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დადგენილების სათაური გვერდი 

1.  N1 23.01.2014 
„ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების 
შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 30 დეკემბრის N21 
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

5 

2.  N2 27.02.2014 
„ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების 
შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 30 დეკემბრის N21 
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

29 

3.  N3 27.02.2014 
ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სახელმწიფო და ხობის მუნიციპალიტეტის 
საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის 
ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ 

55 

4.  N4 28.03.2014 

„ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის წვევამდელთა, რეზერვისტთა, სამხედრო 
აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის დებულების დამტკიცების 
შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 25 თებერვლის N29 
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

57 

5.  N5 11.04.2014 
„ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების 
შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 30 დეკემბრის N21 
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე  

58 

6.  N6 23.04.2014 
„ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახურის 
დებულების დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 
წლის 25 თებერვლის  N30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

88 

7.  N7 14.07.2014 ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ 90 

8.  N8 16.07.2014 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო-საპროცედურო საკითხთა 
კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ 

154 

9.  N9 16.07.2014 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-სარევიზიო კომისიის დებულების 
დამტკიცების შესახებ 

158 

10.  N10 16.07.2014 ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის 
უფლებათა დაცვის კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ 

162 

11.  N11 16.07.2014 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა კომისიის დებულების 
დამტკიცების შესახებ 

166 

12.  N12 16.07.2014 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკური განვითარების საკითხთა 
კომისიის 
 დებულების დამტკიცების შესახებ 

170 

13.  N13 16.07.2014 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის 
 დებულების დამტკიცების შესახებ 

174 

14.  N14 28.07.2014 
„ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ხობის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 14 ივლისის N7 დადგენილებაში 
ცვლილების შეტანის თაობაზე 

181 

15.  N15 28.07.2014 ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების შესახებ 182 

16.  N16 28.07.2014 
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის დებულების 
დამტკიცების შესახებ 

210 

17.  N17 28.07.2014 
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის დებულების 
დამტკიცების შესახებ 

218 

18.  N18 28.07.2014 
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარებისა და პროგრამების 
მართვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ 

226 

19.  N19 28.07.2014 ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურის, ურბანული განვითარებისა 
და არქიტექტურის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ 

233 
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20.  N20 28.07.2014 
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახურის 
დებულების დამტკიცების შესახებ 

241 

21.  N21 28.07.2014 ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა 
დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ 

246 

22.  N22 28.07.2014 
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და 
სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ 
პირთა საქმეების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ 

253 

23.  N23 28.07.2014 
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის წვევამდელთა, რეზერვისტთა, სამხედრო 
აღრიცხვის, გაწვევის და მობილიზაციის სამსახურის დებულების დამტკიცების 
შესახებ 

259 

24.  N24 28.07.2014 
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახურის 
დებულების დამტკიცების შესახებ 

265 

25.  N25 28.07.2014 
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შიდა აუდიტისა და კონტროლის სამსახურის 
დებულების დამტკიცების შესახებ 

274 

26.  N26 28.07.2014 ხობის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებად დაყოფის შესახებ 281 

27.  N27 28.07.2014 
„ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ფორმისა და აღრიცხვა-
ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ “ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
2011 წლის 10 მაისის N41 დადგენილებაში  ცვლილების შეტანის თაობაზე 

282 

28.  N28 28.07.2014 

„მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული 
ობიექტების მშენებლობის) სანებართვო მოწმობის ფორმის, მათი გამოყენებისა და 
აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის, გამოსაყენებლად უვარგისი სანებართვო მოწმობის 
ფორმების ჩამოწერის აქტის ფორმისა და სანებართვო მოწმობის აღრიცხვის ჟურნალის 
ფორმის დამტკიცების თაობაზე“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 
25 მაისის N18 დადგენილებაში  ცვლილების შეტანის თაობაზე 

284 

29.  N29 08,08,2014 ხობის საპატიო მოქალაქეობის მინიჭების წესის დამტკიცების შესახებ 286 

30.  N30 08,08,2014 
ცოტნე დადიანის სახელობის ჯილდოს შემოღებისა და მინიჭების დებულების 
დამტკიცების თაობაზე 

288 

31.  N31 22,08,2014 
„ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ხობის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 28 ივლისის N15 დადგენილებაში 
ცვლილების შეტანის თაობაზე 

311 

32.  N32 22,08,2014 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და გამგეობის თანამდებობის პირთა და 
საკრებულოს აპარატის და გამგეობის მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების 
ოდენობების განსაზღვრის შესახებ 

313 

33.  N33 29.09.2014 

„ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების 
შესახებ“  
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 30 დეკემბრის N21 
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

314 

34.  N34 29.09.2014 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ზოგიერთ დადგენილებაში ცვლილების 
შეტანის შესახებ 

352 

35.  N35 30.10.2014 
„ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების 
შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 30 დეკემბრის N21 
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

354 

36.  N36 30.10.2014 
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ფორმისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების 
წესის დამტკიცების შესახებ 

382 

37.  N37 30.10.2014 

მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული 
ობიექტების მშენებლობის) სანებართვო მოწმობის ფორმის, მათი გამოყენებისა და 
აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის, გამოსაყენებლად უვარგისი სანებართვო მოწმობის 
ფორმების ჩამოწერის აქტის ფორმისა და სანებართვო მოწმობის აღრიცხვის ჟურნალის 
ფორმის დამტკიცების თაობაზე 

386 

38.  N38 21.11.2014 

ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის საჯარო 
თანამდებობათა დასაკავებელი კონკურსისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის 
მოხელეთა ატესტაციის ჩატარების და საკონკურსო-საატესტაციო მუდმივმოქმედი 
კომისიის საქმიანობის წესის დამტკიცების თაობაზე 

396 

39.  N39 21.11.2014 
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობასა და ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
აპარატში საჯარო თანამდებობათა დასაკავებლად დამატებითი საკვალიფიკაციო 
მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ 

410 
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40.  N40 21.11.2014 
ხობის მუნიციპალიტეტში ავტოსატრანსპორტო საშუალებების  
მოძრაობის რეგულირების შესახებ 

425 

41.  N41 21.11.2014 

„ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურის, ურბანული 
განვითარებისა და არქიტექტურის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“  
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 28 ივლისის N19 დადგენილებაში 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილება N1 

2014 წლის 23 იანვარი 

ქ. ხობი 

„ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“  
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 30 დეკემბრის N21 დადგენილებაში  

ცვლილების შეტანის თაობაზე  
 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე 
მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს 
საბიუჯეტო კოდექსის“ 78-ე მუხლისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს 
კანონის მე-20 მუხლის  შესაბამისად, ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: 

1. 2014  წლის პირველი იანვრის მდგომარეობით ფაქტიური ნაშთი განისაზღვროს 211,8 
ათასი ლარით, მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული ასიგნებებიდან 18,6 ათასი 
ლარი, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 193,2 ათასი ლარი.  

2. 700,0 ათასი ლარით იზრდება ბიუჯეტის შემოსავლები, კერძოდ: 
ა) 700,0 ათასი ლარი შემოსავალი გრანტებიდან, მათ შორის - 700.0 ათასი ლარი - 

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი 
სახსრები; 

3. 112,2 ათასი ლარით მცირდება ბიუჯეტის შემოსავლები, კერძოდ: 
ა) 110,0 ათასი ლარით მცირდება შემოსულობების მუხლი ,,არაფინანსური აქტივების 

კლება“, მათ შორის 110,0 ათასი ლარი - მიწის პრივატიზებიდან შემოსულობა; 
ბ) 2,2 ათასი ლარით მცირდება მუხლი „სხვა შემოსავლები“ მათ შორის - 2,2 ათასი ლარით 

,,მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის“; 
4. 22,4 ათასი ლარით მცირდება  ხობის  მუნიციპალიტეტის  ადგილობრივი  ბიუჯეტი, 

კერძოდ:   
ა) მუხლი: „მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა“. მათ 

შორის  - 10,0 ათასი ლარით ქვეპროგრამის ,,ავადმყოფთა სოციალური დახმარება“ 
(პროგრამული კოდი 06 03 01) ასიგნება, მათ შორის: 10,0 ათასი ლარი - ავადმყოფთა 
საოპერაციო თანხები; 

ბ) 8,4 ათასი ლარით ქვეპროგრამის ,,ომის ვეტერანთა სოციალური უზრუნველყოფის 
ხარჯები“ (პროგრამული კოდი 06 03 03) ასიგნება, მათ შორის: 5,7 ათასი ლარი - საქართველოს 
ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულთა ოჯახების და 2,7 ათასი ლარი - 2008 წლის 
აგვისტოში დაღუპულთა ოჯახების დახმარებების ასიგნებები; 

გ) 2,0 ათასი ლარით ქვეპროგრამის ,,უმწეო კატეგორიაზე სასმელი წყლის ხარჯის 
ანაზღაურება“ (პროგრამული კოდი 06 04) ასიგნება; 

დ) 2,0 ათასი ლარით ქვეპროგრამის ,,ხანძრითა და სტიქიით დაზარალებულთა დახმარება“ 
(პროგრამული კოდი 06 05) ასიგნება; 
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5. გამოთავისუფლებული და შემოსულობების ზრდით მიღებული ასიგნებები 822,0 ათასი 
ლარი მიიმართება შემდეგ ღონისძიებათა დასაფინანსებლად: 

ა) აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების (პროგრამული კოდი 01 00) 
ხარჯებზე 507,4 ათასი ლარი, კერძოდ: 

ა.ა) 3,3 ათასი ლარი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს (პროგრამული კოდი 01 01) ასიგნება, 
აქედან: 3,3 ათასი ლარი მუხლი ,,ოფისის ხარჯები“–ს ასიგნება;  

ა.ბ) 27,0 ათასი ლარი მუნიციპალიტეტის გამგეობის (პროგრამული კოდი 01 02) ასიგნება, 
აქედან: 2,4 ათასი ლარი - მუხლის ,,შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება“ ასიგნება, 20.6 
ათასი ლარი - მუხლის ,,ოფისის ხარჯები“ ასიგნება, 4,0 ათასი ლარი - მუხლის ,,სხვა 
დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი“ ასიგნება; 

ა.გ) 477,1 ათასი ლარი წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და 
სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა (პროგრამული 
კოდი 01 05) ასიგნება, აქედან: 474,8 ათასი ლარი - ცენტრალური ბიუჯეტით, 2,3 ათასი ლარი - 
ადგილობრივი ბიუჯეტით; 

ბ) პრიორიტეტის თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული 
კოდი 02 00)  ასიგნებებზე 2,4 ათასი ლარი, კერძოდ: 

ბ.ა) 2,4 ათასი ლარი პროგრამის ,,საგანგებო სიტუაციების მართვა“ (პროგრამული კოდი 02 
01) ასიგნებაზე, აქედან: 2,4 ათასი ლარი – მუხლის ,,ოფისის ხარჯები“ ასიგნება; 

გ) პრიორიტეტის ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაციის  
709,1  (პროგრამული კოდი 03 00) ასიგნებებზე 185,3 ათასი ლარით, კერძოდ:  

გ.ა) 20,0 ათასი ლარი ქვეპროგრამის ,,მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 
აქტივების რეაბილიტაცია“ (პროგრამული კოდი 03 02 03) ასიგნებაზე, აქედან: 20,0 ათასი 
ლარი - მუხლის ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“ ასიგნება; 

გ.ბ) 165,3 ათასი ლარი პროგრამის ,,მოსახლეობის, მათ შორის მეციტრუსეობის დარგში 
დასაქმებულის, სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა“ (პროგრამული 
კოდი 03 03) ასიგნებაზე, აქედან: 160,5 ათასი ლარი - მეციტრუსეობის დარგში დასაქმებული 
მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის ასიგნება, 4,8 ათასი 
ლარი - ბუნებიდან მტაცებელი ცხოველების ამოღების ასიგნება; 

დ) პრიორიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 
(პროგრამული კოდი 06 00) ასიგნებაზე 43,6 ათასი ლარი, კერძოდ: 

დ.ა) 14,6 ათასი ლარი პროგრამის ,,ხობის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დამატებითი 
ამბულატორიული სამედიცინო დახმარება“ (პროგრამული კოდი 06 02) ასიგნება, აქედან: 14,6 
ათასი ლარი – მუხლის ,,სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება“ ასიგნება; 

დ.ბ) 9,0 ათასი ლარი ქვეპროგრამის ,,ბავშვის შეძენასთან დაკავშირებული ერთჯერადი 
დახმარების ხარჯი“ (პროგრამული კოდი 06 03 06) ასიგნება, აქედან: 9,0 ათასი ლარი - 
მუხლის ,,სოციალური უზრუნველყოფა“ ასიგნება; 

დ.გ) 20,0 ათასი ლარი პროგრამის ,,უმწეოთა ერთჯერადი დახმარება“ (პროგრამული კოდი 
06 04) ასიგნება, აქედან: 20,0 ათასი ლარი - მუხლის ,,სოციალური უზრუნველყოფა“ ასიგნება. 

ე) 83,3 ათასი ლარი მუხლის ,,წინა წელს გამოუყენებელი თანხების დაბრუნება“ 
ასიგნებაზე. 

6. დადგენილების თავი I, თავი, II, თავი III ჩამოყალიბდეს თანდართული ფორმით. 
7. დადგენილება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე. 
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საკრებულოს თავმჯდომარე                                         მამუკა ქარდავა 

 
 
 
 
 

 
„დანართი  

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
2013 წლის 30 დეკემბრის N21  დადგენილებისა 

 

 

თავი I 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი 
 

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი 
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით: 
 

დასახელება 
2012 წლის 

ფაქტი 

2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 
სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 
ფონდებიდან 
გამოყოფილი 
ტრანსფერები 

საკუთარი 
შემოსავლები 

სახელმწიფო 
ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 
გამოყოფილი 
ტრანსფერები 

საკუთარი 
შემოსავლები 

შემოსავლები 8,820.7 8,188.5 2,131.6 6,056.9 6,332.2 700.0 5,632.2 
გადასახადები 5,782.0 5,327.8 0.0 5,327.8 5,000.0 0.0 5,000.0 
გრანტები 2,472.8 2,336.6 2,131.6 205.0 920.0 700.0 220.0 
სხვა შემოსავლები 565.9 524.1 0.0 524.1 412.2 0.0 412.2 

                
ხარჯები 5,666.6 6,811.5 443.7 6,367.8 5,993.0 160.5 5,832.5 

შრომის ანაზღაურება 1,674.0 1,964.0 0.0 1,964.0 1,828.3 0.0 1,828.3 
საქონელი და მომსახურება 807.1 1,510.2 443.7 1,066.5 952.5 0.0 952.5 
ძირითადი კაპიტალის 
მომსახურება  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

პროცენტი 185.7 108.1 0.0 108.1 97.0 0.0 97.0 
სუბსიდიები 2,711.6 2,995.0 0.0 2,995.0 2,749.6 0.0 2,749.6 
გრანტები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
სოციალური 
უზრუნველყოფა 

288.2 234.2 0.0 234.2 205.1 0.0 205.1 

სხვა ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 160.5 160.5 0.0 
                

საოპერაციო სალდო 3,154.1 1,377.0 1,687.9 -310.9 339.2 539.5 -200.3 
                

არაფინანსური აქტივების 
ცვლილება 

2,368.9 2,364.4 1,764.3 600.1 -122.4 0.0 -122.4 

ზრდა  3,499.7 2,667.4 1,764.3 903.1 27.6 0.0 27.6 
კლება 1,130.8 303.0 0.0 303.0 150.0 0.0 150.0 

                
მთლიანი სალდო 785.2 -987.4 -76.5 -911.0 461.6 539.5 -77.9 
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ფინანსური აქტივების 

ცვლილება 
579.4 -1,088.9 -76.4 -1,012.4 -128.5 64.7 -193.2 

ზრდა 837.3 0.0 0.0 0.0 64.7 64.7 0.0 
ვალუტა და დეპოზიტები 837.3 0.0     64.7 64.7   

კლება 257.9 1,088.9 76.4 1,012.4 193.2 0.0 193.2 
ვალუტა და დეპოზიტები 257.9 1,088.9 76.4 1,012.4 193.2   193.2 

                
ვალდებულებების 

ცვლილება 
-205.8 -101.4 0.0 -101.4 -590.1 -474.8 -115.3 

ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
საგარეო 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
საშინაო 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

კლება 205.8 101.4 0.0 101.4 590.1 474.8 115.3 
საგარეო 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
საშინაო 205.8 101.4 0.0 101.4 590.1 474.8 115.3 

                
ბალანსი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 
მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის 

ცვლილება 
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის 

ცვლილება თანდართული რედაქციით: 
 

დასახელება 
2012 წლის 

ფაქტი 

2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 
სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 
ფონდებიდან 
გამოყოფილი 
ტრანსფერები 

საკუთარი 
შემოსავლები 

სახელმწიფო 
ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 
გამოყოფილი 
ტრანსფერები 

საკუთარი 
შემოსავლები 

შემოსულობები 9951.5 8491.5 2131.6 6359.9 6482.2 700.0 5782.2 
შემოსავლები 8820.7 8188.5 2131.6 6056.9 6332.2 700.0 5632.2 
არაფინანსური აქტივების 
კლება 

1130.8 303.0 0.0 303.0 150.0 0.0 150.0 

ფინანსური აქტივების 
კლება (ნაშთის გაკლებით) 

0.0 0.0     0.0 0.0 0.0 

                
გადასახდელები 9372.1 9580.3 2208.0 7372.3 6610.7 635.3 5975.4 

          ხარჯები 5666.6 6811.5 443.7 6367.8 5993.0 160.5 5832.5 
    არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

3499.7 2667.4 1764.3 903.1 27.6 0.0 27.6 

ვალდებულებების კლება 205.8 101.4 0.0 101.4 590.1 474.8 115.3 
ნაშთის ცვლილება 579.400 -1088.800 -76.400 -1012.400 -128.500 64.700 -193.200 

 
              

 
მუხლი 3. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 6332.2 ათასი ლარის 

ოდენობით, თანდართული რედაქციით: 
 
 

დასახელება 
2012 წლის 

ფაქტი 
2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა 

სულ მათ შორის სულ მათ შორის 
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სახელმწიფო 
ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 
გამოყოფილი 
ტრანსფერები 

საკუთარი 
შემოსავლები 

სახელმწიფო 
ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 
გამოყოფილი 
ტრანსფერები 

საკუთარი 
შემოსავლები 

        შემოსავლები 8,820.7 8,188.5 2,131.6 6,056.9 6,332.2 700.0 5,632.2 
გადასახადები 5,782.0 5,327.8 0.0 5,327.8 5,000.0 0.0 5,000.0 
გრანტები 2,472.8 2,336.6 2,131.6 205.0 920.0 700.0 220.0 
სხვა შემოსავლები 565.9 524.1 0.0 524.1 412.2 0.0 412.2 

 
 

მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 5000.0 ათასი ლარის 

ოდენობით, თანდართული რედაქციით: 
 

დასახელება კოდი 
2012 

წლის 
ფაქტი 

2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 
სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 
ფონდებიდან 
გამოყოფილი 
ტრანსფერები 

საკუთარი 
შემოსავლე

ბი 

სახელმწიფო 
ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 
გამოყოფილი 
ტრანსფერები 

საკუთარი 
შემოსავლე

ბი 

გადასახადები 11 5,782.0 5,327.8 0.0 5,327.8 5,000.0 0.0 5,000.0 
საშემოსავლო გადასახადი                 

ქონების გადასახადი 113 5,782.0 5,327.8 0.0 5,327.8 5,000.0 0.0 5,000.0 
საქართველოს საწარმოთა 
ქონებაზე (გარდა მიწისა)         

113111 
4,387.8 3,295.0   3,295.0 3,198.0   3,198.0 

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე 
(გარდა მიწისა) 

113113 
6.0 5.0 0.0 5.0 2.0 0.0 2.0 

ეკონომიკური 
საქმიანობისთვის 
გამოყენებულ ქონებაზე 

1131131 
2.1 5.0   5.0 2.0   2.0 

არაეკონომიკური 
საქმიანობისთვის 
გამოყენებულ უძრავ 
ქოენბაზე 

1131132 

3.9 0.0     0.0     
სასოფლო-სამეურნეო 
დანიშნულების მიწაზე                                

113114 
202.4 250.0 0.0 250.0 220.0 0.0 220.0 

ფიზიკურ პირებიდან 1131141 106.3 90.0   90.0 100.0   100.0 
იურიდიულ პირებიდან 1131142 96.1 160.0   160.0 120.0   120.0 
არასასოფლო-სამეურნეო 
დანიშნულების მიწაზე                                            

113115 
1,185.8 1,777.8 0.0 1,777.8 1,580.0 0.0 1,580.0 

ფიზიკურ პირებიდან 1131151 43.8 5.0   5.0 10.0   10.0 
იურიდიულ პირებიდან 1131152 1,142.0 1,772.8   1,772.8 1,570.0   1,570.0 
სხვა გადასახადები 
ქონებაზე 

1136 
  0.0     0.0     

სხვა გადასახადები 116   0.0     0.0     

 
მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 920.0 ათასი ლარით, 

თანდართული რედაქციით: 
 

დასახელება 
2012 წლის 

ფაქტი 
2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა 

სულ მათ შორის სულ მათ შორის 
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სახელმწიფო 
ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 
გამოყოფილი 
ტრანსფერები 

საკუთარი 
შემოსავლები 

სახელმწიფო 
ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 
გამოყოფილი 
ტრანსფერები 

საკუთარი 
შემოსავლები 

გრანტები 2,472.8 2,336.6 2,131.6 205.0 920.0 700.0 220.0 
საერთაშორისო 
ორგანიზაციებიდან და სხვა 
ქვეყნის მთავრობიდან 
მიღებული გრანტები 

0.0 0.0     0.0     

აჭარის ავტონომიური 
რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან 
გამოყოფილი ტრანსფერი 

0.0 0.0     0.0     

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 
გამოყოფილი ტრანსფერი 

2,472.8 2,336.6 2,131.6 205.0 920.0 700.0 220.0 

ბიუჯეტით 
გათვალისწინებული 
ტრანსფერები 

199.4 205.0 0.0 205.0 220.0 0.0 220.0 

მიზნობრივი ტრანსფერი 
დელეგირებული 
უფლებამოსილების 
განსახორციელებლად 

199.4 205.0   205.0 220.0   220.0 

ფონდებიდან გამოყოფილი 
ტრანსფერები 

2,273.4 2,131.6 2,131.6 0.0 700.0 700.0 0.0 

სულ რეგიონებში 
განსახორციელებელი 
პროექტების ფონდი  

982.3 1,248.8 1,248.8   700.0 700.0   

სოფლის მხარდაჭერის 
პროგრამა 

875.1 882.8 882.8   0.0     

პრეზიდენტის სარეზერვო 
ფონდი 

400.0 0.0     0.0     

მთავრობის სარეზერვო 
ფონდი 

16.0 0.0     0.0     

  
მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 412,2 ათასი ლარით, 

თანდართული რედაქციით: 
 

დასახელება კოდი 
2012 

წლის 
ფაქტი 

2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 
სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 
ფონდებიდან 
გამოყოფილი 
ტრანსფერები 

საკუთარი 
შემოსავლები 

სახელმწიფო 
ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 
გამოყოფილი 
ტრანსფერები 

საკუთარი 
შემოსავლები 

სხვა შემოსავლები 14 565.9 524.1 0.0 524.1 412.2 0.0 412.2 
შემოსავლები 
საკუთრებიდან 

141 112.3 124.0 0.0 124.0 112.8 0.0 112.8 

პროცენტები 1411   0.0     0.0     
დივიდენდები 1412   0.0     0.0     
რენტა 1415 112.3 124.0 0.0 124.0 112.8 0.0 112.8 

მოსაკრებელი 
ბუნებრივი 
რესურსებით 
სარგებლობისათვის                      

14151 112.3 90.5   90.5 112.8   112.8 
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შემოსავალი 
მიწის იჯარიდან და 
მართვაში 
(უზურფრუქტი, 
ქირავნობა და სხვა) 

მ ნ 

14154   33.5   33.5 0.0     

საქონლისა და 
მომსახურების 
რეალიზაცია 

142 210.2 210.1 0.0 210.1 89.4 0.0 89.4 

ადმინისტრაციული 
მოსაკრებლები და 
გადასახდელები 

1422 
70.7 26.8 0.0 26.8 47.8 0.0 47.8 

სანებართვო 
მოსაკრებელი 

14223 17.5 5.0   5.0 6.1   6.1 

სამხედრო 
სავალდებულო 
სამსახურის 
გადავადების 
მოსაკრებელი 

142212 0.4 0.0     0.0     

ადგილობრივი 
მოსაკრებელი 
დასახლებული 
ტერიტორიის 
დასუფთავებისათვის  

142214 52.8 21.8   21.8 22.5   22.5 

სხვა 
არაკლასიფიცირებულ
ი მოსაკრებელი  

142299   0.0     19.2   19.2 

არასაბაზრო წესით 
გაყიდული საქონელი 
და მომსახურება 

1423 139.5 183.3 0.0 183.3 41.6 0.0 41.6 

შემოსავლები 
საქონლის 
რეალიზაციიდან 

14231   0.0     0.0     

შემოსავლები 
მომსახურების 
გაწევიდან 

14232 139.5 183.3   183.3 41.6   41.6 

ჯარიმები, სანქციები 
და საურავები  

143 213.3 190.0   190.0 210.0   210.0 

ნებაყოფლობითი 
ტრანსფერები, 
გრანტების გარეშე 

144 30.0 0.0     0.0     

შერეული და სხვა 
არაკლასიფიცირებულ
ი შემოსავლები 

145 0.1 0.0     0.0     

 
მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 5993.0 ათასი ლარით, 

თანდართული რედაქციით: 
 
 

დასახელება 2012 წლის 
ფაქტიური 

2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 
სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 
ფონდებიდან 
გამოყოფილი 
ტრანსფერები 

საკუთარი 
შემოსავლები 

სახელმწიფო 
ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 
გამოყოფილი 
ტრანსფერები 

საკუთარი 
შემოსავლები 

11 



ხარჯები 5,666.6 6,811.5 443.7 6,367.8 5,993.0 160.5 5,832.5 
შრომის ანაზღაურება 1,674.0 1,964.0 0.0 1,964.0 1,828.3 0.0 1,828.3 
საქონელი და მომსახურება 807.1 1,510.2 443.7 1,066.5 952.5 0.0 952.5 
ძირითადი კაპიტალის 
მომსახურება 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

პროცენტი 185.7 108.1 0.0 108.1 97.0 0.0 97.0 
სუბსიდიები 2,711.6 2,995.0 0.0 2,995.0 2,749.6 0.0 2,749.6 
გრანტები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
სოციალური უზრუნველყოფა 288.2 234.2 0.0 234.2 205.1 0.0 205.1 
სხვა ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 160.5 160.5 0.0 

არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

3,499.7 2,667.4 1,764.3 903.1 27.6 0.0 27.6 

ძირითადი აქტივები  3,499.7 2,667.4 1,764.3 903.1 27.6 0.0 27.6 
ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
საშინაო  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
საგარეო  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
ვალდებულებების კლება  205.8 101.4 0.0 101.4 590.1 474.8 115.3 
საშინაო  205.8 101.4 0.0 101.4 590.1 474.8 115.3 
საგარეო  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 
მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება, მათ 

შორის: 
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 27.6 

ათასი ლარით, თანდართული რედაქციით: 
 

დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა 

არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,499.7 2,667.4 27.6 

 
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 150.0 

ათასი ლარით, თანდართული რედაქციით: 
 

დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა 

არაფინანსური აქტივების კლება 1,130.8 303.0 150.0 
ძირითადი აქტივები 48.0 0.0 0.0 
არაწარმოებული აქტივები 1,082.8 303.0 150.0 
მიწა 1,082.8 303.0 150.0 

 
მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის 

ფუნქციონალური კლასიფიკაცია 
 
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების 

ზრდის ფუნქციონალურ ჭრილში თანდართული ფორმით: 
 

ცი
ო

ნ
ალ

უ
რ

ი 
 

დასახელება 
2012 წლის 

ფაქტი 
2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა 

სულ მათ შორის სულ მათ შორის 
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სახელმწიფო 
ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 
გამოყოფილი 
ტრანსფერები 

საკუთარი 
შემოსავლ

ები 

სახელმწიფო 
ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 
გამოყოფილი 
ტრანსფერებ

ი 

საკუთარი 
შემოსავლები 

701 
საერთო დანიშნულების 

სახელმწიფო მომსახურება 
2,207.3     2,664.0     0.0     2,664.0     2,249.4     0.0     2,249.4     

7011 

აღმასრულებელი და 
წარმომადგენლობითი 
ორგანოების საქმიანობის 
უზრუნველყოფა, ფინანსური და 
ფისკალური საქმიანობა, საგარეო 
ურთიერთობები 

2,010.1     2,555.9     0.0     2,555.9     2,152.4     0.0     2,152.4     

70111 

აღმასრულებელი და 
წარმომადგენლობითი 
ორგანოების საქმიანობის 
უზრუნველყოფა 

1,940.3     2,464.9     0.0     2,464.9     2,081.4     0.0     2,081.4     

70112 
ფინანსური და ფისკალური 
საქმიანობა 

69.8     91.0     0.0     91.0     71.0     0.0     71.0     

7016 
ვალთან დაკავშირებული 
ოპერაციები  

185.7     108.1     0.0     108.1     97.0     0.0     97.0     

7018 

სხვა არაკლასიფიცირებული 
საქმიანობა საერთო 
დანიშნულების სახელმწიფო 
მომსახურებაში 

11.5     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     

702 თავდაცვა 96.3     113.1     0.0     113.1     108.1     0.0     108.1     

703 
საზოგადოებრივი წესრიგი და 
უსაფრთხოება 

512.2     692.8     250.0     442.8     410.7     0.0     410.7     

7031 
პოლიციის სამსახური და 
სახელმწიფო დაცვა 

138.3     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     

7032 ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა 373.9     692.8     250.0     442.8     410.7     0.0     410.7     

7033 
სასამართლოები და 
პროკურატურა 

0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     

7034 
სასჯელაღსრულების 
დაწესებულებები 

0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     

704 ეკონომიკური საქმიანობა 2,382.8     1,352.1     1,287.3     64.8     185.3     160.5     24.8     

7042 
სოფლის მეურნეობა, სატყეო 
მეურნეობა, მეთევზეობა და 
მონადირეობა 

1,069.4     931.8     897.0     34.8     165.3     160.5     4.8     

70421 სოფლის მეურნეობა 1,069.4     931.8     897.0     34.8     165.3     160.5     4.8     
7045 ტრანსპორტი 1,313.4     420.3     390.3     30.0     20.0     0.0     20.0     

70451 
საავტომობილო ტრანსპორტი და 
გზები 

1,313.4     420.3     390.3     30.0     20.0     0.0     20.0     

705 გარემოს დაცვა 812.0     887.5     135.8     751.7     501.1     0.0     501.1     

7051 
ნარჩენების შეგროვება, 
გადამუშავება და განადგურება 

0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     

7052 ჩამდინარე წყლების მართვა 223.7     165.4     35.8     129.6     0.0     0.0     0.0     

7053 
გარემოს დაბინძურების 
წინააღმდეგ ბრძოლა 

588.3     722.1     100.0     622.1     501.1     0.0     501.1     

706 
საბინაო-კომუნალური 

მეურნეობა 
645.0     1,066.9     531.1     535.8     30.0     0.0     30.0     

7063 წყალმომარაგება 147.1     24.5     19.5     5.0     10.0     0.0     10.0     
7064 გარე განათება 0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     

7066 
სხვა არაკლასიფიცირებული 
საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ 
მეურნეობაში 

497.9     1,042.4     511.6     530.8     20.0     0.0     20.0     

707 ჯანმრთელობის დაცვა 125.9     110.5     0.0     110.5     119.5     0.0     119.5     
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7072 ამბულატორიული მომსახურება 46.8     19.0     0.0     19.0     14.6     0.0     14.6     

70724 
საშუალო სამედიცინო 
პერსონალის მომსახურება 

46.8     19.0     0.0     19.0     14.6     0.0     14.6     

7074 
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის 
მომსახურება 

79.1     91.5     0.0     91.5     104.9     0.0     104.9     

708 
დასვენება, კულტურა და 

რელიგია 
962.0     1,026.4     0.0     1,026.4     882.8     0.0     882.8     

7081 
მომსახურება დასვენებისა და 
სპორტის სფეროში 

442.3     470.8     0.0     470.8     426.0     0.0     426.0     

7082 
მომსახურება კულტურის 
სფეროში 

462.1     492.8     0.0     492.8     403.2     0.0     403.2     

7083 
ტელერადიომაუწყებლობა და 
საგამომცემლო საქმიანობა 

43.8     47.4     0.0     47.4     35.8     0.0     35.8     

7084 
რელიგიური და სხვა სახის 
საზოგადოებრივი საქმიანობა 

13.8     15.4     0.0     15.4     17.8     0.0     17.8     

709 განათლება 1,051.1     1,241.0     3.8     1,237.2     1,240.0     0.0     1,240.0     
7091 სკოლამდელი აღზრდა 644.0     836.7     3.8     832.9     892.4     0.0     892.4     
7092 ზოგადი განათლება 49.3     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     

70923 საშუალო ზოგადი განათლება 49.3     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     
7093 პროფესიული განათლება 84.3     94.7     0.0     94.7     80.7     0.0     80.7     

7098 
სხვა არაკლასიფიცირებული 
საქმიანობა განათლების სფეროში 

273.5     309.6     0.0     309.6     266.9     0.0     266.9     

710 სოციალური დაცვა 371.7     324.6     0.0     324.6     293.7     0.0     293.7     

7101 
ავადმყოფთა და შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირთა 
სოციალური დაცვა 

129.0     70.0     0.0     70.0     45.6     0.0     45.6     

71011 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 129.0     70.0     0.0     70.0     45.6     0.0     45.6     

7104 
ოჯახებისა და ბავშვების 
სოციალური დაცვა 

131.2     100.0     0.0     100.0     113.8     0.0     113.8     

7105 უმუშევართა სოციალური დაცვა 0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     
7106 საცხოვრებლით უზრუნველყოფა 0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     

7107 
სოციალური გაუცხოების 
საკითხები, რომლებიც არ 
ექვემდებარება კლასიფიკაციას 

86.1     91.6     0.0     91.6     88.6     0.0     88.6     

7109 
სხვა არაკლასიფიცირებული 
საქმიანობა სოციალური დაცვის 
სფეროში 

25.4     63.0     0.0     63.0     45.7     0.0     45.7     

  სულ 9,166.3     9,478.9     2,208.0     7,270.9     6,020.6     160.5     5,860.1     

 
მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 461.6 ათასი ლარით. 
 

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 0 -ით. 
2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0 -ით. 
 

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ზრდა 0-ით. 
2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 590,1 ათასი 
ლარით. 
 

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი 
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების 

მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 70.0 ათასი ლარის 
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ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის 
გადაწყვეტილებების შესაბამისად. 

 

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 
დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 

გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 220.0 ათასი ლარი მიიმართოს: 
ა) ,,საზოგადოებრივი ჯამრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული 

უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 104.9 ათასი ლარი; 
ბ) ,,სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და ,,სამხედრო 

სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული 
უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 108,1 ათასი ლარი; 

გ) ,,სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის 
უკვდავყოფის შესახებ“ და ,,საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით 
გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული 
უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 7,0 ათასი ლარი; 

 

მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა 
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების 

განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და 
საქრთველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. 

 
თავი II 

 
ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები 

 
მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები 
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00) 
საგანგებო სიტუაციების (ხანძარი, წყალდიდობა, მეწყერი, ავტოსატრანსპორტო 

შემთხვევები და სხვა ბუნებრივი და ტექნოლოგიური ხასიათის სტიქიური უბედურებები) 
სალიკვიდაციოდ პრევენციის მიზნით აუცილებელია სახანძრო დაცვისა და სამაშველო 
სამსახურის პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. 
ხანძრის ჩაქრობისა და სამაშველო ღონისძიებების მაღალპროფესიული 
უზრუველყოფისათვის პირადი შემადგელობის ტექნიკური და პროფესიული მომზადების 
სრულყოფა. თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელსეწყობის მიზნით 
მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის, წვევამდელთა 
სამედიცინო შემოწმებისა და ტრანსპორტირების ღონისძიებები. 

ა) საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01) 
პროგრამის მიზანია საგანგებო სიტუაციების სამსახურის ქმედითუნარიანობის ამაღლება, 

სამაშველო–საავარიო ტექნიკით უზრუნველყოფა, ხანძრების დროს მატერიალურ 
ფასეულობათა გადარჩენის პროცენტული მაჩვენებლების ზრდა, ხანძრის გამომწვევი 
მიზეზების შესწავლა და ხანძარსაწინააღმდეგო ღონისძიებების გატარება, პირადი 
შემადგენლობის კანონით გათვალისწინებული სოციალური და სამართლებრივი უფლების 
დაცვა. 

ბ) ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03) 
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პროგრამით ხორციელდება მოქალაქეთა სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანა, წვევამდელთა 
ჯამრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე 
ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. 

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული 
კოდი 03 00) 

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს 
მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება 
ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში 
გაგრძელდება ქალაქში მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების, 
ასფალტის საფარიანი გზების მოვლა–შენახვა, ტროტუარების რეაბილიტაცია, ქალაქის 
სკვერებისა და პარკების,  ქუჩებისა და მოედნების დასუფთავების ღონისძიებები, გარე 
განათების მოვლა-შენახვა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და 
რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული 
ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან 
დაკავშირებული ხარჯები. 

ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა 
(პროგრამული კოდი 03 01) 

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: 
ა.ა) გზების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01 01) 
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების 

რეაბილიტაცია, ასფალტის საფარიანი გზების მოვლა–შენახვა. 
ბ) კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 
(პროგრამული კოდი 03 02) 
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: 
ბ.ა) მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და განათება (პროგრამული კოდი 03 02 01) 
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქ. ხობის ტერიტორიის ყოველდღიური 

დაგვა–დასუფთავება და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა, ნაგავსაყრელი პოლიგონის 
გამართული ფუნქციონირება, განხორციელდება გარე განათების არსებული ქსელის 
ექსპლოატაცია და ახალი ქსელების მოწყობა. 

ბ.ბ) წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02) 
ქვეპროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება წყლის სისტემების ექსპლოატაცია, სოფელ 

ყულევში სასმელი წყლის შეზიდვა. 
ბ.გ) მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული აქტივების რეაბილიტაცია (პროგრამული 

კოდი 03 02 03) 
აღნიშნული პროგრამის მიხედვით განხორციელდება ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული 

მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა, სახურავების 
რეაბილიტაცია, ქალაქის ცენტრის კეთილმოწყობა. 

ბ.დ)  საკანალიზაციო სისტემების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 
(პროგრამული კოდი 03 02 04) 

რეაბილიტაცია ჩაუტარდება და მოეწყობა სანიაღვრე არხები. 
გ)  მოსახლეობის, მათ შორის მეციტრუსეობის დარგში დასაქმებულის, სოციალური 

მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 03 03) 
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პროგრამის ფარგლებში იწარმოებს მოსახლეობის მიერ ჩაბარებულ ყოველ კილოგრამ 
სტანდარტულ ციტრუსზე დამატებით 0,15 ლარის გადახდა, ამავე პროგრამით მოხდება 
ბუნებიდან სათანადო ნებართვით მტაცებელი ცხოველების ამოღება. 

3.  განათლება (პროგრამული კოდი 04 00) 
ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის განათლების ცენტრი"-ს მეშვეობით მუნიციპალიტეტი ახორციელებს 

სკოლისგარეშე მუშაობის ორგანიზებას მომავალ თაობასთან, ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის 
პროფესიული სწავლების ცენტრი"–ს მეშვეობით ხორციელდება ახალგაზრდობის პროფორიენტაციის 
პროგრამა. დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი არის სკოლამდელი განათლება, 
რაც თვითმმართველი ერთეულის უფლებამოსილებას განეკუთვნება და შესაბამისად ერთ–ერთ 
პრიორიტეტს წარმოადგენს.  

ა)  სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01) 
მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი 

სააღმზრდელო გაერთიანება“, რომელიც აერთიანებს 30 საბავშვო ბაღს, სადაც განათლებას 
იღებს 1092-მდე ბავშვი. ხორციელდება ღონისძიებები საბავშვო ბაღების 
ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსებაზე, მათ რეაბილიტაციაზე და 
მატერიალურ–ტექნიკური ბაზის განახლებაზე. 

 
ბ) მოსწავლე–ახალგაზრდობის კლასგარეშე და სკოლის გარეშე მუშაობის ხელშეწყობის 

პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 03) 
ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის განათლების ცენტრი"-ს მეშვეობით მუნიციპალიტეტი 

ახორციელებს სკოლისგარეშე მუშაობის ორგანიზებას მომავალ თაობასთან, ხორციელდება 
სასწავლო–აღმზრდელობითი პროცესების და მასობრივი მუშაობის საინფორმაციო 
მეთოდური უზრუნველყოფა, სხვადასხვა სახის სასწავლო, შემეცნებითი, სახელოვნებო 
კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა, ტურების, ფესტივალების მოწყობა და ნიჭიერ 
მოზარდთა გამოვლენა. ინტელექტუალური, სახელოვნებო, სასპორტო და სხვა 
მიმართულებებით ჩამოყალიბებული სექციებისა და ჯგუფების მუშაობის უზრუნველყოფა.  

გ) პროფესიული სწავლება (პროგრამული კოდი 04 04) 
ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის პროფესიული სწავლების ცენტრი"–ს მეშვეობით 

ხორციელდება ახალგაზრდობის პროფორიენტაციის პროგრამა. 
4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული 

კოდი 05 00) 
მუნიციპალიტეტი ამ პროგრამის მეშვეობით ახდენს სხვადასხვა კულტურული 

ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, ახორციელებს კულტურულ, სპორტულ და სხვა 
ღონისძიებებს, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობ და სანახაობრივ 
ღონისძიებებს. ხელს უწყობს საზოგადოებაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას, 
წარმატებული სპოტსმენების წახალისებას, ნიჭიერ ბავშვებისა და ახალგაზრდების 
სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენაში. პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია 
სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებების დაფინანსება. იზრდება ჩატარებილი კულტურული 
ღონისძიებების რაოდენობა და ახალგაზრდობის ჩართულობა კულტურულ ღონისძიებებში. 
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ისტორიული ძეგლების მონიტორინგი, საჭირო 
შემთხვევაში არქეოლოგიური კუთხით სადაზვერვო სამუშაოების წარმოებისათვის.  

ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01) 
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: 
ა.ა) სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 01) 
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ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის მასშტაბით სპორტის 
სხვადასხვა სახეობებში ტურნირების ჩატარება, სპორტში ახალგაზრდების ჩართულობის 
გაზრდა, სპორტის სახეობების პოპულარიზაცია და განვითარების ხელშეწყობა. 

ა.ბ) ხობის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი ,,კოლხეთის" ხელშეწყობის 
ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 01 02) 

ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი ,,კოლხეთი“–ს სუბსიდირება, 
უზრუნველყოფს სპორტის უმნიშვნელოვანესი სახეობის ფეხბურთის პოპულარიზაციას და 
გუნდის მომზადებას საქართველოს ჩემპიონატში მონაწილეობისათვის. 

ა.გ) სტადიონების მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვის ხარჯები (პროგრამული 
კოდი 05 01 03) 

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ქალაქსა და სოფლებში არსებული მარტივი 
ტიპის მოედნების ექპლოატაცია და რეაბილიტაცია. 

ა.დ)  ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 04) 
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფეხბურთის განვითარების ხელსეწყობის მიზნით 

ფუნქციონირებს ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა“, სადაც 11 ასაკობრივ 
ჯგუფებში გაერთიანებულია 216 ბავშვი, სკოლის გუნდები მონაწილეობას იღებენ 
სამეგრელოს, იმერეთისა და გურიის რეგიონების ტურნირებში. 

ბ)  კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02) 
მუნიციპალიტეტის კულტურულინ ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში 

ხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე 
განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო 
დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.  

ბ.ა) კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 01) 
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის კულტურის 

ცენტრი“, რომელიც აერთიანებს 13 ბიბლიოთეკას, 3 მუზეუმს, 7 სასოფლო კლუბსა და 3 
კულტურის სახლს. ცენტრი ხელს უწყობს ქართული ფოლკლორის განვითარებას, ატარებს 
სხვადასხვა კულტურულ ღონისძიებებს და უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის 
შემოქმედებითი კოლექტივების მონაწილეობას სხვადასხვა ღონისძიებებში და ხალხური 
შემოქმედების ნაწარმოებების გამოფენას. 

ბ.ბ) ძეგლთა დაცვის ხარჯები (პროგრამული კოდი 05 02 02) 
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ისტორიული ძეგლების მონიტორინგი, საჭირო 

შემთხვევაში არქეოლოგიური კუთხით სადაზვერვო სამუშაოების წარმოებისათვის, წარმოებს 
გამოფენების ორგანიზება. 

ბ.გ) კულტურული მემკვიდრეობის ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 
02 03) 

ქვეპროგრამის ფარგლებში ტარდება ხობის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-
ახალგაზრდობის მონაწილეობით ადგილობრივი ფოლკლორის, ხალხური ტრადიციების 
გამოვლენისა და პოპულარიზაციის მიზნით კონკურსები, გათვალისწინებულია მოეწყოს 
მეგრული ფოლკლორისა  და რეწვის საღამო. 

ბ.დ) ტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა (პროგრამული კოდი 05 02 
04) 

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი სუბსიდირებას უწევს შ.პ.ს. ,,ხობის მოამბე“–
ს, რითაც ხელი ეწყობა მოსახლეობისათვის ინფორმაციის მიწოდებას მუნიციპალიტეტსა და 
ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებზე. 
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გ) ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03) 
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სხვადასხვა ღონისძიებები, მხარეთმცოდნეობის 

კუთხით ლაშქრობების მოწყობა, ახალგაზრდული დღეების გამართვა, ექსკურსიების 
მოწყობა, ახალგაზრდობისათვის სხვადასხვა თემატურ საკითხებზე შეხვედრების მოწყობა, 
რაც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდობის ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ 
საქმიანობასა და მის განვითარებაში. 

დ)  რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 04) 
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ხობის ხარების დედათა მონასტრის ფინასური 

მხარდაჭერა. 
5. მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული 

კოდი 06 00) 
მოსახლეობის ჯამრთელობის დაცვის ხელსეწყობა და მათი სოციალური დაცვა 

მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი 
არსებული რესურსების ფარგლებში ახორციელებს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის 
სხვადსხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას, ერთიანი სახერლმწიფო 
პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯამრთელობის დაცვის მიზნით 
ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება. 

ა)  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01) 
პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის 

ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული 
ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ: 

გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლის ღონისძიებები (პირველადი 
ეპიდკვლევის განხორციელება; ეპიდსაწიინაღმდეგო ღონისძიებების დაგეგმვა; დაავადებების 
პირველადი ღონისძიებები; ლაბორატორიული სინჯის აღება.) 

იმუნიპროფილაქტიკის დაგეგმვა, განხორციელება, საინფორმაციო სისტემის უზრუნველყოფა 
(იმუნოპროფილაქტიკის მონაცემთა რუტინული დამუშავება, ანალიზი, შეფასება, დაზუსტება და 
ანგარიშგებადადგენილი წესის მიხედვით. ვაქცინაციათა, სხვა ასაცრელი მასალის და ცივი ჯაჭვის 
ინვენტარის საჭიროების განსაზღვრა მუნიციპალიტეტისათვის დადგენილი წესის მიხედვით. 

იმუნოპროფილაქტიკის ლოჯისტიკის უზრუნველყოფა (ვაქცინათა, სხვა ასაცრელი მასალის 1 თვის 
მარაგის შექმნა მუნიციპალიტეტში; (ვაქცინათა, სხვა ასაცრელი მასალის მიღება, რეგისტრაცია, გაცემა 
მუნიციპალიტეტის პჯდ დაწესებულებებისათვის დადგენილი წესის მიხედვით; ,,ცივი ჯაჭვის" 
ფუნქციონირების უზრუნველყოფა; 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამტანების ფაუნის გავრცელების შესწავლა/დადგენა 
(წყალსატევების პასპორტიზაცია დადგენილი წესის მიხედვით და გადამტანების არსებობის დაგენა 
სეზონის განმავლობაში. 

პრევენციული და კონტროლის ღონისძიებები (წყალსატევებში გამბუზიის გავრცელება 
ყოველწლიურად და ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებების გატარება, მათ შორის გადამტანების 
წინააღმდეგ ბრძოლა.) 

პარაზიტული დაავადებების პირველადი ეპიდკვლევა (მალარიის სკრინინგული კვლევა კერებში 
და კერის გარშემო; სხვა პარაზიტული და ჰელმინთური დაავადებების სკრინინგული კვლევა. 

დაავადებების დიაგნოსტიკა, პროფილაქტიკური მკურნალობა (მალარიის დიაგნოსტიკა, 
პროფილაქტიკური მკურნალობა; სხვა პარაზიტული დაავადებების დიგნოსტიკა, რეკომენდაციების 
მიწოდება). 

სანიტარული ღონისძიებები (საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო საგანმანათლებლო-
სააღმზრდელო დაწესებულებებსი სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, 
პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 
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საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარული ნორმების დაცვის 
ზედამხედველობა. 

ბ) მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 03) 
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის 

სხვადასხვა ფენებისათვის სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას, კანონმდებლობით 
გათვალისწინებული სარიატულო მომსახურების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და 
სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის 
გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სტიქიით დაზარალებულთა 
დახმარებასა და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს. 

ბ.ა) ავადმყოფთა სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 01) 
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სოციალურად შეჭირვებული ადამიანებისათვის 

ფაქტიური საოპერაციო ხარჯების 50 %-ის დაფარვა, არამუმეტეს 2000 ლარისა, ასევე დიალეზით 
დაავადებულთაბ სატრანსპორტო ხარჯების დაფარვა, მუნიციპალიტეტის საკრებულოზე 
დამტკიცებული წესის შესაბამისად. 

ბ.ბ) სარიტუალო მომსახურება (ომის ვეტერანთა და დევნილთა დაკრძალვის ხარჯები) 
(პროგრამული კოდი 06 03 02) 

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ომის ვეტერანთა და დევნილთა დაღუპვის შემთხვევაში 
სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა. 

ბ.გ) ომის ვეტერანთა სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯები (9 მაისის ერთჯერადი დახმარება) 
(პროგრამული კოდი 06 03 03) 

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია დახმარება მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებზე, 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოზე დამტკიცებული წესის შესაბამისად. 

ბ.დ) მრავალშვილიანი ოჯახებისა (4 შვილი და მეტი), დედ-მამით ობოლი ბავშვების და 100 წელს 
გადაცილებულთა ერთჯერადი დახმარების ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 03 04) 

ქვეპროგრამის ფარგლებში  დახმარება ეწევა 4 და მეტი შვილზე 85 ოჯახს, 100 წელზე უხნესს 7 
პიროვნებას, მუნიციპალიტეტის საკრებულოზე დამტკიცებული წესის შესაბამისად. 

ბ.ე)  უმწეოთა სასადილო და ხანდაზმულთა ბინაზე მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 03 05) 
ქვეპროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი“–ს 

სუბსიდიის მოცულობა შეადგენს 88.6 ათას ლარს. სასადილო ემსახურება 120 ბენეფიციარს, 
ხოლო ბინაზე მომსახურება ეწევა 90-მდე მარტოხელას. 

ბ.ვ)   ბავშვის შეძენასთან დაკავშირებული ერთჯერადი დახმარების ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 
03 06) 

ქვეპროგრამის ფარგლებში გამოყოფილია სულ 36.0 ათასი ლარი, ერთ ბავშვის შეძენისას გაიცემა 
ერთჯერადი დახმარება 100 ლარი, ხოლო ყოველ მესამე და ზევით შვილზე 300 ლარი. 

ბ.ზ)  უმწეო კატეგორიაზე სასმელი წყლის ხარჯის ანაზღაურება (პროგრამული კოდი 06 03 07) 
ქვეპროგრამის ფარგლებში 0-57000 სარეიტინგო ქულის მქონეთ ეწევა დახმარება, რაც 

მოიცავს 130-მდე ოჯახს, რომელთა სულადობა 600-მდეა, გამოყოფილია 2014 წელს 6.0 ათასი 
ლარი. 

გ)  უმწეოთა ერთჯერადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 04) 
ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება ეწევა სოციალურად შეჭირვებულ ადამიანებს 

ერთჯერადად 50-200 ლარის ფარგლებში,  2014 წელს გამოყოფილია 55.0 ათასი ლარი, 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოზე დამტკიცებული წესის შესაბამისად. 

