0 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 0,0 0,0 

  
monetaruli oqro da nasesxobis 

specialuri ufleba  
0,0     0,0     0,0     

  valdebulebebis kleba  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  saSinao  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  sagareo  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

07 03 
aip ,,xobis municipalitetis 

kulturis centri" 
414,7 0,0 414,7 494,5 0,0 494,5 474,7 0,0 474,7 

  momuSaveTa ricxovnoba 0,0     0,0     0,0     

  xarjebi 405,7 0,0 405,7 426,7 0,0 426,7 426,9 0,0 426,9 

  Sromis anazRaureba 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ZiriTadi kapitalis momsaxureba 0,0     0,0     0,0     

  procenti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  subsidiebi 405,7   405,7     426,7 426,9   426,9 

  grantebi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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  socialuri uzrunvelyofa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  sxva xarjebi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  arafinansuri aqtivebis zrda 9,0 0,0 9,0 67,8 0,0 67,8 47,8 0,0 47,8 

  ZiriTadi aqtivebi  9,0 0,0 9,0 67,8 0,0 67,8 47,8 0,0 47,8 

  materialuri maragebi  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  faseulobebi  0,0     0,0     0,0     

  arawarmoebuli aqtivebi   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  saSinao  0,0 0,0 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 0,0 0,0 

  
monetaruli oqro da nasesxobis 

specialuri ufleba  
0,0     0,0     0,0     

  valdebulebebis kleba  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  saSinao  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  sagareo  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

07 04 
axalgazrduli organizaciebis, 

RonisZiebebis dafinanseba 
8,4 0,0 8,4 12,5 0,0 12,5 6,9 0,0 6,9 

  momuSaveTa ricxovnoba 0,0     0,0     0,0     

  xarjebi 8,4 0,0 8,4 12,5 0,0 12,5 6,9 0,0 6,9 

  Sromis anazRaureba 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  saqoneli da momsaxureba 8,4 0,0 8,4 12,5 0,0 12,5 6,9 0,0 6,9 

  ZiriTadi kapitalis momsaxureba 0,0     0,0     0,0     

  procenti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  subsidiebi 0,0     0,0     0,0     

  grantebi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  socialuri uzrunvelyofa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  sxva xarjebi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  arafinansuri aqtivebis zrda 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ZiriTadi aqtivebi  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  materialuri maragebi  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  faseulobebi  0,0     0,0     0,0     

  arawarmoebuli aqtivebi   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  saSinao  0,0 0,0 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 0,0 0,0 

  
monetaruli oqro da nasesxobis 

specialuri ufleba  
0,0     0,0     0,0     

  valdebulebebis kleba  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



316 
 

  saSinao  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  sagareo  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

07 05 S.p.s. ,,xobis moambe" 39,4 0,0 39,4 40,0 0,0 40,0 40,0 0,0 40,0 

  momuSaveTa ricxovnoba 0,0     0,0     0,0     

  xarjebi 39,4 0,0 39,4 40,0 0,0 40,0 40,0 0,0 40,0 

  Sromis anazRaureba 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ZiriTadi kapitalis momsaxureba 0,0     0,0     0,0     

  procenti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  subsidiebi 39,4   39,4 40,0   40,0 40,0   40,0 

  grantebi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  socialuri uzrunvelyofa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  sxva xarjebi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  arafinansuri aqtivebis zrda 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ZiriTadi aqtivebi  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  materialuri maragebi  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  faseulobebi  0,0     0,0     0,0     

  arawarmoebuli aqtivebi   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  saSinao  0,0 0,0 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 0,0 0,0 

  
monetaruli oqro da nasesxobis 

specialuri ufleba  
0,0     0,0     0,0     

  valdebulebebis kleba  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  saSinao  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  sagareo  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

07 06 
regionaluri tele-mauwyeblobis 

Tanadafinanseba 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  momuSaveTa ricxovnoba 0,0     0,0     0,0     

  xarjebi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Sromis anazRaureba 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ZiriTadi kapitalis momsaxureba 0,0   0,0 0,0     0,0     

  procenti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  subsidiebi 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0     

  grantebi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  socialuri uzrunvelyofa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

  ZiriTadi aqtivebi  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  materialuri maragebi  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  faseulobebi  0,0   0,0 0,0     0,0     

  arawarmoebuli aqtivebi   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  saSinao  0,0 0,0 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 0,0 0,0 

  
monetaruli oqro da nasesxobis 

specialuri ufleba  
0,0   0,0 0,0     0,0     

  valdebulebebis kleba  0,0 0,0 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  saSinao  0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  sagareo  0,0 0,0 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

07 07 
ZeglTa dacvisa da kulturuli 

memekvidreobis dafinanseba 
6,3 0,0 0,0 6,0 0,0 6,0 2,2 0,0 2,2 

  momuSaveTa ricxovnoba 0,0   6,3 0,0     0,0     

  xarjebi 6,3 0,0   6,0 0,0 6,0 2,2 0,0 2,2 

  Sromis anazRaureba 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  saqoneli da momsaxureba 6,3 0,0   6,0 0,0 6,0 2,2 0,0 2,2 

  ZiriTadi kapitalis momsaxureba 0,0   0,0 0,0     0,0     

  procenti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  subsidiebi 0,0   0,0 0,0     0,0     

  grantebi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  socialuri uzrunvelyofa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  sxva xarjebi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  arafinansuri aqtivebis zrda 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ZiriTadi aqtivebi  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  materialuri maragebi  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  faseulobebi  0,0   0,0 0,0     0,0     

  arawarmoebuli aqtivebi   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  saSinao  0,0 0,0 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 0,0 0,0 

  
monetaruli oqro da nasesxobis 

specialuri ufleba  
0,0   0,0 0,0     0,0     

  valdebulebebis kleba  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  saSinao  0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  sagareo  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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07 08 sxva araklasificirebuli xarjebi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  momuSaveTa ricxovnoba 0,0   0,0 0,0     0,0     

  xarjebi 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Sromis anazRaureba 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ZiriTadi kapitalis momsaxureba 0,0   0,0 0,0     0,0     

  procenti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  subsidiebi 0,0   0,0 0,0     0,0     

  grantebi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  socialuri uzrunvelyofa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  sxva xarjebi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  arafinansuri aqtivebis zrda 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ZiriTadi aqtivebi  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  materialuri maragebi  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  faseulobebi  0,0   0,0 0,0     0,0     

  arawarmoebuli aqtivebi   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  saSinao  0,0 0,0 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 0,0 0,0 

  
monetaruli oqro da nasesxobis 

specialuri ufleba  
0,0   0,0 0,0     0,0     

  valdebulebebis kleba  0,0 0,0 356,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  saSinao  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  sagareo  0,0 0,0 356,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

08 00 socialuri da jandacvis programa 356,4 0,0 0,0 435,9 0,0 435,9 411,1 0,0 411,1 

  momuSaveTa ricxovnoba 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  xarjebi 356,4 0,0 0,0 435,9 0,0 435,9 411,1 0,0 411,1 

  Sromis anazRaureba 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 121,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ZiriTadi kapitalis momsaxureba 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  procenti 0,0 0,0 235,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  subsidiebi 121,3 0,0 0,0 129,8 0,0 129,8 125,5 0,0 125,5 

  grantebi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  socialuri uzrunvelyofa 235,1 0,0 0,0 306,1 0,0 306,1 285,6 0,0 285,6 

  sxva xarjebi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  arafinansuri aqtivebis zrda 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ZiriTadi aqtivebi  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  materialuri maragebi  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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  faseulobebi  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  arawarmoebuli aqtivebi   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  saSinao  0,0 0,0 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 0,0 0,0 

  
monetaruli oqro da nasesxobis 

specialuri ufleba  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  valdebulebebis kleba  0,0 0,0 121,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  saSinao  0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  sagareo  0,0 0,0 121,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

08 01 
sazogadoebrivi jandacvis 

momsaxureba 
121,3 0,0 0,0 129,8 0,0 129,8 125,5 0,0 125,5 

  momuSaveTa ricxovnoba 0,0   0,0 0,0     0,0     

  xarjebi 121,3 0,0   129,8 0,0 129,8 125,5 0,0 125,5 

  Sromis anazRaureba 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0 121,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ZiriTadi kapitalis momsaxureba 0,0   0,0 0,0     0,0     

  procenti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  subsidiebi 121,3   0,0 129,8   129,8 125,5   125,5 

  grantebi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  socialuri uzrunvelyofa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  sxva xarjebi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  arafinansuri aqtivebis zrda 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ZiriTadi aqtivebi  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  materialuri maragebi  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  faseulobebi  0,0   0,0 0,0     0,0     

  arawarmoebuli aqtivebi   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  saSinao  0,0 0,0 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 0,0 0,0 

  
monetaruli oqro da nasesxobis 

specialuri ufleba  
0,0   0,0 0,0     0,0     

  valdebulebebis kleba  0,0 0,0 52,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  saSinao  0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  sagareo  0,0 0,0 52,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