დ) ხანძრითა და სტიქიით დაზარალებულთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 05) 
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება გაიცემა ერთჯერადად, 

სტიქიური მოვლენებითა და ხანძრით დაზარებული მოსახლეობის სოციალური 
დაცვისათვის, გასაცემი თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 3000 ლარს და გაიცემა 
ერთჯერადად, მუნიციპალიტეტის საკრებულოზე დამტკიცებული წესის შესაბამისად. 
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თავი III 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები 
 

მუხლი 17. ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები 
განისაზრვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის 

მიხედვით თანდართული რედაქციით: 
 

 

პრ
ო

გრ
ამ

უ
ლ

ი 
კო

დ
ი 

დასახელება 2012 წლის 
ფაქტიური 

2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 
სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 
ფონდებიდან 
გამოყოფილი 
ტრანსფერები 

საკუთარი 
შემოსავლ

ები 

სახელმწიფო 
ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 
გამოყოფილი 
ტრანსფერები 

საკუთარი 
შემოსავლე

ბი 

  ხობის მუნიციპალიტეტი 9,372.1 9,580.3 2,208.0 7,372.3 6,610.7 635.3 5,975.4 
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 206.0 221.0 0.0 221.0 221.0 0.0 221.0 
  ხარჯები 5,666.6 6,811.5 443.7 6,367.8 5,993.0 160.5 5,832.5 
  შრომის ანაზღაურება 1,674.0 1,964.0 0.0 1,964.0 1,828.3 0.0 1,828.3 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

3,499.7 2,667.4 1,764.3 903.1 27.6 0.0 27.6 

  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  205.8 101.4 0.0 101.4 590.1 474.8 115.3 

01 00 

 წარმომადგენლობითი და 
აღმასრულებელი ორგანოების 

დაფინანსება 
2,413.1 2,765.4 0.0 2,765.4 2,839.5 474.8 2,364.7 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 156.0 162.0 0.0 162.0 162.0 0.0 162.0 
  ხარჯები 2,103.7 2,465.8 0.0 2,465.8 2,244.5 0.0 2,244.5 
  შრომის ანაზღაურება 1,364.5 1,565.1 0.0 1,565.1 1,459.9 0.0 1,459.9 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

103.6 198.2 0.0 198.2 4.9 0.0 4.9 

  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  205.8 101.4 0.0 101.4 590.1 474.8 115.3 

01 01 
ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო 
442.9 511.9 0.0 511.9 484.6 0.0 484.6 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 25.0 28.0   28.0 25.0   25.0 
  ხარჯები 371.4 503.6 0.0 503.6 484.6 0.0 484.6 
  შრომის ანაზღაურება 263.0 344.9 0.0 344.9 335.9 0.0 335.9 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

71.5 8.3 0.0 8.3 0.0 0.0 0.0 

  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

01 02 
 ხობის მუნიციპალიტეტის 

გამგეობა 
1,497.4 1,953.0 0.0 1,953.0 1,596.8 0.0 1,596.8 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 131.0 134.0   134.0 137.0   137.0 
  ხარჯები 1,465.3 1,763.1 0.0 1,763.1 1,591.9 0.0 1,591.9 
  შრომის ანაზღაურება 1,101.5 1,220.2 0.0 1,220.2 1,124.0 0.0 1,124.0 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

32.1 189.9 0.0 189.9 4.9 0.0 4.9 

  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

01 03 სარეზერვო ფონდი 69.8 90.0 0.0 90.0 70.0 0.0 70.0 
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  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 69.8 90.0 0.0 90.0 70.0 0.0 70.0 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

01 04 საბანკო მომსახურების ხარჯი 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

01 05 

წინა წლებში წარმოქმნილი 
ვალდებულებების დაფარვა და 

სასამართლოს 
გადაწყვეტილებების 

აღსრულების ფინანსური 
უზრუნველყოფა 

391.5 209.5 0.0 209.5 687.1 474.8 212.3 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 185.7 108.1 0.0 108.1 97.0 0.0 97.0 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  205.8 101.4 0.0 101.4 590.1 474.8 115.3 

01 06 
მაჟორიტარი დეპუტატის 

მომსახურების ხარჯი 
11.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 11.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
02 

00 

თავდაცვა, საზოგადოებრივი 
წესრიგი და უსაფრთხოება 

608.5 805.9 250.0 555.9 518.8 0.0 518.8 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 50.0 59.0 0.0 59.0 59.0 0.0 59.0 
  ხარჯები 478.5 542.3 0.0 542.3 516.1 0.0 516.1 
  შრომის ანაზღაურება 309.5 398.9 0.0 398.9 368.4 0.0 368.4 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

130.0 263.6 250.0 13.6 2.7 0.0 2.7 

  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

02 01 
საგანგებო სიტუაციების 

მართვა 
373.9 692.8 250.0 442.8 410.7 0.0 410.7 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 42.0 51.0   51.0 51.0   51.0 
  ხარჯები 306.8 430.5 0.0 430.5 408.6 0.0 408.6 
  შრომის ანაზღაურება 251.8 336.7 0.0 336.7 310.9 0.0 310.9 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

67.1 262.3 250.0 12.3 2.1 0.0 2.1 

  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
02 

02 

საზოგადოებრივი წესრიგისა 
და უსაფრთხოების ხელშეწყობა 

138.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 77.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

61.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

02 03 

ქვეყნის 
თავდაცვისუნარიანობის 
ამაღლების ხელშეწყობა 

96.3 113.1 0.0 113.1 108.1 0.0 108.1 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 8.0 8.0   8.0 8.0   8.0 
  ხარჯები 94.7 111.8 0.0 111.8 107.5 0.0 107.5 
  შრომის ანაზღაურება 57.7 62.2 0.0 62.2 57.5 0.0 57.5 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

1.6 1.3 0.0 1.3 0.6 0.0 0.6 

  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

03 00 

ინფრასტრუქტურის 
მშენებლობა, რეაბილიტაცია და 

ექსპლოატაცია  
3,839.8 3,306.5 1,954.2 1,352.3 716.4 160.5 555.9 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ხარჯები 613.9 1,105.6 443.7 661.9 696.4 160.5 535.9 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

3,225.9 2,200.9 1,510.5 690.4 20.0 0.0 20.0 

  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

03 01 

საგზაო ინფრასტრუქტურის 
მშენებლობა, რეაბილიტაცია და 

მოვლა შენახვა (გზები და 
ხიდები) 

1,313.4 420.3 390.3 30.0 20.0 0.0 20.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ხარჯები 29.7 30.0 0.0 30.0 20.0 0.0 20.0 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

1,283.7 390.3 390.3 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

03 01 

01 

გზების მშენებლობა, 
რეაბილიტაცია და მოვლა-

შენახვა  
1,297.7 420.3 390.3 30.0 20.0 0.0 20.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 29.7 30.0 0.0 30.0 20.0 0.0 20.0 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

1,268.0 390.3 390.3 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

03 01 

02 

ხიდების, ხიდ-ბოგირების 
მშენებლობა, რეაბილიტაცია და 

მოვლა-შენახვა 
15.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

15.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

03 02 

კომუნალური 
ინფრასტრუქტურის 

მშენებლობა-რეაბილიტაცია და 
ექსპლოატაცია 

1,457.0 1,954.4 666.9 1,287.5 531.1 0.0 531.1 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ხარჯები 584.2 627.1 0.0 627.1 511.1 0.0 511.1 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

872.8 1,327.3 666.9 660.4 20.0 0.0 20.0 
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  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

03 02 

01 

მუნიციპალიტეტის 
დასუფთავება და განათება 

588.3 722.1 100.0 622.1 501.1 0.0 501.1 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 584.2 622.1 0.0 622.1 501.1 0.0 501.1 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

4.1 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

03 02 

02 

წყლის სისტემის 
რეაბილიტაცია და 

ექსპლოატაცია 
147.1 24.5 19.5 5.0 10.0 0.0 10.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 0.0 5.0 0.0 5.0 10.0 0.0 10.0 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

147.1 19.5 19.5 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

03 02 

03  

მუნიციპალიტეტის 
საკუთრებაში არსებული 

აქტივების რეაბილიტაცია 
497.9 1,042.4 511.6 530.8 20.0 0.0 20.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

497.9 1,042.4 511.6 530.8 20.0 0.0 20.0 

  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

03 02 

04  

სანიაღვრე არხების მშენებლობა 
რეაბილიტაცია და 

ექსპლოატაცია 
223.7 165.4 35.8 129.6 0.0 0.0 0.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

223.7 165.4 35.8 129.6 0.0 0.0 0.0 

  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

03 02 

05  

საკანალიზაციო სისტემების 
მშენებლობა რეაბილიტაცია და 

ექსპლოატაცია 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

03 03 

მოსახლეობის, მათ შორის 
მეციტრუსეობის დარგში 

დასაქმებულის, სოციალური 
მდგომარეობის გაუმჯობესების 

ხელშეწყობა 

0.0 14.8 10.0 4.8 165.3 160.5 4.8 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 0.0 14.8 10.0 4.8 165.3 160.5 4.8 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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03 04 

სარწყავი არხებისა და 
ნაპირსამაგრი ჯებირების 

მშენებლობა-რეაბილიტაცია 
171.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

171.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

03 05 
სოფლის მხარდაჭერის 

პროგრამა 
898.3 917.0 887.0 30.0 0.0 0.0 0.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 0.0 433.7 433.7 0.0 0.0 0.0 0.0 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

898.3 483.3 453.3 30.0 0.0 0.0 0.0 

  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
04 

00 
განათლება 1,051.1 1,241.0 3.8 1,237.2 1,240.0 0.0 1,240.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ხარჯები 1,021.6 1,236.3 0.0 1,236.3 1,240.0 0.0 1,240.0 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

29.5 4.7 3.8 0.9 0.0 0.0 0.0 

  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

04 01 
სკოლამდელი განათლების 

დაფინანსება 
644.0 836.7 3.8 832.9 892.4 0.0 892.4 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 622.8 832.0 0.0 832.0 892.4 0.0 892.4 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

21.2 4.7 3.8 0.9 0.0 0.0 0.0 

  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
04 

02 
საჯარო სკოლების დაფინანსება 49.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 41.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

8.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

04 03 

ა(ა)იპ ,,ხობის 
მუნიციპალიტეტის 

განათლების ცენტრი" 
273.5 309.6 0.0 309.6 266.9 0.0 266.9 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 273.5 309.6 0.0 309.6 266.9 0.0 266.9 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
04 

04 
პროფესიული განათლება 84.3 94.7 0.0 94.7 80.7 0.0 80.7 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 84.3 94.7 0.0 94.7 80.7 0.0 80.7 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
04 05   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

05 00 

კულტურა, რელიგია 
ახალგაზრდული და 

სპორტული ღონისძიებები 
962.0 1,026.4 0.0 1,026.4 882.8 0.0 882.8 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ხარჯები 956.6 1,026.4 0.0 1,026.4 882.8 0.0 882.8 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

5.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

05 01 
სპორტის განვითარების 

ხელშეწყობა 
442.3 470.8 0.0 470.8 426.0 0.0 426.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ხარჯები 442.3 470.8 0.0 470.8 426.0 0.0 426.0 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

05 01 

01 

სპორტული ღონისძიებების 
დაფინანსება 

18.5 27.8 0.0 27.8 20.0 0.0 20.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 18.5 27.8 0.0 27.8 20.0 0.0 20.0 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

05 01 

02 

ხობის მუნიციპალიტეტის 
საფეხბურთო კლუბი 

,,კოლხეთის" ხელშეწყობის 
ღონისძიებები 

326.6 324.7 0.0 324.7 292.5 0.0 292.5 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 326.6 324.7 0.0 324.7 292.5 0.0 292.5 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

05 01 

03 

სტადიონების მშენებლობა 
რეაბილიტაცია და მოვლა-

შენახვის ხარჯები 
14.7 15.0 0.0 15.0 15.0 0.0 15.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 14.7 15.0 0.0 15.0 15.0 0.0 15.0 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

05 01 

04 

ფეხბურთის განვითარების 
ხელშეწყობა 

82.5 103.3 0.0 103.3 98.5 0.0 98.5 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 82.5 103.3 0.0 103.3 98.5 0.0 98.5 
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  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

05 02 
კულტურის განვითარების 

ხელშეწყობა 
505.9 540.2 0.0 540.2 439.0 0.0 439.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ხარჯები 500.5 540.2 0.0 540.2 439.0 0.0 439.0 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

5.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

05 02 

01 
 კულტურის ცენტრი 451.6 459.1 0.0 459.1 388.2 0.0 388.2 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 446.2 459.1 0.0 459.1 388.2 0.0 388.2 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

5.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

05 02 

02 
ძეგლთა დაცვის ხარჯები 10.1 31.7 0.0 31.7 10.0 0.0 10.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 10.1 31.7 0.0 31.7 10.0 0.0 10.0 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

05 02 

03 

კულტურული მემკვიდრეობის 
ღონისძიებების დაფინანსება 

0.4 2.0 0.0 2.0 5.0 0.0 5.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 0.4 2.0 0.0 2.0 5.0 0.0 5.0 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

05 02 

04 

ტელერადიო მაუწყებლობა და 
საგამომცემლო საქმიანობა 

43.8 47.4 0.0 47.4 35.8 0.0 35.8 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 43.8 47.4 0.0 47.4 35.8 0.0 35.8 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

05 03 
ახალგაზრდული პროგრამების 

დაფინანსება 
12.2 13.0 0.0 13.0 13.0 0.0 13.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 12.2 13.0 0.0 13.0 13.0 0.0 13.0 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

05 04 
რელიგიური ორგანიზაციების 

ხელშეწყობა 
1.6 2.4 0.0 2.4 4.8 0.0 4.8 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 1.6 2.4 0.0 2.4 4.8 0.0 4.8 
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  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

06 

00 

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა 
დაცვა და  სოციალური 

უზრუნველყოფა 
497.6 435.1 0.0 435.1 413.2 0.0 413.2 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ხარჯები 492.3 435.1 0.0 435.1 413.2 0.0 413.2 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

06 01 
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის 

მომსახურება 
79.1 91.5 0.0 91.5 104.9 0.0 104.9 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 79.1 91.5 0.0 91.5 104.9 0.0 104.9 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

06 

02 

ხობის მუნიციპალიტეტის 
მოსახლეობის დამატებითი 

ამბულატორიული სამედიცინო 
დახმარების პროგრამა 

46.8 19.0 0.0 19.0 14.6 0.0 14.6 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 46.8 19.0 0.0 19.0 14.6 0.0 14.6 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

06 03 
მოსახლეობის სოციალური 

უზრუნველყოფა 
274.2 234.6 0.0 234.6 208.7 0.0 208.7 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ხარჯები 268.9 234.6 0.0 234.6 208.7 0.0 208.7 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

06 03 

01 

ავადმყოფთა სოციალური 
დახმარება 

129.0 70.0 0.0 70.0 45.6 0.0 45.6 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 129.0 70.0 0.0 70.0 45.6 0.0 45.6 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

06 03 

02 

სარიტუალო მომსახურება 
(ომის ვეტერანთა და 

დევნილთა დაკრძალვის 
ხარჯები) 

2.6 5.0 0.0 5.0 7.0 0.0 7.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 2.6 5.0 0.0 5.0 7.0 0.0 7.0 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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06 03 

03 

ომის ვეტერანთა სოციალური 
უზრუნველყოფის ხარჯები (9 

მაისის ერთჯერადი დახმარება) 
6.9 10.0 0.0 10.0 2.7 0.0 2.7 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 6.9 10.0 0.0 10.0 2.7 0.0 2.7 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

06 03 

04 

მრავალშვილიანი ოჯახებისა (4 
შვილი და მეტი), დედ-მამით 

ობოლი ბავშვების და 100 წელს 
გადაცილებულთა ერთჯერადი 

დახმარების ხარჯი 

12.9 15.0 0.0 15.0 13.8 0.0 13.8 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 12.9 15.0 0.0 15.0 13.8 0.0 13.8 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

06 03 

05 

უმწეოთა სასადილო და 
ხანდაზმულთა ბინაზე 

მომსახურება 
86.1 91.6 0.0 91.6 88.6 0.0 88.6 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 80.8 91.6 0.0 91.6 88.6 0.0 88.6 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

06 03 

06 

 ბავშვის შეძენასთან 
დაკავშირებული ერთჯერადი 

დახმარების ხარჯი 
29.8 35.0 0.0 35.0 45.0 0.0 45.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 29.8 35.0 0.0 35.0 45.0 0.0 45.0 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

06 03 

07 

უმწეო კატეგორიაზე სასმელი 
წყლის ხარჯის ანაზღაურება 

6.9 8.0 0.0 8.0 6.0 0.0 6.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 6.9 8.0 0.0 8.0 6.0 0.0 6.0 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
06 

04 

 უმწეოთა ერთჯერადი 
დახმარება 

88.5 50.0 0.0 50.0 55.0 0.0 55.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 88.5 50.0 0.0 50.0 55.0 0.0 55.0 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

06 05 
ხანძრითა და სტიქიით 

დაზარალებულთა დახმარება 
9.0 40.0 0.0 40.0 30.0 0.0 30.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     

29 



  ხარჯები 9.0 40.0 0.0 40.0 30.0 0.0 30.0 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
 

დადგენილება N2 
 

2014 წლის 27 თებერვალი 
 

ქ. ხობი 
 

„ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“  
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 30 დეკემბრის N21 დადგენილებაში  

ცვლილების შეტანის თაობაზე  
 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე 
მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს 
საბიუჯეტო კოდექსის“ 78-ე მუხლის, საქართველოს კანონის ,,საქართველოს 2014 წლის 
სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“  და საქართველოს კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ 
მე-20 მუხლის შესაბამისად, ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: 

1. „ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების 
შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 30 დეკემბრის N21 
დადგენილებაში („საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე“, ვებგვერდი, 31/12/2013წ. 
სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.106.016099) შეტანილ იქნეს შემდეგი 
ცვლილება: 

ა) 26,0 ათასი ლარით იზრდება ბიუჯეტის შემოსავლები, კერძოდ: 
ა.ა) 15,3 ათასი ლარი შემოსავალი მუხლიდან ,,ადგილობრივი მოსაკრებელი 

დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის“; 
ა.ბ) 10,7 ათასი ლარი შემოსავალი მუხლიდან ,,ძირითადი აქტივების რეალიზაცია“;  
ბ) „ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნების 

გადანაწილების წესის დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 
წლის 12 ივლისის N5 დადგენილების შესაბამისად, ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის 
დამტკიცებულ ბიუჯეტში ხობის  მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანებებით მხარჯავი 
დაწესებულებებისთვის ადგილობრივი ბიუჯეტით გამოყოფილ ასიგნებებში ეკონომიკური 
კლასიფიკაციის მუხლებს  შორის განხორციელებულია შემდეგი გადანაწილებები: 

ბ.ა) „ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივ ბიუჯეტში ცვლილების შეტანის 
შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2014 წლის 27 იანვრის N20 ბრძანებით 
მიღებულ იქნა ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის 
განვითარების სამსახურის წინადადება (მოხსენებითი ბარათი N10/69 17.01.2014 წ.) და 
პრიორიტეტებისა და გადაუდებელი აუცილებლობის გათვალისწინებით, „საქართველოს 
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი 
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ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 13 
იანვრის N34 განკარგულებით ხობის მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი 76,3 ათასი 
ლარის ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივ ბიუჯეტში ასახვის მიზნით, 
ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივ ბიუჯეტში განხორციელდა შემდეგი 
ცვლილება: 

ბ.ა.ა) გადიდდა ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივ ბიუჯეტში 
შემოსავლები „გრანტებიდან“ (საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების 
ფონდიდან) 76,3 ათასი ლარით (სამოცდათექვსმეტი ათას სამასი ლარი); 

ბ.ა.ბ) შემოსავლების ზრდის თანხების მთლიანი მოცულობა – 76,3 ათასი ლარი მიიმართა 
პრიორიტეტის - ,,ინფრასტრუქტურის მშენებლობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლოატაციის“ 
მუხლის „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ ასიგნებაზე, კერძოდ: პროგრამის „კომუნალური 
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია“ ქვეპროგრამის 
„მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული აქტივების რეაბილიტაცია“ ასიგნებაზე. 

ბ.ბ) ,,ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით შპს „ხობი 
დასუფთავება და განათებასთვის“ დამტკიცებული ასიგნებების ეკონომიკური 
კლასიფიკაციის მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის 
გამგებლის 2014 წლის 3 თებერვლის N32 ბრძანებით შპს „ხობი დასუფთავება და 
განათებასთვის“ ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით 
დამტკიცებულ ასიგნებებში 12,0 ათასი ლარით შემცირდა ,,საქონელი და მომსახურება“-ს 
მუხლის ,,სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება“ ასიგნება და 12,0 ათასი ლარით 
გადიდდა მუხლის ,,შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება“ ასიგნება; 

ბ.გ) ,,ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ 
პროგრამაში „სპორტის განვითარების ხელშეწყობა“, ქვეპროგრამის „სპორტული 
ღონისძიებების დაფინანსება“ ასიგნებების ღონისძიებებს შორის გადანაწილების შესახებ“ 
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2014 წლის 13 თებერვლის N43 ბრძანებით ხობის 
მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ პროგრამაში 
„სპორტის განვითარების ხელშეწყობა“, „სპორტული ღონისძიებების დაფინანსების“ 
ქვეპროგრამის ასიგნებებში 0,5 ათასი ლარით შემცირდა მსოფლიოს, ევროპისა და 
საერთაშორისო ტურნირების გამარჯვებული და პრიზიორი სპორტსმენების დაჯილდოვების 
ასიგნება და 0,5 ათასი ლარი მიმართულ იქნა ლელოში ხობის მუნიციპალიტეტის 
პირველობის ასიგნებაზე. 

ბ.დ) ,,ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით ა(ა)იპ „ხობის 
მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბ „კოლხეთისთვის“ დამტკიცებული ასიგნებების 
ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის 
მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2014 წლის 17 თებერვლის N46 ბრძანებით ა(ა)იპ „ხობის 
მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბ „კოლხეთისთვის“ ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 
წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 4,2 ათასი ლარით შემცირდა 
მუხლის ,,შრომის ანაზღაურება“ ასიგნება და 4,2 ათასი ლარით გადიდდა ,,საქონელი და 
მომსახურება“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,შტატგარეშე მომუშავეთა 
ანაზღაურება“ ასიგნება. 

ბ.ე) ,,ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით  ა(ა)იპ „ხობის 
მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანებისთვის“ დამტკიცებული 
ასიგნებების ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის 
მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2014 წლის 17 თებერვლის N47 ბრძანებით ა(ა)იპ „ხობის 
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მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანებისთვის“ ხობის 
მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 0,18 
ათასი ლარით შემცირდა ,,საქონელი და მომსახურება“–ს მუხლის ,,კვების ხარჯები“ ასიგნება 
და 0,18 ათასი ლარით გადიდდა ,,საქონელი და მომსახურება“–ს ,,ოფისის ხარჯები“-ს 
ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,ოფისის ხარჯი, რომელიც არ არის 
კლასიფიცირებული“ ასიგნება. 

გ) შემოსულობების ზრდით მიღებული ასიგნებები 26,0 ათასი ლარი მიიმართება შემდეგ 
ღონისძიებათა დასაფინანსებლად: 

გ.ა) აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების (პროგრამული კოდი 01 00) 
ხარჯებზე 16,0 ათასი ლარი, კერძოდ: 

გ.ა.ა) 16,0 ათასი ლარი მუნიციპალიტეტის გამგეობის (პროგრამული კოდი 01 02) 
ასიგნებას, აქედან: 12,0 ათასი ლარი - მუხლის ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“ ასიგნება; 4,0 
ათასი ლარი - ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,სხვა 
დანარჩენი საქონელი და მომსახურება“  ასიგნება; 

გ.ბ) პრიორიტეტის ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაციის  
(პროგრამული კოდი 03 00) ასიგნებებზე 10,0 ათასი ლარით, კერძოდ:  

გ.ბ.ა) 10,0 ათასი ლარი პროგრამა ,,კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-
რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია“ ქვეპროგრამის ,,მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და 
განათება“ (პროგრამული კოდი 03 02 01) ასიგნებაზე, აქედან: 10,0 ათასი ლარი - შპს ,,ხობი 
დასუფთავება და განათება“-ს სუბსიდია. 

2. დადგენილების თავი I, თავი, II, თავი III დანართები ჩამოყალიბდეს თანახმად 
დანართისა. 

3. დადგენილება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე. 
 
 
 
 
 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                         მამუკა ქარდავა 
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„დანართი  
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2013 წლის 30 დეკემბრის N21  დადგენილებისა 
 
 

თავი I 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი 
 

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი 
 
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით: 
 
 

დასახელება 
2012 წლის 

ფაქტი 

2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 
სახელმწ

იფო 
ბიუჯეტ

ის 
ფონდები

დან 
გამოყოფ

ილი 
ტრანსფე

რები 

საკუთარი 
შემოსავლები 

სახელმწ
იფო 

ბიუჯეტ
ის 

ფონდები
დან 

გამოყოფ
ილი 

ტრანსფე
რები 

საკუთარი 
შემოსავლები 

შემოსავლები 8,820.7 8,188.5 2,131.6 6,056.9 6,423.8 776.3 5,647.5 
გადასახადები 5,782.0 5,327.8 0.0 5,327.8 5,000.0 0.0 5,000.0 
გრანტები 2,472.8 2,336.6 2,131.6 205.0 996.3 776.3 220.0 
სხვა შემოსავლები 565.9 524.1 0.0 524.1 427.5 0.0 427.5 

                
ხარჯები 5,666.6 6,811.5 443.7 6,367.8 6,007.0 160.5 5,846.5 

შრომის ანაზღაურება 1,674.0 1,964.0 0.0 1,964.0 1,828.3 0.0 1,828.3 
საქონელი და მომსახურება 807.1 1,510.2 443.7 1,066.5 956.5 0.0 956.5 
ძირითადი კაპიტალის 

მომსახურება  
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

პროცენტი 185.7 108.1 0.0 108.1 97.0 0.0 97.0 
სუბსიდიები 2,711.6 2,995.0 0.0 2,995.0 2,759.6 0.0 2,759.6 
გრანტები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
სოციალური 

უზრუნველყოფა 
288.2 234.2 0.0 234.2 205.1 0.0 205.1 

სხვა ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 160.5 160.5 0.0 
                

საოპერაციო სალდო 3,154.1 1,377.0 1,687.9 -310.9 416.8 615.8 -199.0 
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მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის 
ცვლილება 

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის 
ცვლილება თანდართული რედაქციით: 
 

დასახელება 
2012 წლის 

ფაქტი 

2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 
სახელმწ

იფო 
ბიუჯეტ

ის 
ფონდები

დან 
გამოყოფ

ილი 
ტრანსფე

რები 

საკუთარი 
შემოსავლები 

სახელმწი
ფო 

ბიუჯეტის 
ფონდები

დან 
გამოყოფი

ლი 
ტრანსფერ

ები 

საკუთარი 
შემოსავლები 

შემოსულობები 9951.5 8491.5 2131.6 6359.9 6584.5 776.3 5808.2 
შემოსავლები 8820.7 8188.5 2131.6 6056.9 6423.8 776.3 5647.5 
არაფინანსური აქტივების 
კლება 

1130.8 303.0 0.0 303.0 160.7 0.0 160.7 

ფინანსური აქტივების კლება 
(ნაშთის გაკლებით) 

0.0 0.0     0.0 0.0 0.0 

                
გადასახდელები 9372.1 9580.3 2208.0 7372.3 6713.0 711.6 6001.4 
  ხარჯები 5666.6 6811.5 443.7 6367.8 6007.0 160.5 5846.5 
 არაფინანსური აქტივების 3499.7 2667.4 1764.3 903.1 115.9 76.3 39.6 

                
არაფინანსური აქტივების 
ცვლილება 

2,368.9 2,364.4 1,764.3 600.1 -44.8 76.3 -121.1 

ზრდა  3,499.7 2,667.4 1,764.3 903.1 115.9 76.3 39.6 
კლება 1,130.8 303.0 0.0 303.0 160.7 0.0 160.7 

                
მთლიანი სალდო 785.2 -987.4 -76.5 -911.0 461.6 539.5 -77.9 

                
ფინანსური აქტივების 
ცვლილება 

579.4 -1,088.9 -76.4 -1,012.4 -128.5 64.7 -193.2 

ზრდა 837.3 0.0 0.0 0.0 64.7 64.7 0.0 
ვალუტა და 

დეპოზიტები 
837.3 0.0     64.7 64.7   

კლება 257.9 1,088.9 76.4 1,012.4 193.2 0.0 193.2 
ვალუტა და 

დეპოზიტები 
257.9 1,088.9 76.4 1,012.4 193.2   193.2 

                
ვალდებულებების ცვლილება -205.8 -101.4 0.0 -101.4 -590.1 -474.8 -115.3 

ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
საგარეო 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
საშინაო 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

კლება 205.8 101.4 0.0 101.4 590.1 474.8 115.3 
საგარეო 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
საშინაო 205.8 101.4 0.0 101.4 590.1 474.8 115.3 

                
ბალანსი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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ზრდა 
ვალდებულებების კლება 205.8 101.4 0.0 101.4 590.1 474.8 115.3 

ნაშთის ცვლილება 579.400 -
1088.800 -76.400 -1012.400 

-
128.50

0 
64.700 -193.200 

 
 
 

 
მუხლი 3. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 6423.8 ათასი ლარის 

ოდენობით, თანდართული რედაქციით: 
 
 

დასახელება 
2012 წლის 

ფაქტი 

2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 

სახელმწ
იფო 

ბიუჯეტ
ის 

ფონდები
დან 

გამოყოფ
ილი 

ტრანსფე
რები 

საკუთარი 
შემოსავლები 

სახელმწი
ფო 

ბიუჯეტი
ს 

ფონდები
დან 

გამოყოფი
ლი 

ტრანსფერ
ები 

საკუთარი 
შემოსავლები 

შემოსავლები 8,820.7 8,188.5 2,131.6 6,056.9 6,423.8 776.3 5,647.5 

გადასახადები 5,782.0 5,327.8 0.0 5,327.8 5,000.0 0.0 5,000.0 

გრანტები 2,472.8 2,336.6 2,131.6 205.0 996.3 776.3 220.0 

სხვა შემოსავლები 565.9 524.1 0.0 524.1 427.5 0.0 427.5 

 
მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 5000.0 ათასი ლარის 

ოდენობით, თანდართული რედაქციით: 
 

 

დასახელება კოდი 
2012 

წლის 
ფაქტი 

2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 
სახელმწ

იფო 
ბიუჯეტ

ის 
ფონდები

დან 
გამოყოფ

ილი 
ტრანსფე

საკუთარი 
შემოსავლ

ები 

სახელმწი
ფო 

ბიუჯეტი
ს 

ფონდები
დან 

გამოყოფი
ლი 

ტრანსფერ

საკუთარი 
შემოსავლები 
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რები ები 
გადასახადები 11 5,782.0 5,327.8 0.0 5,327.8 5,000.0 0.0 5,000.0 
საშემოსავლო გადასახადი                 
ქონების გადასახადი 113 5,782.0 5,327.8 0.0 5,327.8 5,000.0 0.0 5,000.0 
საქართველოს საწარმოთა 
ქონებაზე (გარდა მიწისა)         

113111 
4,387.8 3,295.0   3,295.0 3,198.0   3,198.0 

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე 
(გარდა მიწისა) 

113113 
6.0 5.0 0.0 5.0 2.0 0.0 2.0 

ეკონომიკური 
საქმიანობისთვის 
გამოყენებულ ქონებაზე 

113113
1 

2.1 5.0   5.0 2.0   2.0 
არაეკონომიკური 
საქმიანობისთვის 
გამოყენებულ უძრავ 
ქოენბაზე 

113113
2 

3.9 0.0     0.0     
სასოფლო-სამეურნეო 
დანიშნულების მიწაზე                                

113114 
202.4 250.0 0.0 250.0 220.0 0.0 220.0 

ფიზიკურ პირებიდან 
113114
1 106.3 90.0   90.0 100.0   100.0 

იურიდიულ პირებიდან 
113114
2 96.1 160.0   160.0 120.0   120.0 

არასასოფლო-სამეურნეო 
დანიშნულების მიწაზე                                            

113115 
1,185.8 1,777.8 0.0 1,777.8 1,580.0 0.0 1,580.0 

ფიზიკურ პირებიდან 
113115
1 43.8 5.0   5.0 10.0   10.0 

იურიდიულ პირებიდან 
113115
2 1,142.0 1,772.8   1,772.8 1,570.0   1,570.0 

სხვა გადასახადები 
ქონებაზე 

1136 
  0.0     0.0     

სხვა გადასახადები 116   0.0     0.0     

 
მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 996.3 ათასი ლარით, 

თანდართული რედაქციით: 
 
 

დასახელება 
2012 

წლის 
ფაქტი 

2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 
სახელმწ

იფო 
ბიუჯეტ

ის 
ფონდები

დან 
გამოყოფ

ილი 
ტრანსფე

რები 

საკუთარი 
შემოსავლ

ები 

სახელმწი
ფო 

ბიუჯეტი
ს 

ფონდები
დან 

გამოყოფი
ლი 

ტრანსფერ
ები 

საკუთარი 
შემოსავლები 

გრანტები 2,472.8 2,336.6 2,131.6 205.0 996.3 776.3 220.0 
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან 
და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან 
მიღებული გრანტები 

0.0 0.0     0.0     

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 
ბიუჯეტიდან გამოყოფილი 
ტრანსფერი 

0.0 0.0     0.0     

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 2,472.8 2,336.6 2,131.6 205.0 996.3 776.3 220.0 
37 



გამოყოფილი ტრანსფერი 
ბიუჯეტით გათვალისწინებული 
ტრანსფერები 199.4 205.0 0.0 205.0 220.0 0.0 220.0 
გათანაბრებითი ტრანსფერი 0.0 0.0     0.0     
მიზნობრივი ტრანსფერი 
დელეგირებული უფლებამოსილების 
განსახორციელებლად 199.4 205.0   205.0 220.0   220.0 
ინფრასტრუქტურის 

განვითარებისათვის და სხვა 
მიმდინარე ღონისძიებების 
დასაფინანსებლად   0.0 0.0     0.0     
ფონდებიდან გამოყოფილი 

ტრანსფერები 2,273.4 2,131.6 2,131.6 0.0 776.3 776.3 0.0 
სულ რეგიონებში 

განსახორციელებელი პროექტების 
ფონდი  982.3 1,248.8 1,248.8   776.3 776.3   
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 875.1 882.8 882.8   0.0     
პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი 400.0 0.0     0.0     
მთავრობის სარეზერვო ფონდი 16.0 0.0     0.0     
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო 

ფონდი 0.0 0.0     0.0     
  

 
მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 427.5 ათასი ლარით, 

თანდართული რედაქციით: 
 

დასახელება კოდი 
2012 

წლის 
ფაქტი 

2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 
სახელმწ

იფო 
ბიუჯეტ

ის 
ფონდები

დან 
გამოყოფ

ილი 
ტრანსფე

რები 

საკუთარი 
შემოსავლ

ები 

სახელმწ
იფო 

ბიუჯეტ
ის 

ფონდები
დან 

გამოყოფ
ილი 

ტრანსფე
რები 

საკუთარი 
შემოსავლები 

სხვა შემოსავლები 14 565.9 524.1 0.0 524.1 427.5 0.0 427.5 
შემოსავლები 
საკუთრებიდან 

141 112.3 124.0 0.0 124.0 112.8 0.0 112.8 

პროცენტები 1411 0.0 0.0     0.0     
დივიდენდები 1412 0.0 0.0     0.0     
რენტა 1415 112.3 124.0 0.0 124.0 112.8 0.0 112.8 
მოსაკრებელი ბუნებრივი 
რესურსებით 
სარგებლობისათვის                      

14151 112.3 90.5   90.5 112.8   112.8 

შემოსავალი მიწის 
იჯარიდან და მართვაში 
(უზურფრუქტი, ქირავნობა 
და სხვა) გადაცემიდან 

14154 0.0 33.5   33.5 0.0     

სხვა 
არაკლასიფიცირებული 
რენტა 

14159 0.0 0.0     0.0     

საქონლისა და 142 210.2 210.1 0.0 210.1 104.7 0.0 104.7 
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მომსახურების რეალიზაცია 
ადმინისტრაციული 
მოსაკრებლები და 
გადასახდელები 

1422 
70.7 26.8 0.0 26.8 63.1 0.0 63.1 

საერთო-
სახელმწიფოებრივი 
სალიცენზიო მოსაკრებელი 

14222 0.0 0.0     0.0     

სანებართვო მოსაკრებელი 14223 17.5 5.0   5.0 6.1   6.1 
სახელმწიფო ბაჟი 14227 0.0 0.0     0.0     
საჯარო ინფორმაციის 
ასლის გადაღების 
მოსაკრებელი   

14229 0.0 0.0     0.0     

სამხედრო სავალდებულო 
სამსახურის გადავადების 
მოსაკრებელი 

142212 0.4 0.0     0.0     

სათამაშო ბიზნესის 
მოსაკრებელი 

142213 0.0 0.0     0.0     

კულტურული 
მემკვიდრეობის 
სარეაბილიტაციო არიალის 
ინფრასტრუქტურის 
ადგილობრივი 
მოსაკრებელი 

142215 0.0 0.0     0.0     

ადგილობრივი 
მოსაკრებელი სპეციალური 
(ზონალური) შეთანხმების 
გაცემისათვის  

142216 0.0 0.0     0.0     

ადგილობრივი 
მოსაკრებელი 
დასახლებული 
ტერიტორიის 
დასუფთავებისათვის  

142214 52.8 21.8   21.8 37.8   37.8 

სხვა 
არაკლასიფიცირებული 
მოსაკრებელი  

142299 0.0 0.0     19.2   19.2 

არასაბაზრო წესით 
გაყიდული საქონელი და 
მომსახურება 

1423 
139.5 183.3 0.0 183.3 41.6 0.0 41.6 

შემოსავლები საქონლის 
რეალიზაციიდან 

14231 0.0 0.0     0.0     

შემოსავლები 
მომსახურების გაწევიდან 

14232 139.5 183.3   183.3 41.6   41.6 

ჯარიმები, სანქციები და 
საურავები  

143 213.3 190.0   190.0 210.0   210.0 

ნებაყოფლობითი 
ტრანსფერები, გრანტების 
გარეშე 

144 30.0 0.0     0.0     

შერეული და სხვა 
არაკლასიფიცირებული 
შემოსავლები 

145 0.1 0.0     0.0     
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მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 6007.0 ათასი ლარით, 

თანდართული რედაქციით: 
 
 

დასახელება 

2012 
წლის 

ფაქტიუ
რი 

2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 
სახელმწ

იფო 
ბიუჯეტ

ის 
ფონდები

დან 
გამოყოფ

ილი 
ტრანსფე

რები 

საკუთარი 
შემოსავლ

ები 

სახელმწ
იფო 

ბიუჯეტ
ის 

ფონდები
დან 

გამოყოფ
ილი 

ტრანსფე
რები 

საკუთარი 
შემოსავლები 

ხარჯები 5,666.6 6,811.5 443.7 6,367.8 6,007.0 160.5 5,846.5 
შრომის ანაზღაურება 1,674.0 1,964.0 0.0 1,964.0 1,828.3 0.0 1,828.3 
საქონელი და მომსახურება 807.1 1,510.2 443.7 1,066.5 956.5 0.0 956.5 
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
პროცენტი 185.7 108.1 0.0 108.1 97.0 0.0 97.0 
სუბსიდიები 2,711.6 2,995.0 0.0 2,995.0 2,759.6 0.0 2,759.6 
გრანტები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
სოციალური უზრუნველყოფა 288.2 234.2 0.0 234.2 205.1 0.0 205.1 
სხვა ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 160.5 160.5 0.0 
არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,499.7 2,667.4 1,764.3 903.1 115.9 76.3 39.6 

ძირითადი აქტივები  3,499.7 2,667.4 1,764.3 903.1 115.9 76.3 39.6 
ვალდებულებების კლება  205.8 101.4 0.0 101.4 590.1 474.8 115.3 

საშინაო  205.8 101.4 0.0 101.4 590.1 474.8 115.3 
საგარეო  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 
 

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება, მათ 

შორის: 
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 115.9 

ათასი ლარით, თანდართული რედაქციით: 
 

დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა 

არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,499.7 2,667.4 115.9 

 
 

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 160.7 
ათასი ლარით, თანდართული რედაქციით: 

 

დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა 
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არაფინანსური აქტივების კლება 1,130.8 303.0 160.7 
ძირითადი აქტივები 48.0 0.0 10.7 
არაწარმოებული აქტივები 1,082.8 303.0 150.0 

მიწა 1,082.8 303.0 150.0 
 

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის 
ფუნქციონალური კლასიფიკაცია 

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების 
ზრდის ფუნქციონალურ ჭრილში თანდართული ფორმით: 

 
 

ფ
უ

ნქ
ცი

ო
ნა

ლ
უ

რ
ი 

კო
დ

ი 

დასახელება 
2012 

წლის 
ფაქტი 

2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 

სახელმწ
იფო 

ბიუჯეტ
ის 

ფონდებ
იდან 

გამოყოფ
ილი 

ტრანსფე
რები 

საკუთარი 
შემოსავლე

ბი 

სახელმწ
იფო 

ბიუჯეტ
ის 

ფონდები
დან 

გამოყოფ
ილი 

ტრანსფე
რები 

საკუთარი 
შემოსავლ

ები 

701 
საერთო დანიშნულების 
სახელმწიფო მომსახურება 

2,207.3     2,664.0     0.0     2,664.0     2,265.4     0.0     2,265.4     

7011 

აღმასრულებელი და 
წარმომადგენლობითი 
ორგანოების საქმიანობის 
უზრუნველყოფა, ფინანსური და 
ფისკალური საქმიანობა, 
საგარეო ურთიერთობები 

2,010.1     2,555.9     0.0     2,555.9     2,168.4     0.0     2,168.4     

70111 

აღმასრულებელი და 
წარმომადგენლობითი 
ორგანოების საქმიანობის 
უზრუნველყოფა 

1,940.3     2,464.9     0.0     2,464.9     2,097.4     0.0     2,097.4     

70112 
ფინანსური და ფისკალური 
საქმიანობა 

69.8     91.0     0.0     91.0     71.0     0.0     71.0     

7016 
ვალთან დაკავშირებული 

ოპერაციები  
185.7     108.1     0.0     108.1     97.0     0.0     97.0     

7018 

სხვა არაკლასიფიცირებული 
საქმიანობა საერთო 
დანიშნულების სახელმწიფო 
მომსახურებაში 

11.5     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     

702 თავდაცვა 96.3     113.1     0.0     113.1     108.1     0.0     108.1     

703 
საზოგადოებრივი წესრიგი და 
უსაფრთხოება 

512.2     692.8     250.0     442.8     410.7     0.0     410.7     

7031 
პოლიციის სამსახური და 

სახელმწიფო დაცვა 
138.3     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     

7032 
ხანძარსაწინააღმდეგო 

დაცვა 
373.9     692.8     250.0     442.8     410.7     0.0     410.7     

704 ეკონომიკური საქმიანობა 2,382.8     1,352.1     1,287.3     64.8     185.3     160.5     24.8     

7042 
სოფლის მეურნეობა, სატყეო 

მეურნეობა, მეთევზეობა და 
მონადირეობა 

1,069.4     931.8     897.0     34.8     165.3     160.5     4.8     
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70421 სოფლის მეურნეობა 1,069.4     931.8     897.0     34.8     165.3     160.5     4.8     
7045 ტრანსპორტი 1,313.4     420.3     390.3     30.0     20.0     0.0     20.0     

70451 
საავტომობილო ტრანსპორტი 
და გზები 

1,313.4     420.3     390.3     30.0     20.0     0.0     20.0     

705 გარემოს დაცვა 812.0     887.5     135.8     751.7     511.1     0.0     511.1     
7052 ჩამდინარე წყლების მართვა 223.7     165.4     35.8     129.6     0.0     0.0     0.0     

7053 
გარემოს დაბინძურების 
წინააღმდეგ ბრძოლა 

588.3     722.1     100.0     622.1     511.1     0.0     511.1     

706 
საბინაო-კომუნალური 
მეურნეობა 

645.0     1,066.9     531.1     535.8     106.3     76.3     30.0     

7063 წყალმომარაგება 147.1     24.5     19.5     5.0     10.0     0.0     10.0     
7064 გარე განათება 0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     

7066 
სხვა არაკლასიფიცირებული 
საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ 
მეურნეობაში 

497.9     1,042.4     511.6     530.8     96.3     76.3     20.0     

707 ჯანმრთელობის დაცვა 125.9     110.5     0.0     110.5     119.5     0.0     119.5     
7072 ამბულატორიული მომსახურება 46.8     19.0     0.0     19.0     14.6     0.0     14.6     

70724 
საშუალო სამედიცინო 
პერსონალის მომსახურება 

46.8     19.0     0.0     19.0     14.6     0.0     14.6     

7074 
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის 
მომსახურება 

79.1     91.5     0.0     91.5     104.9     0.0     104.9     

708 
დასვენება, კულტურა და 
რელიგია 

962.0     1,026.4     0.0     1,026.4     882.8     0.0     882.8     

7081 
მომსახურება დასვენებისა და 
სპორტის სფეროში 

442.3     470.8     0.0     470.8     426.0     0.0     426.0     

7082 
მომსახურება კულტურის 
სფეროში 

462.1     492.8     0.0     492.8     403.2     0.0     403.2     

7083 
ტელერადიომაუწყებლობა და 
საგამომცემლო საქმიანობა 

43.8     47.4     0.0     47.4     35.8     0.0     35.8     

7084 
რელიგიური და სხვა სახის 
საზოგადოებრივი საქმიანობა 

13.8     15.4     0.0     15.4     17.8     0.0     17.8     

709 განათლება 1,051.1     1,241.0     3.8     1,237.2     1,240.0     0.0     1,240.0     
7091 სკოლამდელი აღზრდა 644.0     836.7     3.8     832.9     892.4     0.0     892.4     
7092 ზოგადი განათლება 49.3     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     
70923 საშუალო ზოგადი განათლება 49.3     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     
7093 პროფესიული განათლება 84.3     94.7     0.0     94.7     80.7     0.0     80.7     

7098 
სხვა არაკლასიფიცირებული 
საქმიანობა განათლების 
სფეროში 

273.5     309.6     0.0     309.6     266.9     0.0     266.9     

710 სოციალური დაცვა 371.7     324.6     0.0     324.6     293.7     0.0     293.7     

7101 
ავადმყოფთა და შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირთა 
სოციალური დაცვა 

129.0     70.0     0.0     70.0     45.6     0.0     45.6     

71011 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 129.0     70.0     0.0     70.0     45.6     0.0     45.6     

7104 
ოჯახებისა და ბავშვების 
სოციალური დაცვა 

131.2     100.0     0.0     100.0     113.8     0.0     113.8     

7107 
სოციალური გაუცხოების 
საკითხები, რომლებიც არ 
ექვემდებარება კლასიფიკაციას 

86.1     91.6     0.0     91.6     88.6     0.0     88.6     

7109 
სხვა არაკლასიფიცირებული 
საქმიანობა სოციალური დაცვის 
სფეროში 

25.4     63.0     0.0     63.0     45.7     0.0     45.7     

  სულ 9,166.3     9,478.9     2,208.0     7,270.9     6,122.9     236.8     5,886.1     

 
 

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 461.6 ათასი ლარით. 
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მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 64.7 -ით. 
2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 193.2 -ით. 
 
მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ზრდა 0-ით. 
2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება -590,1 ათასი 
ლარით. 
 
მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი 
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების 

მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 70.0 ათასი ლარის 
ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის 
გადაწყვეტილებების შესაბამისად. 

 
მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 
დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 

გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 220.0 ათასი ლარი მიიმართოს: 
ა) ,,საზოგადოებრივი ჯამრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზრვრული 

უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 104.9 ათასი ლარი; 
ბ) ,,სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და ,,სამხედრო 

სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული 
უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 108,1 ათასი ლარი; 

გ) ,,სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის 
უკვდავყოფის შესახებ“ და ,,საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით 
გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული 
უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 7,0 ათასი ლარი; 

 
მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა 
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების 

განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და 
საქრთველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. 

 
თავი II 

 
ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები 

 
მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები 
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00) 
საგანგებო სიტუაციების (ხანძარი, წყალდიდობა, მეწყერი, ავტოსატრანსპორტო 

შემთხვევები და სხვა ბუნებრივი და ტექნოგენური ხასიათის სტიქიური უბედურებები) 
სალიკვიდაციოდ პრევენციის მიზნით აუცილებელია სახანძრო დაცვისა და სამაშველო 
სამსახურის პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. 
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ხანძრის ჩაქრობისა და სამაშველო ღონისძიებების მაღალპროფესიული 
უზრუველყოფისათვის პირადი შემადგელობის ტექნიკური და პროფესიული მომზადების 
სრულყოფა. თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელსეწყობის მიზნით 
მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის, წვევამდელთა 
სამედიცინო შემოწმებისა და ტრანსპორტირების ღონისძიებები. 

ა) საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01) 
პროგრამის მიზანია საგანგებო სიტუაციების სამსახურის ქმედითუნარიანობის ამაღლება, 

სამაშველო–საავარიო ტექნიკით უზრუნველყოფა, ხანძრების დროს მატერიალურ 
ფასეულობათა გადარჩენის პროცენტული მაჩვენებლების ზრდა, ხანძრის გამომწვევი 
მიზეზების შესწავლა და ხანძარსაწინააღმდეგო ღონისძიებების გატარება, პირადი 
შემადგენლობის კანონით გათვალისწინებული სოციალური და სამართლებრივი უფლების 
დაცვა. 

ბ) ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03) 
პროგრამით ხორციელდება მოქალაქეთა სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანა, წვევამდელთა 

ჯამრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე 
ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. 

2.  ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული 
კოდი 03 00) 

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს 
მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება 
ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში 
გაგრძელდება ქალაქში მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების, 
ასფალტის საფარიანი გზების მოვლა–შენახვა, ტროტუარების რეაბილიტაცია, ქალაქის 
სკვერებისა და პარკების,  ქუჩებისა და მოედნების დასუფთავების ღონისძიებები, გარე 
განათების მოვლა-შენახვა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და 
რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული 
ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან 
დაკავშირებული ხარჯები. 

ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა 
(პროგრამული კოდი 03 01) 

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: 
ა.ა) გზების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01 01) 
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების 

რეაბილიტაცია, ასფალტის საფარიანი გზების მოვლა–შენახვა. 
ბ) კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 

(პროგრამული კოდი 03 02) 
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: 
ბ.ა) მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და განათება (პროგრამული კოდი 03 02 01) 
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქ. ხობში ტერიტორიის ყოველდღიური 

დაგვა–დასუფთავება და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა, ნაგავსაყრელი პოლიგონის 
გამართული ფუნქციონირება, განხორციელდება გარე განათების არსებული ქსელის 
ექსპლოატაცია და ახალი ქსელების მოწყობა. 

ბ.ბ) წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02) 
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ქვეპროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება წყლის სისტემების ექსპლოატაცია, სოფელ 
ყულევში სასმელი წყლის შეზიდვა. 

ბ.გ)  მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული აქტივების რეაბილიტაცია (პროგრამული 
კოდი 03 02 03) 

აღნიშნული პროგრამის მიხედვით განხორციელდება ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული 
მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა, სახურავების 
რეაბილიტაცია, ქალაქის ცენტრის კეთილმოწყობა. 

ბ.დ) საკანალიზაციო სისტემების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 
(პროგრამული კოდი 03 02 04) 

რეაბილიტაცია ჩაუტარდება და მოეწყობა სანიაღვრე არხები. 
გ) მოსახლეობის, მათ შორის მეციტრუსეობის დარგში დასაქმებულის, სოციალური 

მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 03 03) 
პროგრამის ფარგლებში იწარმოებს მოსახლეობის მიერ ჩაბარებულ ყოველ კილოგრამ 

სტანდარტულ ციტრუსზე დამატებით 0,15 ლარის გადახდა, ამავე პროგრამით მოხდება 
ბუნებიდან სათანადო ნებართვით მტაცებელი ცხოველების ამოღება. 

3) განათლება (პროგრამული კოდი 04 00) 
ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის განათლების ცენტრი"-ს მეშვეობით მუნიციპალიტეტი ახორციელებს 

სკოლისგარეშე მუშაობის ორგანიზებას მომავალ თაობასთან, ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის 
პროფესიული სწავლების ცენტრი"–ს მეშვეობით ხორციელდება ახალგაზრდობის პროფორიენტაციის 
პროგრამა. დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი არის სკოლამდელი განათლება, 
რაც თვითმმართველი ერთეულის უფლებამოსილებას განეკუთვნება და შესაბამისად ერთ–ერთ 
პრიორიტეტს წარმოადგენს.  

ა) სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01) 
მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი 

სააღმზრდელო გაერთიანება“, რომელიც აერთიანებს 30 საბავშვო ბაღს, სადაც განათლებას 
იღებს 1092-მდე საღსაზრდელი. ხორციელდება ღონისძიებები საბავშვო ბაღების 
ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსებაზე, მათ რეაბილიტაციაზე და 
მატერიალურ–ტექნიკური ბაზის განახლებაზე. 

ბ) მოსწავლე–ახალგაზრდობის კლასგარეშე და სკოლის გარეშე მუშაობის ხელშეწყობის 
პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 03) 

ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის განათლების ცენტრი"-ს მეშვეობით მუნიციპალიტეტი 
ახორციელებს სკოლისგარეშე მუშაობის ორგანიზებას მომავალ თაობასთან, ხორციელდება 
სასწავლო–აღმზრდელობითი პროცესების და მასობრივი მუშაობის საინფორმაციო 
მეთოდური უზრუნველყოფა, სხვადასხვა სახის სასწავლო, შემეცნებითი, სახელოვნებო 
კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა, ტურების, ფესტივალების მოწყობა და ნიჭიერ 
მოზარდთა გამოვლენა. ინტელექტუალური, სახელოვნებო, სასპორტო და სხვა 
მიმართულებებით ჩამოყალიბებული სექციებისა და ჯგუფების მუშაობის უზრუნველყოფა.  

გ) პროფესიული სწავლება (პროგრამული კოდი 04 04) 
ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის პროფესიული სწავლების ცენტრი"–ს მეშვეობით 

ხორციელდება ახალგაზრდობის პროფორიენტაციის პროგრამა. 
4) კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული 

კოდი 05 00) 
მუნიციპალიტეტი ამ პროგრამის მეშვეობით ახდენს სხვადასხვა კულტურული 

ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, ახორციელებს კულტურულ, სპორტულ და სხვა 
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ღონისძიებებს, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობ და სანახაობრივ 
ღონისძიებებს. ხელს უწყობს საზოგადოებაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას, 
წარმატებული სპოტსმენების წახალისებას, ნიჭიერ ბავშვებს და ახალგაზრდებს მათი 
სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენაში. პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია 
სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებების დაფინანსება. იზრდება ჩატარებილი კულტურული 
ღონისძიებების რაოდენობა და ახალგაზრდობის ჩართულობა კულტურულ ღონისძიებებში. 
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ისტორიული ძეგლების მონიტორინგი, საჭირო 
შემთხვევაში არქეოლოგიური კუთხით სადაზვერვო სამუშაოების წარმოებისათვის.  

ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01) 
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: 
ა.ა) სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 01) 
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის მასშტაბით სპორტის 

სხვადასხვა სახეობებში ტურნირების ჩატარება, სპორტში ახალგაზრდების ჩართულობის 
გაზრდა, სპორტის სახეობების პოპულარიზაცია და განვითარების ხელშეწყობა. 

ა.ბ) ხობის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი ,,კოლხეთის" ხელშეწყობის 
ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 01 02) 

ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი ,,კოლხეთი“–ს სუბსიდირება, 
უზრუნველყოფს სპორტის უმნიშვნელოვანესი სახეობის ფეხბურთის პოპულარიზაციას და 
გუნდის მომზადებას საქართველოს ჩემპიონატში მონაწილეობისათვის. 

ა.გ)  სტადიონების მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვის ხარჯები 
(პროგრამული კოდი 05 01 03) 

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ქალაქსა და სოფლებში არსებული მარტივი 
ტიპის მოედნების ექპლოატაცია და რეაბილიტაცია. 

ა.დ) ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 04) 
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით 

ფუნქციონირებს ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა“, სადაც 11 ასაკობრივ 
ჯგუფში გაერთიანებულია 216 ბავშვი, სკოლის გუნდები მონაწილეობას იღებენ სამეგრელოს, 
იმერეთისა და გურიის რეგიონალურ ტურნირებში. 

ბ)  კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02) 
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში 

ხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე 
განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო 
დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.  

ბ.ა) კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 01) 
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის კულტურის 

ცენტრი“, რომელიც აერთიანებს 13 ბიბლიოთეკას, 3 მუზეუმს, 7 სასოფლო კლუბსა და 3 
კულტურის სახლს. ცენტრი ხელს უწყობს ქართული ფოლკლორის განვითარებას, ატარებს 
სხვადასხვა კულტურულ ღონისძიებებს და უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის 
შემოქმედებითი კოლექტივების მონაწილეობას სხვადასხვა ღონისძიებებში და ხალხური 
შემოქმედების ნაწარმოებების გამოფენას. 

ბ.ბ) ძეგლთა დაცვის ხარჯები (პროგრამული კოდი 05 02 02) 
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ისტორიული ძეგლების მონიტორინგი, საჭირო 

შემთხვევაში არქეოლოგიური კუთხით სადაზვერვო სამუშაოების წარმოებისათვის, წარმოებს 
გამოფენების ორგანიზება. 
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ბ.გ) კულტურული მემკვიდრეობის ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 
02 03) 

ქვეპროგრამის ფარგლებში ტარდება ხობის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-
ახალგაზრდობის მონაწილეობით ადგილობრივი ფოლკლორის, ხალხური ტრადიციების 
გამოვლენისა და პოპულარიზაციის მიზნით კონკურსები, გათვალისწინებულია მოეწყოს 
მეგრული ფოლკლორისა  და რეწვის საღამო. 

ბ.დ)  ტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა (პროგრამული კოდი 05 02 
04) 

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი სუბსიდირებას უწევს შ.პ.ს. ,,ხობის მოამბე“–
ს, რითაც ხელი ეწყობა მოსახლეობისათვის ინფორმაციის მიწოდებას მუნიციპალიტეტსა და 
ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებზე. 

გ) ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03) 
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სხვადასხვა ღონისძიებები, მხარეთმცოდნეობის 

კუთხით ლაშქრობების მოწყობა, ახალგაზრდული დღეების გამართვა, ექსკურსიების 
მოწყობა, ახალგაზრდობისათვის სხვადასხვა თემატურ საკითხებზე შეხვედრების მოწყობა, 
რაც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდობის ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ 
საქმიანობასა და მის განვითარებაში. 

დ) რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 04) 
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ხობის ხარების დედათა მონასტრის ფინასური 

მხარდაჭერა. 
5) მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული 

კოდი 06 00) 
მოსახლეობის ჯამრთელობის დაცვის ხელსეწყობა და მათი სოციალური დაცვა 

მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი 
არსებული რესურსების ფარგლებში ახორციელებს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის 
სხვადსხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას, ერთიანი სახერლმწიფო 
პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯამრთელობის დაცვის მიზნით 
ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება. 

ა) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01) 
პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის 

ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული 
ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ: 

გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლის ღონისძიებები (პირველადი 
ეპიდკვლევის განხორციელება; ეპიდსაწიინაღმდეგო ღონისძიებების დაგეგმვა; დაავადებების 
პირველადი ღონისძიებები; ლაბორატორიული სინჯის აღება.) 

იმუნიპროფილაქტიკის დაგეგმვა, განხორციელება, საინფორმაციო სისტემის უზრუნველყოფა   
(იმუნოპროფილაქტიკის მონაცემთა რუტინული დამუშავება, ანალიზი, შეფასება, დაზუსტება და 
ანგარიშგება დადგენილი წესის მიხედვით. ვაქცინაცინათა, სხვა ასაცრელი მასალის და ცივი ჯაჭვის 
ინვენტარის საჭიროების განსაზღვრა მუნიციპალიტეტისათვის დადგენილი წესის მიხედვით. 

იმუნოპროფილაქტიკის ლოჯისტიკის უზრუნველყოფა (ვაქცინათა, სხვა ასაცრელი მასალის 1 თვის 
მარაგის შექმნა მუნიციპალიტეტში; (ვაქცინათა, სხვა ასაცრელი მასალის მიღება, რეგისტრაცია, გაცემა 
მუნიციპალიტეტის პჯდ დაწესებულებებისათვის დადგენილი წესის მიხედვით; ,,ცივი ჯაჭვის" 
ფუნქციონირების უზრუნველყოფა; 
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მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამტანების ფაუნის გავრცელების შესწავლა/დადგენა 
(წყალსატევების პასპორტიზაცია დადგენილი წესის მიხედვით და გადამტანების არსებობის დადგენა 
სეზონის განმავლობაში. 

პრევენციული და კონტროლის ღონისძიებები (წყალსატევებში გამბუზიის გავრცელება 
ყოველწლიურად და ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებების გატარება, მათ შორის გადამტანების 
წინააღმდეგ ბრძოლა.) 

პარაზიტული დაავადებების პირველადი ეპიდკვლევა (მალარიის სკრინინგული კვლევა კერებში 
და კერის გარშემო; სხვა პარაზიტული და ჰელმინთური დაავადებების სკრინინგული კვლევა. 

დაავადებების დიაგნოსტიკა, პროფილაქტიკური მკურნალობა (მალარიის დიაგნოსტიკა, 
პროფილაქტიკური მკურნალობა; სხვა პარაზიტული დაავადებების დიგნოსტიკა, რეკომენდაციების 
მიწოდება). 

სანიტარული ღონისძიებები (საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო საგანმანათლებლო-
სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, 
პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 
საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარული ნორმების დაცვის 
ზედამხედველობა. 

ბ) მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 03) 
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის 

სხვადასხვა ფენებისათვის სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას, კანონმდებლობით 
გათვალისწინებული სარიატულო მომსახურების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და 
სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის 
გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სტიქიით დაზარალებულთა 
დახმარებასა და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს. 

ბ.ა) ავადმყოფთა სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 01) 
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სოციალურად შეჭირვებული ადამიანებისათვის 

ფაქტიური საოპერაციო ხარჯების 50 %-ის დაფარვა, არამუმეტეს 2000 ლარისა, ასევე დიალეზით 
დაავადებულთა სატრანსპორტო ხარჯების დაფარვა, მუნიციპალიტეტის საკრებულოზე 
დამტკიცებული წესის შესაბამისად. 

ბ.ბ) სარიტუალო მომსახურება (ომის ვეტერანთა და დევნილთა დაკრძალვის ხარჯები) 
(პროგრამული კოდი 06 03 02) 

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ომის ვეტერანთა და დევნილთა დაღუპვის შემთხვევაში 
სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა. 

ბ.გ) ომის ვეტერანთა სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯები (9 მაისის დღესასწაულთან 
დაკავშირებით ერთჯერადი დახმარება) (პროგრამული კოდი 06 03 03) 

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია დახმარება მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებზე, 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოზე დამტკიცებული წესის შესაბამისად. 

ბ.დ) მრავალშვილიანი ოჯახებისა (4 შვილი და მეტი), დედ-მამით ობოლი ბავშვების და 100 წელს 
გადაცილებულთა ერთჯერადი დახმარების ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 03 04) 

ქვეპროგრამის ფარგლებში  დახმარება ეწევა 4 და მეტი შვილზე 85 ოჯახს, 100 წელზე უხნესს 7 
პიროვნებას, მუნიციპალიტეტის საკრებულოზე დამტკიცებული წესის შესაბამისად. 

ბ.ე) უმწეოთა სასადილო და ხანდაზმულთა ბინაზე მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 03 05) 
ქვეპროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი“–ს 

სუბსიდიის მოცულობა შეადგენს 88.6 ათას ლარს. სათნოების სახლი ემსახურება 120 
ბენეფიციარს, ხოლო ბინაზე მომსახურება ეწევა 90-მდე მარტოხელას. 

ბ.ვ)  ბავშვის შეძენასთან დაკავშირებული ერთჯერადი დახმარების ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 
03 06) 

ქვეპროგრამის ფარგლებში გამოყოფილია სულ 36.0 ათასი ლარი, ერთ ბავშვის შეძენისას გაიცემა 
ერთჯერადი დახმარება 100 ლარი, ხოლო ყოველ მესამე და ზევით შვილზე 300 ლარი. 
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ბ.ზ) უმწეო კატეგორიაზე სასმელი წყლის ხარჯის ანაზღაურება (პროგრამული კოდი 06 03 07) 
ქვეპროგრამის ფარგლებში 0-57000 სარეიტინგო ქულის მქონეთ ეწევა დახმარება, რაც 

მოიცავს 130-მდე ოჯახს, რომელთა სულადობა 600-მდეა, გამოყოფილია 2014 წელს 6.0 ათასი 
ლარი. 

გ)  უმწეოთა ერთჯერადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 04) 
ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება ეწევა სოციალურად შეჭირვებულ ადამიანებს 

ერთჯერადად 50-200 ლარის ფარგლებში,  2014 წელს გამოყოფილია 55.0 ათასი ლარი, 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოზე დამტკიცებული წესის შესაბამისად. 

დ) ხანძრითა და სტიქიით დაზარალებულთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 05) 
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება გაიცემა ერთჯერადად, 

სტიქიური მოვლენებითა და ხანძრით დაზარებული მოსახლეობის სოციალური 
დაცვისათვის, გასაცემი თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 3000 ლარს და გაიცემა 
ერთჯერადად, მუნიციპალიტეტის საკრებულოზე დამტკიცებული წესის შესაბამისად. 
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თავი III 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები 
 

მუხლი 17. ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები 
განისაზრვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის 

მიხედვით თანდართული რედაქციით: 
 
 
 

პრ
ო

გრ
ამ

უ
ლ

ი 
კო

დ
ი 

დასახელება 

2012 
წლის 

ფაქტიუ
რი 

2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 
სახელმ
წიფო 

ბიუჯეტ
ის 

ფონდებ
იდან 

გამოყო
ფილი 

ტრანსფ
ერები 

საკუთა
რი 

შემოსავ
ლები 

სახელმ
წიფო 

ბიუჯეტ
ის 

ფონდებ
იდან 

გამოყო
ფილი 

ტრანსფ
ერები 

საკუთარი 
შემოსავლე

ბი 

  ხობის მუნიციპალიტეტი 9,372.1 9,580.3 2,208.0 7,372.3 6,713.0 711.6 6,001.4 
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 206.0 221.0 0.0 221.0 221.0 0.0 221.0 
  ხარჯები 5,666.6 6,811.5 443.7 6,367.8 6,007.0 160.5 5,846.5 
  შრომის ანაზღაურება 1,674.0 1,964.0 0.0 1,964.0 1,828.3 0.0 1,828.3 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,499.7 2,667.4 1,764.3 903.1 115.9 76.3 39.6 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  205.8 101.4 0.0 101.4 590.1 474.8 115.3 

01 00 

 წარმომადგენლობითი და 
აღმასრულებელი ორგანოების 

დაფინანსება 
2,413.1 2,765.4 0.0 2,765.4 2,855.5 474.8 2,380.7 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 156.0 162.0 0.0 162.0 162.0 0.0 162.0 
  ხარჯები 2,103.7 2,465.8 0.0 2,465.8 2,248.5 0.0 2,248.5 
  შრომის ანაზღაურება 1,364.5 1,565.1 0.0 1,565.1 1,459.9 0.0 1,459.9 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 103.6 198.2 0.0 198.2 16.9 0.0 16.9 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  205.8 101.4 0.0 101.4 590.1 474.8 115.3 

01 01 
ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო 
442.9 511.9 0.0 511.9 484.6 0.0 484.6 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 25.0 28.0   28.0 25.0   25.0 
  ხარჯები 371.4 503.6 0.0 503.6 484.6 0.0 484.6 
  შრომის ანაზღაურება 263.0 344.9 0.0 344.9 335.9 0.0 335.9 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 71.5 8.3 0.0 8.3 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

01 02 
 ხობის მუნიციპალიტეტის 

გამგეობა 
1,497.4 1,953.0 0.0 1,953.0 1,612.8 0.0 1,612.8 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 131.0 134.0   134.0 137.0   137.0 
  ხარჯები 1,465.3 1,763.1 0.0 1,763.1 1,595.9 0.0 1,595.9 
  შრომის ანაზღაურება 1,101.5 1,220.2 0.0 1,220.2 1,124.0 0.0 1,124.0 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 32.1 189.9 0.0 189.9 16.9 0.0 16.9 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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01 03 სარეზერვო ფონდი 69.8 90.0 0.0 90.0 70.0 0.0 70.0 
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 69.8 90.0 0.0 90.0 70.0 0.0 70.0 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

01 04 საბანკო მომსახურების ხარჯი 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

01 05 

წინა წლებში წარმოქმნილი 
ვალდებულებების დაფარვა და 

სასამართლოს გადაწყვეტილებების 
აღსრულების ფინანსური 

უზრუნველყოფა 

391.5 209.5 0.0 209.5 687.1 474.8 212.3 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 185.7 108.1 0.0 108.1 97.0 0.0 97.0 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  205.8 101.4 0.0 101.4 590.1 474.8 115.3 

01 06 
მაჟორიტარი დეპუტატის 

მომსახურების ხარჯი 
11.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 11.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

02 00 
თავდაცვა, საზოგადოებრივი 

წესრიგი და უსაფრთხოება 
608.5 805.9 250.0 555.9 518.8 0.0 518.8 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 50.0 59.0 0.0 59.0 59.0 0.0 59.0 
  ხარჯები 478.5 542.3 0.0 542.3 516.1 0.0 516.1 
  შრომის ანაზღაურება 309.5 398.9 0.0 398.9 368.4 0.0 368.4 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 130.0 263.6 250.0 13.6 2.7 0.0 2.7 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

02 01 საგანგებო სიტუაციების მართვა 373.9 692.8 250.0 442.8 410.7 0.0 410.7 
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 42.0 51.0   51.0 51.0   51.0 
  ხარჯები 306.8 430.5 0.0 430.5 408.6 0.0 408.6 
  შრომის ანაზღაურება 251.8 336.7 0.0 336.7 310.9 0.0 310.9 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 67.1 262.3 250.0 12.3 2.1 0.0 2.1 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

02 02 
საზოგადოებრივი წესრიგისა და 

უსაფრთხოების ხელშეწყობა 
138.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 77.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 61.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

02 03 
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის 

ამაღლების ხელშეწყობა 
96.3 113.1 0.0 113.1 108.1 0.0 108.1 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 8.0 8.0   8.0 8.0   8.0 
  ხარჯები 94.7 111.8 0.0 111.8 107.5 0.0 107.5 
  შრომის ანაზღაურება 57.7 62.2 0.0 62.2 57.5 0.0 57.5 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.6 1.3 0.0 1.3 0.6 0.0 0.6 
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  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

03 00 
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, 
რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  

3,839.8 3,306.5 1,954.2 1,352.3 802.7 236.8 565.9 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ხარჯები 613.9 1,105.6 443.7 661.9 706.4 160.5 545.9 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,225.9 2,200.9 1,510.5 690.4 96.3 76.3 20.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

03 01 

საგზაო ინფრასტრუქტურის 
მშენებლობა, რეაბილიტაცია და 

მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები) 
1,313.4 420.3 390.3 30.0 20.0 0.0 20.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ხარჯები 29.7 30.0 0.0 30.0 20.0 0.0 20.0 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,283.7 390.3 390.3 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

03 01 

01 

გზების მშენებლობა, 
რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა  

1,297.7 420.3 390.3 30.0 20.0 0.0 20.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 29.7 30.0 0.0 30.0 20.0 0.0 20.0 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,268.0 390.3 390.3 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

03 01 

02 

ხიდების, ხიდ-ბოგირების 
მშენებლობა, რეაბილიტაცია და 

მოვლა-შენახვა 
15.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 15.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

03 02 

კომუნალური ინფრასტრუქტურის 
მშენებლობა-რეაბილიტაცია და 

ექსპლოატაცია 
1,457.0 1,954.4 666.9 1,287.5 617.4 76.3 541.1 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ხარჯები 584.2 627.1 0.0 627.1 521.1 0.0 521.1 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 872.8 1,327.3 666.9 660.4 96.3 76.3 20.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

03 02 

01 

მუნიციპალიტეტის დასუფთავება 
და განათება 

588.3 722.1 100.0 622.1 511.1 0.0 511.1 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 584.2 622.1 0.0 622.1 511.1 0.0 511.1 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.1 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

03 02 

02 

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და 
ექსპლოატაცია 

147.1 24.5 19.5 5.0 10.0 0.0 10.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 0.0 5.0 0.0 5.0 10.0 0.0 10.0 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 147.1 19.5 19.5 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

03 02 

03  

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 
არსებული აქტივების 

რეაბილიტაცია 
497.9 1,042.4 511.6 530.8 96.3 76.3 20.0 
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  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 497.9 1,042.4 511.6 530.8 96.3 76.3 20.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

03 02 

04  

სანიაღვრე არხების მშენებლობა 
რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 

223.7 165.4 35.8 129.6 0.0 0.0 0.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 223.7 165.4 35.8 129.6 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

03 02 

05  

საკანალიზაციო სისტემების 
მშენებლობა რეაბილიტაცია და 

ექსპლოატაცია 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

03 03 

მოსახლეობის, მათ შორის 
მეციტრუსეობის დარგში 

დასაქმებულის, სოციალური 
მდგომარეობის გაუმჯობესების 

ხელშეწყობა 

0.0 14.8 10.0 4.8 165.3 160.5 4.8 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 0.0 14.8 10.0 4.8 165.3 160.5 4.8 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

03 04 

სარწყავი არხებისა და 
ნაპირსამაგრი ჯებირების 

მშენებლობა-რეაბილიტაცია 
171.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 171.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

03 05 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 898.3 917.0 887.0 30.0 0.0 0.0 0.0 
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 0.0 433.7 433.7 0.0 0.0 0.0 0.0 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 898.3 483.3 453.3 30.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

04 00 განათლება 1,051.1 1,241.0 3.8 1,237.2 1,240.0 0.0 1,240.0 
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ხარჯები 1,021.6 1,236.3 0.0 1,236.3 1,240.0 0.0 1,240.0 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 29.5 4.7 3.8 0.9 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

04 01 
სკოლამდელი განათლების 

დაფინანსება 
644.0 836.7 3.8 832.9 892.4 0.0 892.4 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 622.8 832.0 0.0 832.0 892.4 0.0 892.4 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 21.2 4.7 3.8 0.9 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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04 02 საჯარო სკოლების დაფინანსება 49.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 41.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 8.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

04 03 
ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის 

განათლების ცენტრი" 
273.5 309.6 0.0 309.6 266.9 0.0 266.9 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 273.5 309.6 0.0 309.6 266.9 0.0 266.9 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

04 04 პროფესიული განათლება 84.3 94.7 0.0 94.7 80.7 0.0 80.7 
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 84.3 94.7 0.0 94.7 80.7 0.0 80.7 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

05 00 

კულტურა, რელიგია 
ახალგაზრდული და სპორტული 

ღონისძიებები 
962.0 1,026.4 0.0 1,026.4 882.8 0.0 882.8 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ხარჯები 956.6 1,026.4 0.0 1,026.4 882.8 0.0 882.8 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

05 01 
სპორტის განვითარების 

ხელშეწყობა 
442.3 470.8 0.0 470.8 426.0 0.0 426.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ხარჯები 442.3 470.8 0.0 470.8 426.0 0.0 426.0 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

05 01 

01 

სპორტული ღონისძიებების 
დაფინანსება 

18.5 27.8 0.0 27.8 20.0 0.0 20.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 18.5 27.8 0.0 27.8 20.0 0.0 20.0 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

05 01 

02 

ხობის მუნიციპალიტეტის 
საფეხბურთო კლუბი ,,კოლხეთის" 

ხელშეწყობის ღონისძიებები 
326.6 324.7 0.0 324.7 292.5 0.0 292.5 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 326.6 324.7 0.0 324.7 292.5 0.0 292.5 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

05 01 

03 

სტადიონების მშენებლობა 
რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვის 

ხარჯები 
14.7 15.0 0.0 15.0 15.0 0.0 15.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 14.7 15.0 0.0 15.0 15.0 0.0 15.0 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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05 01 

04 

ფეხბურთის განვითარების 
ხელშეწყობა 

82.5 103.3 0.0 103.3 98.5 0.0 98.5 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 82.5 103.3 0.0 103.3 98.5 0.0 98.5 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

05 02 
კულტურის განვითარების 

ხელშეწყობა 
505.9 540.2 0.0 540.2 439.0 0.0 439.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ხარჯები 500.5 540.2 0.0 540.2 439.0 0.0 439.0 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

05 02 

01 
 კულტურის ცენტრი 451.6 459.1 0.0 459.1 388.2 0.0 388.2 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 446.2 459.1 0.0 459.1 388.2 0.0 388.2 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

05 02 

02 
ძეგლთა დაცვის ხარჯები 10.1 31.7 0.0 31.7 10.0 0.0 10.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 10.1 31.7 0.0 31.7 10.0 0.0 10.0 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

05 02 

03 

კულტურული მემკვიდრეობის 
ღონისძიებების დაფინანსება 

0.4 2.0 0.0 2.0 5.0 0.0 5.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 0.4 2.0 0.0 2.0 5.0 0.0 5.0 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

05 02 

04 

ტელერადიო მაუწყებლობა და 
საგამომცემლო საქმიანობა 

43.8 47.4 0.0 47.4 35.8 0.0 35.8 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 43.8 47.4 0.0 47.4 35.8 0.0 35.8 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

05 03 
ახალგაზრდული პროგრამების 

დაფინანსება 
12.2 13.0 0.0 13.0 13.0 0.0 13.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 12.2 13.0 0.0 13.0 13.0 0.0 13.0 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

05 04 
რელიგიური ორგანიზაციების 

ხელშეწყობა 
1.6 2.4 0.0 2.4 4.8 0.0 4.8 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 1.6 2.4 0.0 2.4 4.8 0.0 4.8 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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06 00 

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა 
დაცვა და  სოციალური 

უზრუნველყოფა 
497.6 435.1 0.0 435.1 413.2 0.0 413.2 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ხარჯები 492.3 435.1 0.0 435.1 413.2 0.0 413.2 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

06 01 
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის 

მომსახურება 
79.1 91.5 0.0 91.5 104.9 0.0 104.9 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 79.1 91.5 0.0 91.5 104.9 0.0 104.9 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

06 02 

ხობის მუნიციპალიტეტის 
მოსახლეობის დამატებითი 

ამბულატორიული სამედიცინო 
დახმარების პროგრამა 

46.8 19.0 0.0 19.0 14.6 0.0 14.6 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 46.8 19.0 0.0 19.0 14.6 0.0 14.6 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

06 03 
მოსახლეობის სოციალური 

უზრუნველყოფა 
274.2 234.6 0.0 234.6 208.7 0.0 208.7 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ხარჯები 268.9 234.6 0.0 234.6 208.7 0.0 208.7 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

06 03 

01 

ავადმყოფთა სოციალური 
დახმარება 

129.0 70.0 0.0 70.0 45.6 0.0 45.6 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 129.0 70.0 0.0 70.0 45.6 0.0 45.6 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

06 03 

02 

სარიტუალო მომსახურება (ომის 
ვეტერანთა და დევნილთა 

დაკრძალვის ხარჯები) 
2.6 5.0 0.0 5.0 7.0 0.0 7.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 2.6 5.0 0.0 5.0 7.0 0.0 7.0 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

06 03 

03 

ომის ვეტერანთა სოციალური 
უზრუნველყოფის ხარჯები (9 

მაისის ერთჯერადი დახმარება) 
6.9 10.0 0.0 10.0 2.7 0.0 2.7 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 6.9 10.0 0.0 10.0 2.7 0.0 2.7 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

06 03 

04 

მრავალშვილიანი ოჯახებისა (4 
შვილი და მეტი), დედ-მამით 

ობოლი ბავშვების და 100 წელს 
გადაცილებულთა ერთჯერადი 

დახმარების ხარჯი 

12.9 15.0 0.0 15.0 13.8 0.0 13.8 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 12.9 15.0 0.0 15.0 13.8 0.0 13.8 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

06 03 

05 

უმწეოთა სასადილო და 
ხანდაზმულთა ბინაზე 

მომსახურება 
86.1 91.6 0.0 91.6 88.6 0.0 88.6 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 80.8 91.6 0.0 91.6 88.6 0.0 88.6 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

06 03 

06 

 ბავშვის შეძენასთან 
დაკავშირებული ერთჯერადი 

დახმარების ხარჯი 
29.8 35.0 0.0 35.0 45.0 0.0 45.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 29.8 35.0 0.0 35.0 45.0 0.0 45.0 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

06 03 

07 

უმწეო კატეგორიაზე სასმელი 
წყლის ხარჯის ანაზღაურება 

6.9 8.0 0.0 8.0 6.0 0.0 6.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 6.9 8.0 0.0 8.0 6.0 0.0 6.0 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

06 04  უმწეოთა ერთჯერადი დახმარება 88.5 50.0 0.0 50.0 55.0 0.0 55.0 
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 88.5 50.0 0.0 50.0 55.0 0.0 55.0 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

06 05 
ხანძრითა და სტიქიით 

დაზარალებულთა დახმარება 
9.0 40.0 0.0 40.0 30.0 0.0 30.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 9.0 40.0 0.0 40.0 30.0 0.0 30.0 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
დადგენილება N3 

2014 წლის 27 თებერვალი 
ქ. ხობი 

ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სახელმწიფო და ხობის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 
არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ 

 
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის, „ნორმატიული 
აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონისა და „სახელმწიფო და ადგილობრივი თვითმმართველი 
ერთეულის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული 
ფასის განსაზღვრის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2013 წლის 8 
ოქტომბრის N784 ბრძანებულების შესაბამისად, ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: 

1. დადგინდეს ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სახელმწიფო და ხობის 
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის 
ნორმატიული ფასი თანახმად დანართისა. 
2. დადგენილების ამოქმედების დღიდან ძალადაკარგულად ჩაითვალოს „ხობის მუნიციპალიტეტის 
ტერიტორიაზე სახელმწიფო და ხობის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-
სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს 2013 წლის 29 ოქტომბრის N19 დადგენილება. 
3. დადგენილება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე. 
 
 
 
 

 
საკრებულოს თავმჯდომარე                                             მამუკა ქარდავა 
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დანართი  
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2014 წლის 27 თებერვლის N3  დადგენილებისა 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სახელმწიფო და ხობის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 
არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასი 

 
1. ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სახელმწიფო და ხობის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 
არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 1 კვადრატული მეტრი მიწის ნორმატიული ფასი 
(შემდგომში - „მიწის ნორმატიული ფასი“) დგინდება შესაბამის ადგილზე არსებული მიწის საბაზრო 
ფასის გათვალისწინებით და გამოიანგარიშება შემდეგი ფორმულის მიხედვით: 

CN=IMG x ITL x C x K, სადაც: 
ა) CN - არის ერთი კვადრატული მეტრი არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული 
ფასი; 
ბ) IMG -  არის ქ. ხობის მაკრომდებარეობის ინდექსი, რომელიც შეადგენს 0,43-ს;  
გ)  ITL - არის ლოკალური ტერიტორიული ინდექსი, რომელიც უდრის 1-ს;  
დ) C - არის არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ერთ კვადრატულ მეტრზე დადგენილი 
საბაზისო განაკვეთი და მისი მნიშვნელობა უდრის 0,24 ლარს. 
ე) K - არის მიწის ნორმატიული ფასის მარეგულირებელი კოეფიციენტი და მისი მნიშვნელობა უდრის 
120-ს.  
2. პირველი პუნქტის მიხედვით ქ. ხობში მიწის ნორმატიული ფასი დადგინდეს შემდეგი სახით: 
 

IMG ITL C K CN (ლარი) 

0,43 1 0,24 120 12,38 

 
3. ხობის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მიწის ნორმატიული ფასი დადგენილია ქ. ხობში დადგენილი 
ფასის 30%-ის ოდენობით და იგი შეადგენს - 3.71 ლარს. 
4. ხობის მუნიციპალიტეტის დასახლებათა შორის არეალებში მიწის ნორმატიული ფასი დადგენილია 
ქ. ხობში დადგენილი ფასის 25%-ის ოდენობით და შეადგენს - 3.1 ლარს. 
5. ხობის მუნიციპალიტეტის დასახლებათა შორის არეალებში გამავალი „საერთაშორისო და 
შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ 
საქართველოს პრეზიდენტის 2011 წლის 27 მაისის N287 ბრძანებულებით განსაზღვრულ 
საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების 50 მეტრის 
რადიუსში (თითოეულ მხარეს) არსებული მიწის ნორმატიული ფასი დადგენილია ქ. ხობში 
დადგენილი ფასის 50%-ის ოდენობით და იგი შეადგენს 6.19 ლარს. ამ შემთხვევაში არ გამოიყენება მე-
3 და მე-4 პუნქტებში აღნიშნული წესი. 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
დადგენილება N4 

2014 წლის 28 მარტი 
ქ. ხობი 

„ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის წვევამდელთა, რეზერვისტთა, სამხედრო აღრიცხვის, 
გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 25 თებერვლის N29 დადგენილებაში ცვლილების 
შეტანის თაობაზე 

 

 „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „მობილიზაციის შესახებ“ 
საქართველოს კანონებისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის 
შესაბამისად, ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: 
1. „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის წვევამდელთა და რეზერვისტთა აღრიცხვის, გაწვევისა და 
მობილიზაციის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს 2011 წლის 25 თებერვლის N29 დადგენილებაში („საქართველოს საკანონმდებლო 
მაცნე“ 110307107, 21/03/2011წ. სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი: 120260000.35.106.016022) 
შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დებულების მე-6 მუხლის მე-2 
პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 
„ბ) კანონმდებლობით დადგენილი წესით, საქართველოს პრეზიდენტის ან/და საქართველოს 
მთავრობის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის გამგებელს 
წარუდგენს წინადადებებს ახალგაზრდობის სამხედრო სამსახურისთვის მომზადების, პირველადი 
სამხედრო აღრიცხვის, სამხედრო სამსახურში გაწვევისა და სხვა სამუშაოს შესრულების შესახებ;“. 
2.  დადგენილება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე. 
 
 

საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი  
საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე                                               კახა ბუკია 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

 
დადგენილება N5 

 
2014 წლის 11 აპრილი 

 

ქ. ხობი 
 

„ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“  
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 30 დეკემბრის N21 დადგენილებაში  

ცვლილების შეტანის თაობაზე  
 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე 
მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს 
საბიუჯეტო კოდექსის“ 78-ე მუხლის, საქართველოს კანონის ,,საქართველოს 2014 წლის 
სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“, საქართველოს კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ მე-
20 მუხლისა და „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან 
ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ 
საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 13 იანვრის N34 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის 
თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 10 აპრილის N641 განკარგულების 
შესაბამისად, ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: 

2. „ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების 
შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 30 დეკემბრის N21 
დადგენილებაში („საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე“, ვებგვერდი, 31/12/2013 წ. 
სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.106.016099) შეტანილ იქნეს შემდეგი 
ცვლილება: 
     ა) 431,0 ათასი ლარით იზრდება ბიუჯეტის შემოსავლები, კერძოდ: 

ა.ა) 431,0 ათასი ლარი შემოსავალი მუხლიდან „გრანტები“ (საქართველოს რეგიონებში 
განსახორციელებელი პროექტების ფონდი);  

ბ) „ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნების 
გადანაწილების წესის დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 
წლის 12 ივლისის N5 დადგენილების შესაბამისად, ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის 
დამტკიცებულ ბიუჯეტში ხობის  მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანებებით მხარჯავი 
დაწესებულებებისთვის ადგილობრივი ბიუჯეტით გამოყოფილ ასიგნებებში ეკონომიკური 
კლასიფიკაციის მუხლებს  შორის განხორციელებულია შემდეგი გადანაწილებები: 

ბ.ა) „ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ 
პროგრამაში „სპორტის განვითარების ხელშეწყობა“, ქვეპროგრამის „სპორტული 
ღონისძიებების დაფინანსება“ (05 01 01) ასიგნებების ღონისძიებებს შორის გადანაწილების 
შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2014 წლის 21 თებერვლის N54 ბრძანებით 
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ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ პროგრამაში 
„სპორტის განვითარების ხელშეწყობა“, „სპორტული ღონისძიებების დაფინანსების“ 
ქვეპროგრამის ასიგნებებში 1,95 ათასი ლარით შემცირდა ხობის მუნიციპალიტეტის 
მსოფლიოს, ევროპისა და საერთაშორისო ტურნირების გამარჯვებული და პრიზიორი 
სპორტსმენების დაჯილდოვების ასიგნება და 1,95 ათასი ლარი მიიმართა ჭადრაკში 
სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონის აბსოლუტური ჩემპიონატის თანადაფინანსების 
ასიგნებაზე; 

ბ.ბ) ,,ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის (01 02) ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 
წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების ეკონომიკური კლასიფიკაციის 
მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2014 წლის 28 
თებერვლის N65 ბრძანებით ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით 
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის დამტკიცებულ ასიგნებებში 3,6 ათასი ლარით 
შემცირდა ,,საქონელი და მომსახურება“-ს მუხლის ,,სხვა დანარჩენი საქონელი და 
მომსახურება“ ასიგნება და 3,6 ათასი ლარით გადიდდა ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“-ს 
ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,სხვა არამატერიალური აქტივები“ ასიგნება; 

ბ.გ) ,,ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლისათვის“ (06 03 05) ხობის 
მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების 
ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის 
მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2014 წლის 4 მარტის N69 ბრძანებით ხობის 
მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის 
სათნოების სახლისთვის“ დამტკიცებულ ასიგნებებში 0,27 ათასი ლარით შემცირდა 
,,საქონელი და მომსახურება“-ს მუხლის ,,კვების ხარჯები“ ასიგნება და 0,07 ათასი ლარით 
გადიდდა ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ,,ოფისის ხარჯები“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის 
მუხლის ,,ოფისის ხარჯი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული“ ასიგნება, 0,2 ათასი ლარით 
- ,,საქონელი და მომსახურება“-ს მუხლის ,,სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება“ 
ასიგნება; 

ბ.დ) ,,ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით შპს „ხობი 
დასუფთავება და განათებასთვის“ (03 02 01) დამტკიცებული ასიგნებების ეკონომიკური 
კლასიფიკაციის მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის 
გამგებლის 2014 წლის 4 მარტის N70 ბრძანებით შპს „ხობი დასუფთავება და განათებასთვის“ 
ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 
1,0 ათასი ლარით შემცირდა ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ,,ოფისი ხარჯები“-ს 
ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,შენობა-ნაგებობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი“ 
ასიგნება და 0,62 ათასი ლარით გადიდდა ,,ოფისის ხარჯები“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის 
მუხლის ,,საოფისე ავეჯი“ ასიგნება, 0,22 ათასი ლარით -  ,,ოფისის ხარჯები“-ს ეკონომიკური 
კლასიფიკაციის მუხლის ,,სხვა მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟება“ ასიგნება, 
0,06 ათასი ლარით -  ,,ოფისი ხარჯები“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის 
,,ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი“ ასიგნება, 0,1 ათასი ლარით - 
,,საქონელი და მომსახურება“-ს მუხლის ,,სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება“ 
ასიგნება; 

ბ.ე) ,,ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის განათლების ცენტრისთვის“ (04 03) ხობის 
მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების 
ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის 
მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2014 წლის 4 მარტის N74 ბრძანებით ხობის 
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მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით ა(ა)იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის 
განათლების ცენტრისთვის“ დამტკიცებულ ასიგნებებში 1,26 ათასი ლარით შემცირდა მუხლი 
,,შრომის ანაზღაურება“–ს ასიგნება, 0,14 ათასი ლარით - ,,საქონელი და მომსახურება“-ს 
,,ოფისის ხარჯები“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,რბილი ავეჯი“ ასიგნება და 1,26 
ათასი ლარით გადიდდა ,,საქონელი და მომსახურებას“ მუხლის ,,სოციალური 
უზრუნველყოფა“ ასიგნება, 0,14 ათასი ლარით - მუხლის ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“ 
ასიგნება; 

ბ.ვ) ,,ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის (01 02) ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 
წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების ეკონომიკური კლასიფიკაციის 
მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2014 წლის 28 
თებერვლის #65 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის 
გამგებლის 2014 წლის 5 მარტის N77 ბრძანებით ,,ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის 
ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებული 
ასიგნებების ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის 
მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2014 წლის 28 თებერვლის #65 ბრძანებაში შეტანილი 
ცვლილებით ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით ხობის 
მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის დამტკიცებულ ასიგნებებში 3,6 ათასი ლარით შემცირდა 
,,საქონელი და მომსახურება“-ს მუხლის ,,სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება“ 
ასიგნება და 1,2 ათასი ლარით გადიდდა ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“-ს ეკონომიკური 
კლასიფიკაციის მუხლის ,,სხვა არამატერიალური აქტივები“ ასიგნებაზე, 2,4 ათასი ლარი 
მიმართულ იქნა ,,საქონელი და მომსახურება“-ს მუხლის ,,სხვა დანარჩენი საქონელი და 
მომსახურება“ ასიგნებაზე; 

ბ.ზ) ,,ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით  ა(ა)იპ „ხობის 
მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლისთვის“ (05 01 04) დამტკიცებული ასიგნებების 
ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის 
მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2014 წლის 17 მარტის N86 ბრძანებით  ა(ა)იპ „ხობის 
მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლისთვის“ ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის 
ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 5,51 ათასი ლარით შემცირდა 
,,საქონელი და მომსახურება“-ს მუხლის ,,სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება“ 
ასიგნება და 2,5 ათასი ლარით გადიდდა მუხლის ,,შრომის ანაზღაურება“ ასიგნება და 3,01 
ათასი ლარით გადიდდა მუხლის ,,ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა 
და მოვლა–შენახვის ხარჯები“ ასიგნება; 

ბ.თ) ,,ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით ა(ა)იპ „ხობის 
მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბ „კოლხეთისათვის“ (05 01 02) დამტკიცებული 
ასიგნებების ღონისძიებებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის 
გამგებლის 2014 წლის 17 მარტის N87 ბრძანებით ა(ა)იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის 
საფეხბურთო კლუბ „,კოლხეთისთვის“ ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი 
ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 2,9 ათასი ლარით შემცირდა ,,საქონელი და 
მომსახურება“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,სხვა დანარჩენი საქონელი და 
მომსახურება“ ასიგნება და 1,2 ათასი ლარით გადიდდა ,,საქონელი და მომსახურება“-ს 
,,ოფისის ხარჯები“-ს ასიგნება, 1,55 ათასი ლარით - მუხლის ,,არაფინანსური აქტივების 
ზრდა“ ასიგნება, 0,15 ლარით - ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ეკონომიკური 
კლასიფიკაციის მუხლის ,,სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება“ ასიგნება; 
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ბ.ი) „ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივ ბიუჯეტში ცვლილების შეტანის 
შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2014 წლის 27 იანვრის N20 ბრძანებაში 
ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2014 წლის 24 მარტის 
N96 ბრძანებით მიღებულ იქნა ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკისა და 
ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის წინადადება და პრიორიტეტებისა და 
გადაუდებელი აუცილებლობის გათვალისწინებით, „საქართველოს რეგიონებში 
განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი 
ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 13 
იანვრის N34 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 
2014 წლის 18 მარტის N450 განკარგულებით განხორციელებული ცვლილებების შედეგად 
ხობის მუნიციპალიტეტისთვის გამოყოფილი თანხების ხობის მუნიციპალიტეტის 
ადგილობრივ ბიუჯეტში ასახვის მიზნით, ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის 
ადგილობრივ ბიუჯეტში განხორციელდა შემდეგი ცვლილება გადიდდა ხობის 
მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივ ბიუჯეტში შემოსავლები „გრანტებიდან“ 
(საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან) 14,5 ათასი 
ლარით და შემოსავლების ზრდის თანხების მთლიანი მოცულობა – 14,5 ათასი ლარი 
მიიმართა პრიორიტეტის - ,,ინფრასტრუქტურის მშენებლობის, რეაბილიტაციისა და 
ექსპლოატაციის“ მუხლის „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ ასიგნებაზე, კერძოდ: 
პროგრამის „კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და 
ექსპლოატაცია“ ქვეპროგრამის „მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული აქტივების 
რეაბილიტაცია“ ასიგნებაზე (პროგრამული კოდი 03 02 03); 

ბ.კ) „ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივ ბიუჯეტში ცვლილების შეტანის 
შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2014 წლის 27 იანვრის N20 ბრძანებაში 
ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2014 წლის 25 მარტის 
N97 ბრძანებით მიღებულ იქნა ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკისა და 
ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის წინადადება და პრიორიტეტებისა და 
გადაუდებელი აუცილებლობის გათვალისწინებით, „საქართველოს რეგიონებში 
განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი 
ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 13 
იანვრის N34 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 
2014 წლის 20 მარტის #470 განკარგულებით განხორციელებული ცვლილებების შედეგად 
ხობის მუნიციპალიტეტისთვის გამოყოფილი თანხების ხობის მუნიციპალიტეტის 
ადგილობრივ ბიუჯეტში ასახვის მიზნით, ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის 
ადგილობრივ ბიუჯეტში განხორციელდა შემდეგი ცვლილება გადიდდა ხობის 
მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივ ბიუჯეტში შემოსავლები „გრანტებიდან“ 
(საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან) 8,5 ათასი ლარით 
და შემოსავლების ზრდის თანხების მთლიანი მოცულობა – 8,5 ათასი ლარი მიიმართა 
პრიორიტეტის - ,,ინფრასტრუქტურის მშენებლობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლოატაციის“ 
მუხლის „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ ასიგნებაზე, კერძოდ: პროგრამის „კომუნალური 
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია“ ქვეპროგრამის 
„მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული აქტივების რეაბილიტაცია“ ასიგნებაზე 
(პროგრამული კოდი 03 02 03); 

ბ.ლ) ,,ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის (01 02) ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 
წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების ეკონომიკური კლასიფიკაციის 
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მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2014 წლის 28 
მარტის N105 ბრძანებით ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით 
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის დამტკიცებულ ასიგნებებში 1,0 ათასი ლარით 
შემცირდა ,,საქონელი და მომსახურება“-ს მუხლის ,,შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება“-ს 
ასიგნება და 1,0 ათასი ლარით გადიდდა ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ეკონომიკური 
კლასიფიკაციის მუხლის ,,ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური 
ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და საგამომცემლო-სასტამბო ხარჯები“-ს 
ასიგნება; 

ბ.მ) ,,ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით შპს „ხობი 
დასუფთავება და განათებასთვის“ (03 02 01) დამტკიცებული ასიგნებების ეკონომიკური 
კლასიფიკაციის მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის 
გამგებლის 2014 წლის 4 აპრილის N113 ბრძანებით შპს „ხობი დასუფთავება და 
განათებასთვის“ ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით 
დამტკიცებულ ასიგნებებში 0,4 ათასი ლარით შემცირდა ,,საქონელი და მომსახურება“-ს 
მუხლის ,,სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება“ ასიგნება და 0,4 ათასი ლარით 
გადიდდა ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ,,ოფისის ხარჯები“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის 
მუხლის ,,ოფისის ხარჯი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული“ ასიგნება, ხოლო 
საკანალიზაციო სისტემის მოვლა–შენახვის ხარჯებში 1,43 ათასი ლარით შემცირდა მუხლის 
,,კომუნალური ხარჯები“ ასიგნება და 1,43 ათასი ლარი მიმართულ იქნეს მუნიციპალიტეტის 
ტერიტორიული ორგანოების საასენიზაციო მომსახურების ხარჯებზე; 

ბ.ნ) ,,ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის (01 02) ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 
წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების ეკონომიკური კლასიფიკაციის 
მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2014 წლის 4 
აპრილის N114 ბრძანებით ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით 
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის დამტკიცებულ ასიგნებებში 0,3 ათასი ლარით 
შემცირდა ,,მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟება“-ს ეკონომიკური 
კლასიფიკაციის მუხლის ,,კარტრიჯების შეძენა დატუმბვა“ ასიგნება და 0,3 ათასი ლარით 
გადიდდა ,,მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟება“-ს ეკონომიკური 
კლასიფიკაციის მუხლის ,,კომპიუტერული ტექნიკა“ ასიგნება; 

ბ.ო)  ,,ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის (01 02) ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 
წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების ეკონომიკური კლასიფიკაციის 
მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2014 წლის 8 
აპრილის N118 ბრძანებით ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით 
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის დამტკიცებულ ასიგნებებში 2,0 ათასი ლარით 
შემცირდა ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ,,ოფისის ხარჯები“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის 
მუხლის ,,საკანცელარიო, საწერ–სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, 
ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა“ ასიგნება, 
1,0 ათასი ლარით - ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ,,ოფისის ხარჯები“-ს ეკონომიკური 
კლასიფიკაციის მუხლის ,,მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟება“ 
ასიგნება, 2,1 ათასი ლარით - ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ,,ოფისის ხარჯები“-ს 
ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების 
შეძენის ხარჯი“ ასიგნება, 1,0 ათასი ლარით - ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ,,ოფისის 
ხარჯები“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული 
საგნების შეძენის ხარჯი“ ასიგნება, 6,9 ათასი ლარით - ,,საქონელი და მომსახურება“-ს 
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,,ოფისის ხარჯები“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,კავშირგაბმულობის ხარჯი“ 
ასიგნება და 13,0 ათასი ლარით გადიდდა მუხლის ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“ 
ასიგნება; 

ბ.პ) ,,პრიორიტეტისათვის ,,წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და 
სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა“ (01 05) ხობის 
მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების 
ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის 
მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2014 წლის 8 აპრილის N119 ბრძანებით ხობის 
მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით პრიორიტეტისათვის ,,წინა წლებში 
წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების 
აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა“ დამტკიცებულ ასიგნებებში 362,3 ათასი ლარით 
შემცირდა ,,ვალდებულებების კლება“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის  ,,სხვა 
კრედიტორული დავალიანებები“ ასიგნება და 160,7 ათასი ლარით გადიდდა ,,საქონელი და 
მომსახურება“-ს ,,ოფისის ხარჯები“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის  ,,შენობა-
ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი“ ასიგნება და 
201,6 ათასი ლარით გადიდდა ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“-ს ეკონომიკური 
კლასიფიკაციის მუხლის  ,,შენობა-ნაგებობები“ ასიგნება.    

გ) შემოსულობების ზრდით მიღებული ასიგნებები 431,0 ათასი ლარი მიიმართება შემდეგ 
ღონისძიებათა დასაფინანსებლად: 

გ.ა) პრიორიტეტის ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაციის    
(პროგრამული კოდი 03 00) ასიგნებებზე 431,0 ათასი ლარით, კერძოდ:  

- 431,0 ათასი ლარი პროგრამა ,,კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-
რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია“ ქვეპროგრამის ,,მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 
არსებული აქტივების რეაბილიტაცია“ (პროგრამული კოდი 03 02 03) მუხლის ,,არაფინანსური 
აქტივების ზრდა“ ასიგნებაზე. 
      2. დადგენილების თავი I, თავი, II, თავი III დანართები ჩამოყალიბდეს თანახმად 
დანართისა. 
      3. დადგენილება ძალაში შევიდეს მიღებისთანავე. 
 