08 02 
mzrunvelobamoklebulTa erTjeradi 

kvebis programa 
52,7 0,0 0,0 60,0 0,0 60,0 58,1 0,0 58,1 

  momuSaveTa ricxovnoba 0,0   0,0 0,0     0,0     
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  xarjebi 52,7 0,0   60,0 0,0 60,0 58,1 0,0 58,1 

  Sromis anazRaureba 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ZiriTadi kapitalis momsaxureba 0,0   0,0 0,0     0,0     

  procenti 0,0 0,0 52,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  subsidiebi 0,0   0,0 0,0     0,0     

  grantebi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  socialuri uzrunvelyofa 52,7 0,0 0,0 60,0 0,0 60,0 58,1 0,0 58,1 

  sxva xarjebi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  arafinansuri aqtivebis zrda 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ZiriTadi aqtivebi  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  materialuri maragebi  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  faseulobebi  0,0   0,0 0,0     0,0     

  arawarmoebuli aqtivebi   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  saSinao  0,0 0,0 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 0,0 0,0 

  
monetaruli oqro da nasesxobis 

specialuri ufleba  
0,0   0,0 0,0     0,0     

  valdebulebebis kleba  0,0 0,0 19,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  saSinao  0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  sagareo  0,0 0,0 19,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

08 03 
xandazmulTa binaze momsaxurebis 

programa 
19,3 0,0 0,0 19,5 0,0 19,5 18,2 0,0 18,2 

  momuSaveTa ricxovnoba 0,0   0,0 0,0     0,0     

  xarjebi 19,3 0,0   19,5 0,0 19,5 18,2 0,0 18,2 

  Sromis anazRaureba 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ZiriTadi kapitalis momsaxureba 0,0   0,0 0,0     0,0     

  procenti 0,0 0,0 19,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  subsidiebi 0,0   0,0 0,0     0,0     

  grantebi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  socialuri uzrunvelyofa 19,3 0,0 0,0 19,5 0,0 19,5 18,2 0,0 18,2 

  sxva xarjebi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  arafinansuri aqtivebis zrda 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ZiriTadi aqtivebi  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  materialuri maragebi  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  faseulobebi  0,0   0,0 0,0     0,0     
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  arawarmoebuli aqtivebi   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  saSinao  0,0 0,0 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 0,0 0,0 

  
monetaruli oqro da nasesxobis 

specialuri ufleba  
0,0   0,0 0,0     0,0     

  valdebulebebis kleba  0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  saSinao  0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  sagareo  0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

08 04 
veteranTa da devnilTa dakrZalvis 

xarjebi 
2,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 3,6 0,0 3,6 

  momuSaveTa ricxovnoba 0,0   0,0 0,0     0,0     

  xarjebi 2,0 0,0   5,0 0,0 5,0 3,6 0,0 3,6 

  Sromis anazRaureba 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ZiriTadi kapitalis momsaxureba 0,0   0,0 0,0     0,0     

  procenti 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  subsidiebi 0,0   0,0 0,0     0,0     

  grantebi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  socialuri uzrunvelyofa 2,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 3,6 0,0 3,6 

  sxva xarjebi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  arafinansuri aqtivebis zrda 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ZiriTadi aqtivebi  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  materialuri maragebi  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  faseulobebi  0,0   0,0 0,0     0,0     

  arawarmoebuli aqtivebi   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  saSinao  0,0 0,0 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 0,0 0,0 

  
monetaruli oqro da nasesxobis 

specialuri ufleba  
0,0   0,0 0,0     0,0     

  valdebulebebis kleba  0,0 0,0 14,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  saSinao  0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  sagareo  0,0 0,0 14,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

08 05 
sadResaswaulo dReebSi daxmarebis 

programa 
14,5 0,0 0,0 17,6 0,0 17,6 17,2 0,0 17,2 

  momuSaveTa ricxovnoba 0,0   0,0 0,0     0,0     

  xarjebi 14,5 0,0   17,6 0,0 17,6 17,2 0,0 17,2 



322 
 

  Sromis anazRaureba 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ZiriTadi kapitalis momsaxureba 0,0   0,0 0,0     0,0     

  procenti 0,0 0,0 14,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  subsidiebi 0,0   0,0 0,0     0,0     

  grantebi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  socialuri uzrunvelyofa 14,5 0,0 0,0 17,6 0,0 17,6 17,2 0,0 17,2 

  sxva xarjebi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  arafinansuri aqtivebis zrda 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ZiriTadi aqtivebi  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  materialuri maragebi  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  faseulobebi  0,0   0,0 0,0     0,0     

  arawarmoebuli aqtivebi   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  saSinao  0,0 0,0 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 0,0 0,0 

  
monetaruli oqro da nasesxobis 

specialuri ufleba  
0,0   0,0 0,0     0,0     

  valdebulebebis kleba  0,0 0,0 29,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  saSinao  0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  sagareo  0,0 0,0 29,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

08 06 axalSobilTa daxmarebis programa 29,8 0,0 0,0 39,0 0,0 39,0 30,7 0,0 30,7 

  momuSaveTa ricxovnoba 0,0   0,0 0,0     0,0     

  xarjebi 29,8 0,0   39,0 0,0 39,0 30,7 0,0 30,7 

  Sromis anazRaureba 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ZiriTadi kapitalis momsaxureba 0,0   0,0 0,0     0,0     

  procenti 0,0 0,0 29,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  subsidiebi 0,0   0,0 0,0     0,0     

  grantebi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  socialuri uzrunvelyofa 29,8 0,0 0,0 39,0 0,0 39,0 30,7 0,0 30,7 

  sxva xarjebi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  arafinansuri aqtivebis zrda 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ZiriTadi aqtivebi  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  materialuri maragebi  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  faseulobebi  0,0   0,0 0,0     0,0     

  arawarmoebuli aqtivebi   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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  saSinao  0,0 0,0 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 0,0 0,0 

  
monetaruli oqro da nasesxobis 

specialuri ufleba  
0,0   0,0 0,0     0,0     

  valdebulebebis kleba  0,0 0,0 7,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  saSinao  0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  sagareo  0,0 0,0 7,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

08 07 
umweoebze wylis xarjis 

anazRaurebis programa 
7,2 0,0 0,0 12,0 0,0 12,0 5,3 0,0 5,3 

  momuSaveTa ricxovnoba 0,0   0,0 0,0     0,0     

  xarjebi 7,2 0,0   12,0 0,0 12,0 5,3 0,0 5,3 

  Sromis anazRaureba 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ZiriTadi kapitalis momsaxureba 0,0   0,0 0,0     0,0     

  procenti 0,0 0,0 7,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  subsidiebi 0,0   0,0 0,0     0,0     

  grantebi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  socialuri uzrunvelyofa 7,2 0,0 0,0 12,0 0,0 12,0 5,3 0,0 5,3 

  sxva xarjebi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  arafinansuri aqtivebis zrda 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ZiriTadi aqtivebi  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  materialuri maragebi  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  faseulobebi  0,0   0,0 0,0     0,0     

  arawarmoebuli aqtivebi   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  saSinao  0,0 0,0 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 0,0 0,0 

  
monetaruli oqro da nasesxobis 

specialuri ufleba  
0,0   0,0 0,0     0,0     

  valdebulebebis kleba  0,0 0,0 51,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  saSinao  0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  sagareo  0,0 0,0 51,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

08 08 erTjeradi daxmareba 51,3 0,0 0,0 65,0 0,0 65,0 64,9 0,0 64,9 

  momuSaveTa ricxovnoba 0,0   0,0 0,0     0,0     

  xarjebi 51,3 0,0   65,0 0,0 65,0 64,9 0,0 64,9 

  Sromis anazRaureba 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ZiriTadi kapitalis momsaxureba 0,0   0,0 0,0     0,0     
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  procenti 0,0 0,0 51,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  subsidiebi 0,0   0,0 0,0     0,0     

  grantebi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  socialuri uzrunvelyofa 51,3 0,0 0,0 65,0 0,0 65,0 64,9 0,0 64,9 

  sxva xarjebi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  arafinansuri aqtivebis zrda 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ZiriTadi aqtivebi  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  materialuri maragebi  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  faseulobebi  0,0   0,0 0,0     0,0     

  arawarmoebuli aqtivebi   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  saSinao  0,0 0,0 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 0,0 0,0 

  
monetaruli oqro da nasesxobis 

specialuri ufleba  
0,0   0,0 0,0     0,0     

  valdebulebebis kleba  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  saSinao  0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  sagareo  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

08 09 
stiqiiTa da xanZriT 

dazaralebulTa daxmarebis programa 
0,0 0,0 0,0 88,0 0,0 88,0 87,6 0,0 87,6 

  momuSaveTa ricxovnoba 0,0   0,0 0,0     0,0     

  xarjebi 0,0 0,0   88,0 0,0 88,0 87,6 0,0 87,6 

  Sromis anazRaureba 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ZiriTadi kapitalis momsaxureba 0,0   0,0 0,0     0,0     

  procenti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  subsidiebi 0,0   0,0 0,0     0,0     

  grantebi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  socialuri uzrunvelyofa 0,0 0,0 0,0 88,0 0,0 88,0 87,6 0,0 87,6 

  sxva xarjebi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  arafinansuri aqtivebis zrda 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ZiriTadi aqtivebi  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  materialuri maragebi  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  faseulobebi  0,0   0,0 0,0     0,0     

  arawarmoebuli aqtivebi   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  saSinao  0,0 0,0 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 0,0 0,0 



325 
 

  
monetaruli oqro da nasesxobis 

specialuri ufleba  
0,0   0,0 0,0     0,0     

  valdebulebebis kleba  0,0 0,0 58,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  saSinao  0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  sagareo  0,0 0,0 58,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

08 10 sxva araklasificirebuli xarjebi 58,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  momuSaveTa ricxovnoba 0,0   0,0 0,0     0,0     

  xarjebi 58,3 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Sromis anazRaureba 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  saqoneli da momsaxureba 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ZiriTadi kapitalis momsaxureba 0,0   0,0 0,0     0,0     

  procenti 0,0 0,0 58,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  subsidiebi 0,0   0,0 0,0     0,0     

  grantebi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  socialuri uzrunvelyofa 58,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  sxva xarjebi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  arafinansuri aqtivebis zrda 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ZiriTadi aqtivebi  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  materialuri maragebi  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  faseulobebi  0,0   0,0 0,0     0,0     

  arawarmoebuli aqtivebi   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  finansuri aqtivebis zrda  0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  saSinao  0,0 0,0 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 0,0 0,0 

  
monetaruli oqro da nasesxobis 

specialuri ufleba  
0,0   0,0 0,0     0,0     

  valdebulebebis kleba  0,0 0,0 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  saSinao  0,0 0,0 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  sagareo  0,0 0,0 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                  მ. ჭოხონელიძე 



326 
 

დანართი 5 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2012 წლის 27 აპრილის N23  განკარგულებისა 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის 2009 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა 

და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია 
 

f
u
nq
c
io

na
l
u
r
i 
ko

d
i 

d a s a x e l e b a 

2010 wlis 

wliuri 

Sesruleba 

m.S. sax. 

biujetis 

fondebidan 

gamoyofili 

saxsrebi 

m.S. 

sakuTari 

saxsrebi 

2011 wlis 

biujeti 

gegma 

m.S. sax. 

biujetis 

fondebidan 

gamoyofili 

saxsrebi 

m.S. 

sakuTar

i 

saxsrebi 

2011 

wlis 

faqtiuri 

m.S. 

sax. 

biuje

tis 

fondeb

idan 

gamoyo

fili 

saxsre

bi 

m.S. 

sakuTar

i 

saxsrebi 

701 saerTo daniSnulebis saxelmwifo momsaxureba 1 515,2     24,0     1 491,2     1 768,7     6,5     1 762,2     1 662,4     0,0     1 662,4     

7011 

aRmasrulebeli da warmomadgenlobiTi 

organoebis saqmianobis uzrunvelyofa, 

finansuri da fiskaluri saqmianoba, sagareo 

urTierTobebi 

1 503,4     24,0     1 479,4     1 756,7     6,5     1 750,2     1 652,9     0,0     1 652,9     

70111 
aRmasrulebeli da warmomadgenlobiTi 

organoebis saqmianobis uzrunvelyofa 
1 412,8     24,0     1 388,8     1 576,8     6,5     1 570,3     1 485,7     0,0     1 485,7     

70112 finansuri da fiskaluri saqmianoba 90,6     0,0     90,6     179,9     0,0     179,9     167,2     0,0     167,2     

70113 sagareo urTierTobebi 0,0         0,0         0,0         

7012 sagareo ekonomikuri daxmareba 0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     

70121 
ekonomikuri daxmareba ganviTarebad da 

gardamavali ekonomikis mqone qveynebs  
0,0         0,0         0,0         

70122 
saerTaSoriso organizaciebis meSveobiT 

gaweuli ekonomikuri daxmareba 
0,0         0,0         0,0         

7013 saerTo daniSnulebis momsaxureba 0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     

70131 saerTo sakadro momsaxureba 0,0         0,0         0,0         

70132 
saerTo daniSnulebis dagegmva da  

statistikuri momsaxureba 
0,0         0,0         0,0         

70133 saerTo daniSnulebis sxva momsaxureba 0,0         0,0         0,0         

7014 fundamenturi samecniero kvlevebi 0,0         0,0         0,0         
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7015 
gamoyenebiTi kvlevebi saerTo daniSnulebis 

saxelmwifo momsaxurebaSi 
0,0         0,0         0,0         

7016 valTan dakavSirebuli operaciebi  0,0         0,0         0,0         

7017 
saerTo daniSnulebis fuladi nakadebi 

mTavrobis sxvadasxva dones Soris 
0,0         0,0         0,0         

7018 
sxva araklasificirebuli saqmianoba saerTo 

daniSnulebis saxelmwifo momsaxurebaSi 
11,8     0,0     11,8     12,0     0,0     12,0     9,5     0,0     9,5     

702 Tavdacva 82,8     0,0     82,8     94,7     0,0     94,7     85,7     0,0     85,7     

703 sazogadoebrivi wesrigi da usafrTxoeba 335,5     0,0     335,5     344,2     0,0     344,2     316,1     0,0     316,1     

7031 policiis samsaxuri da saxelmwifo dacva 111,9     0,0     111,9     65,5     0,0     65,5     61,1     0,0     61,1     

7032 xanZarsawinaaRmdego dacva 223,6     0,0     223,6     278,7     0,0     278,7     255,0     0,0     255,0     

7033 sasamarTloebi da prokuratura 0,0         0,0         0,0         

7034 sasjelaRsrulebis dawesebulebebi 0,0         0,0         0,0         

7035 
gamoyenebiTi kvlevebi sazogadoebrivi 

wesrigisa da usafrTxoebis sferoSi 
0,0         0,0         0,0         

7036 

sxva araklasificirebuli saqmianoba 

sazogadoebrivi wesrigisa da usafrTxoebis 

sferoSi 

0,0         0,0         0,0         

704 ekonomikuri saqmianoba 2 300,0     707,7     1 592,3     1 790,9     1 025,7     765,2     1 226,9     754,8     472,1     

7041 
saerTo ekonomikuri, komerciuli da SromiT 

resursebTan dakavSirebuli saqmianoba 
0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     

70411 
saerTo ekonomikuri da komerciuli 

saqmianoba 
0,0         0,0         0,0         

70412 
SromiT resursebTan dakavSirebuli 

saqmianoba 
0,0         0,0         0,0         

7042 
soflis meurneoba, satyeo meurneoba, 

meTevzeoba da monadireoba 
1 026,0     88,6     937,4     612,3     426,3     186,0     237,2     175,9     61,3     

70421 soflis meurneoba 1 026,0     88,6     937,4     612,3     426,3     186,0     237,2     175,9     61,3     

70422 satyeo meurneoba 0,0         0,0         0,0         

70423 meTevzeoba da monadireoba 0,0         0,0         0,0         

7043 saTbobi da energetika 0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     

70431 
naxSiri da sxva saxis myari mineraluri 

sawvavi 
0,0         0,0         0,0         

70432 navTobi da bunebrivi airi 0,0         0,0         0,0         

70433 birTvuli sawvavi 0,0         0,0         0,0         

70434 sxva saxis sawvavi 0,0         0,0         0,0         

70435 eleqtroenergetika 0,0         0,0         0,0         

70436 araeleqtruli (mzis, qaris, wylis) energia 0,0         0,0         0,0         
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7044 
samTomompovebeli da gadamamuSavebeli 

mrewveloba, mSenebloba  
0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     

70441 
mineraluri resursebis mopoveba, mineraluri 

sawvavis garda 
0,0         0,0         0,0         

70442 gadamamuSavebeli mrewveloba 0,0         0,0         0,0         

70443 mSenebloba 0,0         0,0         0,0         

7045 transporti 826,5     377,1     449,4     706,5     455,9     250,6     604,9     447,8     157,1     

70451 saavtomobilo transporti da gzebi 826,5     377,1     449,4     706,5     455,9     250,6     604,9     447,8     157,1     

70452 sazRvao transporti 0,0         0,0         0,0         

70453 sarkinigzo transporti 0,0         0,0         0,0         

70454 sahaero transporti 0,0         0,0         0,0         

70455 
milsadenebi da sxva saxis satransporto 

saSualebebi 
0,0         0,0         0,0         

7046 kavSirgabmuloba 0,0         0,0         0,0         

7047 ekonomikis sxva dargebi 0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     