 
 

 
საკრებულოს თავმჯდომარე                                            მამუკა ქარდავა 
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მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი 
 
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით: 
 
 

დასახელება 
2012 

წლის 
ფაქტი 

2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 
სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 
ფონდებიდან 
გამოყოფილი 
ტრანსფერები 

საკუთარი 
შემოსავლ

ები 

სახელმწიფო 
ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 
გამოყოფილი 
ტრანსფერები 

საკუთარი 
შემოსავლები 

შემოსავლები 8,820.7 8,188.5 2,131.6 6,056.9 6,877.8 1,230.3 5,647.5 
გადასახადები 5,782.0 5,327.8 0.0 5,327.8 5,000.0 0.0 5,000.0 
გრანტები 2,472.8 2,336.6 2,131.6 205.0 1,450.3 1,230.3 220.0 
სხვა შემოსავლები 565.9 524.1 0.0 524.1 427.5 0.0 427.5 

                
ხარჯები 5,666.6 6,811.5 443.7 6,367.8 6,153.5 321.2 5,832.3 
შრომის ანაზღაურება 1,674.0 1,964.0 0.0 1,964.0 1,828.3 0.0 1,828.3 
საქონელი და 
მომსახურება 

807.1 1,510.2 443.7 1,066.5 1,103.0 160.7 942.3 

ძირითადი კაპიტალის 
მომსახურება  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

პროცენტი 185.7 108.1 0.0 108.1 97.0 0.0 97.0 
სუბსიდიები 2,711.6 2,995.0 0.0 2,995.0 2,759.6 0.0 2,759.6 
გრანტები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
სოციალური 
უზრუნველყოფა 

288.2 234.2 0.0 234.2 205.1 0.0 205.1 

სხვა ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 160.5 160.5 0.0 
                

საოპერაციო სალდო 3,154.1 1,377.0 1,687.9 -310.9 724.3 909.1 -184.8 
                

არაფინანსური აქტივების 
ცვლილება 

2,368.9 2,364.4 1,764.3 600.1 625.0 731.9 -106.9 

ზრდა  3,499.7 2,667.4 1,764.3 903.1 785.7 731.9 53.8 
კლება 1,130.8 303.0 0.0 303.0 160.7 0.0 160.7 

                
მთლიანი სალდო 785.2 -987.4 -76.5 -911.0 99.3 177.2 -77.9 

                
ფინანსური აქტივების 
ცვლილება 

579.4 -1,088.9 -76.4 -1,012.4 -128.5 64.7 -193.2 

ზრდა 837.3 0.0 0.0 0.0 64.7 64.7 0.0 
ვალუტა და დეპოზიტები 837.3 0.0     64.7 64.7   

კლება 257.9 1,088.9 76.4 1,012.4 193.2 0.0 193.2 
ვალუტა და დეპოზიტები 257.9 1,088.9 76.4 1,012.4 193.2   193.2 

                
ვალდებულებების 
ცვლილება 

-205.8 -101.4 0.0 -101.4 -227.8 -112.5 -115.3 

ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
საგარეო 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
საშინაო 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

კლება 205.8 101.4 0.0 101.4 227.8 112.5 115.3 
საგარეო 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
საშინაო 205.8 101.4 0.0 101.4 227.8 112.5 115.3 
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ბალანსი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 
მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის 

ცვლილება 
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის 

ცვლილება თანდართული რედაქციით: 
 

დასახელება 
2012 

წლის 
ფაქტი 

2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 
სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 
ფონდებიდან 
გამოყოფილი 
ტრანსფერები 

საკუთარი 
შემოსავლ

ები 

სახელმწიფო 
ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 
გამოყოფილი 
ტრანსფერები 

საკუთარი 
შემოსავლები 

შემოსულობები 9951.5 8491.5 2131.6 6359.9 7038.5 1230.3 5808.2 
შემოსავლები 8820.7 8188.5 2131.6 6056.9 6877.8 1230.3 5647.5 
არაფინანსური 
აქტივების კლება 1130.8 303.0 0.0 303.0 160.7 0.0 160.7 

ფინანსური აქტივების 
კლება (ნაშთის 
გაკლებით) 

0.0 0.0     0.0 0.0 0.0 

                
გადასახდელები 9372.1 9580.3 2208.0 7372.3 7167.0 1165.6 6001.4 
          ხარჯები 5666.6 6811.5 443.7 6367.8 6153.5 321.2 5832.3 
არაფინანსური 
აქტივების ზრდა 

3499.7 2667.4 1764.3 903.1 785.7 731.9 53.8 

ვალდებულებების 
კლება 

205.8 101.4 0.0 101.4 227.8 112.5 115.3 

ნაშთის ცვლილება 579.400 -1088.800 -76.400 -1012.400 -
128.500 64.700 -193.200 

 

 

მუხლი 3. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 6877.8 ათასი ლარის 

ოდენობით, თანდართული რედაქციით: 
 
 

დასახელება 
2012 

წლის 
ფაქტი 

2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 
სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 
ფონდებიდან 
გამოყოფილი 
ტრანსფერები 

საკუთარი 
შემოსავლ

ები 

სახელმწიფო 
ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 
გამოყოფილი 
ტრანსფერები 

საკუთარი 
შემოსავლები 

შემოსავლები 8,820.7 8,188.5 2,131.6 6,056.9 6,877.8 1,230.3 5,647.5 
გადასახადები 5,782.0 5,327.8 0.0 5,327.8 5,000.0 0.0 5,000.0 
გრანტები 2,472.8 2,336.6 2,131.6 205.0 1,450.3 1,230.3 220.0 
სხვა შემოსავლები 565.9 524.1 0.0 524.1 427.5 0.0 427.5 

 

მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 5000.0 ათასი ლარის 

ოდენობით, თანდართული რედაქციით: 
 
დასახელება კოდი 

2012 
წლის 

2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა 
სულ მათ შორის სულ მათ შორის 
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ფაქტი სახელმწიფო 
ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 
გამოყოფილი 
ტრანსფერები 

საკუთარი 
შემოსავლ

ები 

სახელმწიფო 
ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 
გამოყოფილი 
ტრანსფერები 

საკუთარი 
შემოსავლები 

გადასახადები 11 5,782.0 5,327.8 0.0 5,327.8 5,000.0 0.0 5,000.0 
საშემოსავლო 
გადასახადი  

              

ქონების გადასახადი 113 5,782.0 5,327.8 0.0 5,327.8 5,000.0 0.0 5,000.0 
საქართველოს 
საწარმოთა ქონებაზე 
(გარდა მიწისა)         

113111 
4,387.8 3,295.0   3,295.0 3,198.0   3,198.0 

ფიზიკურ პირთა 
ქონებაზე (გარდა მიწისა) 

113113 
6.0 5.0 0.0 5.0 2.0 0.0 2.0 

ეკონომიკური 
საქმიანობისთვის 
გამოყენებულ ქონებაზე 

1131131 
2.1 5.0   5.0 2.0   2.0 

არაეკონომიკური 
საქმიანობისთვის 
გამოყენებულ უძრავ 
ქოენბაზე 

1131132 

3.9 0.0     0.0     
სასოფლო-სამეურნეო 
დანიშნულების მიწაზე                                

113114 
202.4 250.0 0.0 250.0 220.0 0.0 220.0 

ფიზიკურ პირებიდან 1131141 106.3 90.0   90.0 100.0   100.0 
იურიდიულ პირებიდან 1131142 96.1 160.0   160.0 120.0   120.0 
არასასოფლო-
სამეურნეო 
დანიშნულების მიწაზე                                            

113115 
1,185.8 1,777.8 0.0 1,777.8 1,580.0 0.0 1,580.0 

ფიზიკურ პირებიდან 1131151 43.8 5.0   5.0 10.0   10.0 
იურიდიულ პირებიდან 1131152 1,142.0 1,772.8   1,772.8 1,570.0   1,570.0 
სხვა გადასახადები 
ქონებაზე 

1136 
  0.0     0.0     

სხვა გადასახადები 116   0.0     0.0     
 

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 1450.3 ათასი ლარით, 

თანდართული რედაქციით: 
 
 

დასახელება კოდი 
2012 

წლის 
ფაქტი 

2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 
სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 
ფონდებიდან 
გამოყოფილი 
ტრანსფერები 

საკუთარი 
შემოსავლე

ბი 

სახელმწიფო 
ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 
გამოყოფილი 
ტრანსფერები 

საკუთარი 
შემოსავლები 

გრანტები 13 2,472.8 2,336.6 2,131.6 205.0 1,450.3 1,230.3 220.0 
საერთაშორისო 
ორგანიზაციებიდან და 
სხვა ქვეყნის 
მთავრობიდან მიღებული 
გრანტები 

131 0.0 0.0     0.0     

აჭარის ავტონომიური 
რესპუბლიკის 
ბიუჯეტიდან 
გამოყოფილი ტრანსფერი 

133 0.0 0.0     0.0     

სახელმწიფო 133 2,472.8 2,336.6 2,131.6 205.0 1,450.3 1,230.3 220.0 

69 



ბიუჯეტიდან 
გამოყოფილი ტრანსფერი 
ბიუჯეტით 
გათვალისწინებული 
ტრანსფერები 

1311 199.4 205.0 0.0 205.0 220.0 0.0 220.0 

გათანაბრებითი ტრანსფერი 
 
0.0 0.0     0.0     

მიზნობრივი ტრანსფერი 
დელეგირებული 
უფლებამოსილების 
განსახორციელებლად 

 
199.4 205.0 

 
205.0 220.0 

 
220.0 

ინფრასტრუქტურის 
განვითარებისათვის და სხვა 
მიმდინარე ღონისძიებების 
დასაფინანსებლად   

 
0.0 0.0 

  
0.0 

 
  

ფონდებიდან 
გამოყოფილი 
ტრანსფერები 

1312 2,273.4 2,131.6 2,131.6 0.0 1,230.3 1,230.3 0.0 

სულ რეგიონებში 
განსახორციელებელი 
პროექტების ფონდი   

982.3 1,248.8 1,248.8 
 

1,230.3 1,230.3 
  

სოფლის მხარდაჭერის 
პროგრამა  

875.1 882.8 882.8 
 

0.0 
   

პრეზიდენტის სარეზერვო 
ფონდი  

400.0 0.0 
  

0.0 
   

მთავრობის სარეზერვო 
ფონდი  

16.0 0.0 
  

0.0 
   

სტიქიის შედეგების 
სალიკვიდაციო ფონდი  

0.0 0.0 
  

0.0 
   

  
მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 
 

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 427.5 ათასი ლარით, 
თანდართული რედაქციით: 
 

დასახელება კოდი 
2012 

წლის 
ფაქტი 

2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 
სახელმწიფო 
ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 
გამოყოფილი 
ტრანსფერები 

საკუთარი 
შემოსავლე

ბი 

სახელმწიფო 
ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 
გამოყოფილი 
ტრანსფერები 

საკუთარი 
შემოსავლები 

სხვა შემოსავლები 14 565.9 524.1 0.0 524.1 427.5 0.0 427.5 
შემოსავლები 
საკუთრებიდან 141 112.3 124.0 0.0 124.0 112.8 0.0 112.8 

პროცენტები 1411 0.0 0.0     0.0     
დივიდენდები 1412 0.0 0.0     0.0     
რენტა 1415 112.3 124.0 0.0 124.0 112.8 0.0 112.8 
მოსაკრებელი ბუნებრივი 
რესურსებით 
სარგებლობისათვის                      

14151 112.3 90.5   90.5 112.8   112.8 

შემოსავალი მიწის 
იჯარიდან და მართვაში 
(უზურფრუქტი, 
ქირავნობა და სხვა) 
გადაცემიდან 

14154 0.0 33.5   33.5 0.0     

სხვა 
არაკლასიფიცირებული 
რენტა 

14159 0.0 0.0     0.0     
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საქონლისა და 
მომსახურების 
რეალიზაცია 

142 210.2 210.1 0.0 210.1 104.7 0.0 104.7 

ადმინისტრაციული 
მოსაკრებლები და 
გადასახდელები 

1422 
70.7 26.8 0.0 26.8 63.1 0.0 63.1 

საერთო-
სახელმწიფოებრივი 
სალიცენზიო 
მოსაკრებელი 

14222 0.0 0.0     0.0     

სანებართვო მოსაკრებელი 14223 17.5 5.0   5.0 6.1   6.1 
სახელმწიფო ბაჟი 14227 0.0 0.0     0.0     
საჯარო ინფორმაციის 
ასლის გადაღების 
მოსაკრებელი   

14229 0.0 0.0     0.0     

სამხედრო სავალდებულო 
სამსახურის გადავადების 
მოსაკრებელი 

142212 0.4 0.0     0.0     

სათამაშო ბიზნესის 
მოსაკრებელი 142213 0.0 0.0     0.0     

კულტურული 
მემკვიდრეობის 
სარეაბილიტაციო 
არიალის 
ინფრასტრუქტურის 
ადგილობრივი 
მოსაკრებელი 

142215 0.0 0.0     0.0     

ადგილობრივი 
მოსაკრებელი 
სპეციალური 
(ზონალური) შეთანხმების 
გაცემისათვის  

142216 0.0 0.0     0.0     

ადგილობრივი 
მოსაკრებელი 
დასახლებული 
ტერიტორიის 
დასუფთავებისათვის  

142214 52.8 21.8   21.8 37.8   37.8 

სხვა 
არაკლასიფიცირებული 
მოსაკრებელი  

142299 0.0 0.0     19.2   19.2 

არასაბაზრო წესით 
გაყიდული საქონელი და 
მომსახურება 

1423 139.5 183.3 0.0 183.3 41.6 0.0 41.6 

შემოსავლები საქონლის 
რეალიზაციიდან 14231 0.0 0.0     0.0     

შემოსავლები 
მომსახურების გაწევიდან 14232 139.5 183.3   183.3 41.6   41.6 

ჯარიმები, სანქციები და 
საურავები  143 213.3 190.0   190.0 210.0   210.0 

ნებაყოფლობითი 
ტრანსფერები, გრანტების 
გარეშე 

144 30.0 0.0     0.0     

შერეული და სხვა 
არაკლასიფიცირებული 
შემოსავლები 

145 0.1 0.0     0.0     

 

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 
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განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 6153.5 ათასი ლარით, 
თანდართული რედაქციით: 
 

დასახელება 2012 წლის 
ფაქტიური 

2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 
სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 
ფონდებიდან 
გამოყოფილი 
ტრანსფერები 

საკუთარი 
შემოსავლები 

სახელმწიფო 
ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 
გამოყოფილი 
ტრანსფერები 

საკუთარი 
შემოსავლები 

ხარჯები 5,666.6 6,811.
5 443.7 6,367.8 6,153.

5 321.2 5,832.3 

შრომის ანაზღაურება 1,674.0 1,964.
0 0.0 1,964.0 1,828.

3 0.0 1,828.3 

საქონელი და 
მომსახურება 807.1 1,510.

2 443.7 1,066.5 1,103.
0 160.7 942.3 

ძირითადი კაპიტალის 
მომსახურება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

პროცენტი 185.7 108.1 0.0 108.1 97.0 0.0 97.0 

სუბსიდიები 2,711.6 2,995.
0 0.0 2,995.0 2,759.

6 0.0 2,759.6 

გრანტები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
სოციალური 
უზრუნველყოფა 288.2 234.2 0.0 234.2 205.1 0.0 205.1 

სხვა ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 160.5 160.5 0.0 
არაფინანსური 
აქტივების ზრდა 

3,499.7 2,667.
4 1,764.3 903.1 785.7 731.9 53.8 

ძირითადი 
აქტივები  

3,499.7 2,667.
4 1,764.3 903.1 785.7 731.9 53.8 

ვალდებულებების 
კლება  

205.8 101.4 0.0 101.4 227.8 112.5 115.3 

საშინაო  205.8 101.4 0.0 101.4 227.8 112.5 115.3 
საგარეო  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება, მათ 

შორის: 
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 785.7 

ათასი ლარით, თანდართული რედაქციით: 
 

დასახელება 2012 წლის 
ფაქტი 

2013 წლის 
გეგმა 

2014 წლის 
გეგმა 

არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,499.7 2,667.4 785.7 
 

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 160.7 
ათასი ლარით, თანდართული რედაქციით: 
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დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა 

არაფინანსური აქტივების კლება 1,130.8 303.0 160.7 

ძირითადი აქტივები 48.0 0.0 10.7 

არაწარმოებული აქტივები 1,082.8 303.0 150.0 

მიწა 1,082.8 303.0 150.0 

 
მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის 

ფუნქციონალური კლასიფიკაცია 
 

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების 
ზრდის ფუნქციონალურ ჭრილში თანდართული ფორმით: 

 

 

ფ
უ

ნქ
ცი

ო
ნა

ლ
უ

რ
ი 

კო
დ

ი 

დასახელება 
2012 წლის 

ფაქტი 

2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 

სახელმწიფო 
ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 
გამოყოფილი 
ტრანსფერები 

საკუთარი 
შემოსავლე

ბი 

სახელმწიფო 
ბიუჯეტის 

ფონდებიდა
ნ 

გამოყოფილ
ი 

ტრანსფერებ
ი 

საკუთარი 
შემოსავლები 

701 
საერთო დანიშნულების 
სახელმწიფო მომსახურება 

2,207.3     2,664.0     0.0     2,664.0     2,627.7     362.3     2,265.4     

7011 

აღმასრულებელი და 
წარმომადგენლობითი 
ორგანოების საქმიანობის 
უზრუნველყოფა, 
ფინანსური და 
ფისკალური საქმიანობა, 
საგარეო ურთიერთობები 

2,010.1     2,555.9     0.0     2,555.9     2,168.4     0.0     2,168.4     

70111 

აღმასრულებელი და 
წარმომადგენლობითი 
ორგანოების საქმიანობის 
უზრუნველყოფა 

1,940.3     2,464.9     0.0     2,464.9     2,097.4     0.0     2,097.4     

70112 ფინანსური და ფისკალური 
საქმიანობა 69.8     91.0     0.0     91.0     71.0     0.0     71.0     

7016 ვალთან დაკავშირებული 
ოპერაციები  185.7     108.1     0.0     108.1     459.3     362.3     97.0     

7018 

სხვა არაკლასიფიცირებული 
საქმიანობა საერთო 
დანიშნულების სახელმწიფო 
მომსახურებაში 

11.5     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     

702 თავდაცვა 96.3     113.1     0.0     113.1     108.1     0.0     108.1     

703 საზოგადოებრივი წესრიგი 
და უსაფრთხოება 512.2     692.8     250.0     442.8     410.7     0.0     410.7     

7031 პოლიციის სამსახური და 
სახელმწიფო დაცვა 138.3     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     

7032 ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა 373.9     692.8     250.0     442.8     410.7     0.0     410.7     
704 ეკონომიკური საქმიანობა 2,382.8     1,352.1     1,287.3     64.8     208.3     183.5     24.8     

7042 

სოფლის მეურნეობა, 
სატყეო მეურნეობა, 
მეთევზეობა და 
მონადირეობა 

1,069.4     931.8     897.0     34.8     165.3     160.5     4.8     
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70421 სოფლის მეურნეობა 1,069.4     931.8     897.0     34.8     165.3     160.5     4.8     
7045 ტრანსპორტი 1,313.4     420.3     390.3     30.0     43.0     23.0     20.0     

70451 საავტომობილო ტრანსპორტი 
და გზები 1,313.4     420.3     390.3     30.0     43.0     23.0     20.0     

705 გარემოს დაცვა 812.0     887.5     135.8     751.7     511.1     0.0     511.1     
7052 ჩამდინარე წყლების მართვა 223.7     165.4     35.8     129.6     0.0     0.0     0.0     

7053 გარემოს დაბინძურების 
წინააღმდეგ ბრძოლა 588.3     722.1     100.0     622.1     511.1     0.0     511.1     

706 
საბინაო-კომუნალური 
მეურნეობა 

645.0     1,066.9     531.1     535.8     537.3     507.3     30.0     

7061 ბინათმშენებლობა 0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     

7062 კომუნალური მეურნეობის 
განვითარება 0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     

7063 წყალმომარაგება 147.1     24.5     19.5     5.0     10.0     0.0     10.0     
7064 გარე განათება 0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     

7066 
სხვა არაკლასიფიცირებული 
საქმიანობა საბინაო-
კომუნალურ მეურნეობაში 

497.9     1,042.4     511.6     530.8     527.3     507.3     20.0     

707 ჯანმრთელობის დაცვა 125.9     110.5     0.0     110.5     119.5     0.0     119.5     

7072 ამბულატორიული 
მომსახურება 46.8     19.0     0.0     19.0     14.6     0.0     14.6     

70724 საშუალო სამედიცინო 
პერსონალის მომსახურება 46.8     19.0     0.0     19.0     14.6     0.0     14.6     

7074 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის 
მომსახურება 79.1     91.5     0.0     91.5     104.9     0.0     104.9     

708 
დასვენება, კულტურა და 
რელიგია 

962.0     1,026.4     0.0     1,026.4     882.8     0.0     882.8     

7081 მომსახურება დასვენებისა და 
სპორტის სფეროში 442.3     470.8     0.0     470.8     426.0     0.0     426.0     

7082 მომსახურება კულტურის 
სფეროში 462.1     492.8     0.0     492.8     403.2     0.0     403.2     

7083 ტელე-რადიომაუწყებლობა 
და საგამომცემლო საქმიანობა 43.8     47.4     0.0     47.4     35.8     0.0     35.8     

7084 რელიგიური და სხვა სახის 
საზოგადოებრივი საქმიანობა 13.8     15.4     0.0     15.4     17.8     0.0     17.8     

709 განათლება 1,051.1     1,241.0     3.8     1,237.2     1,240.0     0.0     1,240.0     
7091 სკოლამდელი აღზრდა 644.0     836.7     3.8     832.9     892.4     0.0     892.4     
7092 ზოგადი განათლება 49.3     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     

70923 საშუალო ზოგადი განათლება 49.3     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     
7093 პროფესიული განათლება 84.3     94.7     0.0     94.7     80.7     0.0     80.7     

7098 
სხვა არაკლასიფიცირებული 
საქმიანობა განათლების 
სფეროში 

273.5     309.6     0.0     309.6     266.9     0.0     266.9     

710 სოციალური დაცვა 371.7     324.6     0.0     324.6     293.7     0.0     293.7     

7101 

ავადმყოფთა და 
შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირთა 
სოციალური დაცვა 

129.0     70.0     0.0     70.0     45.6     0.0     45.6     

71011 ავადმყოფთა სოციალური 
დაცვა 129.0     70.0     0.0     70.0     45.6     0.0     45.6     

7104 ოჯახებისა და ბავშვების 
სოციალური დაცვა 131.2     100.0     0.0     100.0     113.8     0.0     113.8     

7107 

სოციალური გაუცხოების 
საკითხები, რომლებიც არ 
ექვემდებარება 
კლასიფიკაციას 

86.1     91.6     0.0     91.6     88.6     0.0     88.6     

7109 
სხვა არაკლასიფიცირებული 
საქმიანობა სოციალური 
დაცვის სფეროში 

25.4     63.0     0.0     63.0     45.7     0.0     45.7     

  სულ 9,166.3     9,478.9     2,208.0     7,270.9     6,939.2     1,053.1     5,886.1     
 

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 
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განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 99.3 ათასი ლარით. 
 

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 64.7 -ით. 
2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 193.2 -ით. 
 

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ზრდა 0-ით. 
2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება -227.8 ათასი 
ლარით. 

 

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი 
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების 

მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 70.0 ათასი ლარის 
ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის 
გადაწყვეტილებების შესაბამისად. 

 

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 
დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 

გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 220.0 ათასი ლარი მიიმართოს: 
ა) ,,საზოგადოებრივი ჯამრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული 

უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 104.9 ათასი ლარი; 
ბ) ,,სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და ,,სამხედრო 

სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული 
უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 108,1 ათასი ლარი; 

გ) ,,სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის 
უკვდავყოფის შესახებ“ და ,,საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით 
გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული 
უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 7,0 ათასი ლარი; 

 

მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა 
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების 

განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და 
საქრთველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. 

 

თავი II 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები 
 

მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები 
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00) 
საგანგებო სიტუაციების (ხანძარი, წყალდიდობა, მეწყერი, ავტოსატრანსპორტო 

შემთხვევები და სხვა ბუნებრივი და ტექნოლოგიური ხასიათის სტიქიური უბედურებები) 
სალიკვიდაციოდ პრევენციის მიზნით აუცილებელია სახანძრო დაცვისა და სამაშველო 
სამსახურის პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. 
ხანძრის ჩაქრობისა და სამაშველო ღონისძიებების მაღალპროფესიული 
უზრუველყოფისათვის პირადი შემადგენლობის ტექნიკური და პროფესიული მომზადების 
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სრულყოფა. თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით 
მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის, წვევამდელთა 
სამედიცინო შემოწმებისა და ტრანსპორტირების ღონისძიებები. 

ა) საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01) 
პროგრამის მიზანია საგანგებო სიტუაციების სამსახურის ქმედითუნარიანობის ამაღლება, 

სამაშველო–საავარიო ტექნიკით უზრუნველყოფა, ხანძრების დროს მატერიალურ 
ფასეულობათა გადარჩენის პროცენტული მაჩვენებლების ზრდა, ხანძრის გამომწვევი 
მიზეზების შესწავლა და ხანძარსაწინააღმდეგო ღონისძიებების გატარება, პირადი 
შემადგენლობის კანონით გათვალისწინებული სოციალური და სამართლებრივი უფლების 
დაცვა. 

 

ბ) ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03) 
პროგრამით ხორციელდება მოქალაქეთა სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანა, წვევამდელთა 

ჯამრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე 
ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. 

 

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული 
კოდი 03 00) 

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს 
მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება 
ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში 
გაგრძელდება ქალაქში მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების, 
ასფალტის საფარიანი გზების მოვლა–შენახვა, ტროტუარების რეაბილიტაცია, ქალაქის 
სკვერებისა და პარკების,  ქუჩებისა და მოედნების დასუფთავების ღონისძიებები, გარე 
განათების მოვლა-შენახვა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და 
რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული 
ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან 
დაკავშირებული ხარჯები. 

 

ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა 
(პროგრამული კოდი 03 01) 

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: 
ა.ა) გზების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01 01) 
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების 

რეაბილიტაცია, ასფალტის საფარიანი გზების მოვლა–შენახვა. 
 
ბ) კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 
(პროგრამული კოდი 03 02) 
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: 
ბ.ა) მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და განათება (პროგრამული კოდი 03 02 01) 
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქ. ხობშის ტერიტორიის ყოველდღიური 

დაგვა–დასუფთავება და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა, ნაგავსაყრელი პოლიგონის 
გამართული ფუნქციონირება, განხორციელდება გარე განათების არსებული ქსელის 
ექსპლოატაცია და ახალი ქსელების მოწყობა. 

ბ.ბ) წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02) 
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ქვეპროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება წყლის სისტემების ექსპლოატაცია, სოფ. 
ყულევში სასმელი წყლის შეზიდვა. 

ბ.გ) მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული აქტივების რეაბილიტაცია (პროგრამული 
კოდი 03 02 03) 

აღნიშნული პროგრამის მიხედვით განხორციელდება ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული 
მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა, სახურავების 
რეაბილიტაცია, ქალაქის ცენტრის კეთილმოწყობა. 
    ბ.დ) საკანალიზაციო სისტემების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 
(პროგრამული კოდი 03 02 04) 

რეაბილიტაცია ჩაუტარდება და მოეწყობა სანიაღვრე არხები. 
გ) მოსახლეობის, მათ შორის მეციტრუსეობის დარგში დასაქმებულის, სოციალური 

მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 03 03) 
პროგრამის ფარგლებში იწარმოებს მოსახლეობის მიერ ჩაბარებულ ყოველ კილოგრამ 

სტანდარტულ ციტრუსზე დამატებით 0,15 ლარის გადახდა, ამავე პროგრამით მოხდება 
ბუნებიდან სათანადო ნებართვით მტაცებელი ცხოველების ამოღება. 

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00) 
ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის განათლების ცენტრი"-ს მეშვეობით მუნიციპალიტეტი ახორციელებს 

სკოლისგარეშე მუშაობის ორგანიზებას მომავალ თაობასთან, ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის 
პროფესიული სწავლების ცენტრი"–ს მეშვეობით ხორციელდება ახალგაზრდობის პროფორიენტაციის 
პროგრამა. დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი არის სკოლამდელი განათლება, 
რაც თვითმმართველი ერთეულის უფლებამოსილებას განეკუთვნება და შესაბამისად ერთ–ერთ 
პრიორიტეტს წარმოადგენს.  

ა) სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01) 
მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი 

სააღმზრდელო გაერთიანება“, რომელიც აერთიანებს 30 საბავშვო ბაღს, სადაც განათლებას 
იღებს 1092-მდე ბავშვი. ხორციელდება ღონისძიებები საბავშვო ბაღების 
ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსებაზე, მათ რეაბილიტაციაზე და 
მატერიალურ–ტექნიკური ბაზის განახლებაზე. 

ბ) მოსწავლე–ახალგაზრდობის კლასგარეშე და სკოლის გარეშე მუშაობის ხელშეწყობის 
პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 03) 

ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის განათლების ცენტრი"-ს მეშვეობით მუნიციპალიტეტი 
ახორციელებს სკოლისგარეშე მუშაობის ორგანიზებას მომავალ თაობასთან, ხორციელდება 
სასწავლო–აღმზრდელობითი პროცესების და მასობრივი მუშაობის საინფორმაციო 
მეთოდური უზრუნველყოფა, სხვადასხვა სახის სასწავლო, შემეცნებითი, სახელოვნებო 
კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა, ტურების, ფესტივალების მოწყობა და ნიჭიერ 
მოზარდთა გამოვლენა. ინტელექტუალური, სახელოვნებო, სასპორტო და სხვა 
მიმართულებებით ჩამოყალიბებული სექციებისა და ჯგუფების მუშაობის უზრუნველყოფა.  

გ) პროფესიული სწავლება (პროგრამული კოდი 04 04) 
ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის პროფესიული სწავლების ცენტრი"–ს მეშვეობით 

ხორციელდება ახალგაზრდობის პროფორიენტაციის პროგრამა. 
4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული 

კოდი 05 00) 
მუნიციპალიტეტი ამ პროგრამის მეშვეობით ახდენს სხვადასხვა კულტურული 

ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, ახორციელებს კულტურულ, სპორტულ და სხვა 
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ღონისძიებებს, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობ და სანახაობრივ 
ღონისძიებებს. ხელს უწყობს საზოგადოებაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას, 
წარმატებული სპოტსმენების წახალისებას, ნიჭიერ ბავშვებს და ახალგაზრდებს მათი 
სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენაში. პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია 
სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებების დაფინანსება. იზრდება ჩატარებილი კულტურული 
ღონისძიებების რაოდენობა და ახალგაზრდობის ჩართულობა კულტურულ ღონისძიებებში. 
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ისტორიული ძეგლების მონიტორინგი, საჭირო 
შემთხვევაში არქეოლოგიური კუთხით სადაზვერვო სამუშაოების წარმოებისათვის.  

ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01) 
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: 
ა.ა) სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 01) 
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის მასშტაბით სპორტის 

სხვადასხვა სახეობებში ტურნირების ჩატარება, სპორტში ახალგაზრდების ჩართულობის 
გაზრდა, სპორტის სახეობების პოპულარიზაცია და განვითარების ხელშეწყობა. 

ა.ბ) ხობის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი ,,კოლხეთის" ხელშეწყობის 
ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 01 02) 

ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი ,,კოლხეთი“–ს სუბსიდირება, 
უზრუნველყოფს სპორტის უმნიშვნელოვანესი სახეობის ფეხბურთის პოპულარიზაციას და 
გუნდის მომზადებას საქართველოს ჩემპიონატში მონაწილეობისათვის. 

ა.გ) სტადიონების მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვის ხარჯები (პროგრამული 
კოდი 05 01 03) 

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ქალაქსა და სოფლებში არსებული მარტივი 
ტიპის მოედნების ექპლოატაცია და რეაბილიტაცია. 

ა.დ) ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 04) 
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფეხბურთის განვითარების ხელსეწყობის მიზნით 

ფუნქციონირებს ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა“, სადაც 11 ასაკობრივ 
ჯგუფებში გაერთიანებულია 216 ბავშვი, სკოლის გუნდები მონაწილეობას იღებენ 
სამეგრელოს, იმერეთისა და გურიის რეგიონების ტურნირებში. 

ბ)  კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02) 
მუნიციპალიტეტის კულტურულინ ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში 

ხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე 
განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო 
დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.  

ბ.ა) კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 01) 
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის კულტურის 

ცენტრი“, რომელიც აერთიანებს 13 ბიბლიოთეკას, 3 მუზეუმს, 7 სასოფლო კლუბსა და 3 
კულტურის სახლს. ცენტრი ხელს უწყობს ქართული ფოლკლორის განვითარებას, ატარებს 
სხვადასხვა კულტურულ ღონისძიებებს და უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის 
შემოქმედებითი კოლექტივების მონაწილეობას სხვადასხვა ღონისძიებებში და ხალხური 
შემოქმედების ნაწარმოებების გამოფენას. 

ბ.ბ) ძეგლთა დაცვის ხარჯები (პროგრამული კოდი 05 02 02) 
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ისტორიული ძეგლების მონიტორინგი, საჭირო 

შემთხვევაში არქეოლოგიური კუთხით სადაზვერვო სამუშაოების წარმოებისათვის, წარმოებს 
გამოფენების ორგანიზება. 
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ბ.გ) კულტურული მემკვიდრეობის ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 
02 03) 

ქვეპროგრამის ფარგლებში ტარდება ხობის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-
ახალგაზრდობის მონაწილეობით ადგილობრივი ფოლკლორის, ხალხური ტრადიციების 
გამოვლენისა და პოპულარიზაციის მიზნით კონკურსები, გათვალისწინებულია მოეწყოს 
მეგრული ფოლკლორისა  და რეწვის საღამო. 

ბ.დ) ტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა (პროგრამული კოდი 05 02 
04) 

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი სუბსიდირებას უწევს შ.პ.ს. ,,ხობის მოამბე“–
ს, რითაც ხელი ეწყობა მოსახლეობისათვის ინფორმაციის მიწოდებას მუნიციპალიტეტსა და 
ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებზე. 

გ) ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03) 
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სხვადასხვა ღონისძიებები, მხარეთმცოდნეობის 

კუთხით ლაშქრობების მოწყობა, ახალგაზრდული დღეების გამართვა, ექსკურსიების 
მოწყობა, ახალგაზრდობისათვის სხვადასხვა თემატურ საკითხებზე შეხვედრების მოწყობა, 
რაც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდობის ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ 
საქმიანობასა და მის განვითარებაში. 

დ) რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 04) 
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ხობის ხარების დედათა მონასტრის ფინასური 

მხარდაჭერა. 
5. მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული 

კოდი 06 00) 
მოსახლეობის ჯამრთელობის დაცვის ხელსეწყობა და მათი სოციალური დაცვა 

მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი 
არსებული რესურსების ფარგლებში ახორციელებს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის 
სხვადსხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას, ერთიანი სახერლმწიფო 
პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯამრთელობის დაცვის მიზნით 
ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება. 

ა) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01) 
პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის 

ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული 
ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ: 

გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლის ღონისძიებები (პირველადი 
ეპიდკვლევის განხორციელება; ეპიდსაწიინაღმდეგო ღონისძიებების დაგეგმვა; დაავადებების 
პირველადი ღონისძიებები; ლაბორატორიული სინჯის აღება.) 

იმუნიპროფილაქტიკის დაგეგმვა, განხორციელება, საინფორმაციო სისტემის უზრუნველყოფა ( 
იმუნოპროფილაქტიკის მონაცემთა რუტინული დამუშავება, ანალიზი, შეფასება, დაზუსტება და 
ანგარიშგებადადგენილი წესის მიხედვით. ვაქცინაცინათა, სხვა ასაცრელი მასალის და ცივი ჯაჭვის 
ინვენტარის საჭიროების განსაზღვრა მუნიციპალიტეტისათვის დადგენილი წესის მიხედვით. 

იმუნოპროფილაქტიკის ლოჯისტიკის უზრუნველყოფა (ვაქცინათა, სხვა ასაცრელი მასალის 1 თვის 
მარაგის შექმნა მუნიციპალიტეტში; (ვაქცინათა, სხვა ასაცრელი მასალის მიღება, რეგისტრაცია, გაცემა 
მუნიციპალიტეტის პჯდ დაწესებულებებისათვის დადგენილი წესის მიხედვით; ,,ცივი ჯაჭვის" 
ფუნქციონირების უზრუნველყოფა; 

79 



მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამტანების ფაუნის გავრცელების შესწავლა/დადგენა 
(წყალსატევების პასპორტიზაცია დადგენილი წესის მიხედვით და გადამტანების არსებობის დაგენა 
სეზონის განმავლობაში. 

პრევენციული და კონტროლის ღონისძიებები (წყალსატევებში გამბუზიის გავრცელება 
ყოველწლიურად და ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებების გატარება, მათ შორის გადამტანების 
წინააღმდეგ ბრძოლა.) 

პარაზიტული დაავადებების პირველადი ეპიდკვლევა (მალარიის სკრინინგული კვლევა კერებში 
და კერის გარშემო; სხვა პარაზიტული და ჰელმინთური დაავადებების სკრინინგული კვლევა. 

დაავადებების დიაგნოსტიკა, პროფილაქტიკური მკურნალობა (მალარიის დიაგნოსტიკა, 
პროფილაქტიკური მკურნალობა; სხვა პარაზიტული დაავადებების დიგნოსტიკა, რეკომენდაციების 
მიწოდება). 

სანიტარული ღონისძიებები (საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო საგანმანათლებლო-
საარმზრდელო დაწესებულებებსი სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, 
პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 
საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარული ნორმების დაცვის 
ზედამხედველობა. 

ბ) მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 03) 
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის 

სხვადასხვა ფენებისათვის სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას, კანონმდებლობით 
გათვალისწინებული სარიატულო მომსახურების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და 
სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის 
გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სტიქიით დაზარალებულთა 
დახმარებასა და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს. 

ბ.ა) ავადმყოფთა სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 01) 
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სოციალურად შეჭირვებული ადამიანებისათვის 

ფაქტიური საოპერაციო ხარჯების 50 %-ის დაფარვა, არამუმეტეს 2000 ლარისა, ასევე დიალეზით 
დაავადებულთაბ სატრანსპორტო ხარჯების დაფარვა, მუნიციპალიტეტის საკრებულოზე 
დამტკიცებული წესის შესაბამისად. 

ბ.ბ) სარიტუალო მომსახურება (ომის ვეტერანთა და დევნილთა დაკრძალვის ხარჯები) 
(პროგრამული კოდი 06 03 02) 

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ომის ვეტერანთა და დევნილთა დაღუპვის შემთხვევაში 
სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა. 

ბ.გ) ომის ვეტერანთა სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯები (9 მაისის ერთჯერადი დახმარება) 
(პროგრამული კოდი 06 03 03) 

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია დახმარება მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებზე, 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოზე დამტკიცებული წესის შესაბამისად. 

ბ.დ) მრავალშვილიანი ოჯახებისა (4 შვილი და მეტი), დედ-მამით ობოლი ბავშვების და 100 წელს 
გადაცილებულთა ერთჯერადი დახმარების ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 03 04) 

ქვეპროგრამის ფარგლებში  დახმარება ეწევა 4 და მეტი შვილზე 85 ოჯახს, 100 წელზე უხნესს 7 
პიროვნებას, მუნიციპალიტეტის საკრებულოზე დამტკიცებული წესის შესაბამისად. 

ბ.ე) უმწეოთა სასადილო და ხანდაზმულთა ბინაზე მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 03 05) 
ქვეპროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი“–ს 

სუბსიდიის მოცულობა შეადგენს 88.6 ათას ლარს. სასადილო ემსახურება 120 ბენეფიციარს, 
ხოლო ბინაზე მომსახურება ეწევა 90-მდე მარტოხელას. 

ბ.ვ)  ბავშვის შეძენასთან დაკავშირებული ერთჯერადი დახმარების ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 
03 06) 

ქვეპროგრამის ფარგლებში გამოყოფილია სულ 36.0 ათასი ლარი, ერთ ბავშვის შეძენისას გაიცემა 
ერთჯერადი დახმარება 100 ლარი, ხოლო ყოველ მესამე და ზევით შვილზე 300 ლარი. 
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ბ.ზ) უმწეო კატეგორიაზე სასმელი წყლის ხარჯის ანაზღაურება (პროგრამული კოდი 06 03 07) 
ქვეპროგრამის ფარგლებში 0-57000 სარეიტინგო ქულის მქონეთ ეწევა დახმარება, რაც 

მოიცავს 130-მდე ოჯახს, რომელთა სულადობა 600-მდეა, გამოყოფილია 2014 წელს 6.0 ათასი 
ლარი. 

გ)  უმწეოთა ერთჯერადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 04) 
ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება ეწევა სოციალურად შეჭირვებულ ადამიანებს 

ერთჯერადად 50-200 ლარის ფარგლებში,  2014 წელს გამოყოფილია 55.0 ათასი ლარი, 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოზე დამტკიცებული წესის შესაბამისად. 

დ) ხანძრითა და სტიქიით დაზარალებულთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 05) 
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება გაიცემა ერთჯერადად, 

სტიქიური მოვლენებითა და ხანძრით დაზარებული მოსახლეობის სოციალური 
დაცვისათვის, გასაცემი თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 3000 ლარს და გაიცემა 
ერთჯერადად, მუნიციპალიტეტის საკრებულოზე დამტკიცებული წესის შესაბამისად. 
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თავი III 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები 
 

მუხლი 17. ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები 
განისაზრვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის 

მიხედვით თანდართული რედაქციით: 
 

პრ
ო

გრ
ამ

უ
ლ

ი 
კო

დ
ი 

დასახელება 2012 წლის 
ფაქტიური 

2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 
სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 
ფონდებიდან 
გამოყოფილი 
ტრანსფერები 

საკუთარი 
შემოსავლები 

სახელმწიფო 
ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 
გამოყოფილი 
ტრანსფერები 

საკუთარი 
შემოსავლები 

  ხობის მუნიციპალიტეტი 9,372.1 9,580.3 2,208.0 7,372.3 7,167.0 1,165.6 6,001.4 
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 206.0 221.0 0.0 221.0 221.0 0.0 221.0 
  ხარჯები 5,666.6 6,811.5 443.7 6,367.8 6,153.5 321.2 5,832.3 
  შრომის ანაზღაურება 1,674.0 1,964.0 0.0 1,964.0 1,828.3 0.0 1,828.3 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

3,499.7 2,667.4 1,764.3 903.1 785.7 731.9 53.8 

  ფინანსური აქტივების 
ზრდა  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ვალდებულებების კლება  205.8 101.4 0.0 101.4 227.8 112.5 115.3 

01 00 

 წარმომადგენლობითი და 
აღმასრულებელი 

ორგანოების დაფინანსება 
2,413.1 2,765.4 0.0 2,765.4 2,855.5 474.8 2,380.7 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 156.0 162.0 0.0 162.0 162.0 0.0 162.0 
  ხარჯები 2,103.7 2,465.8 0.0 2,465.8 2,395.0 160.7 2,234.3 
  შრომის ანაზღაურება 1,364.5 1,565.1 0.0 1,565.1 1,459.9 0.0 1,459.9 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

103.6 198.2 0.0 198.2 232.7 201.6 31.1 

  ფინანსური აქტივების 
ზრდა  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ვალდებულებების კლება  205.8 101.4 0.0 101.4 227.8 112.5 115.3 

01 01 
ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო 
442.9 511.9 0.0 511.9 484.6 0.0 484.6 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 25.0 28.0   28.0 25.0   25.0 
  ხარჯები 371.4 503.6 0.0 503.6 484.6 0.0 484.6 
  შრომის ანაზღაურება 263.0 344.9 0.0 344.9 335.9 0.0 335.9 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

71.5 8.3 0.0 8.3 0.0 0.0 0.0 

  ფინანსური აქტივების 
ზრდა  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

01 02 
 ხობის მუნიციპალიტეტის 

გამგეობა 
1,497.4 1,953.0 0.0 1,953.0 1,612.8 0.0 1,612.8 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 131.0 134.0   134.0 137.0   137.0 
  ხარჯები 1,465.3 1,763.1 0.0 1,763.1 1,581.7 0.0 1,581.7 
  შრომის ანაზღაურება 1,101.5 1,220.2 0.0 1,220.2 1,124.0 0.0 1,124.0 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

32.1 189.9 0.0 189.9 31.1 0.0 31.1 

  ფინანსური აქტივების 
ზრდა  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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01 03 სარეზერვო ფონდი 69.8 90.0 0.0 90.0 70.0 0.0 70.0 
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 69.8 90.0 0.0 90.0 70.0 0.0 70.0 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ფინანსური აქტივების 
ზრდა  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

01 04 
საბანკო მომსახურების 

ხარჯი 
0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ფინანსური აქტივების 
ზრდა  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

01 05 

წინა წლებში წარმოქმნილი 
ვალდებულებების დაფარვა 

და სასამართლოს 
გადაწყვეტილებების 

აღსრულების ფინანსური 
უზრუნველყოფა 

391.5 209.5 0.0 209.5 687.1 474.8 212.3 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 185.7 108.1 0.0 108.1 257.7 160.7 97.0 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

0.0 0.0 0.0 0.0 201.6 201.6 0.0 

  ფინანსური აქტივების 
ზრდა  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ვალდებულებების კლება  205.8 101.4 0.0 101.4 227.8 112.5 115.3 

01 06 
მაჟორიტარი დეპუტატის 

მომსახურების ხარჯი 
11.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 11.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ფინანსური აქტივების 
ზრდა  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

02 

00 

თავდაცვა, 
საზოგადოებრივი წესრიგი 

და უსაფრთხოება 
608.5 805.9 250.0 555.9 518.8 0.0 518.8 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 50.0 59.0 0.0 59.0 59.0 0.0 59.0 
  ხარჯები 478.5 542.3 0.0 542.3 516.1 0.0 516.1 
  შრომის ანაზღაურება 309.5 398.9 0.0 398.9 368.4 0.0 368.4 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

130.0 263.6 250.0 13.6 2.7 0.0 2.7 

  ფინანსური აქტივების 
ზრდა  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

02 01 
საგანგებო სიტუაციების 

მართვა 
373.9 692.8 250.0 442.8 410.7 0.0 410.7 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 42.0 51.0   51.0 51.0   51.0 
  ხარჯები 306.8 430.5 0.0 430.5 408.6 0.0 408.6 
  შრომის ანაზღაურება 251.8 336.7 0.0 336.7 310.9 0.0 310.9 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

67.1 262.3 250.0 12.3 2.1 0.0 2.1 
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  ფინანსური აქტივების 
ზრდა  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

02 

02 

საზოგადოებრივი 
წესრიგისა და 

უსაფრთხოების 
ხელშეწყობა 

138.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 77.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

61.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ფინანსური აქტივების 
ზრდა  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

02 03 

ქვეყნის 
თავდაცვისუნარიანობის 
ამაღლების ხელშეწყობა 

96.3 113.1 0.0 113.1 108.1 0.0 108.1 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 8.0 8.0   8.0 8.0   8.0 
  ხარჯები 94.7 111.8 0.0 111.8 107.5 0.0 107.5 
  შრომის ანაზღაურება 57.7 62.2 0.0 62.2 57.5 0.0 57.5 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

1.6 1.3 0.0 1.3 0.6 0.0 0.6 

  ფინანსური აქტივების 
ზრდა  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

03 00 

ინფრასტრუქტურის 
მშენებლობა, 

რეაბილიტაცია და 
ექსპლოატაცია  

3,839.8 3,306.5 1,954.2 1,352.3 1,256.7 690.8 565.9 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ხარჯები 613.9 1,105.6 443.7 661.9 706.4 160.5 545.9 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

3,225.9 2,200.9 1,510.5 690.4 550.3 530.3 20.0 

  ფინანსური აქტივების 
ზრდა  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

03 01 

საგზაო ინფრასტრუქტურის 
მშენებლობა, 

რეაბილიტაცია და მოვლა 
შენახვა (გზები და ხიდები) 

1,313.4 420.3 390.3 30.0 43.0 23.0 20.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ხარჯები 29.7 30.0 0.0 30.0 20.0 0.0 20.0 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

1,283.7 390.3 390.3 0.0 23.0 23.0 0.0 

  ფინანსური აქტივების 
ზრდა  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

03 01 

01 

გზების მშენებლობა, 
რეაბილიტაცია და მოვლა-

შენახვა  
1,297.7 420.3 390.3 30.0 43.0 23.0 20.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 29.7 30.0 0.0 30.0 20.0 0.0 20.0 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

1,268.0 390.3 390.3 0.0 23.0 23.0 0.0 

  ფინანსური აქტივების 
ზრდა  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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03 01 

02 

ხიდების, ხიდ-ბოგირების 
მშენებლობა, 

რეაბილიტაცია და მოვლა-
შენახვა 

15.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

15.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ფინანსური აქტივების 
ზრდა  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

03 02 

კომუნალური 
ინფრასტრუქტურის 

მშენებლობა-რეაბილიტაცია 
და ექსპლოატაცია 

1,457.0 1,954.4 666.9 1,287.5 1,048.4 507.3 541.1 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ხარჯები 584.2 627.1 0.0 627.1 521.1 0.0 521.1 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

872.8 1,327.3 666.9 660.4 527.3 507.3 20.0 

  ფინანსური აქტივების 
ზრდა  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
03 02 

01 

მუნიციპალიტეტის 
დასუფთავება და განათება 

588.3 722.1 100.0 622.1 511.1 0.0 511.1 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 584.2 622.1 0.0 622.1 511.1 0.0 511.1 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

4.1 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ფინანსური აქტივების 
ზრდა  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

03 02 

02 

წყლის სისტემის 
რეაბილიტაცია და 

ექსპლოატაცია 
147.1 24.5 19.5 5.0 10.0 0.0 10.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 0.0 5.0 0.0 5.0 10.0 0.0 10.0 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

147.1 19.5 19.5 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ფინანსური აქტივების 
ზრდა  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

03 02 

03  

მუნიციპალიტეტის 
საკუთრებაში არსებული 

აქტივების რეაბილიტაცია 
497.9 1,042.4 511.6 530.8 527.3 507.3 20.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

497.9 1,042.4 511.6 530.8 527.3 507.3 20.0 

  ფინანსური აქტივების 
ზრდა  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

03 02 

04  

სანიაღვრე არხების 
მშენებლობა რეაბილიტაცია 

და ექსპლოატაცია 
223.7 165.4 35.8 129.6 0.0 0.0 0.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

223.7 165.4 35.8 129.6 0.0 0.0 0.0 

  ფინანსური აქტივების 
ზრდა  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

03 02 

05  

საკანალიზაციო სისტემების 
მშენებლობა რეაბილიტაცია 

და ექსპლოატაცია 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ფინანსური აქტივების 
ზრდა  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

03 03 

მოსახლეობის, მათ შორის 
მეციტრუსეობის დარგში 

დასაქმებულის, 
სოციალური მდგომარეობის 

გაუმჯობესების 
ხელშეწყობა 

0.0 14.8 10.0 4.8 165.3 160.5 4.8 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 0.0 14.8 10.0 4.8 165.3 160.5 4.8 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ფინანსური აქტივების 
ზრდა  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

03 04 

სარწყავი არხებისა და 
ნაპირსამაგრი ჯებირების 

მშენებლობა-რეაბილიტაცია 
171.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

171.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ფინანსური აქტივების 
ზრდა  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

03 05 
სოფლის მხარდაჭერის 

პროგრამა 
898.3 917.0 887.0 30.0 0.0 0.0 0.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 0.0 433.7 433.7 0.0 0.0 0.0 0.0 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

898.3 483.3 453.3 30.0 0.0 0.0 0.0 

  ფინანსური აქტივების 
ზრდა  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
04 

00 
განათლება 1,051.1 1,241.0 3.8 1,237.2 1,240.0 0.0 1,240.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ხარჯები 1,021.6 1,236.3 0.0 1,236.3 1,240.0 0.0 1,240.0 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

29.5 4.7 3.8 0.9 0.0 0.0 0.0 

  ფინანსური აქტივების 
ზრდა  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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04 01 
სკოლამდელი განათლების 

დაფინანსება 
644.0 836.7 3.8 832.9 892.4 0.0 892.4 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 622.8 832.0 0.0 832.0 892.4 0.0 892.4 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

21.2 4.7 3.8 0.9 0.0 0.0 0.0 

  ფინანსური აქტივების 
ზრდა  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
04 

02 

საჯარო სკოლების 
დაფინანსება 

49.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 41.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

8.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ფინანსური აქტივების 
ზრდა  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

04 03 

ა(ა)იპ ,,ხობის 
მუნიციპალიტეტის 

განათლების ცენტრი" 
273.5 309.6 0.0 309.6 266.9 0.0 266.9 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 273.5 309.6 0.0 309.6 266.9 0.0 266.9 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ფინანსური აქტივების 
ზრდა  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
04 

04 
პროფესიული განათლება 84.3 94.7 0.0 94.7 80.7 0.0 80.7 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 84.3 94.7 0.0 94.7 80.7 0.0 80.7 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ფინანსური აქტივების 
ზრდა  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

05 00 

კულტურა, რელიგია 
ახალგაზრდული და 

სპორტული ღონისძიებები 
962.0 1,026.4 0.0 1,026.4 882.8 0.0 882.8 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ხარჯები 956.6 1,026.4 0.0 1,026.4 882.8 0.0 882.8 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

5.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ფინანსური აქტივების 
ზრდა  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

05 01 
სპორტის განვითარების 

ხელშეწყობა 
442.3 470.8 0.0 470.8 426.0 0.0 426.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ხარჯები 442.3 470.8 0.0 470.8 426.0 0.0 426.0 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ფინანსური აქტივების 
ზრდა  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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05 01 

01 

სპორტული ღონისძიებების 
დაფინანსება 

18.5 27.8 0.0 27.8 20.0 0.0 20.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 18.5 27.8 0.0 27.8 20.0 0.0 20.0 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ფინანსური აქტივების 
ზრდა  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

05 01 

02 

ხობის მუნიციპალიტეტის 
საფეხბურთო კლუბი 

,,კოლხეთის" ხელშეწყობის 
ღონისძიებები 

326.6 324.7 0.0 324.7 292.5 0.0 292.5 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 326.6 324.7 0.0 324.7 292.5 0.0 292.5 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ფინანსური აქტივების 
ზრდა  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

05 01 

03 

სტადიონების მშენებლობა 
რეაბილიტაცია და მოვლა-

შენახვის ხარჯები 
14.7 15.0 0.0 15.0 15.0 0.0 15.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 14.7 15.0 0.0 15.0 15.0 0.0 15.0 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ფინანსური აქტივების 
ზრდა  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
05 01 

04 

ფეხბურთის განვითარების 
ხელშეწყობა 

82.5 103.3 0.0 103.3 98.5 0.0 98.5 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 82.5 103.3 0.0 103.3 98.5 0.0 98.5 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ფინანსური აქტივების 
ზრდა  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

05 02 
კულტურის განვითარების 

ხელშეწყობა 
505.9 540.2 0.0 540.2 439.0 0.0 439.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ხარჯები 500.5 540.2 0.0 540.2 439.0 0.0 439.0 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

5.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ფინანსური აქტივების 
ზრდა  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
05 02 

01 
 კულტურის ცენტრი 451.6 459.1 0.0 459.1 388.2 0.0 388.2 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 446.2 459.1 0.0 459.1 388.2 0.0 388.2 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

5.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ფინანსური აქტივების 
ზრდა  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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05 02 

02 
ძეგლთა დაცვის ხარჯები 10.1 31.7 0.0 31.7 10.0 0.0 10.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 10.1 31.7 0.0 31.7 10.0 0.0 10.0 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ფინანსური აქტივების 
ზრდა  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

05 02 

03 

კულტურული 
მემკვიდრეობის 
ღონისძიებების 

დაფინანსება 

0.4 2.0 0.0 2.0 5.0 0.0 5.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 0.4 2.0 0.0 2.0 5.0 0.0 5.0 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ფინანსური აქტივების 
ზრდა  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

05 02 

04 

ტელერადიო მაუწყებლობა 
და საგამომცემლო 

საქმიანობა 
43.8 47.4 0.0 47.4 35.8 0.0 35.8 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 43.8 47.4 0.0 47.4 35.8 0.0 35.8 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ფინანსური აქტივების 
ზრდა  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

05 03 
ახალგაზრდული 

პროგრამების დაფინანსება 
12.2 13.0 0.0 13.0 13.0 0.0 13.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 12.2 13.0 0.0 13.0 13.0 0.0 13.0 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ფინანსური აქტივების 
ზრდა  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

05 04 

რელიგიური 
ორგანიზაციების 

ხელშეწყობა 
1.6 2.4 0.0 2.4 4.8 0.0 4.8 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 1.6 2.4 0.0 2.4 4.8 0.0 4.8 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ფინანსური აქტივების 
ზრდა  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

06 

00 

მოსახლეობის 
ჯანმრთელობისა დაცვა და  

სოციალური 
უზრუნველყოფა 

497.6 435.1 0.0 435.1 413.2 0.0 413.2 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ხარჯები 492.3 435.1 0.0 435.1 413.2 0.0 413.2 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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  ფინანსური აქტივების 
ზრდა  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

06 01 
საზოგადოებრივი 

ჯანდაცვის მომსახურება 
79.1 91.5 0.0 91.5 104.9 0.0 104.9 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 79.1 91.5 0.0 91.5 104.9 0.0 104.9 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ფინანსური აქტივების 
ზრდა  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

06 

02 

ხობის მუნიციპალიტეტის 
მოსახლეობის დამატებითი 

ამბულატორიული 
სამედიცინო დახმარების 

პროგრამა 

46.8 19.0 0.0 19.0 14.6 0.0 14.6 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 46.8 19.0 0.0 19.0 14.6 0.0 14.6 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ფინანსური აქტივების 
ზრდა  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

06 03 
მოსახლეობის სოციალური 

უზრუნველყოფა 
274.2 234.6 0.0 234.6 208.7 0.0 208.7 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ხარჯები 268.9 234.6 0.0 234.6 208.7 0.0 208.7 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ფინანსური აქტივების 
ზრდა  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
06 03 

01 

ავადმყოფთა სოციალური 
დახმარება 

129.0 70.0 0.0 70.0 45.6 0.0 45.6 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 129.0 70.0 0.0 70.0 45.6 0.0 45.6 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ფინანსური აქტივების 
ზრდა  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

06 03 

02 

სარიტუალო მომსახურება 
(ომის ვეტერანთა და 

დევნილთა დაკრძალვის 
ხარჯები) 

2.6 5.0 0.0 5.0 7.0 0.0 7.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 2.6 5.0 0.0 5.0 7.0 0.0 7.0 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ფინანსური აქტივების 
ზრდა  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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06 03 

03 

ომის ვეტერანთა 
სოციალური 

უზრუნველყოფის ხარჯები 
(9 მაისის ერთჯერადი 

დახმარება) 

6.9 10.0 0.0 10.0 2.7 0.0 2.7 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 6.9 10.0 0.0 10.0 2.7 0.0 2.7 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ფინანსური აქტივების 
ზრდა  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

06 03 

04 

მრავალშვილიანი 
ოჯახებისა (4 შვილი და 

მეტი), დედ-მამით ობოლი 
ბავშვების და 100 წელს 

გადაცილებულთა 
ერთჯერადი დახმარების 

ხარჯი 

12.9 15.0 0.0 15.0 13.8 0.0 13.8 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 12.9 15.0 0.0 15.0 13.8 0.0 13.8 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ფინანსური აქტივების 
ზრდა  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

06 03 

05 

უმწეოთა სასადილო და 
ხანდაზმულთა ბინაზე 

მომსახურება 
86.1 91.6 0.0 91.6 88.6 0.0 88.6 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 80.8 91.6 0.0 91.6 88.6 0.0 88.6 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ფინანსური აქტივების 
ზრდა  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

06 03 

06 

 ბავშვის შეძენასთან 
დაკავშირებული 

ერთჯერადი დახმარების 
ხარჯი 

29.8 35.0 0.0 35.0 45.0 0.0 45.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 29.8 35.0 0.0 35.0 45.0 0.0 45.0 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ფინანსური აქტივების 
ზრდა  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

06 03 

07 

უმწეო კატეგორიაზე 
სასმელი წყლის ხარჯის 

ანაზღაურება 
6.9 8.0 0.0 8.0 6.0 0.0 6.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 6.9 8.0 0.0 8.0 6.0 0.0 6.0 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ფინანსური აქტივების 
ზრდა  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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06 

04 

 უმწეოთა ერთჯერადი 
დახმარება 

88.5 50.0 0.0 50.0 55.0 0.0 55.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 88.5 50.0 0.0 50.0 55.0 0.0 55.0 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ფინანსური აქტივების 
ზრდა  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

06 05 

ხანძრითა და სტიქიით 
დაზარალებულთა 

დახმარება 
9.0 40.0 0.0 40.0 30.0 0.0 30.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 9.0 40.0 0.0 40.0 30.0 0.0 30.0 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ფინანსური აქტივების 
ზრდა  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილება N6 
2014 წლის 23 აპრილი 

ქ. ხობი 
 

„ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახურის დებულების 
დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 25 თებერვლის  N30 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის 
პირველი პუნქტის „თ“ ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 
მუხლის შესაბამისად, ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: 
1. „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახურის დებულების 
დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 25 თებერვლის N30 
დადგენილებაში („საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე“, ვებგვერდი 110307108, 21.03.2011 წ. 
სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი: 140060000.35.106.016023) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება: 
ა) დადგენილებით დამტკიცებული დებულების მე-5 მუხლის „ვ’’ ქვპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი 
რედაქციით: 
„ვ) საჭიროების შემთხვევაში მონაწილეობა მიიღოს ხანძრების ქრობისა და სამაშველო ოპერაციებში 
საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე’’; 
ბ) დადგენილებით დამტკიცებული დებულების მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„მუხლი 7. სამსახურის სტრუქტურული ქვედანაყოფები 
ა) ადმინისტრირების განყოფილება; 
ბ) ხანძარსაწინააღმდეგო განყოფილება; 
გ) სამაშველო განყოფილება.“ 

გ)  დადგენილებით დამტკიცებულ დებულებას დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-71 მუხლი: 
„მუხლი 71. ადმინისტრირების განყოფილება 
ადმინისტრირების განყოფილება 
ა) უზრუნველყოფს სამსახურში ერთიან საქმისწარმოებას, აფორმებს და აღრიცხავს მიღებულ 

დოკუმენტებს, უზრუნველყოფს კადრების აღრიცხვას, მოსამსახურეთა პირადი საქმეების წარმოებას, 
მათი სამუშაოზე მიღების, სამუშაოდან  გათავისუფლების, შვებულებაზე გასვლის აღრიცხვას; 
ბ) უზრუნველყოფს ხანძრების, სამაშველო ოპერაციების, ტექნოგენური სიტუაციების, მათი 
შედეგების, ასევე პირველი რიგის (ტექნიკური) სამუშაოების აღრიცხვას, საგანგებო სიტუაციების 
ლიკვიდაციის ადგილზე არსებული ვითარების შესახებ მონაცემების შეკრებას, ზუსტ ანალიზსა და 
შეფასებას; 
გ) საქართველოს პრეზიდენტის, საქართველოს მთავრობის, საქართველოს შინაგან საქმეთა 
სამინისტროს აქტების და მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად უზრუნველყოფს: 
გ.ა) სამსახურის ფუნქციების და უფლებების შესრულების პროცესში ყველა საჭირო დოკუმენტაციის 
შექმნას, დამუშავებას და შესაბამის სტრუქტურაში დადგენილ ვადებში და ფორმით წარდგენას;  
გ.ბ) სახანძრო-ხანძარსაწინაღმდეგო ზედამხედველობას დაქვემდებარებული ობიექტების აღრიცხვას;  
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გ.გ) სახელმწიფო ობიექტებზე, ხანძარსაწინაღმდეგო-პროფილაქტიკური ღონისძიებების ჩატარება-
შემოწმებას, მათ შორის განსაკუთრებული და სარეჟიმო იბიექტებზე: 
გ.გ.ა) საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ობიექტები; 
გ.გ.ბ) საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ობიექტები; 
გ.გ.გ) საქართველოს შრომის ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ობიექტები; 
გ.გ.დ) საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ობიექტები. 
დ) უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სახელმწიფო ობიექტებზე 
(ეროვნულ-მეურნეობებზე) ხანძრის ქრობის ოპერატიული გეგმების, ოპერატიული ბარათების და 
გეგმის შედგენა-კონტროლს. 

ე) უზრუნველყოფს პირადი შემადგენლობის პროფესიულ მომზადებას და სწავლებას; 
ვ) აკონტროლებს ხანძრებზე და სამაშველო ოპერაციებში პირადი შემადგენლობის მონაწილეობის 

მზადყოფნას; 
ზ) რეაგირებს სახანძრო და სამაშველო საჭიროებასთან დაკავშირებით შემოსულ ყველა 

შეტყობინებაზე, კოორდინირებას უწევს და უზრუნველყოფს შესაბამისი ჯგუფის ოპერატიულ 
გასვლას შემთხვევის ადგილზე; 

თ) აკონტროლებს დაქვემდებარებულ დანაყოფში სახანძრო ტექნიკისა და ტექნიკური შეიარაღების 
ექსპლუატაციის მდგომარეობას; 

ი) აანალიზებს სამსახურის მუშაობის შედეგებს, ამზადებს წინადადებებს და ღონისძიებებს პირადი 
შემადგენლობის საბრძოლო მომზადების ამაღლებისთვის; 

კ) ახორციელებს ხანძრის ქრობაში, სამაშველო ღონისძიებებში მონაწილე ყველა ფორმირების 
ოპერატიულ მართვას; 
ლ) ახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობით, ამ დებულებითა და ადგილობრივი 
თვითმმართველობის ორგანოთა და თანამდებობის პირთა სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრულ 
სხვა უფლებამოსილებებს.’’. 
2. დადგენილება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

 
 

 
 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                              მამუკა ქარდავა 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილება N7 

2014 წლის 14 ივლისი 

ქ. ხობი 

 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ 
 

 
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ და 

საქართველოს კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ შესაბამისად, ხობის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულო ადგენს: 

1. საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ და 
საქართველოს კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ შესაბამისად,საქართველოს ორგანული 
კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ და საქართველოს კანონის „ნორმატიული 
აქტების შესახებ“ შესაბამისად, 

2. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2008 წლის 25 
დეკემბრის N109 დადგენილება „ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დებულების  (რეგლამენტის) 
დამტკიცების შესახებ.“ 

3. დადგენილება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე. 
 
 
 
 
 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                  ედიშერ ჯობავა 
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დანართი 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2014 წლის 14 ივლისის N7 დადგენილებისა 
  
 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტი 
 
ეს რეგლამენტი, საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის 

კოდექსის“ შესაბამისად განსაზღვრავს ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  უფლებამოსილებას, 
სტრუქტურას, მისი სტრუქტურული ერთეულებისა და თანამდებობის პირთა უფლება-მოვალეობებს, 
მუშაობის ორგანიზაციისა და საქმიანობის წესს. 

 
 

თავი I.  
ზოგადი დებულებები  

 
მუხლი 1. საკრებულო 
1. ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო (შემდგომში - „საკრებულო“) არის ადგილობრივი 

თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანო, რომელიც საქართველოს ორგანული კანონის 
„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსით“ დადგენილი უფლებამოსილებებისა და ამ 
რეგლამენტით დადგენილი წესის შესაბამისად განსაზღვრავს ხობის მუნიციპალიტეტის (შემდგომში - 
„მუნიციპალიტეტი“)  განვითარების ძირითად მიმართულებებს, აკონტროლებს ადგილობრივი 
თვითმმართველობის აღმასრულებელი ორგანოების და თანამდებობის პირთა საქმიანობას, იღებს 
გადაწყვეტილებებს ადგილობრივი მნიშვნელობის საკითხებზე. 

2. საკრებულო შედგება საქართველოს ორგანული კანონით „საქართველოს საარჩევნო კოდექსის“ 
შესაბამისად პირდაპირი, საყოველთაო, თანასწორი საარჩევნო უფლების საფუძველზე ფარული 
კენჭისყრით არჩეული  36 წევრისგან. 

 
მუხლი 2. საკრებულოს საქმიანობის სამართლებრივი საფუძვლები 
1. საკრებულოს საქმიანობის სამართლებრივი საფუძვლებია საქართველოს კონსტიტუცია, 

საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“, „ადგილობრივი 
თვითმმართველობის შესახებ“ ევროპული ქარტია, საქართველოს საკანონმდებლო და 
კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები და ეს რეგლამენტი. 

2. საკრებულოს საქმიანობასთან დაკავშირებულ იმ საკითხებს, რომლებიც არ არის 
რეგულირებული საქართველოს კანონმდებლობით და ამ რეგლამენტით წყვეტს საკრებულო.  

 
მუხლი 3. საკრებულოს ადგილსამყოფელი 
1. საკრებულოს ადგილსამყოფელია ქ. ხობი ცოტნე დადიანის ქ. N189. 
2. საკრებულოს ადგილსამყოფელი საკრებულოს გადაწყვეტილებით შეიძლება შეიცვალოს 

საგანგებო ან საომარი მდგომარეობის დროს. 
3. საკრებულოს სხდომები ტარდება საკრებულოს ადმინისტრაციულ შენობაში. საკრებულოს მიერ 

სხდომის სხვა ადგილას ჩატარება დაიშვება საკრებულოს განკარგულებით ან საკრებულოს 
თავმჯდომარის ბრძანებით, ამ რეგლამენტით დადგენილი წესით. 

4. საკრებულოს შენობაზე, აგრეთვე იმ ადგილზე სადაც იმართება საკრებულოს სხდომა 
აღმართული უნდა იყოს საქართველოს სახელმწიფო და მუნიციპალიტეტის დროშები. საკრებულოს 
შენობაში საქართველოს სახელმწიფო და მუნიციპალიტეტის სიმბოლოები გამოიყენება ,,სახელმწიფო 
დროშის შესახებ" და ,,სახელმწიფო გერბის შესახებ" საქართველოს ორგანული კანონებითა და 
მუნიციპალიტეტის სიმბოლოების გამოყენების შესახებ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ 
დადგენილი წესით. 
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მუხლი 4. საკრებულოს სამუშაო და საქმისწარმოების ენა 
საკრებულოს სხდომები და საქმისწარმოება მიმდინარეობს საქართველოს სახელმწიფო ენაზე. 
 
მუხლი 5. საკრებულოს საქმიანობის ძირითადი პრინციპები 
საკრებულოს საქმიანობის ძირითადი პრინციპებია: 
ა) კანონიერება; 
ბ) საჯაროობა;   
გ) კოლეგიურობა; 
დ) დამოუკიდებელი პასუხისმგებლობა; 
ე) წარმომადგენლობითი პროპორციულობის დაცვა; 
ვ) მუნიციპალიტეტის  მოსახლეობის აზრის გათვალისწინება; 
ზ) ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა ჩართვის უზრუნველყოფა; 
თ) ანგარიშვალდებულება მოსახლეობის წინაშე. 
 
მუხლი 6. საკრებულოს უფლებამოსილება 
1. საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 

შესაბამისად, საკრებულო თავის უფლებამოსილებებს ახორციელებს მუნიციპალიტეტის 
ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ორგანიზებისა და მისი იდენტობის განსაზღვრის, 
ორგანიზაციული საქმიანობის, მუნიციპალიტეტის საკადრო პოლიტიკის განსაზღვრის, 
აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის რეგულირებისა და კონტროლის,  თვითმმართველი 
ერთეულის განვითარების დაგეგმვის, საფინანსო-საბიუჯეტო, მუნიციპალიტეტის ქონების 
განკარგვისა და მართვის, სოციალურ, კეთილმოწყობისა და საყოფაცხოვრებო-კომუნალურ, 
მიწათსარგებლობის და ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის 
დაგეგმარების, ტრანსპორტისა და საგზაო მეურნეობის, აღრიცხვის, ინოვაციური განვითარების 
მხარდაჭერისა და ინფორმატიზაციის სფეროებში. 

2. მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ორგანიზებისა და მისი იდენტურობის 
განმსაზღვრელ სფეროში საკრებულოს უფლებამოსილებას განეკუთვნება: 

ა) მუნიციპალიტეტში ადმინისტრაციული ერთეულების შექმნა და გაუქმება, მათი საზღვრების 
დადგენა/შეცვლა;  

ბ) მუნიციპალიტეტის შექმნის/გაუქმების, ადმინისტრაციული ცენტრის დადგენის/შეცვლის და 
ადმინისტრაციული საზღვრის შეცვლის შესახებ შუამდგომლობის წარდგენა; 

გ) ადგილობრივი თვითმმართველობის სიმბოლოების - გერბის, დროშისა და სხვა სიმბოლოების 
დადგენა და მასში ცვლილებების შეტანა; 

დ) თვითმმართველი ერთეულის საპატიო წოდებებისა და ჯილდოების  შემოღებისა და მათი 
მინიჭების წესის დადგენა; 

ე) ,,გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების შესახებ" საქართველოს კანონის მე-10 მუხლის 
შესაბამისად გეოგრაფიული ობიექტების სახელდება; დასახლებებში არსებული შენობა-ნაგებობების 
ნუმერაციის წესის დადგენა; 

ვ) გადაწყვეტილების მიღება სხვა თვითმმართველ ერთეულებთან ერთად არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირის შექმნის, მასში გაწევრიანების ან წევრობიდან გამოსვლის 
შესახებ. 

3. ორგანიზაციული საქმიანობის სფეროში საკრებულოს უფლებამოსილებას განეკუთვნება: 
ა) საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცება; 
ბ) საკრებულოს თავმჯდომარისა და თავმჯდომარის მოადგილის (მოადგილეების) არჩევა და 

თანამდებობიდან გადაყენება; 
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გ) საკრებულოს კომისიის შექმნა,  კომისიის თავმჯდომარის არჩევა და თანამდებობიდან 
გადაყენება, კომისიის პერსონალური შემადგენლობისა და დებულების დამტკიცება და მათში 
ცვლილებების შეტანა; 

დ) საკრებულოს დროებითი სამუშაო ჯგუფების შექმნა და გაუქმება, სამუშაო ჯგუფების 
პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცება და მასში ცვლილების შეტანა;  

ე) საკრებულოს წევრის უფლებამოსილების ცნობისა და მისი უფლებამოსილების ვადამდე 
შეწყვეტის შესახებ გადაწყვეტილებების მიღება; 

ვ) საკრებულოს სამუშაო გეგმის და სამუშაო პროგრამის დამტკიცება; 
ზ) საკრებულოს აპარატის დებულებისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცება; 
თ) საქართველოს ორგანული  კანონით „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსით“ 

გათვალისწინებულ შემთხვევებში საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოსა და საერთო 
სასამართლოებში მუნიციპალიტეტის/საკრებულოს წარმომადგენლობის უფლებამოსილების მქონე 
პირის დანიშვნა; 

ი) შეკრებებისა და მანიფესტაციების ჩატარებასთან დაკავშირებული საკითხების რეგულირება 
საქართველოს კანონით დადგენილი წესით. 

4. მუნიციპალიტეტის საკადრო პოლიტიკის განსაზღვრის, აღმასრულებელი ორგანოების 
საქმიანობის რეგულირებისა და კონტროლის  სფეროში საკრებულოს უფლებამოსილებას 
განეკუთვნება: 

ა) ადგილობრივი თვითმმართველობის აღმასრულებელი ორგანოებისა და თანამდებობის პირების 
საქმიანობის კონტროლი, მათი ანგარიშების მოსმენა და შეფასება; 

ბ) საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 
შესაბამისად, გამგეობის, მისი სტრუქტურული ერთეულების დებულებისა და საშტატო ნუსხის 
დამტკიცება;  

გ) გამგებლისათვის უნდობლობის გამოცხადება საქართველოს ორგანული კანონით 
„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსით“ დადგენილი წესით; 

დ) ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების 
დადგენა; 

ე) ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის 
თავმჯდომარის დანიშვნა. 

 5. თვითმმართველი ერთეულის განვითარების დაგეგმვის სფეროში საკრებულოს 
უფლებამოსილებას განეკუთვნება: 

ა) თვითმმართველი ერთეულის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიის 
დამტკიცება; 

ბ) თვითმმართველი ერთეულის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიის სამოქმედო 
გეგმის, პრიორიტეტების დოკუმენტისა და შესაბამისი მუნიციპალური პროგრამების დამტკიცება; 

გ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ინვესტიციების მოზიდვის, ინოვაციური განვითარების 
მხარდაჭერის  მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებისა და პროგრამების დამტკიცება; 

დ) თვითმმართველი ერთეულის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიის, 
პრიორიტეტების დოკუმენტის, სამოქმედო გეგმისა და შესაბამისი მუნიციპალური პროგრამების 
მიმდინარეობის კონტროლი და მათი შესრულების შეფასება; 

ე) საქართველოს კანონმდებლობითა და ამ რეგლამენტით დადგენილ სხვა უფლებამოსილებათა 
განხორციელება.   

6. საფინანსო-საბიუჯეტო სფეროში საკრებულოს უფლებამოსილებას განეკუთვნება: 
ა) საქართველოს საკანონმდებლო აქტებითა და ამ კოდექსით დადგენილი წესით  

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროექტის განხილვა, დამტკიცება, დამტკიცებულ ბიუჯეტში 
ცვლილების შეტანა, ბიუჯეტის შესრულების კონტროლი და ბიუჯეტის შესრულების შეფასება; 
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ბ) საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად ადგილობრივი გადასახადებისა და 
მოსაკრებლების შემოღება და გაუქმება; გადასახადებისა და მოსაკრებლების განაკვეთების განსაზღვრა 
საქართველოს კანონით დადგენილი ზღვრული ოდენობის ფარგლებში; 

გ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის შექმნა და მისი განკარგვის წესის დადგენა;  
დ)  გამგებლისთვის თანხმობის მიცემა სესხის ან გრანტის აღების შესახებ; 
ე) გამგებლის წარდგინებით მუნიციპალიტეტის სახელით დადებული ხელშეკრულებების 

დამტკიცება, ასევე ისეთი გარიგებების დადებაზე თანხმობის გაცემა, რომელთა ღირებულება 
აღემატება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელების 5%-ს;  

ვ) მუნიციპალური ინვესტირების მიმართულებების და მიზნობრივი პროგრამების საქმიანობის 
განსახორციელებლად საჭირო სახსრების განსაზღვრა;  

ზ) ხელშეკრულების დამტკიცება ერთობლივი პროექტების განხორციელების მიზნით სხვა 
თვითმმართველ ერთეულთან საბიუჯეტო სახსრების გაერთიანების შესახებ; 

თ) გადაწყვეტილების მიღება იმ პროგრამებში მონაწილეობის შესახებ, რომლებიც შეეხება 
თვითმმართველი ერთეულის განვითარებას; 

ი) მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
აპარატის მოსამსახურეთა და მუნიციპალიტეტის გამგებლის წარდგინებით გამგეობის თანამდებობის 
პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრა საქართველოს 
კანონმდებლობით დადგენილი საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობების რანგირების სისტემის 
გათვალისწინებით; 

კ) მუნიციპალიტეტი ადგილობრივი თვითმმართველობის საჯარო მოსამსახურეთა სწავლება-
გადამზადებაზე საბიუჯეტო ასიგნებათა მოცულობის განსაზღვრა; ადგილობრივი 
თვითმმართველობის საჯარო მოხელეთა გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების 
ყოველწლიური გეგმების დამტკიცება; 

7. მუნიციპალიტეტის ქონების განკარგვისა და მართვის სფეროში საკრებულოს უფლებამოსილებას 
განეკუთვნება: 

ა) გამგებლის წარდგინებით მუნიციპალიტეტის ქონების მართვისა და განკარგვის წესების, ასევე 
50%-ზე მეტი წილობრივი მონაწილეობით შექმნილი საწარმოს ქონების განკარგვის წესების დადგენა 
საქართველოს ორგანული კანონით „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსით“ და 
საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესების შესაბამისად; 

ბ) გამგებლის წარდგინებით მუნიციპალიტეტის შესყიდვების გეგმის დამტკიცება; 
გ) საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრული წესის შესაბამისად მუნიციპალიტეტის 

საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის ნორმატიული 
ფასის, მუნიციპალიტეტის ქონების საწყისი საპრივატიზაციო  საფასურის და ქირის საწყისი 
საფასურის დადგენა; თვითმმართველი ერთეულის ქონების აუქციონით ფორმის პრივატიზებისას 
აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმის ტიპიური ფორმის დადგენა; 

დ) გამგებლის წარდგინებით მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხის და 
პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცება; 

ე) მუნიციპალიტეტის ქონების სახელმწიფოსთვის უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ 
გადაწყვეტილების მიღება; 

ვ) გამგებლისათვის თანხმობის მიცემა კერძო სამართლის სამეწარმეო და არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირების დაფუძნების, რეორგანიზაციისა და ლიკვიდაციის შესახებ; 
სამეწარმეო და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების დაფუძნებაში 
მონაწილეობისა და მათში გაწევრიანების შესახებ; მუნიციპალიტეტის წილობრივი მონაწილეობით 
შექმნილი საწარმოების კაპიტალში ცვლილების შესახებ, სამეწარმეო იურიდიული პირის 
წილის/აქციების შეძენის შესახებ;  

ზ) გამგებლისათვის თანხმობის მიცემა მუნიციპალიტეტის მოძრავი და უძრავი ქონების პირობით 
ან უპირობოდ პირდაპირი განკარგვის წესით სასყიდლით ან უსასყიდლოდ სარგებლობის უფლებით 
გაცემის შესახებ;  
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თ) გამგებლისათვის თანხმობის მიცემა მუნიციპალური ქონების შემძენზე/სარგებლობის უფლების 
მიმღებზე/მართვის უფლებით მიმღებზე ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების 
დარღვევისათვის დაკისრებული/დასაკისრებელი პირგასამტეხლოსგან გათავისუფლების შესახებ; 

ი) გამგებლისათვის თანხმობის მიცემა პრივატიზებული ან/და სარგებლობის უფლებით 
გადაცემული ქონების მიმღები პირის ამ ქონებასთან დაკავშირებული პირობის შესრულების 
ვალდებულებისაგან განთავისუფლების შესახებ, გარდა ფინანსური და საინვესტიციო 
ვალდებულებების შესრულებასთან დაკავშირებული პირობებისა;  

კ) გამგებლისათვის თანხმობის მიცემა მუნიციპალიტეტის ძირითადი (განუსხვისებელი) ქონების 
გასხვისების შესახებ;  

ლ) ადგენს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ტყისა და წყლის რესურსების მართვის 
წესს. 

8. სოციალურ სფეროში საკრებულოს უფლებამოსილებას განეკუთვნება: 
ა) განათლების, კულტურის და სპორტის განვითარების მუნიციპალურ პროგრამათა დამტკიცება; 
ბ) სკოლამდელი და სკოლისგარეშე სააღმზრდელო დაწესებულებების არასამეწარმეო 

(არაკომერციულ) იურიდიული პირის ფორმით შექმნაზე გამგებლისთვის თანხმობის მიცემა; 
გ) ადგილობრივი თვითმყოფადობის, შემოქმედებითი საქმიანობის და კულტურული 

მემკვიდრეობის დაცვა-განვითარების მუნიციპალურ პროგრამათა დამტკიცება; ადგილობრივი 
მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების, საკლუბო დაწესებულებების, კინოთეატრების, მუზეუმების, 
თეატრების, საგამოფენო დარბაზების, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი ობიექტების ფუნქციონირების 
ხელშემწყობი მუნიციპალურ პროგრამათა დამტკიცება; 

დ) ახალგაზრდული პოლიტიკის განვითარების, საზოგადოებრივი განათლებისა და მასობრივი 
სპორტის ხელშეწყობის მუნიციპალურ პროგრამათა დამტკიცება; 

ე) გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობის ღონისძიებათა დაგეგმვა და დამტკიცება; 
ვ) ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ” საქართველოს კანონის 36-ე მუხლით 

თვითმმართველ ერთეულზე დელეგირებულ უფლებამოსილებათა ფარგლებში ჯანმრთელობის 
დაცვისა და სანიტარულ-ეპიდემოლოგიური მომსახურების მუნიციპალურ პროგრამათა დამტკიცება; 

ზ) მოსახლეობის შრომითი მოწყობისა და დასაქმების ხელშემწყობ მუნიციპალურ პროგრამათა 
დამტკიცება; 

თ) გამგებელთან შეთანხმების საფუძველზე, გადაწყვეტილების მიღება მუნიციპალიტეტის 
ბიუჯეტიდან მოსახლეობის დამატებითი სოციალური მომსახურების სახეების დაფინანსების შესახებ; 

ი) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალურ-საყოფაცხოვრებო მომსახურების 
წესებისა და პირობების დადგენა; ადგილობრივი მნიშვნელობის ობიექტებზე შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის, ბავშვებისა და მოხუცებისათვის სათანადო 
ინფრასტრუქტურის განვითარების, ადაპტირებისა და აღჭურვისათვის ღონისძიებათა დაგეგმვა და 
შესაბამის პროგრამათა დამტკიცება; 

კ) ჯანდაცვისა და სოციალური პროგრამების დამტკიცება; 
ლ) კანონმდებლობით დადგენილი წესით, გადაწყვეტილების მიღება უსახლკარო პირების 

თავშესაფრით უზრუნველყოფის მიზნით გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ. 
9. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და საყოფაცხოვრებო-კომუნალურ სფეროში საკრებულოს 

უფლებამოსილებას განეკუთვნება: 
ა) გარე ვაჭრობის, გამოფენების, ბაზრებისა და ბაზრობების რეგულირების წესების დამტკიცება; 
ბ) ,,რეკლამის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-6 მუხლის შესაბამისად გარე რეკლამის 

განთავსების ნებართვის შემოღების შესახებ გადაწყვეტილების მიღება და გარე რეკლამის 
გავრცელების გეგმის დამტკიცება; 

გ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის კეთილმოწყობისა და გამწვანების მუნიციპალურ პროგრამათა 
დამტკიცება; 
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დ) გარე განათების, წყალმომარაგების (მათ შორის ტექნიკური) და წყალანირების 
უზრუნველყოფის, ადგილობრივი მნიშვნელობის სამელიორაციო სისტემის განვითარების სამუშაოთა 
წარმოების დაგეგმვა; 

ე) ტერიტორიის დასუფთავებისა და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვებისა და გატანის 
სამუშაოთა წარმოების დაგეგმვა და ორგანიზების წესების დადგენა; 

ვ) სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის წესების დადგენა; 
ზ) შინაური ცხოველების ყოლის წესების დადგენა. 
10. მიწათსარგებლობის და ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის სფეროში საკრებულოს 

უფლებამოსილებას განეკუთვნება: 
ა) მიწათსარგებლობის დაგეგმვა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ზონებად (ისტორიულ-

კულტურულ, გამწვანების, დასვენების, სამრეწველო, სავაჭრო, სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 
და სხვა სპეციალური ზონების)  დაყოფა, მათი საზღვრების დადგენა და შეცვლა; 

ბ) მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მიწით სარგებლობის, მიწის იჯარის, მიწის 
გადასახადების ოდენობის, მისი გაანგარიშებისა და გადახდის წესების დადგენა; 

გ) ბუნებრივი რესურსების დაცვისა და განვითარების პროგრამების დამტკიცება; 
დ) ადგილობრივი მნიშვნელობის ტყის და წყლის რესურსების მართვის წესების დადგენა. 
11. თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიის დაგეგმარების სფეროში საკრებულოს 

უფლებამოსილებას განეკუთვნება: 
ა) თვითმმართველი ერთეულის სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვა და თვითმმართველი 

ერთეულის სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის ნორმებისა და წესების განსაზღვრა; 
ბ) მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის, განაშენიანების რეგულირების გეგმის, დასახლებათა 

ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების დამტკიცება; 
ქალაქმშენებლობის დოკუმენტების დამტკიცება; 

გ) საინჟინრო ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამათა დამტკიცება. 
12. ტრანსპორტისა და საგზაო მეურნეობის სფეროში საკრებულოს უფლებამოსილებას 

განეკუთვნება: 
ა) ადგილობრივი გზების შენახვისა და განვითარების პროგრამებისა და გეგმების დამტკიცება; 
ბ) მუნიციპალური ტრანსპორტით მომსახურებისა და ადგილობრივი გადაზიდვების წესების, 

ტრანსპორტის მარშრუტებისა და გრაფიკების განსაზღვრა; ადგილობრივი სამგზავრო გადაყვანის, 
ავტომანქანის პარკირების მარეგულირებელი ნორმების დადგენა; 

გ) სატრანსპორტო სისტემის განვითარების ადგილობრივი პროგრამების დამტკიცება; 
დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი საავტომობილო გზებისა და საგზაო 

მოძრაობის დაგეგმარება; პარკირების წესების დადგენა. 
13. აღრიცხვის, ინოვაციური განვითარების მხარდაჭერისა და ინფორმატიზაციის სფეროში 

საკრებულოს უფლებამოსილებას განეკუთვნება: 
ა) მუნიციპალიტეტის ინოვაციური განვითარების მხარდაჭერისა და ინფორმატიზაციის 

კონცეფციებისა და პროგრამების დამტკიცება; 
ბ) საჯარო ინფორმაციის პროაქტიული წესით გამოქვეყნების წესის, საჯარო ინფორმაციის 

ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარტის, ასევე მუნიციპალიტეტის ვებ-გვერდის 
დებულების დამტკიცება; 

გ) ადგილობრივი ქონების და მუნიციპალიტეტის დოკუმენტების და მათთან დაკავშირებული 
უფლებების აღრიცხვის წესების დადგენა; 

დ) ადგილობრივი არქივის მართვის და არქივით სარგებლობის წესების დადგენა. 
14. სამხედრო ვალდებულების მოხდისა და სამოქალაქო უსაფრთხოების სფეროში: 
ა) სახანძრო უსაფრთხოებისა და საგანგებო სიტუაციებისაგან მოსახლეობისა და ტერიტორიის 

დაცვის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული უფლებამოსილებების 
განხორციელება; 
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ბ) სამხედრო ვალდებულების მოხდის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული 
უფლებამოსილებების განხორციელება. 

15. საკრებულო აგრეთვე უფლებამოსილია: 
ა) საკუთარი ინიციატივით უშუალოდ გადაწყვიტოს და/ან გამგებელს მისცეს თანხმობა 

გადაწყვიტოს ყველა ის საკითხი, რომელიც საქართველოს კანონმდებლობით არ არის ხელისუფლების 
სხვა ორგანოს უფლებამოსილება და აკრძალული არ არის კანონით; 

ბ) დაამტკიცოს სოფლის მეურნეობის, მათ შორის სასოფლო კოოპერაციის მხარდაჭერისა და 
ტურიზმის განვითარების მიზნით მუნიციპალური პროგრამები; 

გ) განახორციელოს საქართველოს ორგანული კანონით „ადგილობრივი თვითმმართველობის 
კოდექსით“, საქართველოს სხვა საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტებითა და ამ 
რეგლამენტით მისთვის მინიჭებული უფლებამოსილებები. 

 

მუხლი 7. საკრებულოს მუშაობის საერთო წესი 
1. საკრებულოს საქმიანობა მოიცავს საკრებულოს, საკრებულოს ბიუროს, საკრებულოს კომისიების, 

ფრაქციებისა და დროებითი სამუშაო ჯგუფების სხდომებს. 
2. საკრებულოს მორიგი სხდომები, ამ რეგლამენტით დადგენილი წესით, მოიწვევა თვეში ერთხელ 

მაინც.  
3. საკრებულოს მორიგი სხდომების რაოდენობა დამოკიდებულია საკრებულოს მორიგი სხდომების 

დღის წესრიგის საკითხთა რაოდენობაზე და ეფუძნება უწყვეტობის პრინციპს - საკრებულოს  
სხდომებზე დაწყებული საკითხის განხილვა შეიძლება გაგრძელდეს საკრებულოს შემდგომ მორიგ 
სხდომებზე. 

4. საკრებულო უფლებამოსილია საკრებულოს სხდომებზე მიიღოს გადაწყვეტილებები 
(საკრებულოს დადგენილება, საკრებულოს განკარგულება), ასევე მიმართვა, განცხადება, დავალება, 
რეკომენდაცია, ინფორმაცია ცნობის სახით და სხვა. 

5. საკრებულო უფლებამოსილია მიიღოს გადაწყვეტილება, თუკი საკრებულოს სხდომას ესწრება 
საკრებულოს სრული შემადგენლობის ნახევარზე მეტი. 

6. საკრებულოს გადაწყვეტილებები, როგორც ნორმატიული, ისე ინდივიდუალურ-
სამართლებრივი აქტის სახით, მიიღება სხდომაზე დამსწრე წევრთა უმრავლესობით, მაგრამ 
არანაკლებ საკრებულოს წევრთა სიითი შემადგენლობის ერთი მესამედისა, თუ საქართველოს 
კანონმდებლობით ან ამ რეგლამენტით სხვა წესი არ არის დადგენილი. 

 
თავი II.  

საკრებულოს წევრი  
 
მუხლი 8. საკრებულოს წევრის სტატუსი  
1. საკრებულოს წევრი არის საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო 

კოდექსის“ შესაბამისად ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობით ორგანოში 
არჩეული პირი. 

2. საკრებულოს წევრის უფლებამოსილება იწყება საკრებულოს მიერ საქართველოს ორგანული 
კანონით „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსით“ და ამ რეგლამენტით დადგენილი წესით 
მისი უფლებამოსილების ცნობიდან და მთავრდება ახალარჩეული საკრებულოს პირველი 
შეკრებისთანავე, ან ამ წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტისთანავე. 

3. საკრებულოს წევრი სარგებლობს თავისუფალი მანდატით და მისი გაწვევა დაუშვებელია. 
თავისი მოვალეობის შესრულებისას იგი არ არის შეზღუდული ამომრჩევლებისა და მისი წარმდგენი 
პოლიტიკური გაერთიანებების განაწესებითა და დავალებებით.  

4. თავისუფალი მანდატი საკრებულოს წევრს არ ათავისუფლებს ამომრჩევლებთან მუშაობისა და 
მასთან დაკავშირებული პასუხისმგებლობისგან ამ რეგლამენტით დადგენილი წესით. 

5. საკრებულოს წევრის ურთიერთობა ამომრჩევლებთან მოიცავს:  
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ა) ამომრჩეველთა უფლებების, თავისუფლებებისა და ინტერესების დაცვის მიზნით საქართველოს 
კანონმდებლობით გათვალისწინებული ღონისძიებების განხორციელებას;  

ბ) მოქალაქეთა მიღებას;  
გ) საზოგადოებრივი აზრის შესწავლას;  
დ) სახელმწიფო ხელისუფლებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებთან, 

საზოგადოებრივ ორგანიზაციებთან და პოლიტიკურ გაერთიანებებთან თანამშრომლობას;  
ე) გაწეული მუშაობის შესახებ ამომრჩეველთა ინფორმირებას;  
ვ) ამომრჩევლებთან შეხვედრას სამ თვეში ერთხელ მაინც.  
6. საკრებულოს წევრი თავის უფლება-მოვალეობებს ახორციელებს უშუალოდ. დაუშვებელია 

საკრებულოს წევრის უფლებამოსილების სხვა პირისთვის გადაცემა. 
7. საკრებულოს წევრის საქმიანობის ფორმებია:  
ა) საკრებულოს სხდომებში მონაწილეობა;  
ბ) საკრებულოს ორგანოების მუშაობაში მონაწილეობა;  
გ) საკრებულოს გადაწყვეტილებათა პროექტების მომზადებაა;  
დ) საკრებულოს კომისიების, ფრაქციების და დროებითი სამუშაო ჯგუფების მუშაობაში 

მონაწილეობა; 
ე) საკრებულოს წინაშე ანგარიშვალდებული თანამდებობის პირებისადმი კითხვით მიმართვა; 
ვ) ამომრჩეველთა მიღება, მათი წერილების, წინადადებების და საჩივრების განხილვა; 
ზ) საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი სხვა ფორმები. 
8. საკრებულოს წევრი საკრებულოს კომპეტენციისთვის მიკუთვნებული ყველა საკითხის 

განხილვისას სარგებლობს გადამწყვეტი ხმის უფლებით.  
9. საკრებულოს წევრს უფლება არა აქვს:  
ა) იყოს სხვა წარმომადგენლობითი ორგანოს წევრი; 
ბ) ეკავოს „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ 

საქართველოს კანონით გათვალისწინებული თანამდებობის პირის თანამდებობა, გარდა 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირის თანამდებობისა; 

გ) ეკავოს თანამდებობა, რომელზედაც არჩევა, დანიშვნა ან დამტკიცება ხდება საქართველოს 
პარლამენტის მიერ;  

დ) ეკავოს თანამდებობა, რომელზედაც დანიშვნა ხდება საქართველოს პრეზიდენტის ან  
საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მიერ;  

ე) ეკავოს თანამდებობა, რომელზედაც არჩევა, დანიშვნა ან დამტკიცება ხდება აფხაზეთისა და 
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების უმაღლესი წარმომადგენლობითი ორგანოების მიერ;  

ვ) იმუშაოს საქართველოს სასამართლო ხელისუფლებისა და პროკურატურის ორგანოებში, 
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურში, საქართველოს შინაგან საქმეთა და თავდაცვის სამინისტროების 
სისტემაში; 

ზ)  იყოს საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელე; 
თ) იმუშაოს იმ სახელმწიფო ორგანოში, რომელიც საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად 

სახელმწიფო ზედამხედველობას უწევს ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებს; 
ი) იმუშაოს საკრებულოს აპარატში და გამგეობაში; 
კ) მონაწილეობა მიიღოს მუნიციპალიტეტის (მუნიციპალიტეტების) საწარმოს (საწარმოების) 

მართვაში (იყოს დირექტორი, დირექტორის მოადგილე, სამეთვალყურეო ან დირექტორთა საბჭოს 
წევრი და სხვა), აგრეთვე იყოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით დაფინანსებული დაწესებულების 
დირექტორი ან დირექტორის მოადგილე; 

ლ) იმუშაოს სხვა ქვეყნის საჯარო სამსახურში. 
10. საკრებულოს წევრს უფლება არა აქვს, კანონით დადგენილი უფლებამოსილებანი ან მათთან 

დაკავშირებული შესაძლებლობები გამოიყენოს პირადი ინტერესებისთვის. 
11. საკრებულოს წევრის სამართლებრივი მდგომარეობა, რომელიც მოიცავს საკრებულოს წევრის 

უფლებამოსილებას, პასუხისმგებლობას, საქმიანობის წესს და გარანტიებს განისაზღვრება 
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საქართველოს ორგანული კანონით  „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსით“ საქართველოს 
სხვა ნორმატიული აქტებით და ამ რეგლამენტით. 

 
მუხლი 9.  საკრებულოს წევრის უფლებამოსილების ცნობა, უფლებამოსილების შეჩერება და 

უფლებამოსილების შეწყვეტა 
1. საკრებულოს წევრის უფლებამოსილების ცნობა ხდება საკრებულოს მიერ, შესაბამისი საარჩევნო 

კომისიის წარდგენისა და საკრებულოს სამანდატო-საპროცედურო საკითხთა კომისიის (ხოლო 
მუდმივი კომისიის შექმნამდე დროებითი სამანდატო  კომისიის) დასკვნის საფუძველზე. 

2. საკრებულოს წევრის უფლებამოსილება იწყება საკრებულოს მიერ შესაბამისი გადაწყვეტილების 
მიღებისთანავე. გადაწყვეტილება საკრებულოს წევრის უფლებამოსილების ცნობის შესახებ მიიღება 
ღია კენჭისყრით.  

3. საკრებულოს წევრს უფლებამოსილება ვადამდე შეუწყდება თუ: 
ა) უფლებამოსილება მოეხსნა პირადი განცხადებით – პირადი განცხადების საკრებულოს აპარატში 

ჩაბარების რეგისტრაციის მომდევნო დღიდან; 
ბ) კანონიერ ძალაში შევიდა საბოლოო ინსტანციის სასამართლოს გამამტყუნებელი განაჩენი ან  

გავიდა კანონიერ ძალაში შესული სასამართლოს გამამტყუნებელი განაჩენის ზემდგომი ინსტანციის 
სასამართლოში გასაჩივრების ვადა - სასამართლოს კანონიერ ძალაში შესვლის მომდევნო დღიდან; 

გ) სასამართლომ აღიარა ქმედუუნაროდ ანლად ან გამოაცხადა გარდაცვლილად - სასამართლოს 
გადაწყვეტილების ძალაში შესვლის მომდევნო დღიდან; 

დ) შეუწყდა საქართველოს მოქალაქეობა - საქართველოს მოქალაქეობის შეწყვეტის შესახებ აქტის 
ძალაში შესვლის მომდევნო დღიდან; 

ე) არასაპატიო მიზეზით 6 თვის განმავლობაში არ მონაწილეობდა საკრებულოს მუშაობაში - 
საკრებულოს მიერ შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღების მომდევნო დღიდან; 

ვ) დაიკავა საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 42-
ე მუხლით გათვალისწინებული საკრებულოს წევრისთვის შეუთავსებელი თანამდებობა - ამ 
თანამდებობის დაკავების შესახებ აქტის ძალაში შესვლის მომდევნო დღიდან;   

ზ) გარდაიცვალა – გარდაცვალების მომდევნო დღიდან. 
4. საკრებულო, საკრებულოს წევრის ვადამდე შეწყვეტის საკითხზე გადაწყვეტილებას იღებს 

საკრებულოს სამანდატო-საპროცედურო საკითხთა კომისიის დასკვნის საფუძველზე. 
5. საკრებულოს წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის საკითხს, გარდა ამ მუხლის მე-3 

პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევისა, საკრებულო იღებს ცნობად, კენჭისყრის 
გარეშე. 

6. ამ მუხლის მე-3 პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში საკრებულოს 
სამანდატო-საპროცედურო საკითხთა კომისია არკვევს საკრებულოს წევრის გაცდენის მიზეზებს და 
თუ დადასტურდა, რომ გაცდენები არასაპატიოა, საკრებულოს წარუდგენს შესაბამის დასკვნას, 
რომლის საფუძველზეც საკრებულო იღებს შესაბამის გადაწყვეტილებას ღია კენჭისყრით. 

7. საკრებულოს წევრს უფლებამოსილება უჩერდება სასამართლოს მიერ საკრებულოს წევრისათვის 
აღმკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობის ან ადმინისტრაციული სახდელის სახით 
ადმინისტრაციული პატიმრობის შეფარდების შემთხვევაში. უფლებამოსილების შეჩერების ვადა 
განისაზღვრება ადმინისტრაციული პატიმრობისა და აღმკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობის 
მოქმედების ვადით. საკრებულოს წევრს უფლებამოსილების ვადა უჩერდება სასამართლოს მიერ 
აღმკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობის ან ადმინისტრაციული სახდელის სახით 
ადმინისტრაციული პატიმრობის შეფარდების შესახებ გადაწყვეტილების მიღების დღიდან. 
უფლებამოსილების შეჩერება ნიშნავს საკრებულოს წევრის დროებით განთავისუფლებას  
კანონმდებლობითა და ამ რეგლამენტით დადგენილი საკრებულოს წევრის მოვალეობების 
შესრულებისა და შესაბამისი უფლებებით სარგებლობისაგან. 

8. სისხლის სამართლის საქმის შეწყვეტის ან სასამართლოს მიერ გამამართლებელი განაჩენის 
გამოტანის შემთხვევაში საკრებულოს წევრს:  
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ა) აღუდგება საკრებულოს წევრის უფლებამოსილება, თუ გასული არ არის იმ საკრებულოს 
უფლებამოსილების ვადა, რომლის წევრიც იგი არის და მიეცემა კომპენსაცია საქართველოს 
კანონმდებლობით დადგენილი წესით;  

ბ) თუ გასულია იმ საკრებულოს უფლებამოსილების ვადა, რომლის წევრიც იგი იყო, დაკავების ან 
დაპატიმრების ვადა ჩაეთვლება საკრებულოს წევრად ყოფნის საერთო ვადაში და მიეცემა შესაბამისი 
კომპენსაცია. 

9. საკრებულოს წევრის უფლებამოსილების ცნობის ან უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის 
შესახებ საკრებულოს გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს სასამართლოში. 

 
მუხლი 10. საკრებულოს წევრის მოვალეობები  
1. საკრებულოს წევრი ვალდებულია: 
ა) დაიცვას საქართველოს კონსტიტუცია, საქართველოს კანონმდებლობა და ეს რეგლამენტი; 
ბ) მონაწილეობა მიიღოს საკრებულოს სხდომებსა და საკრებულოს კომისიათა მუშაობაში; 
გ) ამ რეგლამენტით დადგენილი წესით შეხვდეს მოქალაქეებს; 
დ) იყოს საკრებულოს ერთი, მაგრამ არა უმეტეს ორი კომისიის შემადგენლობაში; 
ე) არ გაახმაუროს და პირადი ინტერესებისთვის არ გამოიყენოს სახელმწიფო საიდუმლეობის 

შემცველი ან კონფიდენციალური ინფორმაცია; 
ვ) არ გამოიყენოს პირადი ინტერესებისთვის თავისი უფლებამოსილება ან/და მასთან 

დაკავშირებული შესაძლებლობა;  
ზ) არანაკლებ წელიწადში ერთხელ ჩააბაროს ანგარიში ამომრჩევლებს გაწეული საქმიანობის 

შესახებ. 
2. საკრებულოს წევრი ვალდებულია უარი განაცხადოს საკრებულოს და საკრებულოს კომისიის 

სხდომაზე იმ საკითხზე გადაწყვეტილების მიღებაში მონაწილეობასა და კენჭისყრაზე, რომლის 
მიმართაც მას ქონებრივი ან სხვა პირადი ინტერესი აქვს. 

3. საკრებულოს წევრი ვალდებულია დაუყოვნებლივ აცნობოს საკრებულოს თავმჯდომარეს 
კანონმდებლობით და ამ რეგლამენტით განსაზღვრულ მოვალეობათა შესრულების ხელის შემშლელი 
გარემოებების შესახებ. 

 
მუხლი 11. საკრებულოს წევრის უფლებები  
1. საკრებულოს წევრს უფლება აქვს საკრებულოს და საკრებულოს კომისიის სხდომაზე ამ 

რეგლამენტით დადგენილი წესით: 
ა) დასვას საკითხი განსახილველად; 
ბ) გამოთქვას შენიშვნები და წინადადებები საკრებულოს კომპეტენციას მიკუთვნებულ ყველა 

საკითხზე; 
გ) მონაწილეობა მიიღოს კამათში, შეკითხვა დაუსვას მომხსენებელს, თანამომხსენებელს და 

სხდომის თავმჯდომარეს; მოითხოვოს, მიიღოს და შეაფასოს პასუხები; 
დ) გააცნოს საკრებულოს, საკრებულოს კომისიას, საკრებულოს დროებით სამუსაო ჯგუფს 

მოქალაქეთა წერილები და მიმართვები; 
ე) კამათში მონაწილეობის მიუღებლობის შემთხვევაში სხდომის თავმჯდომარეს გადასცეს თავისი 

გამოსვლის ტექსტი, აგრეთვე წერილობით ჩამოყალიბებული წინადადებები და შენიშვნები 
საკრებულოს (საკრებულოს კომისიის) სხდომაზე განსახილველი საკითხების თაობაზე; 

ვ) გამოთქვას აზრი საკრებულოს მიერ შესაქმნელი ორგანოების, მათი პერსონალური 
შემადგენლობის და იმ თანამდებობის პირთა კანდიდატურების შესახებ, რომლებსაც ირჩევს, ნიშნავს, 
ამტკიცებს ან რომელთა დანიშვნაზეც თანხმობას იძლევა საკრებულო; 

ზ) მონაწილეობა მიიღოს თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის, მასში ცვლილებების და 
დამატებების შეტანის საკითხის განხილვაში;  

თ) სათათბირო ხმის უფლებით მონაწილეობა მიიღოს საკრებულოს იმ კომისიების (დროებითი 
სამუშაო ჯგუფების) მუშაობაში, რომლის წევრიც ის არ არის; 
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ი) კითხვით მიმართოს საკრებულოს წინაშე ანგარიშვალდებულ ორგანოს, გამგებელს, სხვა 
თანამდებობის პირს და მიიღოს პასუხი. შესაბამისი ორგანო და თანამდებობის პირი ვალდებულია  
ერთი კვირის ვადაში უპასუხოს საკრებულოს წევრის კითხვას. კითხვის ავტორთან შეთანხმებით ეს 
ვადა შეიძლება გაგრძელდეს არა უმეტეს ათი დღისა; 

კ) შეუფერხებლად შეხვდეს საკრებულოს წინაშე ანგარიშვალდებულ თანამდებობის პირებს; 
ლ) უშუალოდ მიიღოს მონაწილეობა მის მიერ დასმული საკითხების განხილვაში;  
მ) საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით ისარგებლოს ნებისმიერი ინფორმაციით, 

რომელიც აუცილებელია მისი უფლებამოსილების განსახორციელებლად;  
ნ) საკრებულოს აპარატს დადგენილი წესით მოსთხოვოს სათანადო ინფორმაცია და 

ორგანიზაციულ-ტექნიკური მომსახურებით უზრუნველყოფა; 
ო) ისარგებლოს იმ მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებისთვის ინფორმაციის მიწოდების 

უპირატესი უფლებით, რომლებიც ფინანსდება თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიდან. 
2. საკრებულოს წევრს საქართველოს კანონმდებლობით და ამ რეგლამენტით დადგენილი წესით 

უფლება აქვს არჩეულ, დანიშნულ და წარდგენილ იქნეს ადგილობრივი თვითმმართველობის 
თანამდებობებზე, საკრებულოს კომისიისა და დროებითი სამუშაო ჯგუფის შემადგენლობებში, 
გაერთიანდეს ფრაქციაში, გადადგეს ან გამოვიდეს ამ ორგანოებიდან (გაერთიანებებიდან). 

3. ადგილობრივი თვითმმართველობის ყველა თანამდებობის პირი ვალდებულია შეუფერხებლად 
მიიღოს საკრებულოს წევრი. 

 
მუხლი 12. საკრებულოს წევრის საქმიანობის გარანტიები   
1. დაუშვებელია საკრებულოს წევრის პასუხისგებაში მიცემა თავისი მოვალეობების შესრულებისას 

საკრებულოში ან მის გარეთ გამოთქმული აზრების და შეხედულებებისთვის, გარდა საქართველოს 
კონსტიტუციისა და კანონით დადგენილი შემთხვევებისა. 

2. საკრებულოს წევრი საკრებულოს სხდომებში ან მის ორგანოთა მუშაობაში მონაწილეობის 
მისაღებად, ამომრჩევლებთან შესახვედრად, საკრებულოს ან საკრებულოს თავმჯდომარის 
დავალებათა შესასრულებლად, საკრებულოს თავმჯდომარის ოფიციალური შეტყობინების 
საფუძველზე შესაბამისი ვადით თავისუფლდება საჯარო დაწესებულებაში სამსახურებრივი 
მოვალეობის შესრულებისაგან საშუალო ხელფასის შენარჩუნებით და ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 
უნაზღაურდება საკრებულოს წევრის საქმიანობის განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯები, 
კერძოდ:  

ა) ტრანსპორტით მგზავრობისთვის; 
ბ) სასტუმროში ცხოვრების ან საცხოვრებელი ბინის დაქირავებისთვის; 
გ) კავშირგაბმულობის საშუალებებით სარგებლობის, საფოსტო და სატელეგრაფო 

გზავნილებისთვის; 
დ) ამომრჩევლებთან შეხვედრისთვის; 
ე) უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული კონსულტაციებისა და 

ექსპერტიზისთვის; 
ვ) საკრებულოს მიერ გაგზავნილი მივლინებისთვის.  
 
მუხლი 13. საკრებულოს წევრის უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული 

ხარჯების ანაზღაურება 
1. საკრებულოს წევრს, საკრებულოს მიერ განსაზღვრული ლიმიტის ფარგლებში 

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან უნაზღაურდება საკრებულოს წევრის უფლებამოსილების 
განხორციელების მიზნით გაწეული ხარჯები. 