70471 
vaWroba, maragebis Seqmna, Senaxva da 

dasawyobeba 
0,0         0,0         0,0         

70472 sastumroebi da restornebi 0,0         0,0         0,0         

70473 turizmi 0,0         0,0         0,0         

70474 mravalmiznobrivi ganviTarebis proeqtebi 0,0         0,0         0,0         

7048 
gamoyenebiTi kvlevebi ekonomikuri saqmianobis 

sferoSi 
0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     

70481 

gamoyenebiTi kvlevebi saerTo ekonomikur, 

komerciul da SromiT resursebTan 

dakavSirebul saqmianobaSi 

0,0         0,0         0,0         

70482 

gamoyenebiTi kvlevebi soflis meurneobaSi, 

satyeo meurneobaSi, meTevzeobasa da 

monadireobaSi 

0,0         0,0         0,0         

70483 
gamoyenebiTi kvlevebi saTbobsa da 

energetikaSi 
0,0         0,0         0,0         

70484 

gamoyenebiTi kvlevebi samTomompovebel da 

gadamamuSavebel mrewvelobasa da 

mSeneblobaSi 

0,0         0,0         0,0         

70485 gamoyenebiTi kvlevebi transportis sferoSi 0,0         0,0         0,0         

70486 
gamoyenebiTi kvlevebi kavSirgabmulobis 

sferoSi 
0,0         0,0         0,0         

70487 
gamoyenebiTi kvlevebi sxva saxis ekonomikur 

saqmianobaSi 
0,0         0,0         0,0         
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7049 
sxva araklasificirebuli saqmianoba 

ekonomikur saqmianobaSi 
447,5     242,0     205,5     472,1     143,5     328,6     384,8     131,1     253,7     

705 garemos dacva 433,0     36,0     397,0     814,0     153,4     660,6     638,1     90,3     547,8     

7051 
narCenebis Segroveba, gadamuSaveba da 

ganadgureba 
317,9     0,0     317,9     516,7     0,0     516,7     498,6     0,0     498,6     

7052 Camdinare wylebis marTva 115,1     36,0     79,1     297,3     153,4     143,9     139,5     90,3     49,2     

7053 garemos dabinZurebis winaaRmdeg brZola 0,0         0,0         0,0         

7054 biomravalferovnebisa da landSaftebis dacva 0,0         0,0         0,0         

7055 
gamoyenebiTi kvlevebi garemos dacvis 

sferoSi 
0,0         0,0         0,0         

7056 
sxva araklasificirebuli saqmianoba garemos 

dacvis sferoSi 
0,0         0,0         0,0         

706 sabinao-komunaluri meurneoba 978,9     450,3     528,6     192,3     103,3     89,0     144,7     94,1     50,6     

7061 binaTmSenebloba 0,0         0,0         0,0         

7062 komunaluri meurneobis ganviTareba 0,0         0,0         0,0         

7063 wyalmomarageba 473,9     450,3     23,6     159,2     103,3     55,9     115,0     94,1     20,9     

7064 gare ganaTeba 505,0     0,0     505,0     33,1     0,0     33,1     29,7     0,0     29,7     

7065 
gamoyenebiTi kvlevebi sabinao-komunalur 

meurneobaSi 
0,0         0,0         0,0         

7066 
sxva araklasificirebuli saqmianoba sabinao-

komunalur meurneobaSi 
0,0         0,0         0,0         

707 janmrTelobis dacva 121,3     0,0     121,3     129,8     0,0     129,8     125,5     0,0     125,5     

7071 
samedicino produqcia, mowyobilobebi da 

aparatebi 
0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     

70711 farmacevtuli produqcia 0,0         0,0         0,0         

70712 sxva samedicino produqcia 0,0         0,0         0,0         

70713 
Terapiuli daniSnulebis mowyobilobebi da 

aparatebi 
0,0         0,0         0,0         

7072 ambulatoriuli momsaxureba 0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     

70721 
zogadi profilis ambulatoriuli 

momsaxureba 
0,0         0,0         0,0         

70722 specializebuli ambulatoriuli momsaxureba 0,0         0,0         0,0         

70723 stomatologiuri momsaxureba 0,0         0,0         0,0         

70724 saSualo samedicino personalis momsaxureba 0,0         0,0         0,0         

7073 saavadmyofoebis momsaxureba 0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     

70731 
zogadi profilis saavadmyofoebis 

momsaxureba 
0,0         0,0         0,0         

70732 specializebuli saavadmyofoebis momsaxureba 0,0         0,0         0,0         
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70733 
samedicino centrebisa da samSobiaro 

saxlebis momsaxureba 
0,0         0,0         0,0         

70734 
sanatoriumebisa da gamajansaRebeli saxlebis 

momsaxureba 
0,0         0,0         0,0         

7074 sazogadoebrivi jandacvis momsaxureba 121,3     0,0     121,3     129,8     0,0     129,8     125,5     0,0     125,5     

7075 
gamoyenebiTi kvlevebi janmrTelobis dacvis 

sferoSi 
0,0         0,0         0,0         

7076 
sxva araklasificirebuli saqmianoba 

janmrTelobis dacvis sferoSi 
0,0         0,0         0,0         

708 dasveneba, kultura da religia 808,0     0,0     808,0     912,5     0,0     912,5     857,7     0,0     857,7     

7081 momsaxureba dasvenebisa da sportis sferoSi 339,2     0,0     339,2     359,5     0,0     359,5     333,9     0,0     333,9     

7082 momsaxureba kulturis sferoSi 421,0     0,0     421,0     500,5     0,0     500,5     476,9     0,0     476,9     

7083 
teleradiomauwyebloba da sagamomcemlo 

saqmianoba 
39,4     0,0     39,4     40,0     0,0     40,0     40,0     0,0     40,0     

7084 
religiuri da sxva saxis sazogadoebrivi 

saqmianoba 
8,4     0,0     8,4     12,5     0,0     12,5     6,9     0,0     6,9     

7085 
gamoyenebiTi kvlevebi dasvenebis, kulturisa 

da religiis sferoSi 
0,0         0,0         0,0         

7086 
sxva araklasificirebuli saqmianoba 

dasvenebis, kulturisa da religiis sferoSi 
0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     

709 ganaTleba 1 647,4     120,9     1 526,5     1 196,6     58,6     1 138,0     1 148,7     55,7     1 093,0     

7091 skolamdeli aRzrda 1 140,8     0,0     1 140,8     691,3     15,7     675,6     679,8     15,2     664,6     

7092 zogadi ganaTleba 215,8     120,9     94,9     121,8     42,9     78,9     100,9     40,5     60,4     

70921 dawyebiTi zogadi ganaTleba 0,0         0,0         0,0         

70922 sabazo zogadi ganaTleba 0,0         0,0         0,0         

70923 saSualo zogadi ganaTleba 215,8     120,9     94,9     121,8     42,9     78,9     100,9     40,5     60,4     

7093 profesiuli ganaTleba 0,0         0,0         0,0         

7094 umaRlesi ganaTleba 0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     

70941 umaRlesi profesiuli ganaTleba 0,0         0,0         0,0         

70942 umaRlesi akademiuri ganaTleba 0,0         0,0         0,0         

7095 umaRlesisSemdgomi ganaTleba 0,0         0,0         0,0         

7096 ganaTlebis sferos damxmare momsaxureba 0,0         0,0         0,0         

7097 gamoyenebiTi kvlevebi ganaTlebis sferoSi 0,0         0,0         0,0         

7098 
sxva araklasificirebuli saqmianoba 

ganaTlebis sferoSi 
290,8     0,0     290,8     383,5     0,0     383,5     368,0     0,0     368,0     

710 socialuri dacva 235,1     0,0     235,1     306,1     0,0     306,1     285,6     0,0     285,6     

7101 
avadmyofTa da SezRuduli SesaZleblobis 

mqone pirTa socialuri dacva 
0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     
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71011 avadmyofTa socialuri dacva 0,0         0,0         0,0         

71012 
SezRuduli SesaZleblobis mqone pirTa 

socialuri dacva 
0,0         0,0         0,0         

7102 xandazmulTa socialuri dacva 52,7     0,0     52,7     60,0     0,0     60,0     58,1     0,0     58,1     

7103 marCenaldakargul pirTa socialuri dacva 14,5     0,0     14,5     17,6     0,0     17,6     17,2     0,0     17,2     

7104 ojaxebisa da bavSvebis socialuri dacva 29,8     0,0     29,8     39,0     0,0     39,0     30,7     0,0     30,7     

7105 umuSevarTa socialuri dacva 0,0         0,0         0,0         

7106 sacxovrebliT uzrunvelyofa 0,0         0,0         0,0         

7107 
socialuri gaucxoebis sakiTxebi, romlebic 

ar eqvemdebareba klasifikacias 
26,5     0,0     26,5     31,5     0,0     31,5     23,5     0,0     23,5     

7108 
gamoyenebiTi kvlevebi socialuri dacvis 

sferoSi 
0,0         0,0         0,0         

7109 
sxva araklasificirebuli saqmianoba 

socialuri dacvis sferoSi 
111,6     0,0     111,6     158,0     0,0     158,0     156,1     0,0     156,1     

 

sul 8 457,2     1 338,9     7 118,3     7 549,8     1 347,5     6 202,3     6 491,4     994,9     5 496,5     

 

 

 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                  მამუკა ჭოხონელიძე 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N24 
 

2012 წლის 27 აპრილი 

ქ. ხობი 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარისათვის ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკუთრებაში არსებული ქონების გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 
 

1. `ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ~ საქართველოს ორგანული კანონის და 

`ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ქონების შესახებ~ საქართველოს კანონის 

შესაბამისად, მიეცეს თანხმობა ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეს ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების სარგებლობის და საკუთრების უფლებით 

გადაცემის თაობაზე, თანახმად დანართებისა (დანართი N1 და N2) . 

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე. 

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით, ხობის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი: ქ. ხობი ცოტნე დადიანის ქ. 

N192). 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე            მამუკა ჭოხონელიძე 
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დანართი 1 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2012 წლის  27 აპრილის N24  განკარგულებისა 

 

საკუთრების უფლებით გადასაცემი ხობის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონება 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე            მამუკა ჭოხონელიძე 

 

  
 

 

# მისამართი დანიშნულება ფართი 
განკარგვის 

ფორმა 
მფლობელი შენიშვნა 

1. ხამისქური 
არასაცხოვრებელი 

ფართი 
24,88 საკუთრება სახელმწიფო 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი 

45.19.02.401 
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დანართი 2 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2012 წლის  27 აპრილის N24  განკარგულებისა 

 

სარგებლობის უფლებით გადასაცემი ხობის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში  

არსებული ქონების ნუსხა 
 

 

 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                   მამუკა ჭოხონელიძე 

 
 

 
 

 

 

N მისამართი დანიშნულება ფართი 
განკარგვის 

ფორმა 
მფლობელი 

1. 
საჯიჯაო კულტურის სახლი 350 უზუფრუქტი 

ა(ა)იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის 

განათლების ცენტრი 

2. 
ქ. ხობი სტალინის ქუჩა N12 455,76 უზუფრუქტი 

ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის 

განათლების ცენტრი 

3. 
ქ. ხობი 

ცოტნე დადიანის 

ქუჩა N185 
20 უზუფრუქტი 

საქართველოს სტატისტიკის 

ეროვნული ბიურო 

4. 
ქ. ხობი 

ცოტნე დადიანის 

ქუჩა N188 
78,42 უზუფრუქტი 

ა(ა)იპ ,,ხობის საზოგადოებრივი 

ჯანდაცვის ცენტრი“ 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N25 

2012 წლის 27 აპრილი 

ქ. ხობი 

ხობის მუნიციპალიტეტის ბალანსიდან ჩამოსაწერი ქონების საპრივატიზებო ნუსხის  

დამტკიცების შესახებ 

 

 `ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ~ საქართველოს ორგანული კანონისა და 

`ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ქონების შესახებ~ საქართველოს კანონის 

შესაბამისად: 

1. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის ბალანსიდან ჩამოსაწერი ქონების საპრივატიზებო 

ნუსხა თანახმად დანართისა. 

2.  განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე. 

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით, ხობის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი: ქ. ხობი 

ცოტნე დადიანის ქ. N192). 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე            მამუკა ჭოხონელიძე 
 



336 
 

 

დანართი  

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2012 წლის  27 აპრილის N25  განკარგულებისა 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული ჩამოსაწერი ქონების  

საპრივატიზებო ნუსხა 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                მამუკა ჭოხონელიძე 

 
 

N დასახელება მისამართი 
გამოშვების 

წელი 

საპრივატიზებო 

ფასი 

ბიჯი 

10% 

1 საყოფაცხოვრებო სახლი პირველი ხორგა - 350 35 

2 აბანო ნოჯიხევი - 550 55 

3 ფინური სახლი შუა ხორგა - 1400 140 

4 ფარდულის შენობა შავღელე - 400 40 

5 საყოფაცხოვრებო სახლი ქარიატა - 850 85 

6 საბავშვო ბაღი ქვემო ქვალონი - 800 80 

7 სასოფლო კლუბი 

(სანადარაიო) 
ახალსოფელი - 2000 200 

8 სანადარაიოს საბავშვო ბაღის 

შენობის ნაწილი 
ახალსოფელი - 1800 180 

9 მობილური ტელეფონი 

,,სამსუნგი“ 
- 2007 წელი 50 5 

10 მობილური ტელეფონი 

,,ნოკია“ 
- 2007 წელი 110 11 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N26 

2012 წლის 27 აპრილი 

ქ. ხობი 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის, გამგეობის სტრუქტურული ერთეულებისა და ხობის 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანოების ბეჭდების, სატიტულო ფურცლებისა და ხობის 

მუნიციპალიტეტის გამგებლის სამართლებრივი აქტის ბლანკის ნიმუშების დამტკიცების თაობაზე 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის, საქართველოს 

ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსისა და „საქმისწარმოების ერთიანი წესების დამტკიცებისა და 

ამოქმედების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 1999 წლის 1 ივლისის N414 ბრძანებულების 

საფუძველზე: 

1. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ბეჭდის ფორმა თანახმად N1 დანართისა. 

2. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სტრუქტურული ერთეულების ბეჭდების 

ფორმა თანხმად N2 დანართისა. 

3.  დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის რწმუნებულების ბეჭდების ფორმა თანხმად N3 

დანართისა. 

4. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სატიტულო ფურცლის ფორმა თანახმად 

N4 დანართისა. 

5. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის სტრუქტურული ერთეულების სატიტულო 

ფურცლების ფორმა თანახმად N5 დანართისა. 

6. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანოების სატიტულო 

ფურცლების ფორმა თანახმად N6 დანართისა. 

7. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის სამართლებრივი აქტის ბლანკის ფორმა 

თანახმად N7 დანართისა. 

8. განკარგულება ამოქმედდეს 2012 წლის 1 მაისიდან. 

9. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით, ხობის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი: ქ. ხობი. ცოტნე დადიანის ქ. 

N192). 

 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                   მამუკა ჭოხონელიძე 
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დანართი 1 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

2012 წლის   27  აპრილის N26  განკარგულებისა 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ბეჭდის აღწერილობა 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ბეჭედი არის მრგვალი ფორმის, რომლის გარეთა რგოლის 

შიდა მხრიდან, პირველ გარეთა წრეზე ქართულად ამოტვიფრულია სიტყვები: „საქართველო, 

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობა“; მეორე, შიდა წრეზე ინგლისურად ამოტვიფრულია სიტყვები: 

„GEORGIA, GAMGEOBA OF KHOBI MUNICIPALITY“, ხოლო ბეჭდის ცენტრში მოთავსებულია 

ხობის მუნიციპალიტეტის გერბი და თვითმმართველი ერთეულის რეგისტრაციის 

საიდენტიფიკაციო კოდი. 

 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ბეჭდის ნიმუში 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                   მამუკა ჭოხონელიძე 
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დანართი 2 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

2012 წლის   27 აპრილის N26  განკარგულებისა 

 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სტრუქტურული ერთეულების ბეჭდების აღწერილობა 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სტრუქტურული ერთეულების (სამსახურების) ბეჭდები არის 

მრგვალი ფორმის, რომლის გარეთა რგოლის შიდა მხრიდან, გარეთა წრეზე ქართულად 

ამოტვიფრულია სიტყვები: „საქართველო, ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობა“; შიდა წრეზე 

(წრეებზე) - შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულის (სამსახურის)  დასახელება, ხოლო ბეჭდის 

ცენტრში მოთავსებულია ხობის მუნიციპალიტეტის გერბი და თვითმმართველი ერთეულის 

რეგისტრაციის საიდენტიფიკაციო კოდი. 

 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სტრუქტურული ერთეულების ბეჭდების ნიმუში 

(ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის ბეჭდის ნიმუშის 

მაგალითზე) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                   მამუკა ჭოხონელიძე 
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დანართი 3 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

2012 წლის  27  აპრილის N26  განკარგულებისა 

 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის რწმუნებულების ბეჭდების აღწერილობა  

 

ხობის მუნიციპალიტეტის რწმუნებულების ბეჭდები არის მრგვალი ფორმის, რომლის გარეთა 

რგოლის შიდა მხრიდან,  პირველ გარეთა წრეზე ქართულად ამოტვიფრულია სიტყვები: 

„საქართველო, ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობა“, მეორე, შიდა წრეზე - შესაბამისი 

ტერიტორიული ორგანოს ხელმძღვანელის - რწმუნებულის დასახელება, ხოლო ბეჭდის ცენტრში 

მოთავსებულია ხობის მუნიციპალიტეტის გერბი და თვითმმართველი ერთეულის რეგისტრაციის 

საიდენტიფიკაციო კოდი. 