2. დაუშვებელია მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრისთვის ხარჯების ანაზღაურება პრემიებისა 
და დანამატების სახით. 
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თავი III.  
საკრებულოს თანამდებობის პირები 

 
მუხლი 14. საკრებულოს თავმჯდომარე  
1. საკრებულოს თავმჯდომარე არის ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი 

ორგანოს - საკრებულოს ხელმძღვანელი, რომელსაც თავისი შემადგენლობიდან, საკრებულოს 
უფლებამოსილების ვადით, საკრებულოს წევრთა სიითი შემადგენლობის ნახევარზე მეტით 
საქართველოს ორგანული კანონით „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსითა და ამ 
რეგლამენტით დადგენილი წესით ირჩევს საკრებულო. 

2. მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის კანდიდატურის დასახელების უფლება აქვს 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს არანაკლებ 3 წევრს. ერთი და იგივე კანდიდატურა შეიძლება 
დასახელდეს მხოლოდ ორჯერ. 

3. საკრებულოს თავმჯდომარე: 
ა) ახორციელებს საკრებულოს წარმომადგენლობით უფლებამოსილებებს; 
ბ) უძღვება საკრებულოს მუშაობას, საერთო ხელმძღვანელობას უწევს საკრებულოს კომისიების, 

დროებითი სამუშაო ჯგუფების, საკრებულოს აპარატისა და საკრებულოს თანამდებობის პირთა 
საქმიანობას; 

გ) იწვევს, ხსნის, თავმჯდომარეობს და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გადაწყვეტილების 
საფუძველზე დასრულებულად აცხადებს საკრებულოს მორიგ და რიგგარეშე სხდომებს;  

დ) უძღვება სხდომებზე საკითხების განხილვას; 
ე) უზრუნველყოფს საქართველოს კანონმდებლობითა და საკრებულოს რეგლამენტით დადგენილი  

სხდომის ჩატარების პროცედურების დაცვას; 
ვ) ადგენს სხდომის დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხების თანმიმდევრობის პროექტს, 

განსახილველ საკითხზე გამოსვლის მსურველთა სიას, ამ რეგლამენტის 57–ე მუხლით დადგენილი 
წესით განსაზღვრავს გამომსვლელთა რიგითობას და აძლევს მათ სიტყვას; 

ზ) სვამს საკითხს კენჭისყრაზე და აცხადებს კენჭისყრის შედეგებს; 
თ) ამტკიცებს საკრებულოს სხდომაზე მოსაწვევ პირთა სიას; 
ი) იწვევს და თავმჯდომარეობს საკრებულოს ბიუროს სხდომებს; 
კ) საერთო კოორდინაციას უწევს საკრებულოს კომისიების მუშაობას; 
ლ) უზრუნველყოფს საკრებულოს და საკრებულოს წევრთა უფლებების დაცვას; 
მ) აკონტროლებს საკრებულოს წევრთა მიერ საქართველოს კანონმდებლობითა და საკრებულოს 

რეგლამენტით დადგენილი მოვალეობების შესრულებას; 
ნ) საკრებულოს კომისიების თავმჯდომარეთა წარდგინებით  საკრებულოს კომისიებში იწვევს 

ექსპერტებსა და სპეციალისტებს; დებს და აუქმებს მათთან ხელშეკრულებებს; საერთო 
ხელმძღვანელობას უწევს კომისიებში მოწვეულ პირთა საქმიანობას; 

ო) ხელს აწერს საკრებულოს დადგენილებებს, განკარგულებებსა და სხდომის ოქმებს;  
პ) თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს საკრებულოს აპარატის უფროსს 

და აპარატის მოსამსახურეებს; 
ჟ) საკრებულოს დასამტკიცებლად წარუდგენს საკრებულოს რეგლამენტს და საკრებულოს 

აპარატის დებულებას; საკრებულოს კომისიათა თავმჯდომარეების წარდგინებით საკრებულოს 
დასამტკიცებლად წარუდგენს საკრებულოს კომისიათა დებულებებს;  

რ) ამტკიცებს საკრებულოს აპარატის შინაგანაწესს და აპარატის თანამშრომელთა თანამდებობრივ 
ინსტრუქციებს;  

ს) იღებს გადაწყვეტილებებს საკრებულოს აპარატის მოსამსახურეთა წახალისებისა და მათთვის 
დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების  შესახებ; 

ტ) საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად იღებს გადაწყვეტილებას მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოში პირის ლობისტად რეგისტრაციის შესახებ;  
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უ) ახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობით და საკრებულოს რეგლამენტით  განსაზღვრულ 
სხვა უფლებამოსილებებს. 

4. საკრებულოს თავმჯდომარე ანგარიშვალდებულია საკრებულოს წინაშე. საკრებულოს 
თავმჯდომარე ვალდებულია წელიწადში ერთხელ მაინც საკრებულოს წარუდგინოს ანგარიში მის 
მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ და გამოაქვეყნოს ეს ანგარიში. 

5. საკრებულოს თავმჯდომარეს უფლება არა აქვს, ეწეოდეს სამეწარმეო ან ანაზღაურებად 
საქმიანობას გარდა სამეცნიერო, პედაგოგიური და შემოქმედებითი საქმიანობისა. საკრებულოს 
თავმჯდომარე იმავდროულად არ შეიძლება იყოს საკრებულოს კომისიის ან ფრაქციის თავმჯდომარე.  

6. საკრებულოს თავმჯდომარეს უფლებამოსილება ვადამდე უწყდება ამ რეგლამენტით 
დადგენილი წესით გადარჩევის, თანამდებობიდან გადადგომის, მისი, როგორც საკრებულოს წევრის 
უფლებამოსილების შეწყვეტის, აგრეთვე „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და 
კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული თანამდებობის პირისთვის 
შეუთავსებელი თანამდებობის დაკავების ან შეუთავსებელი საქმიანობის შემთხვევაში. 

 

 
მუხლი 15. საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე  
1. საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილეს თავისი შემადგენლობიდან, საკრებულოს 

უფლებამოსილების ვადით საკრებულოს წევრთა სიითი შემადგენლობის ნახევარზე მეტით 
საქართველოს ორგანული კანონით „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსითა“ და ამ 
რეგლამენტით დადგენილი წესით ირჩევს საკრებულო. 

2. საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის კანდიდატურის დასახელების უფლება აქვს 
საკრებულოს თავმჯდომარეს. ერთი და იგივე კანდიდატურა შეიძლება დასახელდეს მხოლოდ 
ორჯერ. 

3. საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობას ასრულებს 
მისი დავალებით, თავმჯდომარის მიერ უფლებამოსილების განხორციელების შეუძლებლობის 
შემთხვევაში, თანამდებობიდან მისი გადადგომის ან გადაყენებისას; ასრულებს საკრებულოს და 
საკრებულოს თავმჯდომარის მიერ მიცემულ სხვა დავალებებს. 

4. საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილეს უფლება არა აქვს, ეწეოდეს სამეწარმეო ან 
ანაზღაურებად საქმიანობას გარდა სამეცნიერო, პედაგოგიური და შემოქმედებითი საქმიანობისა. 
საკრებულოს თავმჯდომარე იმავდროულად არ შეიძლება იყოს საკრებულოს კომისიის ან ფრაქციის 
თავმჯდომარე.  

5. საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილეს უფლებამოსილება ვადამდე უწყდება ამ 
რეგლამენტით დადგენილი წესით გადარჩევის, თანამდებობიდან გადადგომის, მისი, როგორც 
საკრებულოს წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტის, აგრეთვე „საჯარო სამსახურში ინტერესთა 
შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული 
თანამდებობის პირისთვის შეუთავსებელი თანამდებობის დაკავების ან შეუთავსებელი საქმიანობის 
შემთხვევაში. 

 
მუხლი 16. კომისიის თავმჯდომარე  
1. კომისიის თავმჯდომარეს თანამდებობაზე ირჩევს საკრებულო. კომისიის თავმჯდომარის არჩევა 

და გადარჩევა ხდება ამ რეგლამენტით დადგენილი წესით. 
2. კომისიის თავმჯდომარე: 
ა) იწვევს, ხსნის, თავმჯდომარეობს და წარმართავს კომისიის სხდომას; 
ბ) არის კომისიის წარმომადგენელი, გამოდის კომისიის სახელით საკრებულოში და მის ფარგლებს 

გარეთ; 
გ) ანაწილებს ფუნქციებს კომისიის წევრებს შორის; 
დ) კომისიის სხდომაში მონაწილეობისთვის იწვევს ადგილობრივი თვითმმართველობისა და 

სახელმწიფო ორგანოების წარმომადგენლებს, ექსპერტებსა და სპეციალისტებს; 
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ე) საკრებულოს ბიუროს მიერ დადგენილი კვოტის ფარგლებში კომისიაში სამუშაოდ იწვევს 
ექსპერტ–სპეციალისტებს და წარუდგენს მათ კანდიდატურებს საკრებულოს თავმჯდომარეს 
შრომითი ხელშეკრულების გასაფორმებლად; 

ვ) ნიშნავს კომისიის საკონსულტაციო საბჭოს შემადგენლობას; 
ზ) აკონტროლებს კომისიის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებათა შესრულებას; 
თ) საკრებულოს წარუდგენს წლიურ ანგარიშს კომისიის მიერ გაწეული საქმიანობის შესახებ; 
ი) ხელს აწერს კომისიის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებს, დასკვნებს, რეკომენდაციებს და 

კომისიის სხდომის ოქმებს; 
კ) ახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობით, ამ რეგლამენტით და კომისიის დებულებით 

მისთვის მინიჭებულ სხვა უფლებამოსილებებს.  
3. კომისიის თავმჯდომარეს უფლება არა აქვს, ეწეოდეს სამეწარმეო ან ანაზღაურებად საქმიანობას 

გარდა სამეცნიერო, პედაგოგიური და შემოქმედებითი საქმიანობისა. კომისიის თავმჯდომარე 
იმავდროულად არ შეიძლება იყოს საკრებულოს სხვა კომისიის თავმჯდომარეც.  

4. კომისიის თავმჯდომარეს უფლებამოსილება ვადამდე უწყდება ამ რეგლამენტით დადგენილი 
წესით გადარჩევის, თანამდებობიდან გადადგომის, მისი, როგორც საკრებულოს წევრის 
უფლებამოსილების შეწყვეტის, აგრეთვე „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და 
კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული თანამდებობის პირისთვის 
შეუთავსებელი თანამდებობის დაკავების ან შეუთავსებელი საქმიანობის შემთხვევაში. 

 
მუხლი 17. ფრაქციის თავმჯდომარე  
1. ფრაქციის ხელმძღვანელია ფრაქციის თავმჯდომარე. ფრაქციის თავმჯდომარის 

უფლებამოსილების, არჩევის, გადარჩევის და ფრაქციის შიდა ორგანიზაციული მუშაობის საკითხები 
განისაზღვრება ფრაქციის წესდებით. 

2. ფრაქციის მიერ მიღებულ დოკუმენტებს ხელს აწერს ფრაქციის თავმჯდომარე. 
3. ფრაქციის თავმჯდომარეს უფლება არა აქვს, ეწეოდეს სამეწარმეო ან ანაზღაურებად საქმიანობას 

გარდა სამეცნიერო, პედაგოგიური და შემოქმედებითი საქმიანობისა. ფრაქციის თავმჯდომარე 
იმავდროულად არ შეიძლება იყოს საკრებულოს სხვა ფრაქციის თავმჯდომარეც.  

 
 

თავი IV.  
საკრებულოს ბიურო 

  

მუხლი 18. საკრებულოს ბიუროს შემადგენლობა და უფლებამოსილება 
1. საკრებულოს საქმიანობის კოორდინირებისა ადგილობრივი თვითმმართველობის 

თანამდებობის პირთა საქმიანობის კონტროლის მიზნით საკრებულოს თავმჯდომარის, 
თავმჯდომარის მოადგილის, საკრებულოს კომისიებისა და ფრაქციების თავმჯდომარეების 
შემადგენლობით იქმნება საკრებულოს ბიურო. 

2. საკრებულოს ბიურო: 
ა) ადგენს საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგის და საკრებულოს სამუშაო გეგმისა და სამუშაო 

პროგრამის პროექტებს; 
ბ) იღებს გადაწყვეტილებებს საკრებულოს მუშაობის ორგანიზაციულ საკითხებზე; 
გ) კოორდინაციას უწევს საკრებულოს კომისიების, დროებითი სამუშაო ჯგუფების მუშაობას; 

ამტკიცებს დროებითი სამუშაო ჯგუფების დებულებებს; საკრებულოს კომისიებისა და დროებითი 
სამუშაო ჯგუფების სამუშაო გეგმებს; 

დ) განიხილავს საკრებულოს სხდომაზე გასატანი სამართლებრივი აქტების პროექტებზე 
საკრებულოს კომისიებისა და დროებითი სამუშაო ჯგუფების დასკვნებს, რეკომენდაციებს და 
წინადადებებს; 
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ე) იღებს გადაწყვეტილებას საკრებულოში ინიციირებული სამართლებრივი აქტის პროექტის 
გამოქვეყნების, პროექტის საკრებულოს კომისიებში, ფრაქციებში და გამგეობაში (მერიაში) დაგზავნის, 
სამართლებრივი აქტის პროექტზე ძირითადი კომისიის (კომისიების) განსაზღვრის, პროექტის 
განხილვის ვადების და საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგში შეტანის სავარაუდო თარიღის შესახებ;  

ვ) იღებს გადაწყვეტილებას საკრებულოს კომისიებში ანაზღაურებად ექსპერტთა კვოტის შესახებ; 
ზ) ისმენს მუნიციპალიტეტის თანამდებობის პირთა ანგარიშებს;  
თ) ახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობითა და ამ რეგლამენტით განსაზღვრულ სხვა 

უფლებამოსილებებს. 
 
მუხლი  19. ბიუროს სხდომა 
1. საკრებულოს ბიუროს სხდომებს იწვევს და უძღვება საკრებულოს თავმჯდომარე. საკრებულოს 

ბიუროს სხდომები იმართება თვეში ერთხელ მაინც. ბიუროს რიგგარეშე სხდომა მოიწვევა 
საკრებულოს თავმჯდომარის ინიციატივით, კომისიის ან ფრაქციის წერილობითი მოთხოვნის 
საფუძველზე. 

2. საკრებულოს ბიუროს სხდომა უფლებამოსილია, თუ მას ესწრება ბიუროს წევრთა სიითი 
შემადგენლობის ნახევარზე მეტი. გადაწყვეტილება ბიუროს სხდომაზე მიიღება დამსწრე ბიუროს 
წევრთა უმრავლესობით. 

3. საკრებულოს ბიუროს სხდომის დღის წესრიგს ადგენს საკრებულოს სამანდატო-საპროცედურო 
საკითხთა კომისია. ბიუროს წევრთა წინადადებით დღის წესრიგში შეიძლება შეტანილ იქნეს 
ცვლილებები. დღის წესრიგს და მასში ცვლილებების შეტანას ამტკიცებს ბიურო დამსწრე წევრთა 
უმრავლესობით. 

4. საკრებულოს ბიუროს სხდომაზე გადაწყვეტილება მიიღება ღია კენჭისყრით. ხმების თანაბრად 
გაყოფის შემთხვევაში საკრებულოს თავმჯდომარეს აქვს გადამწყვეტი ხმის უფლება. ბიუროს 
გადაწყვეტილებით ცალკეულ საკითხებზე  შეიძლება ჩატარდეს ფარული კენჭისყრა. 

5. საკრებულოს ბიურო განსახილველ საკითხებთან დაკავშირებით იღებს რეკომენდაციებს, 
დასკვნებს, წინადადებებს, ხოლო ორგანიზაციულ საკითხებთან დაკავშირებით – გადაწყვეტილებებს. 

6. საკრებულოს ბიუროს გადაწყვეტილებები ფორმდება საკრებულოს თავმჯდომარის ბრძანების 
სახით.  
 

მუხლი 20. ბიუროს მუშაობის წესი 
1. საკრებულოს ბიუროს სხდომები საჯაროა. ბიუროს სხდომა ან სხდომის ნაწილი შეიძლება 

გამოცხადდეს დახურულად ბიუროს წევრთა სიითი შემადგენლობის უმრავლესობის 
გადაწყვეტილებით თუ სხდომაზე განსახილველ საკითხთან დაკავშირებული მონაცემების 
გახმაურება აკრძალული ან შეზღუდულია კანონით. ბიუროს დახურულ სხდომაზე დასწრების 
უფლება აქვთ ამ სხდომაზე სპეციალურად მოწვეულ პირებს. 

2. ბიუროს სხდომებს სათათბირო ხმის უფლებით ესწრება დროებითი სამუშაო ჯგუფის 
თავმჯდომარეები, საკრებულოს წევრები, საკრებულოს აპარატის უფროსი. 

3. ბიუროს სხდომაზე საკითხის განხილვაში მონაწილეობის უფლება აქვთ  ბიუროს წევრებს, 
აგრეთვე სათათბირო ხმის უფლებით მონაწილე პირებს. კამათი შეიძლება შეწყდეს მხოლოდ მაშინ, 
როცა ბიუროს ყველა წევრს მიეცემა აზრის გამოთქმის შესაძლებლობა. 

4. ბიუროს წევრს, რომელიც არ ეთანხმება ბიუროს გადაწყვეტილებას, უფლება აქვს თავისი 
მოსაზრება შეიტანოს ბიუროს სხდომის ოქმში.  

5. საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმში მიეთითება: 
ა) საკრებულოს ბიუროს სხდომის დრო და ადგილი; 
ბ) სხდომის თავმჯდომარის და ბიუროს სხდომაზე დამსწრე პირების ვინაობა; 
გ) განხილვის საგანი; 
დ) კენჭისყრის შედეგები; 
ე) მიღებული გადაწყვტილება. 
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6. საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმს აფორმებს საკრებულოს აპარატი ბიუროს სხდომის 
ჩატარებიდან 2 დღის ვადაში. 

7. საკრებულოს ბიუროს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები საკრებულოს ეცნობება საკრებულოს 
უახლოეს სხდომაზე. 

8. საკრებულოს ბიუროს გადაწყვეტილებები ფორმდება ბიუროს სხდომის ოქმით, რომელსაც ხელს 
აწერს ბიუროს სხდომის თავმჯდომარე.  

9. საკრებულოს ბიუროს ორგანიზაციულ-ტექნიკურ მომსახურებას და საქმისწარმოებას 
უზრუნველყოფს საკრებულოს აპარატი. 

10. საკრებულოს ბიუროს სხდომის მუშაობაზე ვრცელდება საკრებულოს სხდომის მუშაობის 
წესები. 

 
 

თავი V. 
საკრებულოს კომისიები, ფრაქციები და დროებითი სამუშაო ჯგუფები 

  

მუხლი 21. საკრებულოს კომისიის შექმნა 
1. საკრებულოს კომისია იქმნება საკრებულოში საკითხების წინასწარი მომზადების, 

გადაწყვეტილებათა შესრულებისათვის ხელის შეწყობის, ადგილობრივი თვითმმართველობის 
აღმასრულებელი ორგანოს, გამგეობის სტრუქტურული ერთეულების, აგრეთვე მუნიციპალიტეტის 
მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირების  კონტროლის მიზნით. 

 
მუხლი 22. საკრებულოს კომისიები 
1. საკრებულოს კომისიებია: 
ა) სამანდატო-საპროცედურო საკითხთა კომისია; 
ბ) იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისია; 
გ) საფინანსო-სარევიზიო კომისია; 
დ) სოციალურ საკითხთა კომისია;   
ე) ეკონომიკური განვითარების საკითხთა კომისია. 
2. საკრებულოს კომისია: 
ა) სამუშაო გეგმის შესაბამისად შეიმუშავებს, განიხილავს და საკრებულოს სხდომისათვის 

ამზადებს საკრებულოს გადაწყვეტილებათა პროექტებს და წარუდგენს საკრებულოს ბიუროს; 
ბ) წინასწარ განიხილავს საკრებულოში შემოტანილ, მის სფეროს მიკუთვნებულ, საკრებულოს 

გადაწყვეტილებათა პროექტებს; ამზადებს დასკვნებს, ორგანიზებას უწევს და/ან მონაწილეობს მათ 
განხილვაში; 

გ) ისმენს საკრებულოსადმი ანგარიშვალდებულ ორგანოთა და თანამდებობის პირთა ანგარიშებს; 
დ) განიხილავს იმ თანამდებობის პირთა კანდიდატურებს, რომელსაც ირჩევს (ათავისუფლებს) 

და/ან რომელთა დანიშვნაზეც (განთავისუფლებაზეც) თანხმობას იძლევა საკრებულო და დასკვნებს 
წარუდგენს საკრებულოს ბიუროს და საკრებულოს; 

ე) განიხილავს თვითმმართველი ერთეულის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების 
სტრატეგიის, სამოქმედო გეგმის, პრიორიტეტების დოკუმენტის, მუნიციპალური პროგრამების და 
ბიუჯეტის პროექტებს და შეიმუშავებს დასკვნებს; 

ვ) აკონტროლებს საკრებულოს გადაწყვეტილებათა შესრულებას და საჭიროების შემთხვევაში 
შესაბამის დასკვნას წარუდგენს საკრებულოს; 

ზ) აკონტროლებს გამგეობის შესაბამისი მიმართულების სტრუქტურული ერთეულების, აგრეთვე 
მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირების საქმიანობას, ისმენს მათ ანგარიშებს 
და საკრებულოს წარუდგენს შესაბამის დასკვნებსა და შეფასებებს; 

თ) იღებს გადაწყვეტილებას კომისიასთან საკონსულტაციო საბჭოს შექმნის შესახებ; 
ი) ახორციელებს ამ რეგლამენტით, საკრებულოს დავალებით და საკრებულოს კომისიის 

დებულებით განსაზღვრულ სხვა უფლებამოსილებებს; 
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3. გამგეობის და საკრებულოს წინაშე ანგარიშვალდებული თანამდებობის პირები კომისიის 
მოთხოვნით ვალდებულნი არიან კომისიის მიერ დადგენილ ვადაში წარადგინონ შესაბამისი 
დოკუმენტები, დასკვნები და სხვა მასალები, დაესწრონ კომისიის სხდომებს, პასუხი გასცენ სხდომაზე 
დასმულ შეკითხვებზე და წარადგინონ გაწეული საქმიანობის ანგარიში. 

4. საკრებულოს კომისიების საქმიანობას კოორდინაციას უწევს და კომისიის სამუშაო გეგმებს 
ამტკიცებს საკრებულოს ბიურო.  

5.  საკრებულოს კომისიების საქმიანობის წესი განისაზღვრება საკრებულოს შესაბამისი კომისიის 
დებულებით. 

 

მუხლი 23. კომისიის წევრის უფლება–მოვალეობები 
1. კომისიის წევრს უფლება აქვს: 
ა) თანაბარ საწყისებზე მონაწილეობდეს კომისიის მუშაობაში; 
ბ) განსახილველ საკითხზე გამოთქვას შენიშვნები, წინადადებები და მოსაზრებები, ჰქონდეს 

განსხვავებული პოზიცია; 
გ) ნებისმიერ დროს გავიდეს კომისიის შემადგენლობიდან; 
დ) განახორციელოს საკრებულოს რეგლამენტით და კომისიის თავმჯდომარის მიერ მისთვის 

დაკისრებული სხვა უფლებამოსილებანი. 
2. კომისიის წევრი ვალდებულია დაესწროს კომისიის სხდომას და მონაწილეობა მიიღოს მის 

მუშაობაში. 
3. კომისიის წევრის უფლებამოსილება უწყდება: 
ა) საკრებულოს წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტის შემთხვევაში; 
ბ) კომისიის წევრის საკრებულოს თავმჯდომარედ ან საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილედ 

არჩევის შემთხვევაში; 
გ) კომისიიდან გამოსვლის შესახებ წერილობითი განცხადების წარდგენის შემთხვევაში.  
4. კომისიის წევრის მიერ კომისიიდან გასვლის შესახებ წერილობითი განცხადება გადაეცემა 

საკრებულოს სამანდატო-საპროცედურო საკითხთა კომისიას, რომელიც განცხადებას წარუდგენს 
საკრებულოს უახლოეს სხდომას. საკრებულო, საკრებულოს კომისიიდან გასვლის შესახებ 
საკრებულოს წევრის განცხადებას იღებს ცნობის სახით კენჭისყრის გარეშე. კომისიის წევრს კომისიის 
წევრობის უფლებამოსილება უწყდება კომისიიდან გასვლის შესახებ წერილობითი განცხადების 
ჩაბარებიდან. 

 

მუხლი 24. კომისიის სხდომა 
1. საკრებულოს კომისია უფლებამოსილია შეუდგეს მუშაობას თუ არჩეულია კომისიის 

თავმჯდომარე და კომისიის სამი წევრი მაინც.  
2. საკრებულოს კომისიის სხდომებს იწვევს კომისიის თავმჯდომარე. კომისიის სხდომები 

იმართება თვეში ერთხელ მაინც, კომისიის სამუშაო გეგმის შესაბამისად.  
3. კომისიის რიგგარეშე სხდომა მოიწვევა საკრებულოს თავმჯდომარის, კომისიის თავმჯდომარის 

ან კომისიის წევრთა 1/3-ის ინიციტივით. საკრებულოს სხდომების დროს კომისია შეიძლება 
შეიკრიბოს საკრებულოს დავალებით ცალკეულ საკითხთა სასწრაფოდ განხილვის მიზნით. 

4. კომისიის სხდომის დღის წესრიგს ადგენს კომისიის თავმჯდომარე, გარდა იმ შემთხვევისა როცა 
კომისია წინასწარ მიიღებს გადაწყვეტილებას დღის წესრიგის შესახებ. კომისიის წევრთა 
წინადადებით დღის წესრიგში შეიძლება შეტანილი იქნეს ცვლილებები. დღის წესრიგს და მასში 
ცვლილებების შეტანას ამტკიცებს კომისია დამსწრე წევრთა უმრავლესობით. 

5. საკრებულოს კომისიის თავმჯდომარის, საკრებულოს ბიუროს ან შესაბამისი კომისიების 
გადაწყვეტილებით შეიძლება ჩატარდეს კომისიების ერთობლივი სხდომა.  

6. კომისიის გადაწყვეტილებით, საკრებულოს თავმჯდომარესთან შეთანხმებით შეიძლება 
ჩატარდეს კომისიის გასვლითი სხდომა. 
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მუხლი 25. კომისიის მუშაობის წესი 
1. კომისიის სხდომა საჯაროა. კომისის სხდომა ან სხდომის ნაწილი შეიძლება გამოცხადდეს 

დახურულად კომისიის წევრთა სიითი შემადგენლობის უმრავლესობის გადაწყვეტილებით თუ 
სხდომაზე განსახილველ საკითხთან დაკავშირებული მონაცემების გახმაურება აკრძალული ან 
შეზღუდულია კანონით.  

2. კომისიის დახურულ სხდომაზე დასწრების უფლება აქვთ საკრებულოს თავმჯდომარეს, 
საკრებულოს წევრებს, კომისიაში სამუშაოდ მოწვეულ და აგრეთვე ამ სხდომაზე სპეციალურად 
მოწვეულ პირებს.  

3. კომისიის სხდომაზე საკითხის განხილვისას წინადადებების შემოტანის უფლება აქვს მხოლოდ 
კომისიის წევრებს. წინადადება კამათის შეწყვეტის შესახებ კენჭისყრაზე შეიძლება დადგეს მხოლოდ 
მაშინ, როცა კომისიაში შემავალ ყველა ფრაქციის წარმომადგენელს აზრის გამოთქმის შესაძლებლობა 
მიეცემა. 

4. კომისიებმა მოხსენება მათთვის განსახილველად გადაცემულ ნორმატიული აქტის პროექტებზე 
საკრებულოს მიერ დაწესებულ ვადაში უნდა წარადგინონ. თუ ვადა დაწესებული არ არის, 
კომისიისთვის ნორმატიული აქტის პროექტის გადაცემიდან ერთი თვის გასვლის შემდეგ კომისია 
ვალდებულია გამოვიდეს მოხსენებით საკრებულოს სხდომაზე აღნიშნული ნორმატიული აქტის 
პროექტის შესახებ. 

5. თუ კომისიაში გადაცემული რამდენიმე პროექტი ეხება ერთი და იგივე საკითხს, კომისია წყვეტს 
თუ რომელ მათგანს გაუწიოს რეკომენდაცია, როგორც ძირითადს. დანარჩენ ნორმატიული აქტის 
პროექტებზე ცალკე გადაწყვეტილების გამოტანა არ ხდება. თუ კომისიაში ერთ-ერთი წევრი მაინც 
მოითხოვს სხვა რომელიმე ნორმატიული აქტის პროექტის ძირითადად მიჩნევას, საკითხი წყდება 
კენჭისყრით. 

6. კომისიის წევრს, რომელიც არ ეთანხმება კომისიის გადაწყვეტილებას უფლება აქვს თავისი 
მოსაზრება შეიტანოს კომისიის სხდომის ოქმში და საკრებულოს სხდომაზე მოითხოვოს მისი გაცნობა 
ან თანამომხსენებლად გამოსვლა. კომისიის წევრის ეს მოთხოვნა უნდა დაკმაყოფილდეს. 

7. საკრებულოს სხდომაზე კომისიის თავმჯდომარე კომისიის დასკვნის გამოსატანად ნიშნავს ერთ 
ან რამდენიმე მომხსენებელს. 

8. კომისიის მოხსენებები საკრებულოს ბიუროს წარედგინება წერილობითი სახით. მოხსენებაში 
უნდა იყოს აღნიშნული შესაბამის საკითხზე კომისიის დასკვნა და ამ საკითხის გადაჭრის 
რეკომენდაცია. მოხსენებაში აღინიშნება კომისიის წევრთა უმცირესობის აზრიც და ამ საკითხზე 
კომისიის თვალსაზრისი. 

9. კომისიის სხდომის მუშაობაზე ვრცელდება საკრებულოს სხდომის მუშაობის წესები. 
 
მუხლი 26. კომისიის სხდომაზე გადაწყვეტილების მიღება 
1. კომისიის სხდომა უფლებამოსილია მიიღოს გადაწყვეტილება, თუ მას ესწრება წევრთა ნახევარი 

მაინც. გადაწყვეტილების მიღება ხდება კომისიის სხდომაზე დამსწრე წევრთა უმრავლესობით. თუ 
რამდენიმე კომისია იხილავს საკითხს ერთობლივ სხდომაზე კენჭისყრა თითოეული კომისიისათვის 
ცალ-ცალკე ტარდება.  

2. კომისიის სხდომაზე გადაწყვეტილება მიიღება ღია კენჭისყრით. ხმების თანაბრად გაყოფის 
შემთხვევაში კომისიის თავმჯდომარეს აქვს გადამწყვეტი ხმის უფლება. კომისიის გადაწყვეტილებით, 
ცალკეულ განსახილველ საკითხზე შეიძლება ჩატარდეს ფარული კენჭისყრა. 

3. კომისია განსახილველ საკითხებთან დაკავშირებით იღებს რეკომენდაციებს, დასკვნებს, 
წინადადებებს, ხოლო ორგანიზაციულ საკითხებთან დაკავშირებით – გადაწყვეტილებებს. 

 
მუხლი 27. კომისიის საქმიანობის უზრუნველყოფა 
1. კომისიის ორგანიზაციულ-ტექნიკურ მომსახურებას და საქმისწარმოებას უზრუნველყოფს 

საკრებულოს აპარატი. 
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2. კონკრეტული საკითხების დასამუშავებლად, საკრებულოს ბიუროს მიერ განსაზღვრული 
ქვოტების ფარგლებში, კომისიის თავმჯდომარის წინადადებით, საკრებულოს თავმჯდომარე არა 
უმეტეს 6 თვის ვადით, შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე კომისიაში სამუშაოდ იწვევს 
ექსპერტ-კონსულტატებს. 

 
მუხლი 28. კომისიის სხდომის ოქმი 
კომისიის სხდომაზე დგება ოქმი, რომელშიც უნდა აისახოს სხდომის ჩატარების ადგილი და დრო, 

სხდომის  დღის წესრიგის საკითხები, ყველა წამოყენებული წინადადება, კენჭისყრის შედეგები და 
მიღებული გადაწყვეტილება. სხდომის ოქმს ხელს აწერს კომისიის თავმჯდომარე. კომისიის 
სხდომათა ოქმები გადაეცემა საკრებულოს თავმჯდომარეს. სხდომათა ოქმს თან უნდა დაერთოს 
სხდომაზე დამსწრე კომისიის წევრთა და სხდომაში მონაწილე სხვა პირთა სია. სხდომის ოქმს ხელს 
აწერს კომისიის თავმჯდომარე. კომისიის სხდომათა ოქმები გადაეცემა და ინახება საკრებულოს 
აპარატში.  

 
მუხლი 29. კომისიის საკონსულტაციო საბჭო 
1. კომისიის გადაწყვეტილებით კომისიასთან შეიძლება შეიქმნას საკონსულტაციო საბჭო, რომელიც 

შედგება შესაბამისი დარგის კომპეტენტური, სათანადო გამოცდილების მქონე, მოწვეული ექსპერტ-
კონსულტანტების, ასევე დაინტერესებული იურიდიული პირების წარმომადგენლებისაგან. 

2. კომისიის საბჭოს პერსონალურ შემადგენლობას მოწვეულ პირებთან შეთანხმებით განსაზღვრავს 
კომისიის თავმჯდომარე. 

3. საკონსულტაციო საბჭოს სხდომებს იწვევს და თავმჯდომარეობს კომისიის თავმჯდომარე. 
4. საკონსულტაციო საბჭოს სხდომების დღის წესრიგს საბჭოს წევრებთან წინასწარი 

კონსულტაციის შემდეგ განსაზღვრავს კომისიის თავმჯდომარე.  
5. საკონსულტაციო საბჭო კომისიის თავმჯდომარის წინადადებით წინასწარ განიხილავს კომისიის 

სხდომაზე განსახილველ საკითხებს, შეიმუშავებს შესაბამის რეკომენდაციებს და წინადადებებს. 
განიხილავს კომისიის გამგებლობას მიკუთვნებულ სფეროში არსებულ პრობლემებს და მათი 
გადაწყვეტის შესაძლო გზებს. 

6. კომისიის თავმჯდომარის ან კომისიის საკონსულტაციო საბჭოს ინიციატივით შეიძლება 
ჩატარდეს კომისიისა და საკონსულტაციო საბჭოს ერთობლივი სხდომა. 

7. საკონსულტაციო საბჭოს სხდომების ჩატარებას ორგანიზებას უწევს საკრებულოს აპარატი. 
 
მუხლი 30. საკრებულოს დროებითი სამუშაო ჯგუფი 
1. საკრებულო, დამსწრეთა უმრავლესობით, მაგრამ არანაკლებ სიითი შემადგენლობის ერთი 

მესამედისა ქმნის დროებით სამუშაო ჯგუფებს, რომლის უფლებამოსილების ვადა არ უნდა 
აღემატებოდეს სამ თვეს. 

2. დროებითი სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ საკრებულოს გადაწყვეტილებაში მითითებული 
უნდა იყოს ჯგუფის შექმნის მიზანი, გამოსაკვლევ საკითხთა წრე, ჯგუფის უფლებამოსილების ვადა 
და წევრთა რაოდენობა. 

3. დროებითი სამუშაო ჯგუფი იქმნება მხოლოდ კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით და 
უქმდება ამ რეგლამენტით დადგენილი წესით და შემთხვევებში. 

4. დროებითი სამუშაო ჯგუფის დებულებას შეიმუშავებს დროებითი სამუშაო ჯგუფი და 
ამტკიცებს საკრებულოს ბიურო. 

5. საკრებულოს შეუძლია დროებითი სამუშაო ჯგუფის უფლებამოსილების ვადის გასვლამდე 
სიითი შემადგენლობის უმრავლესობით - მიიღოს გადაწყვეტილება დროებითი სამუშაო ჯგუფის 
უფლებამოსილებისა და საკითხის შესწავლის შეწყვეტის ან დროებითი სამუშაო ჯგუფის 
შემადგენლობის შეცვლის შესახებ. 

6. უფლებამოსილების ვადის გასვლამდე დროებითი სამუშაო ჯგუფი ვალდებულია წარმოადგინოს 
გადაწყვეტილების პროექტი ან დასკვნა განსახილველ საკითხზე. საკრებულო, უახლოეს სხდომაზე 
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ისმენს დროებითი სამუშაო ჯგუფის ანგარიშს გაწეული საქმიანობის შესახებ. ანგარიშის მოსმენის 
შემდეგ საკრებულო განიხილავს დროებითი სამუშაო ჯგუფის მიერ წარმოდგენილ გადაწყვეტილების 
პროექტს და იღებს შესაბამის გადაწყვეტილებას, რის შემდგომაც უწყვეტს უფლებამოსილებას 
დროებით სამუშაო ჯგუფს. ამასთან, საკითხის დამატებითი შესწავლის მიზნით საკრებულო 
უფლებამოსილია ამ რეგლამენტით დადგენილი წესით იმავე საკითხზე შექმნას ახალი დროებითი 
სამუშაო ჯგუფი ძველი ჯგუფისგან განსხვავებული (არა ნაკლებ 1/3-ით) შემადგენლობით. 

7. დროებითი სამუშაო ჯგუფის წევრებს და მის თავმჯდომარეს, სამუშაო ჯგუფის 
უფლებამოსილების ვადით თავისი შემადგენლობიდან ირჩევს საკრებულო, ხოლო ინტერფრაქციული 
დროებითი სამუშაო ჯგუფის წევრებს ირჩევენ საკრებულოს შესაბამისი ფრაქციები თანაბარი 
წარმომადგენლობით. საკრებულოს თავმჯდომარე შეიძლება იყოს ინტერფრაქციული და დროებითი 
სამუშაო ჯგუფის შემადგენლობაში. 

8. დროებითი სამუშაო ჯგუფის თავმჯდომარის არჩევა და გადარჩევა, დროებითი სამუშაო ჯგუფის 
სხდომის ჩატარების წესი, სხდომაზე გადაწყვეტილების მიღების, ჯგუფის მუშაობის, მისი 
საქმიანობის უზრუნველყოფისა და ოქმის შედგენის წესი განისაზღვრება საკრებულოს კომისიისთვის 
ამ რეგლამენტით დადგენილი წესის შესაბამისად. 

 

მუხლი 31. დროებითი სამუშაო ჯგუფის თავმჯდომარე  
1. დროებითი სამუშაო ჯგუფის თავმჯდომარეს ირჩევს საკრებულო. ჯგუფის თავმჯდომარის 

არჩევა და გადარჩევა ხდება რეგლამენტით და დროებითი სამუშაო ჯგუფის დებულებით დადგენილი 
წესით. 

2. დროებითი სამუშაო ჯგუფის თავმჯდომარე: 
ა) უზრუნველყოფს სამუშაო გეგმის შესაბამისად ჯგუფის მუშაობას; 
ბ) იწვევს, ხსნის და წარმართავს ჯგუფის სხდომებს; 
გ) უზრუნველყოფს საქართველოს კანონმდებლობით, საკრებულოს რეგლამენტითა და ამ 

დებულებით დადგენილი პროცედურების დაცვას; 
დ) ადგენს ჯგუფის სხდომის დღის წესრიგის პროექტს, განსახილველ საკითხებზე გამოსვლის 

მსურველთა სიას, საკრებულოს რეგლამენტითა და ჯგუფის დებულებით დადგენილი წესით 
განსაზღვრავს გამომსვლელთა რიგითობას და აძლევს მათ სიტყვას; 

ე) სვამს საკითხს კენჭისყრაზე და აცხადებს კენჭისყრის შედეგებს; 
ვ) ხელს აწერს ჯგუფის სხდომის ოქმებს; 
ზ) მოქმედებს ჯგუფის სახელით; 
თ) ანგარიშვალდებულია საკრებულოს წინაშე; 
ი) ახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობით, საკრებულოს რეგლამენტით და ჯგუფის 

დებულებით განსაზღვრულ სხვა უფლებამოსილებებს. 
 

მუხლი 32. საკრებულოს ფრაქციის დაფუძნება და რეგისტრაცია 
1. საკრებულოს ფრაქცია წარმოადგენს საერთო პოლიტიკური შეხედულების მქონე საკრებულოს 

წევრთა ნებაყოფლობით გაერთიანებას, რომელიც იქმნება საკრებულოში მათი საქმიანობის 
კოორდინაციის მიზნით. 

2. ერთი და იმავე პოლიტიკური პარტიის წევრებს უფლება აქვთ გაერთიანდნენ მხოლოდ ერთსა 
და იმავე ფრაქციაში (ასეთი ფრაქცია შეიძლება შექმნან ორი ან მეტი პარტიის წევრებმაც). საარჩევნო 
ბლოკის წარდგენით არჩეულ საკრებულოს უპარტიო წევრს უფლება აქვს გაერთიანდეს მხოლოდ ამ 
ბლოკში გაერთიანებული პარტიების მიერ შექმნილ ერთ-ერთ ფრაქციაში. არჩევნებში მონაწილე 
პარტიის წარდგენით არჩეული საკრებულოს უპარტიო წევრს უფლება აქვს გაერთიანდეს ფრაქციაში 
მხოლოდ ამ პარტიის წევრებთან ერთად. 

3. საკრებულოს წევრი შეიძლება გაერთიანდეს მხოლოდ ერთ ფრაქციაში. 
4. საკრებულოს ფრაქციაში არ უნდა იყოს საკრებულოს იმ სამ წევრზე ნაკლები.  
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5. დაუშვებელია ეროვნული, ტერიტორიული ან სხვა კერძო ნიშნით  (ეროვნული, რელიგიური, 
პროფესიული, პირადი ან ტერიტორიული ნიშნით) ფრაქციებად გაერთიანება. ფრაქციას აქვს სახელი. 

6. ფრაქციას უნდა გააჩნდეს პოლიტიკური პლატფორმა და წესდება.  
7. ფრაქციის პოლიტიკური პლატფორმით განისაზღვრება ფრაქციაში გაერთიანებულ წევრთა 

ძირითადი საერთო პოლიტიკური მიზნები და მათი მიღწევის მეთოდები.  
8. ფრაქციის წესდებით განისაზღვრება ფრაქციის შექმნისა და მის შემადგენლობაში ცვლილებების 

შეტანის წესი, ფრაქციის ხელმძღვანელი ორგანოებისა და თანამდებობის პირების არჩევის წესი და 
კომპეტენცია, ფრაქციის წევრთა უფლებამოსილება, ფრაქციის მიზნები და ამოცანები, წესდებაში 
ცვლილებების შეტანის პროცედურა. 

9. საკრებულოს წევრს უფლება აქვს ამ რეგლამენტით დადგენილი წესით გაერთიანდეს ფრაქციაში 
ან ნებისმიერ დროს გავიდეს ფრაქციიდან. ფრაქციას უფლება აქვს ფრაქციის წესდებით დადგენილი 
წესით მიიღოს ახალი წევრი ფრაქციაში ან ფრაქციიდან გარიცხოს წევრი. 

10. ფრაქციებს რეგისტრაციაში ატარებს საკრებულოს ბიურო საკრებულოს სამანდატო-
საპროცედურო საკითხთა კომისიის წარდგინებით. ფრაქციის რეგისტრაციისათვის საჭიროა ფრაქციის 
თავმჯდომარისა და ფრაქციაში გაერთიანებულ საკრებულოს წევრთა წერილობითი განცხადება და 
ფრაქციის წესდება.  

11. საკრებულოს წევრთა გაერთიანება ფრაქციის სტატუს იძენს მისი რეგისტრაციის მომენტიდან. 
12. ფრაქცია რეგისტრაციამდე თავისი შემადგენლობიდან ირჩევს ფრაქციის თავმჯდომარეს, 

რომელიც ფრაქციის რეგისტრაციისათვის საკრებულოს სამანდატო-საპროცედურო საკითხთა 
კომისიას მიმართავს განცხადებით. განცხადებაში აღინიშნება ფრაქციის სახელწოდება, მისი 
თავმჯდომარისა და ფრაქციის წევრთა ვინაობა. განცხადება ხელმოწერილი უნდა იქნეს ფრაქციის 
ყველა წევრის მიერ. განცხადებას თან უნდა დაერთოს ფრაქციის მიერ მიღებული ფრაქციის 
პოლიტიკური პლატფორმა და ფრაქციის წესდება. 

13. ფრაქციის რეგისტრაციის საკითხს ახლადარჩეული საკრებულოს პირველ სხდომაზე 
დაუყოვნებლივ განიხილავს საკრებულოს სამანდატო-საპროცედურო საკითხთა კომისია (ხოლო 
მუდმივი კომისიის შექმნამდე – დროებითი სამანდატო კომისია) და დასკვნას წარუდგენს 
საკრებულოს ბიუროს (საკრებულოს ბიუროს ფორმირებამდე, საკრებულოს თავმჯდომარეს). 
საკრებულოს პირველ სხდომაზე საკრებულოს თავმჯდომარე ვალდებულია დროებითი სამანდატო 
კომისის დასკვნის წარდგენისთანავე დაუყოვნებლივ აცნობოს საკრებულოს სხდომას ფრაქციის 
დაფუძნების შესახებ. საკრებულო, საკრებულოს თავმჯდომარის ამ განცხადებას იღებს ცნობად 
კენჭისყრის გარეშე და ფრაქცია ითვლება რეგისტრირებულად. მოგვიანებით დაფუძნებული 
ფრაქციის რეგისტრაციისათვის განცხადება, პოლიტიკური პლატფორმა და ფრაქციის წესდება 
გადაეცემა საკრებულოს სამანდატო-საპროცედურო საკითხთა კომისიას. საკრებულოს სამანდატო-
საპროცედურო საკითხთა კომისია განცხადების, პოლიტიკური პლატფორმისა და ფრაქციის წესდების 
წარდგენიდან 3 დღის ვადაში განიხილავს ფრაქციის დაფუძნების შესაბამისობას ადგილობრივი 
თვითმმართველობის კოდექსის 30-ე მუხლის მოთხოვნებთან და საკრებულოს ბიუროს წარუდგენს 
შესაბამის დასკვნას. ახალი ფრაქციის შექმნის საკითხი შეიტანება საკრებულოს უახლოეს სხდომის 
დღის წესრიგში და განიხილება რიგგარეშედ. საკრებულო საკრებულოს სამანდატო-საპროცედურო 
საკითხთა კომისიის დადებითი დასკვნის შემთხვევაში დასკვნას იღებს ცნობად კენჭისყრის გარეშე და 
ფრაქცია ითვლება რეგისტრირებულად. საკრებულოს სამანდატო-საპროცედურო საკითხთა კომისიის 
უარყოფითი დასკვნის შემთხვევაში, საკრებულო ფრაქციის შექმნაზე უარის თქმის შესახებ 
გადაწყვეტილებას იღებს კენჭისყრით. საკრებულოს მიერ ფრაქციის შექმნაზე უარის თქმის შესახებ 
გადაწყვეტილების მიუღებლობის შემთხვევაში ფრაქცია ითვლება რეგისტრირებულად. 

14. ფრაქციაში ახალი წევრის მიღების, ფრაქციიდან წევრის გასვლის ან გარიცხვის, ფრაქციის 
პოლიტიკურ პლატფორმაში და/ან წესდებაში ცვლილების, ფრაქციის თავმჯდომარის შეცვლის 
შესახებ დაუყოვნებლივ უნდა ეცნობოს საკრებულოს სამანდატო-საპროცედურო საკითხთა კომისიას. 
თუ ფრაქციიდან წევრთა გასვლის ან გარიცხვის შედეგად მასში გაერთიანებული დარჩა საკრებულოს 
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3 წევრზე ნაკლები, ფრაქცია ითვლება გაუქმებულად, რასაც სამანდატო-საპროცედურო საკითხთა 
კომისია უახლოეს სხდომაზე აცნობებს საკრებულოს. 

15. ფრაქციის შექმნა შესაძლებელია როგორც პარტიულ, ისე არაპარტიულ საფუძველზე. 
 

მუხლი 33. საკრებულოს ფრაქციის უფლებები 
1. საკრებულოს ფრაქციას უფლება აქვს: 
ა) გამოხატოს და გაატაროს საკუთარი კურსი საკრებულოს უფლებამოსილებას მიკუთვნებული 

საკითხების გადაწყვეტასთან დაკავშირებით; 
ბ) მიიღოს გადაწყვეტილება საკრებულოს სხდომაზე განსახილველი საკითხის შესახებ ფრაქციის 

ერთიანი პოზიციის გამოხატვისა და სხდომაზე მომხსენებლის დანიშვნის თაობაზე; 
გ) მიიღოს გადაწყვეტილება ფრაქციების კოალიციასთან ან სხვა ფრაქციასთან გაერთიანების, 

ფრაქციის გაუქმების, ფრაქციის წესდებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ; 
დ) მიიღოს და ცვლილებები შეიტანოს ფრაქციის წესდებაში; ფრაქციის წესდებით დადგენილი 

წესით აირჩიოს და გადაირჩიოს ფრაქციის თავმჯდომარე; 
ე) მიიღოს გადაწყვეტილება ფრაქციის საქმიანობის საკითხებზე; 
ვ) წარადგინოს კანდიდატები საკრებულოს თანამდებობის პირთა არჩევით თანამდებობაზე; 
ზ) გადაწყვიტოს ფრაქციის პროპორციული წარმომადგენლობითი კვოტების გამოყენების 

საკითხები;  
თ) მოამზადოს და საკრებულოს განსახილველად წარუდგინოს სამართლებრივი აქტების 

პროექტები; 
ი) საკრებულოს ყველა კომისიასა და დროებით სამუშაო ჯგუფში შეიყვანოს ფრაქციის ერთი წევრი 

მაინც; 
კ) მოითხოვოს ცალკეულ საკითხებზე დროებითი სამუშაო ჯგუფის შექმნა; 
ლ) შეკითხვით მიმართოს საკრებულოს მიერ შექმნილ ორგანოებს და საკრებულოს წინაშე 

ანგარიშვალდებულ თანამდებობის პირებს; 
მ) საკრებულოს კომისიაში და საკრებულოს სხდომაზე გამოთქვას თავისი მოსაზრება საკრებულოს 

მიერ ასარჩევ, დასანიშნ, დასამტკიცებელ ან იმ კანდიდატურის თაობაზე, რომლის დანიშვნაზეც 
თანხმობას იძლევა საკრებულო; 

ნ) წელიწადში ორჯერ, საკრებულოს ბიუროს მიერ დამტკიცებული გრაფიკის შესაბამისად, 
საკრებულოს სხდომაზე გააკეთოს ფრაქციის თითო საათიანი მოხსენება; 

ო) გამოაქვეყნოს თავისი თვალსაზრისი და მიმართვა საკრებულოს საინფორმაციო საშუალებებში; 
პ) ისარგებლოს საქართველოს კანონმდებლობითა და ამ რეგლამენტით გათვალისწინებული სხვა 

უფლებებით. 
2. ფრაქციის მიერ კომისიაში ან დროებით სამუშაო ჯგუფში წარდგენილი საკრებულოს წევრის 

ფრაქციიდან გასვლის ან გაირიცხვის შემთხვევაში, ფრაქციას უფლება აქვს თავის ქვოტის შესაბამისად 
ამ კომისიაში ან დროებით სამუშაო ჯგუფში წარადგინოს ფრაქციის ახალი წევრის კანდიდატურა.  

3. ფრაქციას ნებისმიერ დროს შეუძლია შეცვალოს მის მიერ წარდგენილი წევრი ფრაქციის სხვა 
წევრით, რის შესახებაც წერილობით აცნობებს შესაბამისი კომისიის (დროებითი სამუშაო ჯგუფის) 
თავმჯდომარეს. 

4. ფრაქციის წარმომადგენელთა რაოდენობა საკრებულოს კომისიებში და დროებით სამუშაო 
ჯგუფებში განისაზღვრება ფრაქციაში გაერთიანებულ წევრთა რაოდენობის შესაბამისად. ფრაქციების 
პროპორციული წარმომადგენლობის კვოტებს ადგენს საკრებულოს ბიურო საკრებულოს სამანდატო-
საპროცედურო საკითხთა კომისიის წარდგინების საფუძველზე. ფრაქციას უფლება აქვს საკრებულოს 
ბიუროს ამ გადაწყვეტილების მართლზომიერების საკითხი დასვას საკრებულოს სხდომაზე. 
საკრებულოს სხდომა ამ საკითხს იხილავს რიგგარეშე და იღებს გადაწყვეტილებას სხდომაზე დამსწრე 
საკრებულოს წევრთა ნახევარზე მეტით, მაგრამ არა ნაკლებ სიითი შემადგენლობის 1/3-ით. 
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5. ფრაქციის პროპორციული წარმომადგენლობის შეცვლის შემთხვევაში, საკრებულოს კომისიებსა 
და დროებით სამუშაო ჯგუფებში ფრაქციის წარმომადგენლობის პერსონალურ საკითხს წყვეტს 
შესაბამისი ფრაქცია.   

6. ფრაქციის წარმომადგენელს საკრებულოს სხდომაზე გააჩნია სიტყვით გამოსვლის უპირატესი 
რიგითობა ფრაქციის გარეშე წევრთან შედარებით. 

 
მუხლი 34. ფრაქციის საქმიანობის ორგანიზაცია 
1. ფრაქციის უმაღლესი ორგანოა ფრაქციის სხდომა. 
2. ფრაქციის სხდომის პერიოდულობა, სხდომის ჩატარებისა და გადაწყვეტილების მიღების წესი 

განისაზღვრება ფრაქციის წესდებით. 
3. ფრაქციას საკრებულოს შენობაში გამოეყოფა სამუშაო ფართობი, ხოლო სხდომათა დარბაზში - 

შესაბამისი ადგილი. 
4. ფრაქციისთვის სხდომათა დარბაზში ადგილისა და სამუშაო ფართის გამოყოფა ხდება ფრაქციაში 

გაერთიანებულ წევრთა შესაბამისად. 
5. ფრაქციის საქმიანობის საორგანიზაციო და მატერიალურ-ტექნიკურ უზრუნველყოფას 

ახორციელებს საკრებულოს აპარატი. 
 

მუხლი 35. ფრაქციათა კოალიცია 
1. ფრაქციებს, ერთობლივი საქმიანობის კოორდინაციის მიზნით, შეუძლიათ შექმნან ფრაქციების 

კოალიცია. 
2. ფრაქციათა კოალიციას შეიძლება გააჩნდეს წესდება და ერთობლივი საკოორდინაციო ორგანო. 

რომლის უფლებამოსილება, სტრუქტურა და მუშაობის ორგანიზაცია განისაზღვრება კოალიციის 
წესდებით. 

3. ფრაქციას ნებისმიერ დროს აქვს უფლება გაერთიანდეს ან გავიდეს კოალიციიდან. 
4. ფრაქციის ყოფნა ან არ ყოფნა კოალიციაში გავლენას არ ახდენს მის წარმომადგენლობით 

კვოტაზე. 
 

თავი VI.  
საკრებულოს სხდომა  

 
მუხლი 36. საკრებულოს პირველი სხდომის მოწვევა 
1. ახლადარჩეული საკრებულოს პირველ სხდომას ნიშნავს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 

არჩევნების საბოლოო შედეგების შეჯამებიდან 30 დღის ვადაში.  
2. ახალარჩეული მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პირველი შეკრება შემდგარად ჩაითვლება, თუ 

იმ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრთა რაოდენობა, რომელთა უფლებამოსილებაც ცნო 
მუნიციპალიტეტის საკრებულომ, არის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სრული შემადგენლობის 
არანაკლებ ორი მესამედისა. ამ დროიდან უფლებამოსილება უწყდება წინა მოწვევის საკრებულოს. 

 
მუხლი 37. საკრებულოს პირველი სხდომის გახსნა 
1. ახლადარჩეული საკრებულოს პირველი სხდომა შეიძლება გაიხსნას, თუ მას ესწრება 

(რეგისტრაცია გაიარა) ახლადარჩეული საკრებულოს სრული შემადგენლობის ნახევარზე მეტი. 
საკრებულოს წევრთა რეგისტრაციას შესაბამისი საარჩევნო კომისიის მიერ გაცემული საკრებულოს 
წევრის დროებითი მოწმობის საფუძველზე ახორციელებს საკრებულოს აპარატი. სხდომაზე 
დასწრებას საკრებულოს წევრები ადასტურებენ სარეგისტრაციო ფურცელზე ხელმოწერით. 

2. საკრებულოს პირველ სხდომას ხსნის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე. საკრებულოს 
სხდომებს, საკრებულოს თავმჯდომარის არჩევამდე თავმჯდომარეობს საკრებულოს უხუცესი 
(სხდომაზე დამსწრე საკრებულოს წევრებიდან ასაკით უფროსი) წევრი.  
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3. სხდომის თავმჯდომარე საკრებულოს თავმჯდომარის არჩევამდე წარმართავს საკრებულოს 
სხდომებს, ხელმძღვანელობს საკრებულოს სხდომის ჩატარების ორგანიზაციული საკითხების 
გადაწყვეტას, ხელს აწერს საკრებულოს გადაწყვეტილებებს და სხდომის ოქმს.  

4. საკრებულოს პირველი სხდომა საკრებულოს უფლებამოსილების ცნობამდე მიმდინარეობს 
შემდეგი დღის წესრიგით: 

ა) საოლქო-საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოხსენება; 
ბ) დროებითი სამანდატო კომისიის არჩევა; 
გ) საკრებულოს წევრთა უფლებამოსილების ცნობა. 
დ) ხმის დამთვლელი დროებითი კომისიის არჩევა. 
 

მუხლი 38. საოლქო-საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოხსენება 
1. ახლადარჩეული საკრებულო ისმენს შესაბამისი საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის 

მოხსენებას არჩევნების შედეგების, არჩევნების ჩატარების სისწორის, შემოსული საჩივრების, 
განცხადებებისა და საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევის გამოვლენილი ფაქტების შესახებ. 

2. საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე, მოხსენების შემდეგ, საარჩევნო დოკუმენტაციას (არჩევნების 
შემაჯამებელ ოქმები, მასალები არჩევნების შედეგების, მათი ჩატარების სისწორის, შემოსული 
საჩივრების თაობაზე, განცხადებები საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევის გამოვლენილი 
ფაქტების შესახებ და სხვა) გადასცემს სხდომის თავმჯდომარეს. 

 

მუხლი 39. საკრებულოს დროებითი სამანდატო კომისიის არჩევა 
1. საკრებულო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოხსენების შემდეგ, სხდომაზე დამსწრე 

წევრთა ხმების უმრავლესობით, მაგრამ არანაკლებ საკრებულოს წევრთა სიითი შემადგენლობის 
ერთი მესამედისა ღია კენჭისყრით, სამი წევრის შემადგენლობით, ირჩევს დროებით სამანდატო 
კომისიას, რომელიც თავისი შემადგენლობიდან, ღია კენჭისყრით, ხმების უმრავლესობით,  ირჩევს 
დროებითი კომისიის თავმჯდომარეს და მდივანს. 

2. დროებითი სამანდატო კომისია განიხილავს საკრებულოს წევრთა უფლებამოსილების 
საკითხებს, ამოწმებს საარჩევნო კომისიის მიერ წარმოდგენილ დოკუმენტაციას. 

3. დროებითი სამანდატო კომისია თავის უფლებამოსილებებს ახორციელებს საკრებულოს მიერ 
შესაბამისი მუდმივი კომისიის არჩევამდე. 

 

მუხლი 40. ახლადარჩეული საკრებულოს ხმის დამთვლელი დროებითი კომისიის არჩევა 
1. ახლადარჩეული საკრებულო, სხდომაზე დამსწრე წევრთა ხმების უმრავლესობით, მაგრამ 

არანაკლებ საკრებულოს წევრთა სიითი შემადგენლობის ერთი მესამედისა ღია კენჭისყრით, სამი 
წევრის შემადგენლობით, ირჩევს ხმის დამთვლელ დროებით კომისიას, რომელიც თავისი 
შემადგენლობიდან, ღია კენჭისყრით, უმრავლესობით, ირჩევს დროებითი კომისიის თავმჯდომარეს, 
მოადგილეს და მდივანს.   

2. ხმის დამთვლელი დროებითი კომისია ხელმძღვანელობს ბიულეტენების მომზადების, 
დარიგებისა და კენჭისყრის პროცესს, თვალყურს ადევნებს და ითვლის ხმებს ფარული კენჭისყრის 
დროს.  

3. ხმის დამთვლელი დროებითი კომისია თავის უფლებამოსილებებს ახორციელებს საკრებულოს 
მიერ შესაბამისი ფუნქციის მუდმივი კომისიის არჩევამდე. 

 
მუხლი 41. საკრებულოს უფლებამოსილების ცნობა 
1. საკრებულოს დროებითი სამანდატო კომისიის არჩევის შემდეგ, სხდომის თავმჯდომარე 

სამანდატო დროებით კომისიას გადასცემს საკრებულოს წევრთა უფლებამოსილების შესამოწმებლად 
საჭირო დოკუმენტაციას, რის შემდეგადაც ცხადდება შესვენება. შესვენების დროს, ცალკე ოთახში 
იკრიბება დროებითი სამანდატო კომისია, რომელიც საარჩევნო კომისიის მიერ წარმოდგენილ 
მასალებზე დაყრდნობით ამოწმებს არჩევნების ჩატარების სისწორეს და შესაბამის დასკვნას 
მოახსენებს საკრებულოს. 
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2. ახლადარჩეული საკრებულო, დროებითი სამანდატო კომისიის თავმჯდომარის მოხსენების 
შესაბამისად საკრებულო დამსწრე წევრთა უმრავლესობით, მაგრამ არა ნაკლებ სიითი 
შემადგენლობის 1/3-ით ღია კენჭისყრით, ღებულობს განკარგულებას საკრებულოს წევრთა 
უფლებამოსილების ცნობის თაობაზე დროებითი სამანდატო კომისიის მიერ წარმოდგენილი ერთიანი 
სიით.  

3. ახლადარჩეული საკრებულოს წევრთა უფლებამოსილების ცნობის თაობაზე განკარგულება არ 
შეიტანება იმ პირის გვარი, რომლის არჩევის კანონიერება გასაჩივრებულია სასამართლოში. იმ პირის 
უფლებამოსილების ცნობის საკითხს, რომლის არჩევის კანონიერება გასაჩივრებულია სასამართლოში, 
საკრებულო მიიღებს ცნობის სახით თუ სასამართლომ იგი არჩეულად გამოაცხადა.  

4. ახლადარჩეული საკრებულოს პირველი მორიგი სხდომა შემდგარად ჩაითვლება, თუ 
საკრებულოს მიერ ცნობილი იქნა საკრებულოს წევრთა სრული შემადგენლობის არანაკლებ ორი 
მესამედის უფლებამოსილება. ამ დროიდან უფლებამოსილება უწყდება წინა მოწვევის საკრებულოს.  

5. თუ საკრებულოს წევრთა რაოდენობა, რომელთა უფლებამოსილება ცნო საკრებულომ, 
საკრებულოს წევრთა სრული შემადგენლობის 2/3-ზე ნაკლებია, საკრებულოს სხდომა წყდება და იგი 
განახლდება შესაბამისი საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოწვევით იმ დღიდან 10 დღის 
განმავლობაში, როდესაც შესაძლებელი გახდება საკრებულოს წინაშე იმდენი პირის 
უფლებამოსილების ცნობის საკითხის დასმა, რამდენიც საკმარისია საკრებულოს სრული 
შემადგენლობის ორი მესამედის შესავსებად. 

6. თუ ამ მუხლის მე-5 პუნქტით გათვალისწინებულ ვადაში ვერ მოხერხდა საკრებულოს წევრთა 
შესაბამისი რაოდენობის უფლებამოსილების ცნობა, საქართველოს ორგანული კანონის 
„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 25-ე მუხლის მე-5 პუნქტის შესაბამისად, ინიშნება 
ხელახალი არჩევნები საქართველოს ორგანული კანონით „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ 
დადგენილი წესით. 

 
მუხლი 42. საკრებულოს პირველი მოწვევის სხდომებზე განსახილველი საკითხები  
1. საკრებულოს უფლებამოსილების ცნობის შემდეგ ახალი მოწვევის საკრებულოს პირველ 

სხდომებზე საკითხები განიხილება შემდეგი თანმიმდევრობით:  
ა) საკრებულოს თავმჯდომარის არჩევა; 
ბ) საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის არჩევა; 
გ) საკრებულოს ფრაქციების შექმნის  შესახებ ინფორმაციის ცნობად მიღება;  
დ) საკრებულოს მუდმივი კომისიების თავმჯდომარეების არჩევა და კომისიათა შემადგენლობების 

დამტკიცება;  
ე) საჭიროების შემთხვევაში, საკრებულოს, საკრებულოს კომისიების ან/და საკრებულოს აპარატის 

დებულებების დამტკიცება ან მათში ცვლილებების ან/და დამატებების შეტანა. 
2. საკრებულოს პირველი შეკრებისთანავე საკრებულოს წევრები საკრებულოს დროებით 

სამანდატო კომისიას წარუდგენენ სათანადო განცხადებასა და დოკუმენტაციას ფრაქციების შექმნის 
თაობაზე.  

3. საკრებულოს თავმჯდომარის არჩევამდე საკრებულოს სხდომაზე შესაძლოა მოხდეს მხოლოდ 
საკრებულოს ფრაქციების დაფუძნება და რეგისტრაცია. თუ საკრებულოს თავმჯდომარის ხელახალმა 
კენჭისყრამაც ვერ გამოავლინა გამარჯვებული, საკრებულოს სხდომა გადაიდება ერთი კვირით. ასეთ 
შემთხვევაში საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობებს ასრულებს საკრებულოს უხუცესი წევრი, 
ისე, რომ იგი არ წყვეტს საწარმოო ან სამსახურებრივ საქმიანობას. 

 
მუხლი 43. საკრებულოს სხდომათა დარბაზი 
1. საკრებულოს სხდომათა დარბაზში უნდა იყოს მოწყობილი პრეზიდიუმი, სადაც ადგილს იკავებს 

საკრებულოს თავმჯდომარე და მისი მოადგილე. სხდომის თავმჯდომარე პრეზიდიუმში იკავებს 
ცენტრალურ ადგილს. 

2. პრეზიდიუმთან უნდა მოეწყოს ერთი ტრიბუნა გამომსვლელთათვის. 
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3. საკრებულოს სხდომათა დარბაზში ცალკე უნდა იყოს გამოყოფილი ადგილები 
თვითმმართველობის აღმასრულებელი ორგანოების თანამდებობის პირთათვის, საკრებულოში 
აკრედიტირებული მასობრივი ინფორმაციის საშუალებათა წარმომადგენლებისა და საკრებულოში 
მოწვეული პირებისთვის.  

4. საკრებულოს წევრები სხდომათა დარბაზში იკავებენ მხოლოდ მათთვის პერსონალურად 
გამოყოფილ ადგილს. 

5. საკრებულოს სხდომათა დარბაზში დაუშვებელია შეიარაღებული პირის ყოფნა და მობილური 
ტელეფონებით სარგებლობა. 

 
მუხლი 44. საკრებულოს სხდომა 
1. საკრებულოს სხდომა საჯაროა. 
2. საკრებულოს სხდომა შეიძლება გამოცხადდეს დახურულად. 
3. საკრებულოს სხდომა დახურულად ცხადდება საკრებულოს განკარგულებით, თუ სხდომაზე 

განსახილველ საკითხთან დაკავშირებული მონაცემების გახმაურება აკრძალული ან შეზღუდულია. 
4. საკრებულოს დახურულ სხდომაზე დასწრების უფლება აქვს ამ სხდომაზე სპეციალურად 

მოწვეულ პირებს. საკრებულოს დახურულ სხდომაზე საკითხის განხილვისას სხდომათა დარბაზის 
კარი იკეტება. 

5. საკრებულოს როგორც ღია, ისე დახურულ სხდომებზე დასწრების უფლება აქვთ: საქართველოს 
პარლამენტის წევრებს, საქართველოს სამთავრობო დაწესებულებათა ხელმძღვანელებს და მათ 
უფლებამოსილ წარმომადგენლებს. 

6. საკრებულოს სხდომაზე დამსწრე პირებს უფლება არ აქვთ დაიკავონ საკრებულოს წევრისათვის 
გამოყოფილი ადგილები. 

7. საკრებულოს სხდომის დროს საკრებულოს წევრები და მოწვეული პირები ვალდებულნი არიან 
დაიცვან ამ რეგლამენტით დადგენილი წესი.  

 
მუხლი 45. საკრებულოს მორიგი სხდომის მოწვევა 
1. საკრებულოს მორიგი სხდომა მოიწვევა თვეში ერთხელ  მაინც.  
2. საკრებულოს წევრებს სხდომამდე  ორი დღით ადრე მაინც უნდა ეცნობოს საკრებულოს სხდომის 

ჩატარების ადგილი, დაწყებისა და დამთავრების თარიღი, დრო და სავარაუდო დღის წესრიგი. 
საკრებულოს წევრი საკრებულოს მორიგ სხდომაზე ვალდებულია გამოცხადდეს სპეციალური 
მოწვევის გარეშე. 

3. საკრებულო უფლებამოსილია საკუთარი გადაწყვეტილებით გააგრძელოს სხდომა, ხოლო დღის 
წესრიგის საკითხების ამოწურვის, აგრეთვე საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ 
განსაკუთრებულ შემთხვევებში, მიიღოს გადაწყვეტილება საკრებულოს სხდომების ვადამდე 
დამთავრების ან შეწყვეტის შესახებ. 

მუხლი 46. საკრებულოს გასვლითი სხდომა 
1. საკრებულოს სხდომა, როგორც წესი, ტარდება საკრებულოს სხდომათა დარბაზში. იმ 

საკითხების განხილვის მიზნით, რომლებიც შეეხებიან თვითმმართველ ერთეულში შემავალი 
ადმინისტრაციული ერთეულების ძირეულ სოციალურ-ეკონომიკურ ინტერესებს, აგრეთვე 
საკრებულოს საქმიანობაში მოქალაქეთა მონაწილეობის უზრუნველსაყოფად, შეიძლება ჩატარდეს 
საკრებულოს გასვლითი სხდომა თვითმმართველ ერთეულში შემავალ ადმინისტრაციულ 
ერთეულებში. 

2. საკრებულოს გასვლითი სხდომის ჩატარებაზე გადაწყვეტილებას იღებს საკრებულო 
საკრებულოს სხდომაზე ან საკრებულოს ბიურო საკრებულოს მორიგ სხდომებს შორის პერიოდში: 

ა) საკრებულოს თავმჯდომარის მოთხოვნით; 
ბ) საკრებულოს ფრაქციის მოთხოვნით; 
გ) თვითმმართველ ერთეულში შემავალ ადმინისტრაციულ ერთეულში რეგისტრირებულ 

ამომრჩეველთა 1%-ის მოთხოვნით. 
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3. საკრებულოს გასვლითი სხდომების ჩატარების ორგანიზაციულ უზრუნველყოფას ახდენს 
საკრებულოს აპარატი.  

 

მუხლი 47. საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა 
1. საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა მოიწვევა:  
ა) საკრებულოს თავმჯდომარის წინადადებით; 
ბ) საკრებულოს წევრთა სიითი შემადგენლობის არანაკლებ 1/3-ის მოთხოვნით; 
გ) საკრებულოს ფრაქციის წინადადებით; 
დ) თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ამომრჩეველთა საერთო 

რაოდენობის არანაკლებ 1%-ის მოთხოვნით. 
2. რიგგარეშე სხდომის მოწვევის მოთხოვნა წერილობითი ფორმით გადაეცემა საკრებულოს 

თავმჯდომარეს. მოთხოვნა უნდა შეიცავდეს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის აუცილებლობის 
დასაბუთებას, დღის წესრიგს და რიგგარეშე სხდომის ჩატარების თარიღს. 

3. საკრებულოს თავმჯდომარე ამ რეგლამენტით დადგენილი წესით აქვეყნებს ცნობას რიგგარეშე 
სხდომის მოწვევის შესახებ და მოთხოვნის (წინადადების) წარდგენიდან ერთი კვირის ვადაში იწვევს 
საკრებულოს რიგგარეშე სხდომას ან მოთხოვნის (წინადადების) წარდგენიდან სამი დღის ვადაში 
აქვეყნებს მოტივირებულ უარყოფით პასუხს. 

4. საკრებულოს თავმჯდომარის მიერ რიგგარეშე სხდომის მოუწვევლობის შემთხვევაში 
საკრებულო უფლებამოსილია შეიკრიბოს მოთხოვნის (წინადადების) წარდგენიდან ერთი კვირის 
თავზე. თუ საკრებულოს თავმჯდომარე არ გამოაქვეყნებს პასუხს, საკრებულოს აპარატის უფროსი 
ვალდებულია მოთხოვნის (წინადადების) წარდგენიდან მეოთხე დღეს გამოაქვეყნოს ცნობა 
საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის შესახებ და უზრუნველყოს საკრებულოს წევრთა გაფრთხილება. 
საკრებულოს რიგგარეშე სხდომაზე საკრებულოს თავმჯდომარის და საკრებულოს თავმჯდომარის 
მოადგილის გამოუცხადებლობის შემთხვევაში, საკრებულოს რიგგარეშე სხდომას თავმჯდომარეობს 
დამსწრე საკრებულოს წევრთაგან უხუცესი.  

5. საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა განიხილავს მხოლოდ რიგგარეშე სხდომის დღის წესრიგით 
გათვალისწინებულ საკითხებს. რიგგარეშე სხდომა იხურება დღის წესრიგით გათვალისწინებული 
საკითხების ამოწურვისთანავე. 

6. რიგგარეშე სხდომა უნდა დამთავრდეს მორიგი სხდომის დაწყებამდე არა უგვიანეს ერთი დღისა. 
საკრებულოს მორიგი სხდომის დღის წესრიგში შეუძლია შეიტანოს ის საკითხი (საკითხები), რომლის 
(რომელთა) განხილვაც ვერ დაასრულა რიგგარეშე სხდომამ. 

 

მუხლი 48. საკრებულოს სხდომის დაწყება 
1. საკრებულოს სხდომის დაწყებამდე ერთი საათით ადრე იწყება საკრებულოს წევრთა 

რეგისტრაცია. საკრებულოს წევრთა რეგისტრაციას უზრუნველყოფს საკრებულოს აპარატი. 
საკრებულოს წევრთა ხელახალი რეგისტრაცია ტარდება კენჭისყრის დაწყების წინ.  

2. საკრებულოს სხდომა უფლებამოსილია თუ სხდომას ესწრება საკრებულოს წევრთა სიითი 
შემადგენლობის ნახევარზე მეტი. 

მუხლი 49. საკრებულოს სხდომების ორგანიზაციულ-ტექნიკური უზრუნველყოფა 
საკრებულოს სხდომების ორგანიზაციულ-ტექნიკურ უზრუნველყოფას ახორციელებს საკრებულოს 

აპარატი. 
 
მუხლი 50. საკრებულოს საქმიანობის დაგეგმვა 
1. საკრებულოს კომისიები ადგენენ კომისიის მიერ მოსამზადებელ და საკრებულოს სხდომებზე 

განსახილველ საკითხთა ნუსხას, რაც საფუძვლად ედება კომისიათა კვარტალურ და წლიურ სამუშაო 
გეგმებს. 

2. საკრებულოს საქმიანობის კვარტალურ სამუშაო გეგმას ადგენს საკრებულოს ბიურო კომისიების 
სამუშაო გეგმების საფუძველზე.  
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3. საკრებულოს კვარტალური გეგმიდან გამომდინარე საკრებულოს ბიურო საკრებულოს 
კომისიების, დროებითი სამუშაო ჯგუფების და ფრაქციების წარმომადგენელთა, აგრეთვე გამგებლის 
წინადადებების გათვალისწინებით განსაზღვრავს ყოველთვიური სხდომის დღის წესრიგს. დღის 
წესრიგში გათვალისწინებული უნდა იქნეს საკრებულოს სხდომაზე ყოველი საკითხის 
განხილვისათვის განკუთვნილი სავარაუდო დრო.  

4. საკრებულოს თავმჯდომარე, ყოველთვიური (ყოველი მორიგი) სხდომის გახსნისას, საკრებულოს 
მოახსენებს დღის წესრიგით გათვალისწინებულ საკითხებს და მათ თანმიმდევრობას. საკრებულო 
უფლებამოსილია მიიღოს გადაწყვეტილება დღის წესრიგის საკითხების გადაადგილების ან 
ერთმანეთთან დაკავშირებული თუ ერთგვაროვან საკითხებზე კამათის გაერთიანების შესახებ. ამ 
მიზნით საკრებულოს თავმჯდომარე საკრებულოს წევრებს აძლევს სიტყვას არაუმეტეს 3 წუთის 
ხანგრძლივობით. 

5. საკრებულოს კომისიას, დროებით სამუშაო ჯგუფს, საკრებულოს ფრაქციას უფლება აქვს 
მოითხოვოს დღის წესრიგში დამატებითი საკითხის შეტანა ან დღის წესრიგიდან საკითხის ამოღება. 
ამ საკითხებზე საკრებულოს თავმჯდომარე საკრებულოს კომისიის, დროებითი სამუშაო ჯგუფის, 
ფრაქციის წარმომადგენელს აძლევს სიტყვას არაუმეტეს 5 წუთის ხანგრძლივობით. საკრებულოს 
კომისიის, დროებითი სამუშაო ჯგუფის, ფრაქციის წარმომადგენლის არგუმენტაციის მოსმენის 
შემდეგ, საკრებულო უკამათოდ, ღია კენჭისყრით იღებს შესაბამის გადაწყვეტილებას. 

6. საკრებულოს წევრს უფლება აქვს მოითხოვოს განცხადების გაკეთება ისეთ საკითხზე, რომელიც 
არ შეეხება სხდომის დღის წესრიგს. ასეთი განცხადებისათვის თავმჯდომარე საკრებულოს წევრს 
სიტყვას აძლევს შესვენების წინ ან დღის წესრიგით გათვალისწინებულ საკითხების ამოწურვის 
შემდეგ. კამათი ასეთ განცხადებებთან დაკავშირებით არ იმართება. 

7. დღის წესრიგის საკითხები, რომელთა განხილვაც ვერ მოესწრო საკრებულოს მორიგ სხდომაზე, 
ავტომატურად გადადის შემდგომი თვის სხდომის დღის წესრიგში იმავე თანმიმდევრობით. 

 
მუხლი 51. საკრებულოს სხდომაზე სხდომის თავმჯდომარის უფლება-მოვალეობანი 
1. საკრებულოს სხდომებს, როგორც წესი, წარმართავს საკრებულოს თავმჯდომარე, მისი არ ყოფნის 

შემთხვევაში ან მისი დავალებით, საკრებულოს სხდომას წარმართავს საკრებულოს თავმჯდომარის 
მოადგილე. საკრებულოს თავმჯდომარის და თავმჯდომარის მოადგილის არ ყოფნის შემთხვევაში, 
სხდომას უძღვება სხდომაზე მყოფი საკრებულოს უხეცესი (ასაკით უფროსი) წევრი. 

2. საკრებულოს სხდომის თავმჯდომარე: 
ა) აუწყებს საკრებულოს წევრებს საკრებულოს სხდომის გახსნასა და დახურვას; 
ბ) უძღვება საკითხების განხილვას; 
გ) უზრუნველყოფს ამ რეგლამენტის დაცვას; 
დ) ამ რეგლამენტით განსაზღვრული წესით ადგენს კამათში მონაწილეთა რიგითობას და აძლევს 

მათ სიტყვას; 
ე) კენჭისყრაზე აყენებს საკითხს და აცხადებს კენჭისყრის შედეგებს; 
ვ) ამ რეგლამენტით გათვალისწინებულ შემთხვევებში სიტყვას ჩამოართმევს გამომსვლელს, 

აფრთხილებს ოქმში შეტანით ან შეუტანლად, სხდომათა დარბაზს ატოვებინებს საკრებულოს წევრს ან 
სხდომაზე დამსწრე სხვა პირს; 

ზ) ამ რეგლამენტით გათვალისწინებულ შემთხვევებში წყვეტს სხდომას ან აცხადებს რიგგარეშე 
შესვენებას ან სხდომას გადადებს მეორე დღისათვის; 

თ) საჭიროების შემთხვევაში კენჭს უყრის საკითხს კამათის შეწყვეტისა და მხარეთა მონაწილეობით 
შემთანხმებელი დროებითი სამუშაო ჯგუფის შექმნის ან საკონსულტაციო შეხვედრის გამართვის 
შესახებ; 

ი) კენჭისყრაზე დასაყენებელი ვარიანტების სიმრავლის დროს (სამი და მეტი) მათი ორამდე 
დაყვანის მიზნით, ან საჭიროების შემთხვევაში, აწყობს სარეიტინგო კენჭისყრას, სთავაზობს ავტორებს 
ნაკლებად მისაღები წინადადებების მოხსნას; 

კ) ხელს აწერს საკრებულოს სხდომის ოქმს; 
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3. საკრებულოს სხდომის თავმჯდომარე ვალდებულია: 
ა) უზრუნველყოს ამ რეგლამენტით განსაზღვრული პროცედურების დაცვა; 
ბ) ხელი შეუწყოს აზრის თავისუფალ გამოხატვას და საკითხის სრულყოფილ, ყოველმხრივ 

განხილვას; 
გ) არ გაუკეთოს კომენტარი საკრებულოს წევრის გამოსვლას, არ შეაფასოს საკრებულოს წევრის 

გამოსვლა; არ უპასუხოს შეკითხვას თუ კითხვა უშუალოდ მას არ დაუსვეს, გარდა იმ შემთხვევებისა, 
როცა საკრებულოს წევრი არღვევს ამ რეგლამენტის მოთხოვნებს;  

დ) საკითხის განხილვაში მონაწილეობის მიღების შემთხვევაში თავის უფლებამოსილება 
გადააბაროს საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილეს და მხოლოდ ამ საკითხზე კენჭისყრის შემდეგ 
დაუბრუნდეს თავის უფლებამოსილების განხორციელებას. 

4. იმ შემთხვევაში, თუ თავმჯდომარე განსახილველ საკითხზე საკრებულოს შესთავაზებს 
გადაწყვეტილების საკუთარ ვარიანტს, ეს ვარიანტი კენჭისყრაზე  დგება ბოლოს. 

 
მუხლი 52. საკრებულოს სხდომის განრიგი 
1. საკრებულოს სხდომა იწყება დილის 10 საათზე და მთავრდება 18 საათზე. საკრებულოს სხდომის 

დაწყების დრო ცალკეულ შემთხვევებში შეიძლება შეიცვალოს ბიუროს გადაწყვეტილებით. 
2. საკრებულოს სხდომა საკრებულოს გადაწყვეტილებით შეიძლება გაგრძელდეს მხოლოდ 21 

საათამდე. 
3. საკრებულოს სხდომები, როგორც წესი, ტარდება სამუშაო დღეებში. მორიგი სხდომის დღის 

წესრიგით გათვალისწინებული სხდომების დღეები განისაზღვრება მორიგი სხდომის განრიგით, 
რომელსაც მორიგი სხდომის დღის წესრიგთან ერთად განსაზღვრავს საკრებულოს ბიურო და 
ამტკიცებს საკრებულო. 

4. საჭიროების შემთხვევაში, საკრებულოს თავმჯდომარის წინადადებით, საკრებულო ღია 
კენჭისყრით ან კენჭისყრის გარეშე თუ საკრებულოს არც ერთი წევრი არ გამოთქვამს განსხვავებულ 
აზრს ცვლილებები შეაქვს შესაბამისი მორიგი სხდომის განრიგში.  
 

მუხლი 53. საკრებულოს სხდომაზე განსახილველი საკითხები 
საკრებულოს დადგენილების და განკარგულების პროექტები განიხილება საკრებულოს სხდომაზე 

თუ იგი შეტანილია შესაბამისი სხდომის დღის წესრიგში. მიმართვები, განცხადებები განიხილება 
დღის წესრიგში გათვალისწინებულ „სხვა და სხვა საკითხებში“, რისთვისაც საკრებულოს სხდომის 
ბოლოს გამოიყოფა 30 წუთი. 

 
მუხლი 54. დღის წესრიგით გათვალისწინებულ მომდევნო საკითხზე გადასვლის წესი 
საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგით გათვალისწინებულ მომდევნო საკითხზე გადასვლა ან 

დაბრუნება იმ საკითხზე, რომელზედაც არ იქნა მიღებული გადაწყვეტილება ხდება თავმჯდომარის 
წინადადებით ღია კენჭისყრით ან კენჭისყრის გარეშე თუ საკრებულოს არც ერთი წევრი არ 
გამოთქვამს წინააღმდეგობას. 

მუხლი 55. საკითხის საჯარო განხილვა 
1. საკრებულოს მიერ გადასაწყვეტ ცალკეულ საკითხზე შეიძლება მოეწყოს საჯარო განხილვა. 
2. საჯარო განხილვის მოწყობის საფუძველია: 
ა) საკრებულოს გადაწყვეტილება; 
ბ) საკრებულოს ბიუროს გადაწყვეტილება; 
გ) თვითმმართველ ერთეულში რეგისტრირებულ ამომრჩეველთა არანაკლებ 3%-ის მოთხოვნა. 
3. საჯარო განხილვის დროს საკრებულოს გადაწყვეტილების პროექტი და ყველა ალტერნატიული 

პროექტი თუ წინადადება უნდა იქნეს გამოქვეყნებული ამ დებულებით (რეგლამენტით) დადგენილი 
წესით საკრებულოს მიერ სხდომის დაწყებამდე 10 დღით ადრე მაინც. 

4.  საჯარო განხილვისთვის სხდომაზე გასატან საკითხზე გადაწყვეტილებათა პროექტების 
გამოქვეყნებიდან 10 დღის ვადაში თვითმმართველ ერთეულში რეგისტრირებულ ამომრჩეველს, 
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საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ ორგანიზაციებს, ასევე მოქალაქეთა ჯგუფებს უფლება აქვთ 
საკრებულოს აპარატს მიაწოდონ თავიანთი წინადადებები და გამოყონ მომხსენებელი საკრებულოს 
სხდომაზე მონაწილეობის მისაღებად. საკრებულოს აპარატი ახდენს შემოსული წერილების 
სისტემატიზაციას. წინადადებების ინიციატორებთან შეთანხმებით ახდენს ერთგავაროვან 
წინადადებათა გაერთიანებას და საკრებულოს თავმჯდომარეს წარუდგენს თვითმმართველ 
ერთეულში რეგისტრირებული ამომრჩევლთა, საზოგადოებრივ - პოლიტიკური ორგანიზაციებისა და 
მოქალაქეთა ჯგუფების წარმომადგენელთა მიერ წარმოდგენილ საკრებულოს სხდომაზე 
გამომსვლელთა სიას.  

5. საკრებულოს საჯარო განხილვის სხდომა იწყება თვითმმართველ ერთეულში რეგისტრირებული 
ამომრჩევლის, საზოგადოებრივ-პოლიტიკური ორგანიზაციების და მოქალაქეთა ჯგუფების 
წარმომადგენელთა გამოსვლით ამ დებულებით (რეგლამენტით) დადგენილი სიტყვით გამოსვლის 
წესის შესაბამისად. 

 
მუხლი 56. საკრებულოს სხდომაზე საკითხის განხილვის ზოგადი წესი 
1. საკრებულოს სხდომაზე საკითხის განხილვა იწყება ამ საკითხის წარმომდგენი პირის ან 

საკითხის წარმომდგენი ორგანოს მიერ დანიშნული პირის მოხსენებით. მომხსენებელი სხდომას 
მოახსენებს პროექტთან დაკავშირებით რომელი შენიშვნა (ავტორის დასახელებით) იქნა 
გათვალისწინებული, რომელი არა და რატომ. საკრებულოს შესაბამისი კომისია ვალდებულია 
წინასწარ განიხილოს სხდომაზე შემოტანილი საკითხი, სხდომაზე გამოვიდეს მომხსენებლის ან 
თანამომხსენებლის სახით და გამოხატოს კომისიის პოზიცია ამ საკითხთან დაკავშირებით. 

2. მოხსენების მოსმენის შემდეგ, საკრებულოს თავმჯდომარე საკრებულოს წევრებს აძლევს 
უფლებას საკითხთან დაკავშირებით კითხვებით მიმართონ მომხსენებელს (მომხსენებლებს). 
მომხსენებლის მიერ პასუხის გაცემის შემდეგ თავმჯდომარე ვალდებულია გამოაცხადოს დებატების 
დაწყება, თუ შესაბამის საკითხზე გადაწყვეტილების მიღება არ ხდება მსჯელობის გარეშე.  

3. გამომსვლელთა სიის ამოწურვისას, ან თუ არავინ ითხოვს სიტყვას, თავმჯდომარე დებატებს 
დახურულად აცხადებს. დებატების შეწყვეტა შეიძლება მოხდეს საკრებულოს თავმჯდომარის ან 
საკრებულოს წევრის წინადადებით, თუ მოცემულ საკითხზე გამოვიდა ორი ორატორი მაინც და 
საკრებულო ამ წინადადებას მიიღებს მსჯელობის გარეშე. დებატების შეწყვეტის შემდეგ ფრაქციათა 
თითო წარმომადგენელს აქვს სიტყვით გამოსვლის უფლება. 

4. საკრებულოს წევრს სიტყვით გამოსვლის უფლება აქვს მხოლოდ მაშინ, როცა თავმჯდომარე 
მისცემს მას სიტყვას. საკრებულოს წევრი, რომელსაც სურს სიტყვით გამოსვლა, წინასწარ უნდა 
ჩაეწეროს. ამასთან, უნდა აღნიშნოს გამოდის იგი განსახილველ საკითხზე „მოწინააღმდეგედ“ თუ 
„მომხრედ“. განხილვის პროცედურის შესახებ განცხადებისთვის საკრებულოს წევრმა სიტყვა 
შეიძლება მოითხოვოს ადგილიდან. 

5. საკრებულოს წევრმა სიტყვა უნდა წარმოთქვას ტრიბუნიდან. მომხსენებლისადმი კითხვა 
საკრებულოს წევრმა შეიძლება დასვას ადგილიდან. შეკითხვის დასმის მიზნით წევრმა უნდა 
მიმართოს საკრებულოს თავმჯდომარეს, რომელიც მომხსენებლის თანხმობით საკრებულოს წევრს 
აძლევს სიტყვას შეკითხვისათვის. დასმული შეკითხვა უნდა იყოს მოკლე და უნდა შეეხებოდეს 
განსახილველ საკითხს. 

6. დებატებში გამომსვლელთა რიგითობას ადგენს საკრებულოს თავმჯდომარე. რიგითობა 
განისაზღვრება შემდეგი პარამეტრებით: 

ა) გამოსვლის შესახებ განცხადების ჩაბარების დროით; 
ბ) ფრაქციული ინდექსაციით (არის თუ არა იგი ფრაქციის წევრი და რამდენ მანდატს ფლობს 

საკრებულოში შესაბამისი ფრაქცია); 
გ) გამოდის იგი საკითხზე „მომხრედ“ თუ „მოწინააღმდეგედ“. 
7. თავმჯდომარე გამომსვლელთა რიგითობის დადგენისას ითვალისწინებს, რომ განსახილველი 

საკითხის როგორც „მომხრეთა“ ისე „მოწინააღმდეგეთა“, ასევე ფრაქციებისა და ფრაქციის გარეშე 
წევრთა პოზიციები პროპორციულად გამოიხატოს. 
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8. მომხსენებლის გამოსვლის შემდეგ, პირველ სიტყვას თავმჯდომარე აძლევს „მოწინააღმდეგეს“, 
ხოლო შემდეგ თანმიმდევრობით და რიგითობის მიხედვით. მომხსენებელს, ნებისმიერ დროს, 
თავმჯდომარის თანხმობით, უფლება აქვს აიღოს სიტყვა განმარტებისთვის. 

9. საკრებულოს წევრს შეუძლია უარი თქვას სიტყვაზე, ეს უფლება სხვას დაუთმოს ან 
გადაუცვალოს სხვა წევრს რიგი. დაუშვებელია სიტყვის გადაცემა იმ წევრისთვის, რომელიც მოცემულ 
საკითხზე ორჯერ უკვე გამოვიდა. 

10 საკრებულოს წევრი, რომელიც სიტყვის მიცემისას არ აღმოჩნდება სხდომათა დარბაზში, კარგავს 
ამ საკითხზე რიგით გამოსვლის უფლებას. 

11. საკრებულოს წევრს უფლება აქვს ერთ საკითხზე გამართულ დებატებში გამოვიდეს მხოლოდ 
ორჯერ. 

12. საკრებულოს წევრს განხილვის პროცედურულ საკითხთან დაკავშირებით სიტყვა მიეცემა 
რიგგარეშედ. წინადადება უნდა შეეხებოდეს დღის წესრიგს ან განსახილველ საკითხს და არ უნდა 
გრძელდებოდეს 2 წუთზე მეტს. 

 
მუხლი 57. საკრებულოს სხდომაზე გამოსვლის ფორმები 
საკრებულოს სხდომაზე გამოსვლის ფორმებია: 
ა) მოხსენება; 
ბ) თანამოხსენება; 
გ) შეკითხვები მომხსენებელთან და თანამომხსენებელთან; 
დ) განსახილველ საკითხზე დებატებში მონაწილეობა; 
ე) მომხსენებლის და თანამომხსენებლის დასკვნითი სიტყვა; 
ვ) საკრებულოს მიერ ასარჩევ ან დანიშვნაზე თანხმობის მისაცემ კანდიდატურასთან 

დაკავშირებით სიტყვით გამოსვლა; 
ზ) წინადადების შეტანა კენჭისყრის წესის, მოტივების ან სხდომის წარმართვის წესის შესახებ; 
თ) მისაღებ დოკუმენტში შესწორებების შეტანა; 
ი) შეკითხვა, განმარტება, განცხადება, ინფორმაცია, მიმართვა. 
 
მუხლი 58. საკრებულოს სხდომაზე სიტყვით გამოსვლის ხანგრძლივობა 
1. საკრებულოს სხდომაზე მომხსენებელს გამოსვლისათვის ეძლევა 20 წუთამდე, 

თანამომხსენებელს - 15 წუთამდე, თითოეულ მათგანს დასკვნითი სიტყვისათვის - 10 წუთამდე; 
კამათში გამოსვლისთვის საკრებულოს წევრს და სხვა პირებს ეძლევათ პირველად 7 წუთამდე, 
მეორედ გამოსვლისას - 5 წუთამდე; პროცედურულ საკითხებთან, ხმის მიცემის მოტივებთან 
დაკავშირებით – 1 წუთამდე, წარდგენილი კანდიდატურის განხილვასთან დაკავშირებით, 
განმარტების, ინფორმაციის, მიმართვის, განცხადებებისა და შეკითხვებისათვის - 3 წუთამდე. 

2. საკრებულოს თავმჯდომარეს, გამომსვლელის მოთხოვნით, სხდომაზე დამსწრე წევრთა ხმების 
უმრავლესობით, შეუძლია გამომსვლელს გაუგრძელოს დრო არა უმეტეს 10 წუთით. ამასთან, 
ფრაქციას, რომელიც გამოდის ამ გამომსვლელის „მოწინააღმდეგედ“, უფლება აქვს მოითხოვოს მისი 
წარმომადგენლისთვისაც დროის შესაბამისად გაგრძელება. 

 
მუხლი 59. პროცედურული საკითხები 
1. პროცედურულს საკითხებს მიეკუთვნება: 
ა) შესვენების გამოცხადების და ხანგძლივობის შესახებ; 
ბ) საკრებულოს სხდომის გადადების შესახებ; 
გ) სიტყვით გამოსვლის დროის გახანგრძლივების შესახებ; 
დ) სხდომაზე მოწვეული პირისთვის სიტყვით გამოსვლით უფლების მიცემის შესახებ; 
ე) განსახილველ საკითხზე დებატების გადადების ან შეწყვეტის შესახებ; 
ვ) კომისიისთვის საკითხის დამატებით შესასწავლად გადაცემის შესახებ; 
ზ) კამათის გარეშე საკითხის კენჭისყრის შესახებ; 
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თ) დახურული სხდომის გამართვის შესახებ; 
ი) საკრებულოს სხდომაზე საკრებულოსადმი ანგარიშვალდებულ ორგანოთა თანამდებობის პირთა 

მოწვევის შესახებ; 
კ) კენჭისყრის წესის შესახებ; 
ლ) გამომსვლელთა რიგითობის შეცვლის შესახებ; 
მ) საკრებულოს წევრთა დამატებითი რეგისტრაციის გავლის შესახებ; 
ნ) ხმების ხელახალი დათვლის შესახებ. 
2. ამ მუხლით დადგენილ პროცედურულ საკითხებზე გადაწყვეტილება მიიღება სხდომაზე 

დამსწრე წევრთა უმრავლესობით ან კენჭისყრის გარეშე სხდომის თავმჯდომარის წინადადებით, თუ 
სხდომაზე დამსწრე საკრებულოს არც ერთი წევრი არ გამოთქვამს განსხვავებულ აზრს. 

 
მუხლი 60. დებატების შეზღუდვის შემთხვევები 
1. საკრებულოს თავმჯდომარეს უფლება აქვს წინასწარ განსაზღვროს დებატებისთვის გამოყოფილი 

დრო ან გამართოს შეზღუდული დებატები. 
2. დებატებისთვის გამოყოფილი დროის ამოწურვის შემდეგ თავმჯდომარის განცხადებით 

დებატები წყდება. დებატების შეწყვეტის შესახებ განცხადების გაკეთებამდე თავმჯდომარე აცხადებს 
გამომსვლელთა დარჩენილ რაოდენობას. ფრაქციას, რომლის არც ერთ წარმომადგენელს არ მიუღია 
მონაწილეობა დებატებში, უფლება აქვს დაასახელოს ერთი გამომსვლელი, რომელსაც თავმჯდომარემ 
უნდა მისცეს სიტყვა. 

3. შეზღუდული დებატებისას სიტყვით გამოსვლის უფლება ეძლევა მხოლოდ საკითხის 
ინიციატორს, კომისიის მომხსენებელს ან თანამომხსენებელს და ფრაქციის თითო წარმომადგენელს. 

4. შეზღუდული დებატების შემთხვევაში თუ ამ საკითხზე სიტყვით გამოსვლის სურვილი 
გამოთქვა თვითმმართველ ერთეულში რეგისტრირებულმა ამომრჩევლმა, საზოგადოებრივ ან, 
პოლიტიკურ ორგანიზაციების, იურიდიული პირების და მოქალაქეთა ჯგუფების წარმომადგენლებმა, 
საკრებულოს სხდომის თავმჯდომარე აძლევს მათ წინადადებას გამოყონ მხოლოდ ორი 
წარმომადგენელი, რომელთაც მიეცემათ სხდომაში მონაწილეობა თანამომხსენებლის უფლებით. თუ 
სხდომაზე მონაწილეობის მსურველები 2 მომხსენებლის გამოყოფაზე ვერ შეთანხმდნენ სხდომის 
თავმჯდომარე სიტყვით გამოსვლის უფლებას აძლევს სიაში ჩაწერილ პირველ ორ მსურველს. 

  
მუხლი 61. დებატების შეწყვეტა ან გადავადება 
საკრებულოს თავმჯდომარეს, სხდომაზე დამსწრეთა ხმების უმრავლესობის თანხმობით, შეუძლია 

მიიღოს გადაწყვეტილება კამათის გადავადების ან შეწყვეტის, განსახილველი საკითხის კომისიაში 
დაბრუნების ან დღის წესრიგის მომდევნო საკითხზე გადასვლის შესახებ. 

 
მუხლი 62. საკრებულოს თავმჯდომარის მონაწილეობა დებატებში 
1. საკრებულოს თავმჯდომარეს უფლება აქვს წინასწარ ჩაუწერლად და რიგგარეშედ გამოვიდეს 

საკრებულოს სხდომაზე საკითხის განხილვისას. 
2. საკითხის განხილვაში მონაწილეობის მიღების შემთხვევაში საკრებულოს თავმჯდომარე 

ვალდებულია საკრებულოს სხდომის თავმჯდომარეობა გადააბაროს საკრებულოს თავმჯდომარის 
მოადგილეს და მხოლოდ ამ საკითხზე საკრებულოს მიერ გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ 
დაუბრუნდეს თავის უფლებამოსილების განხორციელებას. 

2. თუ საკრებულოს თავმჯდომარე გამოვა სიტყვით დებატების დახურვის შემდეგ, დებატები 
გრძელდება შეზღუდული წესით. 

 
მუხლი 63. დასკვნითი სიტყვა 
სხდომის თავმჯდომარის მიერ დებატების დამთავრებულად გამოცხადების შემდეგ, 

მომხსენებელსა და თანამომხსენებელს აქვთ დასკვნითი სიტყვით გამოსვლის უფლება. 
 

127 



მუხლი 64. სხდომაზე წესრიგის დაცვა 
1. თუ საკრებულოს წევრი სიტყვით გამოსვლისას მისთვის განკუთვნილ დროს გადააცილებს, 

თავმჯდომარე ჯერ აფრთხილებს, ხოლო შემდეგ ჩამოართმევს სიტყვას. თუ გამომსვლელმა 
გადაუხვია განსახილველ საკითხს, თავმჯდომარე აფრთხილებს მას ამის შესახებ. თუ გამომსვლელი 
ხმარობს შეურაცხმყოფელ სიტყვებს, თავმჯდომარე მოუწოდებს წესრიგისაკენ. თუ გამომსვლელი 
ორჯერ გააფრთხილეს დაბრუნებოდა განსახილველ საკითხს, ან ორჯერ მოუწოდეს წესრიგისკენ, 
მოთხოვნის დაუკმაყოფილების შემთხვევაში, თავმჯდომარე ვალდებულია ჩამოართვას მას სიტყვა და 
ამავე დროს არ მისცეს მას ამ საკითხზე მეორედ გამოსვლის უფლება. თავმჯდომარის გაფრთხილება 
და წესრიგისაკენ მოწოდება არ შეიძლება გახდეს განსჯის საგანი. 

2. თუ სხდომის დროს დაიწყო უწესრიგობა, რომელიც შეუძლებელს ხდის საკრებულოს მუშაობას 
და თავმჯდომარემ მისი აღკვეთა ვერ შესძლო, მაშინ იგი ტოვებს ადგილს და სხდომა შეწყვეტილად 
ითვლება. თუ სხდომის განახლების შემდეგაც გრძელდება უწესრიგობა, თავმჯდომარე 
ერთპიროვნულად იღებს გადაწყვეტილებას სხდომის გადადების შესახებ. 

3. სხდომაზე წესრიგის დაცვასთან დაკავშირებით თავმჯდომარის უფლებამოსილებები 
ვრცელდება იმ პირებზეც, რომლებიც არ არიან საკრებულოს წევრები. მოწვეული პირები, თუ ისინი 
გამოხატავენ თავის კმაყოფილებას ან უკმაყოფილებას სხდომის მიმდინარეობის შესახებ, რითაც ხელს 
უშლიან სხდომის ნორმალურ მსვლელობას, თავმჯდომარის მითითებით გაყვანილნი იქნებიან 
დარბაზიდან. 

4. თავმჯდომარის მიერ წესრიგის დაცვისადმი მიღებულ გადაწყვეტილებებზე მსჯელობა ან 
კენჭისყრა არ იმართება და იგი უნდა დაკმაყოფილდეს მიღებული გადაწყვეტილების შესაბამისად. 

5. სხდომაზე მომხდარი ინციდენტის შესახებ მსჯელობს სამანდატო-საპროცედურო საკითხთა 
კომისია. კომისიას უფლება აქვს მიიღოს გადაწყვეტილება საკრებულოს წევრის გაფრთხილების ან 
სამი თვის ვადამდე მისი სხდომაზე არ დაშვების შესახებ. სამანდატო-საპროცედურო საკითხთა 
კომისიის ამ გადაწყვეტილებას ამტკიცებს საკრებულო კენჭისყრის საფუძველზე, წევრთა სიითი 
შემადგენლობის ნახევარზე მეტით. სხდომაზე არ დაშვების შესახებ  გადაწყვეტილების მიღების 
შემთხვევაში, საკრებულოს წევრს რჩება უფლება მონაწილეობა მიიღოს კომისიათა მუშაობაში. 
 

მუხლი 65. ზომები საკრებულოს სხდომის წესების დარღვევისათვის 
1. საკრებულოს რეგლამენტით დადგენილი საკრებულოს სხდომის წესების დარღვევისათვის 

სხდომაში მონაწილე პირის მიმართ სხდომის თავმჯდომარის მიერ შეიძლება გამოყენებული იქნეს 
შემდეგი ზომები: 

ა) წესრიგისკენ მოწოდება; 
ბ) გაფრთხილება; 
გ) გაფრთხილება ოქმში შეტანით; 
დ) სიტყვით გამოსვლის უფლების ჩამორთმევა შესაბამის საკითხზე გადაწყვეტილების მიღებამდე. 
2. საკრებულოს სხდომაზე მონაწილე ან დამსწრე არა საკრებულოს წევრი წესრიგის 

დარღვევისათვის სხდომის თავმჯდომარის მიერ შეიძლება გაძევებულ იქნეს დარბაზიდან თუ იგი: 
ა) უკვე იქნა გაფრთხილებული, მაგრამ აგრძელებს წესრიგის დარღვევას; 
ბ) ქმნის უწესრიგობას სხდომაზე, რითაც ხელს უშლის სხდომის მიმდინარეობას; 
გ) შეურაცხჰყო საკრებულო ან პირი, მიუხედავად იმისა იმყოფება ეს პირი საკრებულოს სხდომაზე 

თუ არა. 
დ) თუ იგი ეწინააღმდეგებს სხდომის თავმჯდომარის მიერ მის მიმართ გამოტანილ 

პასუხისმგებლობის ზომას. 
 3. პირს ან პირთა ჯგუფს, რომელიც გაძავებული იქნა სხდომის დარბაზიდან უფლება არა აქვს 

დაბრუნდეს საკრებულოს სხდომის დარბაზში იმ დღის სხდომის დამთავრებამდე. 
  
მუხლი 66. წესრიგისკენ მოწოდება 
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1. სხდომაში მონაწილე პირს წესრიგისკენ შეიძლება მოუწოდოს მხოლოდ სხდომის 
თავმჯდომარემ. 

2. სხდომაში მონაწილე პირს წესრიგისკენ შეიძლება მოუწოდონ თუ იგი: 
ა) სიტყვით გამოდის სხდომის თავმჯდომარის ნებართვის გარეშე; 
ბ) ხმარობს შეურაცმყოფელ გამოთქმებს; 
გ) მისი გამოსვლა შეიცავს ეთნიკური, რელიგიური, რასობრივი და სხვა ნიშნის მიხედვით 

დისკრიმინაციული სახის მოწოდებებს; 
დ) სარგებლობს მობილური ტელეფონით, ან ხმამაღლა საუბრობს, რითაც ხელს უშლის სხდომის 

მიმდინარეობას; 
ე) ემოციურად გამოხატავს თავის კმაყოფილებას ან უკმაყოფილებას სხდომის მიმდინარეობასთან 

დაკავშირებით, რითაც ხელს უშლის სხდომის მიმდინარეობას.  
 
მუხლი 67. გაფრთხილება 
სხდომაში მონაწილე პირს, რომელსაც ამავე სხდომაზე უკვე მოეწოდა წესრიგისკენ, თუ იგი 

აგრძელებს დარღვევას სხდომის თავმჯდომარის მიერ გამოეცხადება გაფრთხილება. 
 
მუხლი 68. გაფრთხილება ოქმში შეტანით 
1. გაფრთხილება ოქმში შეტანით სხდომაში მონაწილე პირს ეძლევა საკრებულოს 

გადაწყვეტილებით, რომელიც: 
ა) უკვე იქნა გაფრთხილებული, მაგრამ აგრძელებს წესრიგის დარღვევას; 
ბ) ქმნის უწესრიგობას სხდომაზე, რითაც ხელს უშლის სხდომის მიმდინარეობას; 
გ) შეურაცჰყო საკრებულო ან პირი, მიუხედავად იმისა იმყოფება ეს პირი საკრებულოს სხდომაზე 

თუ არა. 
 