 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის რწმუნებულების ბეჭდების ნიმუში  

(ქალაქ ხობში ხობის მუნიციპალიტეტის რწმუნებულის ბეჭდის ნიმუშის მაგალითზე) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                   მამუკა ჭოხონელიძე 
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დანართი 4 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

2012  წლის 27  აპრილის N26  განკარგულებისა 

 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სატიტულო ფურცლის აღწერილობა 
 

1. ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სატიტულო ფურცლის ზედა მხარეს, ცენტრში 

განთავსებულია ხობის მუნიციპალიტეტის გერბი. 

2. ხობის მუნიციპალიტეტის გერბის ქვემოთ, პირველ ხაზზე, ცენტრალურ ადგილას 

განთავსებულია წარწერა ქართულად: `საქართველო~; მეორე ხაზზე - `ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორგანო~, ხოლო მესამე ხაზზე - `ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობა~. 

გამყოფი ხაზის ქვემოთ, დამკვირვებლის პოზიციიდან მარცხენა მხარეს განთავსებულია 

დოკუმენტის ნომრის ადგილი, ხოლო დაკვირვებლის პოზიციიდან მარჯვენა მხარეს - 

დოკუმენტის თარიღის (რიცხვი, თვე და წელი) ადგილი. 

3. სატიტულო ფურცლის ქვედა კოლონტიტულზე განთავსებულია ხობის მუნიციპალიტეტის 

გამგეობის საკონტაქტო ინფორმაცია: დაკვირვებლის პოზიციიდან მარცხენა კუთხეში - 

საფოსტო რეკვიზიტები (მისამართი და ინდექსი), ხოლო დაკვირვებლის პოზიციიდან მარჯვენა 

კუთხეში - ტელეფონის ნომერი, ფაქსის ნომერი, გამგეობის ოფიციალური ვებგვერდის და 

ელექტრონული ფოსტის მისამართები. 

4. სატიტულო ფურცლის ქვედა კოლონტიტულზე განთავსებული საკონტაქტო ინფორმაცია 

შესაძლებელია შეიცვალოს შესაბამისი გარემოებების გათვალისწინებით. 

5. გამგეობის სატიტულო ფურცელზე წარწერები შესრულებულია ქართული უნიკოდით - 

„სილფაენი“ 
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ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სატიტულო ფურცლის ნიმუში 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                   მამუკა ჭოხონელიძე 

 

 

 

 

 
ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო 

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 

 

   N -----------   -------     ---------------------  20      წ.  

 

 

 
 
 ცოტნე დადიანის ქ.  N189                                                                                                                  ტელეფონი: +995 414 222193 
 ქ. ხობი                                                                                                                                                             ფაქსი: +995 414 222139 
ინდექსი: 5800                                                                                                                                          ვებგვერდი: www. khobi.ge 

ელექტრონული ფოსტა: khobi.gamgeoba@gmail.com 
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დანართი 5 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

2012 წლის  27 აპრილის N26   განკარგულებისა 

  

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სტრუქტურული ერთეულების  

სატიტულო ფურცლების აღწერილობა  
 

1. ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სტრუქტურული ერთეულების (სამსახურების) სატიტულო 

ფურცლების ზედა მხარეს, ცენტრში განთავსებულია ხობის მუნიციპალიტეტის გერბი. 

2. ხობის მუნიციპალიტეტის გერბის ქვემოთ, პირველ ხაზზე, ცენტრალურ ადგილას 

განთავსებულია წარწერა ქართულად: `საქართველო~, მეორე ხაზზე _ `ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორგანო~, მესამე ხაზზე _ `ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობა~, ხოლო 

ქვედა ხაზზე (ხაზებზე) _  გამგეობის შესაბამისი სამსახურის დასახელება. გამყოფი ხაზის 

ქვემოთ, დამკვირვებლის პოზიციიდან მარცხენა მხარეს განთავსებულია დოკუმენტის ნომრის 

ადგილი, ხოლო დამკვირვებლის პოზიციიდან მარჯვენა მხარეს _ დოკუმენტის თარიღის 

(რიცხვი, თვე და წელი) ადგილი. 

3. სატიტულო ფურცლის ქვედა კოლონტიტულზე განთავსებულია შესაბამისი სამსახურის 

საკონტაქტო ინფორმაცია: დამკვირვებლის პოზიციიდან მარცხენა კუთხეში _ საფოსტო 

რეკვიზიტები (მისამართი და ინდექსი), ხოლო დამკვირვებლის პოზიციიდან მარჯვენა კუთხეში 

_ ტელეფონის ნომერი, ფაქსის ნომერი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), გამგეობის 

ოფიციალური ვებგვერდის და ელექტრონული ფოსტის მისამართები. 

4. სატიტულო ფურცლის ქვედა კოლონტიტულზე განთავსებული საკონტაქტო ინფორმაცია 

შესაძლებელია შეიცვალოს შესაბამისი გარემოებების გათვალისწინებით. 

5. სტრუქტურული ერთეულების სატიტულო ფურცელებზე წარწერები შესრულებულია ქართული 

უნიკოდით - „სილფაენი“. 
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ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სტრუქტურული ერთეულების სატიტულო ფურცლების 

ნიმუში (ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის სატიტული 

ფურცლის ნიმუშის მაგალითზე) 

 

 

 

 
ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო 

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 

ადმინისტრაციული სამსახური 
 

   N  -----------   -------   ---------------------  20      წ.  

 
 
 
ცოტნე დადიანის ქ.  N189                                                                                                                   ტელეფონი: +995 414 222193 
 ქ. ხობი                                                                                                                                                             ფაქსი: +995 414 222139 
ინდექსი: 5800                                                                                                                                          ვებგვერდი: www. khobi.ge 

ელექტრონული ფოსტა: khobi.gamgeoba@gmail.com 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                   მამუკა ჭოხონელიძე 
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დანართი 6 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

2012 წლის  27 აპრილის N26  განკარგულებისა 

  

ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანოების სატიტულო ფურცლების აღწერილობა  

 

1. ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანოების სატიტულო ფურცლების ზედა 

მხარეს, ცენტრში განთავსებულია ხობის მუნიციპალიტეტის გერბი. 

2. ხობის მუნიციპალიტეტის გერბის ქვემოთ, პირველ ხაზზე, ცენტრალურ ადგილას 

განთავსებულია წარწერა ქართულად: `საქართველო~, მეორე ხაზზე _ `ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორგანო~, მესამე ხაზზე _ `ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობა~, ხოლო 

ქვედა ხაზზე (ხაზებზე) _  შესაბამისი ტერიტორიული ორგანოს დასახელება. გამყოფი ხაზის 

ქვემოთ, დამკვირვებლის პოზიციიდან მარცხენა მხარეს განთავსებულია დოკუმენტის ნომრის 

ადგილი, ხოლო დამკვირვებლის პოზიციიდან მარჯვენა მხარეს _ დოკუმენტის თარიღის 

(რიცხვი, თვე და წელი) ადგილი. 

3. სატიტულო ფურცლის ქვედა კოლონტიტულზე განთავსებულია ტერიტორიული ორგანოს 

საკონტაქტო ინფორმაცია: დამკვირვებლის პოზიციიდან მარცხენა კუთხეში _ საფოსტო 

რეკვიზიტები (მისამართი და ინდექსი), ხოლო დამკვირვებლის პოზიციიდან მარჯვენა კუთხეში 

_ ტელეფონის ნომერი, ფაქსის ნომერი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), გამგეობის 

ოფიციალური ვებგვერდის და ელექტრონული ფოსტის მისამართები. 

4. სატიტულო ფურცლების ქვედა კოლონტიტულზე განთავსებული საკონტაქტო ინფორმაცია 

შესაძლებელია შეიცვალოს შესაბამისი გარემოებების გათვალისწინებით. 

5. ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანოების სატიტულო ფურცლებზე წარწერები 

შესრულებულია ქართული უნიკოდით - „სილფაენი“ 
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ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანოების სატიტულო ფურცლების 

  ნიმუში (ქალაქ ხობში ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანოს სატიტულო ფურცლის 

ნიმუშის მაგალითზე) 

 

 

 

 
ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო  

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 

ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანო ქალაქ ხობში 

 

   N  -----------  -------   ---------------------  20      წ.  

 

 
 
ცოტნე დადიანის ქ.  N185                                                                                                                   ტელეფონი: +995 414 222305 
 ქ. ხობი                                                                                                                                                      ვებგვერდი: www. khobi.ge                                                                
ინდექსი: 5800                                                                                             ელექტრონული ფოსტა: khobi.gamgeoba@gmail.com 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                   მამუკა ჭოხონელიძე 
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 დანართი 7 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

2012 წლის   27 აპრილის N   განკარგულებისა 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის სამართლებრივი აქტის ბლანკის აღწერილობა 

 

1. ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის სამართლებრივი აქტის ბლანკის ზედა მხარეს, 

დამკვირვებლის პოზიციიდან მარცხენა მხარის ზედა კუთხეში გამოსახულია საქართველოს მცირე 

სახელმწიფო გერბი, ხოლო დამკვირვებლის პოზიციიდან მარჯვენა მხარის ზედა კუთხეში - ხობის 

მუნიციპალიტეტის გერბი. 

2. საქართველოს მცირე სახელმწიფო გერბისა და ხობის მუნიციპალიტეტის გერბის ქვემოთ, 

პირველ ხაზზე, ცენტრალურ ადგილას განთავსებულია სამართლებრივი აქტის გამომცემი 

თანამდებობის პირის დასახელება, მეორე ხაზზე - წარწერა სამართლებრივი აქტის სახის 

(ბრძანება) და სარეგისტრაციო ნომრის მითითებით, მესამე ხაზზე - სამართლებრივი აქტის 

გამოცემის თარიღი (წელი, რიცხვი და თვე), ხოლო მეოთხე ხაზზე - სამართლებრივი აქტის 

გამოცემის ადგილი. 

3. ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის სამართლებრივი აქტის ბლანკზე წარწერები 

შესრულებულია ქართული უნიკოდით - „სილფაენი“. 

4. მე-2 პუნქტით აღწერილი რეკვიზიტების შემდგომ იწერება სამართლებრივი აქტის სათაური და 

შინაარსი. 
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ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის სამართლებრივი აქტის ბლანკის ნიმუში 

 

 

 
 

 

 
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 

ბრძანება N 

20---  წლის --- ----------- 

ქ. ხობი 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                   მამუკა ჭოხონელიძე 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N27 

2012 წლის 27 აპრილი 

ქ. ხობი 

„საწვავისა და სატელეფონო ბარათების ლიმიტის განსაზღვრის შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2011 წლის 25 მარტის N62 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 

1. ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონისა და „ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დებულების (რეგლამენტის) დამტკიცების შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2008 წლის 25 დეკემბრის N109 დადგენილების შესაბამისად, 

„საწვავისა და სატელეფონო ბარათების ლიმიტის განსაზღვრის შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2011 წლის 25 მარტის N62 განკარგულებაში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება: 

ა) განკარგულების მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„2. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამდებობის პირების, სტრუქტურული 

ერთეულებისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანოებისთვის საწვავის ხარჯვის 

ლიმიტი თანახმად N2 დანართისა.“;  

ბ) განკარგულების დანართი 2 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 
 

 

„დანართი N2 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2011 წლის 25 მარტის N62 განკარგულებისა 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამდებობის პირების, სტრუქტურული ერთეულებისა და 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანოებისთვის საწვავის ხარჯვის ლიმიტი 

 

N მხარჯავი სუბიექტების დასახელება 

ლიმიტი თვეში 

(ლიტრი) 

ლიმიტი წელიწადში 

(ლიტრი) 

ბენზინი დიზელი ბენზინი დიზელი 

1. გამგებელი 1000 - 12000 - 

2. 

გამგებლის მოადგილეები მათ შორის: 750 - 9000 - 

გამგებლის მოადგილე (სოფლის 

მეურნეობის საკითხებში) 
250 - 3000 - 

გამგებლის მოადგილე (ეკონომიკისა და 

საფინანსო-საბიუჯეტო საკითხებში) 
250 - 3000 - 

გამგებლის მოადგილე (შრომის, 

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და 

კულტურის საკითხებში) 

250 - 3000 - 

3. გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახური 150 - 1800 - 

3. 

გამგეობის ეკონომიკისა და 

ინფრასტრუქტურის განვითარების 

სამსახური 

420 - 5040 - 

4. 

გამგეობის წვევამდელთა და რეზერვისტთა 

აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის 

სამსახური 

390 - 4680 - 

5. გამგეობის სახანძრო დაცვისა და 350 290 4200 3480 
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სამაშველო სამსახური 

6. 

გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები 520 - 6240 - 

მათ შორის:  გამგეობის ტერიტორიული 

ორგანო ქალაქ ხობში 
100 - 1200 - 

 

2. დაევალოს ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობას, ამ განკარგულების საფუძველზე ხობის 

მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივ ბიუჯეტსა და ადგილობრივი შესყიდვების გეგმაში 

შესატან ცვლილებათა პროექტის მომზადება და საკრებულოში დასამტკიცებლად წარმოდგენა. 

3.  განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე. 

4. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით, ხობის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი: ქ. ხობი, ცოტნე დადიანის ქ. 

N192). 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N28 

2012 წლის 27 აპრილი 

ქ. ხობი 
27  

„ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირების საშტატო 

ნუსხისა და სახელფასო სარგოს შეთანხმების თაობაზე“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2012 წლის 27 მარტის N20 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 

1. ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონისა და „ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დებულების (რეგლამენტის) დამტკიცების შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2008 წლის 25 დეკემბრის N109 დადგენილების შესაბამისად, 

„ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირების საშტატო 

ნუსხისა და სახელფასო სარგოს შეთანხმების თაობაზე“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2012 წლის 27 მარტის N20 განკარგულებაში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება: 
 

ა) განკარგულების დანართი N2 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 
„დანართი N2 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2012  წლის   27 მარტის  N20  განკარგულებისა 

 

შეთანხმებულია: 

ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს თავმჯდომარე 

      მამუკა ჭოხონელიძე 

დამტკიცებულია: 

შპს ,,ხობი დასუფთავება და 

 განათების"  დირექტორი 

ნუკრი წოწონავა   

 

 

,,ხობი დასუფთავება და განათების"  

 საშტატო ნუსხა და სახელფასო სარგო 
 

N 
თანამდებობის 

დასახელება 

საშტატო 

ნუსხა 

სახელფასო 

სარგო 

7.  დირექტორი 1 550 

8.  დირექტორის მოადგილე 1 370 

9.  ფინანსური მენეჯერი 1 360 

10.  იურისტი 1 360 

11.  მთავარი სპეციალისტი  4 360 

12.  მენეჯერი 1 300 

13.  სპეციალისტი 1 260 

14.  სპეციალისტ–ოპერატორი 1 300 

15.  მექანიზატორი 1 200 

16.  დარაჯი 2 230 
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ბ) განკარგულების დანართი N10 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 
 

„დანართი N10 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2012  წლის   27 მარტის  N20  განკარგულებისა 
 

 

ა(ა)იპ  „ხობის მუნიციპალიტეტის განათლების ცენტრის“ 

საშტატო ნუსხა და სახელფასო სარგო 

 

 N თანამდებობის დასახელება საშტატო ნუსხა სახელფასო სარგო 

36.  დირექტორი 1 550 

37.  მოადგილე 1 370 

38.  ფინანსური მენეჯერი 1 360 

39.  იურისტი 1 350 

40.  მდივან-ოპერატორი 1 320 

41.  მთარი სპეციალისტი 5 360 

42.  წამყვანი სპეციალისტი 1 300 

43.  სპეციალისტი 4,5 300 

44.  ინჟინერ-პროგრამისტი 1 300 

45.  დამლაგებელი 5 200 

46.  ლოგოპედი 0,5 220 

47.  
ფოლკლორისა და გამომოტყველებითი 

კითხვის წრე 
1 220 

48.  ნორჩ ქიმიკოსთა წრე 0,5 220 

49.  ნორჩ ფიზიკოსთა წრე 0,5 220 

50.  ინგლისური ენის  წრე 0,5 220 

51.  გერმანული ენის  წრე 0,5 220 

52.  ნორჩ ჟურნალისტთა წრე 0,5 220 

53.  ტურიზმის წრე 0,75 220 

54.  
ზოგადი უნარ-ჩვევების შემსწავლელთა 

წრე 
0,5 220 

55.  ნორჩ მხატვართა წრე 0,5 220 

შეთანხმებულია: 

ხობის მუნიციპალიტეტის 

      საკრებულოს თავმჯდომარე 

მამუკა ჭოხონელიძე 

დამტკიცებულია: 

ა(ა)იპ  „ხობის მუნიციპალიტეტის 

 განათლების ცენტრის“დირექტორი 

ხათუნა ხორავა 
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56.  ჭადრაკის  წრე 0,5 220 

57.  ნორჩ დიზაინერთა წრე 0,25 240 

58.  საზოგადოებრივი მეცნიერების წრე 0,25 240 

59.  მსოფლიო ხალხთა ცეკვის წრე 0,25 240 

60.  ქართული ხალხური ცეკვების წრე 0,25 240 

61.  ქართული ხალხური ცეკვების წრე 0,25 240 

62.  მნე-მუშა 1 200 

63.  დარაჯი 2 200 

64.  მასწავლებელი 15,5 141,8 

65.  სამეურნეო ნაწილის გამგე 1 200 

66.  სელექციონერი 1 300 

67.  უფროსი მწვრთნელ-მასწავლებელი 6 300 

68.  მწვრთნელ-მასწავლებელი 11 270 

69.  მედდა 2 200 

 

 

2.  განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე. 

3. განკარგულება  შეიძლება  გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით, ხობის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი: ქ.  ხობი 

ცოტნე დადიანის ქ.  N192) 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N29 

2012 წლის 27 აპრილი 

ქ. ხობი 

ხობის მუნიციპალიტეტის ახალი ხიბულის თემში მცხოვრებ ვახტანგ კვირკვაიას და ხეთის თემში 

მცხოვრებ ირაკლი ჩერქეზიას საცხოვრებელი სახლის ტერიტორიის არაკეთილსაიმედო პუნქტად 

გამოცხადების შესახებ 

 

,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის, 

„ვეტერინარიის შესახებ“ საქართველოს კანონისა და „ცხოველთა საკარანტინო წესების 

დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2006 წლის 1 მაისის N2-71 

ბრძანების შესაბამისად: 

1. ხობის მუნიციპალიტეტის ახალი ხიბულისა და ხეთის თემებში დაფიქსირებული ცოფის 

სნეულების შემთხვევებისა და საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორიის 

ექსპერტიზის შედეგად ცხოველებში (ძაღლები) გამოვლენილი ცოფის სნეულების სწრაფი 

ლოკალიზაციისა და ლიკვიდაციის მიზნით, ხობის მუნიციპალიტეტის ახალი ხიბულის თემში 

მცხოვრებ ვახტანგ კვირკვაიას და ხეთის თემში მცხოვრებ ირაკლი ჩერქეზიას საცხოვრებელი 

სახლის ტერიტორია გამოცხადდეს ცოფის მხრივ არაკეთილსაიმედოდ ორი თვის ვადით. 

2. ცოფის სნეულების მხრივ არაკეთილსაიმედო კერაში: 

ა) იკრძალება ძაღლების ქუჩაში და სხვა ადგილებში გამოყვანა, სანადიროდ გაყვანა-გადაყვანა 

შეზღუდვების მოხსნამდე; 

ბ) ცოფით დასენიანებული და სნეულების მხრივ  ყველა საეჭვო ცხოველის დაუყოვნებლივ 

იზოლირება და მათი ლიკვიდაცია გარდა იმ ცხოველისა, რომელმაც დაკბინა, დადორბლა 

ადამიანი ან ცხოველი. ასეთი ცხოველის მიმართ უნდა გატარდეს ღონისძიებანი, რომელიც 

გათვალისწინებულია დასენიანებული ან სნეულებაზე საეჭვო ცხოველის შემთხვევაში; 

გ) ცოფით მკვდარი, დასენიანების გამო მოკლული და დასენიანებაზე საეჭვო ცხოველის ლეში 

ექვემდებარება უტილიზაციას ვეტერინარულ სანიტარიული წესების დაცვით; 

დ) შემჭიდროებულ ვადაში უნდა ჩატარდეს ყველა ჯანმრთელი ძაღლის, კატის და ცოფის 

ამთვისებული ყველა სხვა სახეობის ცხოველის სავალდებულო იძულებითი აცრები განურჩევლად 

იმუნიტეტის ვადისა; 

ე) ცოფით დასენიანებაზე საეჭვო ცხოველების იძულებითი აცრები უნდა ჩატარდეს ვაქცინის 

გამოყენების წესების დარიგების შესაბამისად და აუცილებელია აცრილი ცხოველების მკაცრი 

იზოლირება აცრების დამთავრებიდან 60 დღის განმავლობაში; 

ვ) ცოფიანი და დასენიანების მხრივ საეჭვო ცხოველების მკურნალობა და სნეულების 

საწინააღმდეგოდ აცრა აკრძალულია; 

ზ) ცოფზე აცრილი ცოფით დასენიანებაზე საეჭვო სასოფლო-სამეურნეო და ბეწვიანი 

ცხოველების დაკვლა და დაკლული პროდუქტების გამოყენება დაიშვება ,,საკლავი ცხოველების 

ვეტერინარულ შემოწმებასა და ხორცისა და ხორცპროდუქტების ვეტერინარულ-სანიტარული 

ექსპერტიზის წესების“ შესაბამისად; 

თ) ცოფის მხრივ არაკეთილსაიმედო პუნქტში კლინიკურად ჯანმრთელი ცხოველებისაგან 

მიღებული რძე (ცოფზე აცრილი ცხოველების ჩათვლით) დასაშვებია გამოყენებულ იქნას 

ადამიანის საკვებად 80-85 გრადუსზე 30 წუთიანი პასტერიზაციის, ან 5 წუთიანი დუღილის 

შემდეგ; 

ი) ცოფიანი და სნეულების მხრივ საეჭვო ცხოველების სადგომი, ცხოველების მოვლის საგნები, 

ცხოველების მომვლელი პერსონალის დადორბლილი ტანსაცმელი და სხვა გამონაყოფებით 

დასვრილი საგნები ექვემდებარებიან დეზინფექციას. 
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3. დაევალოს ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობას (გ. ღურწკაია): 

ა) ახალი ხიბულის თემში მცხოვრებ ვახტანგ კვირკვაიას და ხეთის თემში მცხოვრებ ირაკლი 

ჩერქეზიას საცხოვრებელი სახლის მიმდებარე ტერიტორიის  (2-3 კილომეტრის რადიუსში) მყოფი 

ყველა ამთვისებელი ცხოველის სულადობის დადგენის უზრუნველყოფა;  

გ) ახალი ხიბულისა და ხეთის თემების მოსახლეობისთვის ცოფის საწინააღმდეგო 

ღონისძიებებისა და ვაქცინის გამოყენების წესების გაცნობის უზრუნველყოფა; 

დ) გატარებული ღონისძიებების შესახებ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის 

პერიოდულად ინფორმაციის წარდგენა; 

ე) არსებული მდგომარეობიდან გამომდინარე არაკეთილსაიმედო პუნქტად გამოცხადების  

მოხსნის თაობაზე წინადადების წარმოდგენა; 

ვ) ადგილობრივ ბიუჯეტში გასატარებელი ღონისძიებებისთვის აუცილებელი  თანხების 

მოძიება. 

3. დაევალოს შპს „ხობი დასუფთავება და განათებას“ (ნ. წოწონავა): 

ა) ცოფით მკვდარი, დაავადების გამო მოკლული და დაავადებაზე საეჭვო ცხოველების ლეშის 

დაწვა ან უტილიზაცია ვეტერინალურ-სანიტარული წესების დაცვით, სსიპ „სურსათის ეროვნული 

სააგენტოს“ სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონალურ სამმართველოსთან შეთანხმებით; 

ბ) ცოფით დასენიანებული და სნეულების მხრივ  ყველა საეჭვო ცხოველის დაუყოვნებლივ 

იზოლირებისა და მათი ლიკვიდაციისთვის აუცილებელი ღონისძიებების გატარება; 

გ) ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიაწოდოს პერიოდული ინფორმაცია გატარებული 

ღონისძიებების შესახებ. 

4. დაევალოს ა(ა)იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრს“ (შ. 

საბახტარაშვილი): 

ა) ახალი ხიბულისა და ხეთის თემებში აწარმოოს ადამიანთა ჯანმრთელობის მონიტორინგი; 

ბ) ახალი ხიბულისა და ხეთის თემებში განახორციელოს ანტირაბიული ღონისძიებები; 

გ) ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და სსიპ „სურსათის ეროვნული სააგენტოს“ 

სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონალურ სამმართველოს მიაწოდოს პერიოდული ინფორმაცია 

ცხოველთა და ადამიანის ცოფით დაავადების შესახებ. 

5. ეთხოვოს სსიპ „სურსათის ეროვნული სააგენტოს“ სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონალურ 

სამმართველოს, ამთვისებელ ცხოველთა იძულებითი, პროფილაქტიკური ვაქცინაცია, ცოფით 

მკვდარი, დაავადების გამო მოკლული და დაავადებაზე საეჭვო ცხოველების ლეშის დაწვა ან 

უტილიზაცია ვეტერინალურ-სანიტარული წესების დაცვით და ცოფიანი და დაავადებაზე საეჭვო 

ცხოველების სადგომის, დადორბლილი საგნების დეზინფექცია.  

8. არაკეთილსაიმედო ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობა ვალდებულია ცოფიანი და 

სნეულების მხრივ საეჭვო ცხოველების ყველა შემთხვევის შესახებ აცნობოს ხობის 

მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებს და სსიპ „სურსათის 

ეროვნული სააგენტოს“ სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონალურ სამმართველოს. 

10. განკარგულება ძალაში შევიდეს ხელმოწერისთანავე.  

11. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით, ხობის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი: ქ. ხობი, ცოტნე დადიანის ქ. 

N192). 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                             მამუკა ჭოხონელიძე 

 
 

 
 

 

 