მუხლი 69. სიტყვით გამოსვლის უფლების ჩამორთმევა შესაბამის საკითხზე გადაწყვეტილების 

მიღებამდე 
საკრებულოს წევრს შეიძლება საკრებულოს გადაწყვეტილებით ჩამოერთვას სიტყვით გამოსვლის 

უფლების შესაბამის საკითხზე გადაწყვეტილების მიღებამდე: 
ა) თუ იგი გაფრთხილდა ოქმში შეტანით მაგრამ კვლავ აგრძელებს წესრიგის დარღვევას; 
ბ) თუ იგი ეწინააღმდეგებს მის მიმართ გამოტანილ პასუხისმგებლობის ზომას. 
 
მუხლი 70 კონტროლი საკრებულოს რეგლამენტის დაცვაზე და მისი დარღვევის შედეგები 
1. საკრებულოს რეგლამენტის დარღვევით მიღებული გადაწყვეტილება ბათილია მისი მიღების 

მომენტიდან. 
2. საკრებულოს რეგლამენტის დაცვაზე კონტროლს ახორციელებს საკრებულოს თავმჯდომარე, 

ხოლო საკრებულოს სხდომის დროს საკრებულოს რეგლამენტის მოთხოვნათა დაცვაზე – 
საკრებულოს სხდომის თავმჯდომარე. 

 
მუხლი 71. საკრებულოს სხდომების ტრანსლაცია 
1. საკრებულოს გადაწყვეტილებით შეიძლება მოეწყოს საკრებულოს ღია სხდომების რადიო და 

ტელე ტრანსლაცია, აგრეთვე ტრანსლაცია ინტერნეტის მეშვეობით. 
2. საკრებულოს სხდომის ტრანსლაციას უზრუნველყოფს საკრებულოს აპარატი. 
 

მუხლი 72. საკრებულოს „ღია კარის“ სხდომა 
1. ყოველი მორიგი სხდომების ბოლო დღის პირველ ნახევარში შეიძლება ჩატარდეს საკრებულოს 

„ღია კარის“ სხდომა. 
2. საკრებულოს „ღია კარის“ სხდომაზე საკრებულოს წევრები ისმენენ თვითმმართველ ერთეულში 

რეგისტრირებულ ამომრჩეველთა გამოსვლებს. 
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3. „ღია კარის“ სხდომაში მონაწილეობის მისაღებად თვითმმართველ ერთეულში 
რეგისტრირებულმა ამომრჩეველმა განცხადებით უნდა მიმართოს საკრებულოს აპარატს ღია სხდომის 
ჩატარებამდე სამი დღით ადრე მაინც. 

4. საკრებულოს აპარატი რეგისტრაციაში ატარებს შემოსულ განცხადებებს და განმცხადებლებთან 
შეთანხმებით ადგენს „ღია კარის“ სხდომაში გამომსვლელთა სიას. 

5. „ღია კარის“ სხდომაში მონაწილეთა რიგითობა განისაზღვრება განცხადების შემოტანის რიგის 
მიხედვით. 

6. „ღია კარის“ სხდომაში მონაწილე ყველა პირს გამოსვლისთვის ეძლევა არა უმეტეს 5 წუთისა. 
7. „ღია კარის“ სხდომაზე დასმულ საკითხებზე დებატები არ იმართება. „ღია კარის“ სხდომაზე 

გამომსვლელი ამომრჩევლისთვის, დაზუსტების მიზნით კითხვის დასმის უფლება აქვს მხოლოდ 
სხდომის თავმჯდომარეს. 

8. საკრებულოს აპარატი უზრუნველყოფს „ღია კარის“ სხდომის ოქმის შედგენას, სხდომაზე 
დასმული საკითხების აღრიცხვას და წარუდგენს საკრებულოს ბიუროს უახლოეს სხდომას, რომელიც 
იღებს გადაწყვეტილებას წარმოდგენილი საკითხების შესაბამისი კომისიისთვის ან/და 
გამგებლისთვის განსახილველად გადაცემის შესახებ. 

9. საკრებულოს აპარატი აცნობებს „ღია კარის“ სხდომაზე მონაწილე პირს მის მიერ დასმული 
საკითხის განხილვის მიმდინარეობის შესახებ და აკონტროლებს დასმული საკითხის 
კანონმდებლობით დადგენილ ვადებში გადაწყვეტას.  

 
მუხლი 73. საკრებულოს დარბაზში ღონისძიებების ჩატარების წესი 
1. საკრებულოს თავმჯდომარის, საკრებულოს ბიუროს, საკრებულოს კომისიის ან საკრებულოს 

ფრაქციის ინიციატივით საკრებულოს დარბაზში შეიძლება მოეწყოს თათბირები, სემინარები, 
კონფერენციები და საკრებულოს კომპეტენციას მიკუთვნებულ საკითხებთან დაკავშირებული სხვა 
ღონისძიებები. 

2. საკრებულოს დარბაზში ღონისძიების ჩატარების ორგანიზებას უზრუნველყოფს საკრებულოს 
აპარატი საკრებულოს თავმჯდომარის განკარგულების საფუძველზე.  
 
 

თავი VII.  
კენჭისყრის წესი   

 
მუხლი 74. კენჭისყრის სახეები 
კენჭისყრის სახეებია: ფარული, ღია და სახელობითი. ხოლო გადაწყვეტილების მიღების ფორმის 

მიხედვით კენჭისყრა შეიძლება იყოს გადამწყვეტი ან  სარეიტინგო. 
 

მუხლი 75. საკრებულოს წევრის უფლება კენჭისყრაში მონაწილეობაზე უარის თქმის შესახებ 
მიუხედავად კენჭისყრის სახისა საკრებულოს წევრის უფლება აქვს უარი თქვას კენჭისყრაში 

მონაწილეობის მიღებაზე, რის შესახებაც მან უნდა გააკეთოს საკრებულოს სხდომაზე შესაბამისი 
განცხადება. 

 

მუხლი 76. საკრებულოს სხდომის თავმჯდომარის უფლება კენჭისყრის პროცედურაზე 
საკრებულოს სხდომის თავმჯდომარეს უფლება აქვს: 
ა) ამ რეგლამენტით დადგენილი წესით განსაზღვროს კენჭისყრაზე დასაყენებელ საკითხთა 

რიგითობა; 
ბ) წამოაყენოს საკუთარი წინადადებები ან კომპრომისული ფორმულირებები დასმული საკითხის 

კენჭისყრიდან მოუხსნელად; 
გ) ჩაატაროს სარეიტინგო კენჭისყრა; 
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დ) თუ წამოყენებულმა არც ერთმა ალტერნატიულმა წინადადებამ არ მიიღო ხმების საკმარისი 
რაოდენობა, ხელმეორე კენჭისყრაზე დააყენოს ის ორი ალტერნატიული წინადადება, რომელმაც 
სხვებზე მეტი ხმა მიიღო. 

 

მუხლი 77. სარეიტინგო კენჭისყრა 
1. სარეიტინგო კენჭისყრა არ წარმოადგენს გადაწყვეტილების მიღების საფუძველს. 
2. სარეიტინგო კენჭისყრა არ შეიძლება ჩატარდეს ფარული ან სახელობითი ფორმით. 
3. საკრებულოს სხდომის თავმჯდომარეს ნებისმიერ დროს უფლება აქვს ჩაატაროს სარეიტინგო 

კენჭისყრა ყველა სადაო თუ ალტერნატიულ საკითხებზე. 
 
მუხლი 78. ფარული კენჭისყრა 
1. ფარული კენჭისყრა იმართება მხოლოდ პირის თანამდებობაზე არჩევის, თანამდებობიდან 

გადაყენების და გამგებლისთვის უნდობლობის გამოცხადების საკითხების გადაწყვეტის დროს. 
ფარული კენჭისყრა ტარდება ბიულეტენების მეშვეობით. 

2. ფარული კენჭისყრის ადგილს და ბიულეტენის ფორმას ამზადებს საკრებულოს აპარატი. 
ბიულეტენები არ შეიძლება განსხვავდებოდეს ზომით ან ფორმით, ანდა მასზე იქნეს ასახული 
(დატანებული) რაიმე განმასხვავებელი ნიშანი. 

3. კენჭისყრის პროცედურას თვალყურს ადევნებს და ბიულეტენებს ითვლის სამანდატო-
საპროცედურო საკითხთა კომისია. ყველა იმ ფრაქციას, რომელიც ამ კომისიაში წარმოდგენილი არ 
არის, უფლება აქვს ხმის დათვლის დროს კომისიაში შეიყვანოს თითო დროებითი წარმომადგენელი. 

4. ბიულეტენის მიღებას საკრებულოს წევრი ადასტურებს ხელმოწერით. ბიულეტენების შევსება 
ხდება ფარული კენჭისყრისათვის საგანგებოდ მოწყობილ კაბინაში ან ოთახში. 

5. არჩევნების დროს ბიულეტენის შევსებისას საკრებულოს წევრი შემოხაზავს იმ კანდიდატის 
რიგითი ნომერს, რომელსაც მხარს უჭერს. თუ ბიულეტენში მხოლოდ ერთი კანდიდატის გვარია 
შეტანილი, მისთვის ხმის მიცემა გვარის ან მის წინ დასმული ნომრის შემოხაზვით უნდა გამოიხატოს. 
თანამდებობიდან გადაყენების ან გამგებლისთვის უნდობლობის გამოცხადების საკითხზე 
კენჭისყრისას ბიულეტენში შეტანილი ორი ფორმიდან: „მომხრე“, „წინააღმდეგი“ აირჩიოს ერთ-ერთი, 
რომელსაც შემოხაზავს, ხოლო მეორეს კი გადახაზავს.  

6. ბათილად ჩაითვლება დაუდგენელი ნიმუშის ბიულეტენი, აგრეთვე ის ბიულეტენი, რომლითაც 
შეუძლებელია დადგინდეს ვის (რომელ გადაწყვეტილებას) მისცა საკრებულოს წევრმა ხმა. 

 

მუხლი 79. სახელობითი კენჭისყრა 
1. სახელობითი კენჭისყრა ტარდება საკრებულოს წევრების მიერ სახელობითი კენჭისყრისათვის 

განკუთვნილ სპეციალურ ბლანკზე გადაწყვეტილების შესაბამის ვარიანტზე ხელმოწერით. 
2. საკრებულოს წევრს უფლება აქვს შეცვალოს თავის გადაწყვეტილება სახელობითი კენჭისყრისას 

სხდომის თავმჯდომარის მიერ კენჭისყრის შედეგების გამოცხადებამდე. 
3. სახელობითი კენჭისყრა არ შეიძლება ჩატარდეს პერსონალური საკითხების გადაწყვეტისას. 
  
მუხლი 80. კენჭისყრის დაწყების გამოცხადება 
1. დებატების, ასარჩევი, დასანიშნი თუ დასამტკიცებელი კანდიდატურის განხილვის დამთავრების 

შემდეგ თავმჯდომარე აცხადებს კენჭისყრის დაწყებას. თუ შემოვიდა წინადადება კენჭისყრის 
გადადების შესახებ, იგი კენჭისყრაზე დგება პირველ რიგში. 

2. ღია კენჭისყრა, როგორც წესი, ეწყობა დებატების დამთავრებისთანავე, ხოლო ფარული კენჭისყრა  
სხდომის დამთავრების წინ. 

3. თავმჯდომარე კენჭისყრის დაწყებამდე ატარებს წევრთა რეგისტრაციას. 
4. თუ კენჭისყრისთვის დანიშნული დროისათვის სხდომას არ ესწრება კენჭისყრისათვის საჭირო 

წევრთა რაოდენობა, საკრებულოს თავმჯდომარე აცხადებს კენჭისყრის გადადებას და ამ საკითხზე 
კენჭისყრის ჩატარების დროს. 
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მუხლი 81. საკრებულოს სხდომის თავმჯდომარისა და  საკრებულოს წევრის უფლებები 
კენჭისყრის პროცედურაზე 

1. საკითხს კენჭისყრაზე აყენებს სხდომის თავმჯდომარე. სხდომის თავმჯდომარე ვალდებულია 
ზუსტი, ნათელი ფორმულირებით, ავტორის მიერ შემოთავაზებული ვარიანტით დასვას საკითხი 
კენჭისყრაზე. საკრებულოს წევრს უფლება აქვს შენიშვნა გამოთქვას ფორმულირების შესახებ და 
წამოაყენოს წინადადება მისი შეცვლის თაობაზე. საკრებულოს წევრის შენიშვნა გათვალისწინებული 
იქნება თუ მას დაეთანხმა საკითხის ინიციატორი. სხვა შემთხვევაში საკრებულოს წევრის ეს 
წინადადება ჩაითვლება ალტერნატიულ წინადადებად და იგი კენჭისყრაზე დაისმება რიგითობის 
დაცვით საერთო წესით. 

2. კენჭისყრის პროცედურის ჩატარების დროს საკრებულოს სხდომის თავმჯდომარეს უფლება აქვს: 
ა) ინიციირებული პროექტის არ მიღების შემთხვევაში ალტერნატიული ვარიანტების 

შემოთავაზების ავტორებთან შეთანხმებით განსაზღვროს კენჭისყრაზე დასაყენებელ ალტერნატიულ 
საკითხთა რიგითობა.  შეუთანხმებლობის შემთხვევაში ალტერნატიული ვარიანტები კენჭისყრაზე 
უნდა დადგეს შემოთავაზების რიგითობის მიხედვით; 

ბ) წამოაყენოს კომპრომისული ფორმულირებები დასმული საკითხის კენჭისყრიდან მოუხსნელად. 
კომპრომისული ფორმულირება კენჭისყრაზე დადგება, მხოლოდ შესაბამის ვარიანტების ავტორებთან 
შეთანხმებით, მათ მიერ დასმული ვარიანტების სანაცვლოდ და შესაბამისი რიგითობით. იმ 
შემთხვევაში თუ წამოყენებული წინადადებების ავტორები წინააღმდეგი არიან კომპრომისული 
ფორმულირების სანაცვლოდ მოხსნან თავიანთი წინადადება, კომპრომისული ფორმულირებით 
დასმული საკითხი კენჭისყრაზე შეიძლება დადგეს მხოლოდ როგორც ერთ-ერთი ალტერნატიული 
წინადადება. ასეთ შემთხვევაში სხდომის თავმჯდომარის მიერ დასმული წინადადება კენჭისყრაზე 
დგება ყველაზე ბოლოს.  

გ) ჩაატაროს სარეიტინგო კენჭისყრა; 
დ) თუ ვერც ინიციირებულმა და წამოყენებულმა არც ერთმა ალტერნატიულმა წინადადებამ არ 

მიიღო ხმების საკმარისი რაოდენობა, ხელმეორე კენჭისყრაზე დააყენოს ის ორი  წინადადება, 
რომელმაც სხვებზე მეტი ხმა მიიღო. თუ კენჭისყრის შედეგად ხმები იმგვარად გადანაწილდა, რომ 
ვერც ერთმა ვარიანტმა ვერ მიიღო საკმარისი რაოდენობა, სხდომის თავმჯდომარეს ერთპიროვნულად 
აქვს უფლება კენჭისყრაზე ხელმეორედ დააყენოს ის ორი ვარიანტი, რომელმაც ხმების უფრო მეტი 
რაოდენობა მიიღო; 

ე) დღის წესრიგიდან საკითხის მოუხსნელად დააყენოს საკითხი შემთანხმებელი დროებითი 
სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ. სხდომის თავმჯდომარემ ეს საკითხი შეიძლება დასვას კენჭისყრის 
პროცედურის დაწყებამდე, ასევე იმ შემთხვევაში თუ წამოყენებულმა არც ერთმა ალტერნატიულმა 
წინადადებამ არ მიიღო ხმების საკმარისი რაოდენობა, აგრეთვე თუ ხელმეორედ დაისვა ის ორი 
ვარიანტი, რომელმაც ხმების უფრო მეტი რაოდენობა მიიღო, მაგრამ არც ერთი ვარიანტი არ იქნა 
მიღებული. შემთანხმებელი დროებითი სამუშაო ჯგუფი იქმნება საკრებულოს გადაწყვეტილებით. 
თუ საკრებულომ უარი განაცხადა შემთანხმებელი დროებითი სამუშაო ჯგუფის შექმნაზე და ასევე არ 
მიიღო არც ინიციირებული და არც ალტერნატიული ვარიანტები, საკითხი ითვლება უარყოფილად, 
იხსნება დღის წესრიგიდან და იგი, როგორც წესი, საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგში ხელმეორედ 
შეიძლება შეტანილი იქნეს მხოლოდ 3 თვის შემდეგ. ამ წესიდან გამონაკლისია შემთხვევა, თუ 
შემოტანილი საკითხი არსებითად გადამუშავდა, რაზეც არსებობს შესაბამისი კომისიის დასკვნა, ასევე 
თუ საკითხის განმეორებით განხილვას ითხოვს გამგებელი/მერი აუცილებლობის მოტივით. 

3. კენჭისყრის პროცედურის ჩატარების დროს საკრებულოს წევრს უფლება აქვს: 
ა) მიუხედავად კენჭისყრის სახისა უარი თქვას კენჭისყრაში მონაწილეობის მიღებაზე; 
ბ) მოითხოვოს სარეიტინგო კენჭისყრის ჩატარება. თუ სხდომის თავმჯდომარე დაეთანხმა ამ 

წინადადებას, ტარდება სარეიტინგო კენჭისყრა მასზე მსჯელობის გარეშე. თუ სხდომის 
თავმჯდომარე არ ეთანხმება საკრებულოს წევრის ამ წინადადებას, საკითხი წყდება საკრებულოს მიერ 
ასევე მსჯელობის გარეშე ღია კენჭისყრით. 
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გ) მოითხოვოს სახელობითი ან ფარული კენჭისყრის ჩატარება. მოთხოვნის შემთხვევაში სხდომის 
თავმჯდომარე ამ საკითხს დაუყოვნებლივ აყენებს კენჭისყრაზე და საკრებულო იღებს შესაბამის 
გადაწყვეტილებას ღია კენჭისყრით. 

დ) თუ დღის წესრიგით განხილული საკითხზე ვერც ინიციირებულმა და ვერც ალტერნატიულმა 
წინადადებებმა ვერ მიიღო ხმების საკმარისი რაოდენობა, მოითხოვოს ხელმეორე კენჭისყრაზე იმ ორი 
წინადადების დაყენება, რომელმაც სხვებზე მეტი ხმა მიიღო. სხდომის თავმჯდომარე თუ დაეთანხმა 
ამ წინადადებას მასზე მსჯელობის გარეშე ტარდება ხელმეორე კენჭისყრა იმ ორ წინადადებაზე, 
რომელმაც სხვებზე მეტი ხმა მიიღო, წინააღმდეგ შემთხვევაში საკითხი წყდება საკრებულოს მიერ 
ასევე მსჯელობის გარეშე ღია კენჭისყრით. 

ე) დღის წესრიგიდან საკითხის მოუხსნელად მოითხოვოს ამ საკითხზე შემთანხმებელი დროებითი 
სამუშაო ჯგუფის შექმნა.  

4. საკრებულოს ფრაქციას კენჭისყრის პროცედურის დაწყებამდე უფლება აქვს მოითხოვოს 
რიგგარეშე შესვენება, არა უმეტეს 10 წუთისა. ფრაქციის ეს მოთხოვნა დაუყოვნებლივ უნდა იქნეს 
დაკმაყოფილებული. თუ საკრებულოს ერთმა ფრაქციამ მოითხოვა რიგგარეშე შესვენება, შესვენების 
დამთავრების შემდეგ სხვა ფრაქციას უფლება არ აქვს ეს მოთხოვნა ხელახლა დააყენოს. 

5. საკრებულოს ფრაქციას და/ან საკრებულოს კომისიას უფლება აქვს მოითხოვოს: 
ა) კენჭისყრის პროცედურის გადადება; 
ბ) საკითხის დამატებით შესასწავლად მისი დაბრუნება კომისიაში საკითხის დღის წესრიგიდან 

მოუხსნელად; 
გ) მოითხოვოს დღის წესრიგის მომდევნო საკითხზე გადასვლა ამ საკითხის დღის წესრიგიდან 

მოხსნით. ამ მოთხოვნის დაყენების შემთხვევაში სხდომის თავმჯდომარე მოვალეა კენჭისყრის 
პროცედურის დაწყებისას პირველ რიგში კენჭისყრაზე დასვას ეს საკითხი. თუ საკრებულო 
კენჭისყრით დაეთანხმა წამოყენებულ წინადადებას, საკითხი ითვლება უარყოფილად. 

 
 
 
 
 

 
 მუხლი 82. კენჭისყრის ზოგადი წესი 
1. საკრებულოს დადგენილების პროექტს კენჭი ეყრება თითოეული მუხლის, საჭიროების 

შემთხვევაში პუნქტის (ქვეპუნქტის) მიხედვით. დადგენილების პროექტის ყველა მუხლის გავლის 
შემდეგ დადგენილებას მთლიანობაში უნდა ეყაროს კენჭი. 

2. თავდაპირველად კენჭი ეყრება პროექტის ინიციირებულ ვარიანტს, ხოლო მისი არ მიღების 
შემთხვევაში – პროექტთან დაკავშირებით გამოთქმულ ცვლილებებს, მათი რიგითობის მიხედვით.  

3. სხდომის თავმჯდომარეს უფლება აქვს განხილვის შემდეგ დადგენილების პროექტს 
მთლიანობაში უყაროს კენჭი, თუ აქტის პროექტის მიმართ შენიშვნები არ იქნა გამოთქმული. სხდომის 
თავმჯდომარეს უფლება აქვს გამოყოს დადგენილების პროექტის ის მუხლები, რომლებზეც შენიშვნა 
არ იქნა გამოთქმული და ამ მუხლებს ერთიანად უყაროს კენჭი. 

4. საკრებულოს წევრს შეუძლია მოითხოვოს შემოთავაზებული წინადადების (შესწორების, 
დამატების) ნაწილების ცალ-ცალკე კენჭისყრა. ასეთი პროცედურის შემთხვევაში, კენჭისყრის შემდეგ, 
უარყოფილ ნაწილთა გამოკლებით, ამ საკითხს მთლიანობაშიც უნდა ეყაროს კენჭი.  

5. თუ საკრებულოს მიერ მიღებულ იქნა პროექტის ინიციირებული მუხლი (პუნქტი), მის 
ალტერნატიულ ვარიანტებს კენჭი აღარ ეყრებათ. თუ არ იქნა მიღებული პროექტის ინიციირებული 
მუხლი (პუნქტი), ალტერნატიული ვარიანტებს კენჭი ეყრებათ რიგითობის მიხედვით. თუ რომელიმე 
მათგანი საკრებულოს მიერ იქნა მიღებული, სხვა ვარიანტებს კენჭი აღარ ეყრებათ.  

6. თუ არ იქნა მიღებული პროექტის ინიციირებული მუხლი (პუნქტი) და ამ მუხლთან (პუნქტთან) 
არა არის დასახელებული ალტერნატიული ვარიანტი, ან არც ერთი ალტერნატიული ვარიანტი არ 
იქნა მიღებული, საკრებულოს სხდომის თავმჯდომარე აგრძელებს პროექტის მუხლობრივ 
(პუნქტობრივ) კენჭისყრას, რომლის დამთავრების შემდეგ დოკუმენტის მთლიანობაში კენჭისყრამდე 
აძლევს პროექტის ინიციატორს წინადადებას ან ამოიღოს ის მუხლი (პუნქტი) რომელიც კენჭისყრით 
იქნა უარყოფილი (თუ ამ მუხლის (პუნქტის) ამოღება არ იწვევს პროექტის სხვა მუხლების 
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(პუნქტების) შეცვლას და არ ცვლის პროექტის არსს), ან წარმოადგინოს ამ მუხლის (პუნქტის) ახალი 
კომპრომისული ვარიანტი.  

7. თუ პროექტის ინიციატორი დათანხმდა სხდომის თავმჯდომარის წინადადებას შესაბამისი 
მუხლის (პუნქტის) ამოღების თაობაზე, პროექტს კენჭი ეყრება მთლიანობაში ამ მუხლის (პუნქტის) 
გარეშე.  

8. თუ პროექტის ინიციატორი დათანხმდა სხდომის თავმჯდომარის წინადადებას შესაბამისი 
მუხლის (პუნქტის) ახალი კომპრომისული ვარიანტის მომზადების შესახებ, დოკუმენტის 
მთლიანობაში კენჭისყრა გადაიდება პროექტის ინიციატორის მიერ შემოთავაზებული დროით.  

9. თუ პროექტის ინიციატორი არ ეთანხმება სხდომის თავმჯდომარის შემოთავაზებას, პროექტს 
მთლიანობაში ეყრება კენჭი. თუ საკრებულოს მიერ პროექტი მთლიანობაში იქნა მიღებული, 
მიღებულად ითვლება ის მუხლი (პუნქტი), რომელიც მუხლობრივი (პუნქტობრივი) კენჭისყრის 
დროს არ იქნა მიღებული. თუ პროექტი მთლიანობაში არ იქნა მიღებული, იგი იხსნება დღის 
წესრიგიდან. 

10. საკრებულოს წევრი ხმას აძლევს პირადად. დაუშვებელია ხმის მიცემის უფლების სხვა 
პირისათვის გადაცემა. 

11. საკრებულოს წევრი კენჭისყრის დროს თავის ნებას გამოხატავს ერთ-ერთი შემდეგი ფორმით: 
„მომხრე“, „წინააღმდეგი“. 

 

მუხლი 83. კენჭისყრის შედეგების გამოცხადება 
1. კენჭისყრის შედეგებს აცხადებს სხდომის თავმჯდომარე. 
2. საკრებულოს წევრს, რომელმაც ხმა არ მისცა კენჭისყრის დროს, უფლება არა აქვს ხმა მისცეს 

კენჭისყრის დამთავრების შემდეგ. 
3. კენჭისყრის შედეგებთან დაკავშირებული ეჭვების თაობაზე განცხადება სხდომის 

თავმჯდომარეს უნდა წარედგინოს დაუყოვნებლივ, კენჭისყრის დამთავრებისთანავე. განცხადების 
გაცნობის შემდეგ საკრებულო, სხდომაზე დამსწრეთა უმრავლესობით იღებს გადაწყვეტილებას 
ხელახალი კენჭისყრის მოწყობის ან განცხადების უარყოფის შესახებ. ხელახალი კენჭისყრა არ 
გაიმართება, თუ საეჭვო ხმების რაოდენობა არ ცვლის კენჭისყრის საბოლოო შედეგს. 

 
თავი VIII.  

საკრებულოში სამართლებრივი აქტების მიღების (გამოცემის) წესი   
 

მუხლი 84. საკრებულოს სამართლებრივი აქტები  
1. საკრებულოში მიიღება (გამოიცემა) შემდეგი სახის სამართლებრივი აქტები: 
ა) ნორმატიული აქტი - საკრებულოს დადგენილება;  
ბ) ინდივიდუალური აქტი – საკრებულოს განკარგულება; 
2. ნორმატიული აქტების მომზადების, მიღების, გამოქვეყნების, მოქმედების, აღრიცხვისა და 

სისტემატიზაციის წესი განისაზღვრება საქართველოს ორგანული კანონით „ადგილობრივი 
თვითმმართველობის კოდექსით“, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონით და ამ 
რეგლამენტით. 

3. საკრებულოს სამართლებრივი აქტები სავალდებულოა შესასრულებლად თვითმმართველი 
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ყველა საჯარო დაწესებულების, ფიზიკური და იურიდიული 
პირისათვის.  

 

მუხლი 85. საკრებულოში სამართლებრივი აქტის ინიციირების წესი 
1. საკრებულოში სამართლებრივი აქტის ინიციირების (შეტანის) უფლება აქვს: 
ა) გამგებელს; 
ბ) საკრებულოს თავმჯდომარეს; 
გ) საკრებულოს წევრს; 
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დ) ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობის 1%-ს, პეტიციის წესით - საკრებულოს დადგენილების 
პროექტის. 

2. საკრებულოში სამართლებრივი აქტის პროექტი შეიძლება ინიციირებულ იქნეს საკრებულოს 
წევრთა ჯგუფის, საკრებულოს ბიუროს, საკრებულოს კომისიის, საკრებულოს ფრაქციის, საკრებულოს 
დროებითი სამუშაო ჯგუფის სახელით. 

2. ინიციირების წესით საკითხი შეიტანება წერილობითი ფორმით, საკრებულოს დადგენილების 
(განკარგულების) პროექტის სახით. 

3. საკრებულოში შემოტანილ პროექტს თან უნდა ერთვოდეს განმარტებითი ბარათი, რომელშიც 
აღინიშნება: 

ა) ამ გადაწყვეტილების მიღების საჭიროების დასაბუთება;  
ბ) მითითება საკრებულოს იმ აქტზე, რომელიც უნდა გამოცხადდეს ძალადაკარგულად ან 

რომელშიც უნდა შევიდეს ცვლილება (შესაბამისი მუხლის ან პუნქტის მითითებით);  
გ) იმ შედეგების საფინანსო-ეკონომიკური გაანგარიშება, რასაც გამოიწვევს ამ პროექტის მიღება; 
დ) მითითება იმ აქტებზე, რომელთა მიღებაც იქნება საჭირო ამ პროექტთან დაკავშირებით; 
ე) პროექტის მიღების სავარაუდო ვადა; 
ვ) შეთანხმების ფურცელი (ადგილობრივი თვითმმართველობის რომელ  ორგანოებთან ან 

თანამდებობის პირებთან არის შეთანხმებული); 
ზ) პროექტის ავტორი (ავტორები) და საკრებულოს სხდომაზე დანიშნული მომხსენებელი.  
4. საკრებულოში შემოტანილ ნორმატიული აქტის პროექტს ასევე უნდა დაერთოს  პროექტი სხვა 

ნორმატიულ აქტში იმ ცვლილებების ან/და დამატებების შეტანის შესახებ, რომლებსაც გამოიწვევს 
წარდგენილი პროექტის მიღება (გამოცემა). 
 

მუხლი 86. საკრებულოში სამართლებრივი აქტების პროექტის მომზადება და განსახილველად 
წარდგენის პროცესი 

1. საკრებულოში ინიციირების წესით წარმოდგენილი საკრებულოს სამართლებრივი აქტის 
პროექტი გადის შემდეგ პროცედურებს: 

ა) სამართლებრივი აქტის პროექტი ბარდება საკრებულოს აპარატს; 
ბ) საკრებულოს აპარატი რეგისტრაციაში ატარებს შემოტანილი სამართლებრივი აქტის პროექტს 

და გადასცემს საკრებულოს თავმჯდომარეს საკრებულოს ბიუროს უახლოეს სხდომაზე გასატანად; 
გ) საკრებულოს თავმჯდომარე პროექტს განსახილველად გადასცემს შესაბამის კომისიას 

(კომისიებს) და განსაზღვრავს პროექტის განხილვის ვადებს ბიუროს უახლოეს სხდომაზე გასატანად; 
დ) საკრებულოს ბიუროს გადაწყვეტილების შემდეგ საჭიროების შემთხვევაში საკრებულოს 

აპარატი უზრუნველყოფს ბიუროს გადაწყვეტილებასთან ერთად პროექტის მიწოდებას 
გამგეობისთვის; 

ე) საკრებულოს კომისიები და გამგებელი  საკრებულოს ბიუროს მიერ დადგენილ ვადებში 
იხილავს წარმოდგენილ სამართლებრივი აქტის პროექტს და აწვდის საკრებულოს აპარატს; 

ვ) საკრებულოს აპარატი ახდენს შემოსული შენიშვნების, დასკვნების და წინადადებების 
სისტემატიზაციას და წარუდგენს საკრებულოს თავმჯდომარეს საკრებულოს ბიუროს სხდომაზე 
განსახილველად; 

ზ) საკრებულოს ბიურო ისმენს წარმოდგენილ დასკვნებსა და წინადადებებს და იღებს 
გადაწყვეტილებას საკითხის საკრებულოს დღის წესრიგში შეტანის შესახებ.  

2. ინიციირების უფლების მქონე სუბიექტის მიერ შემოტანილი სამართლებრივი აქტის პროექტი  
საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგში შეტანილი უნდა იქნეს მასზე უარყოფითი დასკვნის 
მიუხედავად. 

3. ინიციირების წესით შემოტანილი საკრებულოს ნორმატიული აქტის პროექტი მომზადებული 
უნდა იქნეს „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნათა შესაბამისად. თუ 
პროექტი იწვევს არსებულ ნორმატიულ აქტში ცვლილებების ან/და დამატებების შეტანას, მას უნდა 
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დაერთოს შესატანი ცვლილებების ან/და დამატებების პროექტები და წარმოდგენილი უნდა იქნეს 
ერთიანი პაკეტის სახით. 

 

მუხლი 87. საკრებულოს მიერ ნორმატიული აქტის მიღების წესი 
1. საკრებულომ ნორმატიული აქტის პროექტის განხილვა შეიძლება დაიწყოს მხოლოდ 

საკრებულოს შესაბამისი კომისიისა და გამგეობის დასკვნის არსებობისას. კომისიის ან გამგეობის  
უარყოფითი დასკვნა არ შეიძლება იყოს დაბრკოლება საკრებულოს სხდომაზე პროექტის განხილვის 
დაწყებისთვის. 

2. პროექტის განხილვა ხდება ამ რეგლამენტით დადგენილი წესის შესაბამისად. 
3. დებატების დამთავრების შემდეგ, კენჭისყრამდე  ფრაქციას შეუძლია დააყენოს საკითხი 

ნორმატიული აქტის პროექტის კომისიაში ხელახალი დაბრუნების ან სხვა კომისიაში გადაცემის 
შესახებ, აგრეთვე მოითხოვოს დღის წესრიგის სხვა საკითხზე გადასვლა. თუ საკრებულომ 
ნორმატიული აქტის პროექტის საბოლოო კენჭისყრამდე მიიღო გადაწყვეტილება დღის წესრიგის სხვა 
საკითხზე გადასვლის შესახებ ნორმატიული აქტის პროექტი ითვლება უარყოფილად და მისი 
შემდგომი განხილვა შეიძლება დაიწყოს მხოლოდ სამი თვის ვადის გასვლის შემდეგ. 

4. უარყოფილი პროექტი სამ თვეზე ადრე შეიძლება განმეორებით იქნეს გატანილი ამ 
რეგლამენტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, ან თუ იგი არსებითად გადამუშავდა, რაზედაც 
გადაწყვეტილებას იღებს საკრებულოს ბიურო საკრებულოს იურიდიული საკითხთა და ადამიანის 
უფლებათა დაცვის კომისიის დასკვნის საფუძველზე. 

5. ნორმატიული აქტის პროექტის განხილვის შემდეგ თუ მასში ცვლილებები არ იქნა შეტანილი, 
დაუყოვნებლივ ეწყობა კენჭისყრა. თუ ცვლილებები შეტანილ იქნა, წინასწარი კენჭისყრა ტარდება 
შეტანილ ცვლილებათა ერთ ტექსტამდე დაყვანის მიზნით.  

6. გადაწყვეტილება ნორმატიული აქტის პროექტის მიღების შესახებ ხდება სხდომაზე დამსწრე 
წევრთა უმრავლესობით, მაგრამ არა ნაკლებ საკრებულოს წევრთა სიითი შემადგენლობის ერთ 
მესამედისა, თუ კანონით ან ამ რეგლამენტით სხვა წესი არ არის დადგენილი. 

 
 

თავი IX. 
 საკრებულოს სხდომაზე სპეციალურ საკითხთა განხილვის  

განსაკუთრებული წესი  
(განსაკუთრებული პროცედურები)  

 
მუხლი 88. თვითმმართველი ერთეულის პრიორიტეტების დოკუმენტის და ბიუჯეტის პროექტის 

წარდგენის წესი 
1. თვითმმართველი ერთეულის პრიორიტეტების დოკუმენტის და ბიუჯეტის პროექტების 

მომზადების, წარდგენის, განხილვისა, და დამტკიცების წესი განისაზღვრება საქართველოს 
ორგანული კანონით „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“, საქართველოს კანონით 
,,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი” და ამ რეგლამენტით. 

2. თვითმმართველი ერთეულის პრიორიტეტების დოკუმენტის და ბიუჯეტის პროექტის 
საკრებულოში შეტანის უფლება აქვს მხოლოდ გამგებელს. 

3. თვითმმართველი ერთეულის პრიორიტეტების დოკუმენტი და ბიუჯეტის პროექტი 
საკრებულოში შეტანილ უნდა იქნეს არა უგვანეს შესაბამისი წლის 15 ნოემბრისა. 

4. გამგებლის მიერ წარმოდგენილ პრიორიტეტების დოკუმენტს და ბიუჯეტის პროექტს 
რეგისტრაციაში ატარებს და წარდგენიდან 5 დღის ვადაში საჯარო განხილვისთვის აქვეყნებს 
საკრებულოს აპარატი ამ რეგლამენტით დადგენილი წესით. პროექტების გამოქვეყნებასთან ერთად 
საკრებულოს აპარატი აქვეყნებს ცნობას, რომელშიც მითითებული უნდა იყოს საკრებულოს ის 
კომისიები, რომელსაც გადაეცათ პროექტები განსახილველად, კომისიებსა და ფრაქციებში პროექტის 
განხილვის ვადები, კომისიებისა და ფრაქციების ადგილსამყოფელი და სხდომების გრაფიკი, 
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პროექტების საკრებულოს სხდომაზე გატანის დრო, საკრებულოს აპარატის მისამართი სადაც 
შეიძლება წარდგენილი იქნეს მოსაზრებები პროექტთან დაკავშირებით, მოსაზრებების წარდგენის 
ვადა. 

5. ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პრიორიტეტების დოკუმენტი უნდა შეიცავდეს 
არანაკლებ შემდეგ ინფორმაციას: 

ა) გასული, მიმდინარე, დასაგეგმი საბიუჯეტო წლისათვის (წლებისათვის) და დასაგეგმის 
შემდგომი სამი საბიუჯეტო წლისათვის ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 
შემოსავლებისა და ხარჯების, ფინანსური და არაფინანსური აქტივებით ოპერაციებისა და 
ვალდებულებების აგრეგირებულ მაჩვენებლებს;   

ბ) მუნიციპალიტეტის გასული საბიუჯეტო წლის ბიუჯეტის შესრულების საბოლოო შედეგების 
ანალიზს და მიმდინარე საბიუჯეტო წლის გადამუშავებულ პროგნოზებს; 

გ) დასაგეგმი საბიუჯეტო წლისათვის და დასაგეგმის შემდგომი სამი საბიუჯეტო წლისათვის: 
გ.ა) მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ განსაზღვრულ ადგილობრივი თვითმმართველი 

ერთეულის პრიორიტეტებს; 
გ.ბ) თვითმმართველი ერთეულის საშუალოვადიან პრიორიტეტებს და მათ მისაღწევად 

განსახორციელებელი ძირითადი პროგრამებისა და ღონისძიებების დაფინანსების ოდენობებს, 
მიზნებსა და შედეგებს. 

6. ბიუჯეტის პროექტი უნდა შეიცავდეს არანაკლებ შემდეგ ინფორმაციას: 
ა) ბიუჯეტის ბალანსს საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით; 
ბ) ბიუჯეტის შემოსულობებს, ნაშთის ცვლილებას და თითოეული მხარჯავი დაწესებულებისათვის 

გათვალისწინებული ასიგნებების მოცულობას საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მეორე თანრიგის (გარდა 
ორგანიზაციული კლასიფიკაციისა) მიხედვით; 

გ) ბიუჯეტის პროფიციტის ან დეფიციტის მოცულობას; 
დ) ბიუჯეტის ასიგნებების მოცულობას ორგანიზაციული კლასიფიკაციის მიხედვით;  
ე) სარეზერვო ფონდის მოცულობას; 
ვ) დონორების მიერ გამოყოფილი მიზნობრივი კრედიტებითა და გრანტებით დაფინანსებულ 

პროექტებს; 
ზ) თვითმმართველი ერთეულის პრიორიტეტების დოკუმენტით გათვალისწინებულ 

მუნიციპალიტეტის საშუალოვადიან პრიორიტეტებს, მათ მიზნებსა და შედეგებს;   
თ) პროგრამულ და კაპიტალურ ბიუჯეტებს.  
7. ბიუჯეტის პროექტის თანდართული მასალები მოიცავს: 
ა) ბიუჯეტის პროექტის განმარტებით ბარათს; 
ბ) მიმდინარე წლის ბიუჯეტის შესრულების მოკლე მიმოხილვას. 
 

მუხლი 89. თვითმმართველი ერთეულის პრიორიტეტების დოკუმენტი და ბიუჯეტის პროექტის 
გამოქვეყნებისა და წინასწარი განხილვის წესი 

1. რეგისტრაციის შემდეგ თვითმმართველი ერთეულის პრიორიტეტების დოკუმენტი და 
ბიუჯეტის პროექტი წინასწარი განხილვისათვის გადაეცემა საკრებულოს კომისიებს და ფრაქციებს. 

2. საკრებულოს საფინანსო-სარევიზიო კომისიის დასკვნა, საკრებულოს სხვა კომისიების, 
საკრებულოს ფრაქციების, საკრებულოს წევრების, საზოგადოებრივი ორგანიზაციების, იურიდიული 
პირების, მოქალაქეების წინადადებები, შენიშვნები და შეფასებები თვითმმართველი ერთეულის 
პრიორიტეტების დოკუმენტსა და ბიუჯეტის პროექტზე არა უგვიანეს 25 ნოემბრისა ბარდება 
საკრებულოს აპარატს. 

3. საკრებულოს აპარატი უზრუნველყოფს შემოსული შენიშვნების, დასკვნებისა და წინადადებების 
რეგისტრაციას, სისტემატიზაციას და არა უგვიანეს 25 ნოემბრისა გადასცემს საკრებულოს 
თავმჯდომარეს. 
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4. ბიუჯეტის პროექტზე გამოთქმული შენიშვნების არსებობის შემთხვევაში საკრებულოს 
თავმჯდომარე არა უგვიანეს 25 ნოემბრისა ბიუჯეტის პროექტს გამოთქმული ყველა შენიშვნით 
უბრუნებს გამგებელს. 

5. გამგებელი ვალდებულია საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურთან, საფინანსო–სარევიზიო 
კომისიის, საკრებულოს ფრაქციების წარმომადგენლებთან და შენიშვნის ავტორებთან ერთად 
განიხილოს ბიუჯეტის პროექტზე გამოთქმული შენიშვნები და ბიუჯეტის პროექტის იმავე ან 
შესწორებული ვარიანტი შენიშვნებზე დასკვნასთან ერთად (რომელშიც აღინიშნება თითოეული 
შენიშვნა და ამ შენიშვნის მიღების ან უარყოფის დასაბუთება) არა უგვიანეს 10 დეკემბრისა 
წარუდგინოს საკრებულოს. 

6. ბიუჯეტის პროექტზე გამოთქმულ შენიშვნებზე გამგებლის დასკვნას და ბიუჯეტის შესწორებულ 
ვარიანტს (შესწორების შემთხვევაში) ამ რეგლამენტით დადგენილი წესით აქვეყნებს საკრებულოს 
აპარატი გამგებლის მიერ მისი შემოტანიდან 2 დღის ვადაში. 

 

მუხლი 90. საკრებულოს სხდომაზე ბიუჯეტის პროექტის განხილვის წესი 
1. საკრებულოს სხდომაზე ბიუჯეტის პროექტის განხილვა იწყება: 
ა) შენიშვნების არ არსებობის შემთხვევაში ბიუჯეტის პროექტის გამოქვეყნებიდან არაუადრეს ორი 

კვირისა,  
ბ) შენიშვნების არსებობის შემთხვევაში შენიშვნების შესახებ გამგებლის დასკვნის გამოქვეყნებიდან 

არა უადრეს ერთი კვირისა. 
 2. ბიუჯეტის პროექტს საკრებულოს სხდომაზე წარადგენს საკრებულოს თავმჯდომარე. თუ 

ბიუჯეტის პროექტზე გამოთქმული იქნა შენიშვნები, საკრებულოს თავმჯდომარესთან ერთად 
თანამოხსენებით გამოდის გამგებელი ან მის მიერ დანიშნული უფლებამოსილი პირი, რომელიც 
საკრებულოს სხდომას აცნობს გამოთქმულ შენიშვნებზე გამგებლის დასკვნას, აგრეთვე საკრებულოს 
საფინანსო–სარევიზიო კომისიის თავმჯდომარე, ან ამ კომისიის მიერ დანიშნული მომხსენებელი, 
რომელიც საკრებულოს სხდომას აცნობს საკრებულოს საფინანსო–სარევიზიო კომისიის დასკვნას. 

3. მომხსენებლის (მომხსენებელთა) და თანამომხსენებლის (თანამომხსენებელთა) მოსმენის შემდეგ 
იწყება დებატები ამ რეგლამენტი დადგენილი წესით. 

4. ბიუჯეტის პროექტის განხილვა წარმოებს ერთი მხრივ ნომერთა რიგის მიხედვით და მეორე 
მხრივ, ნომერთა იმ ჯგუფის მიხედვით, რომლებიც წარმოადგენდნენ ცალკე უწყებათა საფინანსო 
ხარჯების ნუსხას. 

5. პირველად განიხილება ხარჯთაღრიცხვის ზოგადი საფუძვლები, შემდეგ  პროექტის ცალ-ცალკე 
მუხლები. 

6. შემოსავლის პროექტის განხილვის დროს ჯერ უნდა მოხდეს პროექტის ზოგადი საფუძვლების 
განხილვა, ხოლო შემდეგ  ცალ-ცალკე მუხლების. 

7. როგორც შემოსულობების, ისე გადასახდელების თითოეულ მუხლს ცალ-ცალკე უნდა ეყაროს 
კენჭი. 

8. საკრებულო ახალი საბიუჯეტო წლის დაწყებამდე იღებს გადაწყვეტილებას ადგილობრივი 
თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის პროექტის დამტკიცების შესახებ. გადაწყვეტილება 
ბიუჯეტის პროექტის დამტკიცების შესახებ მიიღება საკრებულოს სიითი შემადგენლობის ნახევარზე 
მეტით. 

9. საკრებულოს სხდომაზე განხილვის დროს ბიუჯეტის პროექტში ცვლილების შეტანა დაიშვება 
მხოლოდ გამგებლის თანხმობით. თანხმობის მიუღებლობის შემთხვევაში ითვლება, რომ პროექტის 
შესაბამისი მუხლი არ იქნა მიღებული, თუ საკრებულოს სხდომის მიერ არ იქნა მიღებული სხვა 
გადაწყვეტილება. 

10. თუ საკრებულომ არ დაამტკიცა გამგებლის მიერ წარმოდგენილი ბიუჯეტის პროექტის 
შესწორებული ვარიანტი ან გამგებლის მიერ საკრებულოს შენიშვნების გაუზიარებლობის 
შემთხვევაში - ბიუჯეტის პირვანდელი რედაქცია, საკრებულო უფლებამოსილია სიითი 
შემადგენლობის 3/5-ით დაამტკიცოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციის ან საკრებულოს 
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წევრთა სიითი შემადგენლობის არანაკლებ 1/3-ის მიერ ინიციირებული ბიუჯეტის პროექტი, 
რომელშიც გათვალისწინებული უნდა იყოს მხოლოდ წარმომადგენლობითი ორგანოს მიერ ამ 
რეგლამენტის შესაბამისად გამგებლისათვის გაგზავნილი შენიშვნები ან მათი ნაწილი.  

 
მუხლი 91. ბიუჯეტის პროექტის შემთანხმებელი ჯგუფი  
1. თუ საკრებულომ ვერ შეძლო ვერც წარმოდგენილი ბიუჯეტის პროექტის და ვერც 

ალტერნატიული ვარიანტების მიღება, საკრებულოს თავმჯდომარის ბრძანებით იქმნება 
შემთანხმებელი ჯგუფი საკრებულოსა და გამგეობის თანამდებობის პირთა მონაწილეობით.  

2. ბიუჯეტის პროექტის შემთანხმებელი ჯგუფი საკრებულოს თავმჯდომარის მიერ განსაზღვრულ 
ვადაში ამზადებს ბიუჯეტის ახალ პროექტს, რომელსაც განიხილავს საკრებულო ამ რეგლამენტით 
დადგენილი წესით. 

 
მუხლი 92. ბიუჯეტის პროექტის დამტკიცება და გამოქვეყნება 
1. ბიუჯეტის პროექტს ამტკიცებს საკრებულო საკრებულოს წევრთა სიითი შემადგენლობის 

ნახევარზე მეტით (გარდა ამ რეგლამენტით გათვალისწინებული შემთხვევისა) ყოველი 
კალენდარული წლისათვის ახალი საბიუჯეტო წლის დაწყებამდე, მაგრამ გამონაკლის შემთხვევაში 
არაუგვიანეს სახელმწიფო ბიუჯეტის დამტკიცებიდან სამი თვის ვადაში. 

2. თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტების დამტკიცების შესახებ საკრებულოს დადგენილებაში 
აისახება: 

ა) ბიუჯეტის შემოსულობებისა და გადასახდელების როგორც საერთო მოცულობა შემოსავლის 
ძირითადი წყაროებისა და ხარჯების მიმართულებების, ისე შემოსავლის ყოველი სახეობის, 
თითოეული მხარჯავი სუბიექტისა და ღონისძიებების მიხედვით ფუნქციონალური და ეკონომიკური 
საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად; 

ბ) სარეზერვო ფონდის მოცულობა; 
გ) წლის დასაწყისისათვის არსებული გამოუყენებელი სახსრების, მათ შორის გარდამავალი 

საბრუნავი საშუალებების მოცულობა; 
დ) წლის დასაწყისისათვის არსებული ვალდებულების დაფარვისა და მომსახურების ასიგნების 

მოცულობა. 
3. დამტკიცებული ბიუჯეტის გამოქვეყნებას და ბიუჯეტის ტექსტის ხელმისაწვდომობას  

უზრუნველყოფს საკრებულოს აპარატი. 
 
მუხლი 93. ბიუჯეტის ანგარიშის განხილვა და დამტკიცება 
1. ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშს წარადგენს გამგებელი საბიუჯეტო წლის დამთავრებიდან არა 

უგვიანეს 2 თვის ვადაში. 
2. საკრებულოს აპარატი რეგისტრაციაში ატარებს ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშს და 

რეგისტრაციიდან 3 დღის ვადაში რეგლამენტით დადგენილი წესით აქვეყნებს საჯარო 
განხილვისათვის. ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშთან ერთად სავალდებულოა გამოქვეყნდეს 
დამოუკიდებელი აუდიტის შემოწმების მასალები და დასკვნა ადგილობრივი თვითმმართველობის 
ორგანოების საფინანსო საქმიანობის შესახებ, აგრეთვე ცნობა რომელშიც მითითებული უნდა იყოს 
საკრებულოს ის კომისია (კომისიები), რომელსაც გადაეცა ანგარიში განსახილველად, კომისიაში 
ანგარიშის განხილვის ვადები, კომისიის (კომისიათა) ადგილსამყოფელი და სხდომების გრაფიკი, 
ანგარიშის საკრებულოს სხდომაზე გატანის დრო, საკრებულოს აპარატის მისამართი სადაც შეიძლება 
წარდგენილი იქნეს მოსაზრებები ანგარიშთან დაკავშირებით, მოსაზრებების წარდგენის ვადა. 

3. საკრებულოს საფინანსო–სარევიზიო კომისია და ფრაქციები დასკვნას ბიუჯეტის ანგარიშთან 
დაკავშირებით საკრებულოს აპარატს გამოსაქვეყნებლად წარუდგენენ ბიუჯეტის შესრულების 
ანგარიშის გამოქვეყნებიდან ერთი კვირის ვადაში. საკრებულოს აპარატი რეგისტრაციაში ატარებს და 
ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის გამოქვეყნებიდან არაუგვიანეს 10 დღისა, ამ რეგლამენტით 
დადგენილი წესით აქვეყნებს საკრებულოს საფინანსო–სარევიზიო კომისიისა და საკრებულოს 
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ფრაქციების დასკვნებს ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშთან დაკავშირებით. 
4. ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშისა და აუდიტორული დასკვნის გამოქვეყნებიდან ორი კვირის 

ვადაში ტარდება საზოგადოებრივი აზრის შესწავლა ამ რეგლამენტით დადგენილი ფორმების 
გამოყენებით. 

5. საკრებულო საზოგადოებრივი დარბაზთან ერთად ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის 
განხილვას იწყებს ანგარიშის გამოქვეყნებიდან არა უადრეს ორი კვირისა. 

6. ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშს საკრებულოს სხდომაზე წარადგენს გამგებელი ან მის მიერ 
დანიშნული უფლებამოსილი პირი, რომელიც საკრებულოს სხდომას წარუდგენს ანგარიშთან 
დაკავშირებით გამოთქმულ შენიშვნებზე ახსნა–განმარტებას. საკრებულო თანამომხსენებლის 
ფორმით ისმენს დამოუკიდებელი აუდიტის დასკვნას და საკრებულოს საფინანსო–სარევიზიო 
კომისიის დასკვნას, აგრეთვე საკრებულოს აპარატის უფროსის მოხსენებას საზოგადოებრივი აზრის 
შესწავლის შედეგებთან დაკავშირებით (საზოგადოებრივი აზრის შესწავლის ჩატარების შემთხვევაში). 

7. მომხსენებელთა და თანამომხსენებლის (თანამომხსენებელთა) მოსმენის შემდეგ იწყება 
დებატები ამ რეგლამენტით დადგენილი წესით. 

8. საკრებულო, არა უგვიანეს 1 მაისისა იღებს გადაწყვეტილებას ბიუჯეტის წლიური ანგარიშის 
დამტკიცების ან დაუმტკიცებლობის შესახებ. საკრებულოს მიერ 1 მაისამდე ბიუჯეტის შესრულების 
ანგარიშის დამტკიცების შესახებ გადაწყვეტილების მიუღებლობა ნიშნავს ბიუჯეტის შესრულების 
ანგარიშის დაუმტკიცებლობას.  

 
მუხლი 94. საფინანსო ნორმატიული აქტის პროექტთა განხილვის განსაკუთრებული წესი 
1. საფინანსო ნორმატიული აქტის პროექტად ითვლება ყველა ის პროექტი, რომელსაც შეუძლია 

გავლენა მოახდინოს ადგილობრივი თვითმმართველობის ფინანსებზე. ნორმატიული აქტის 
პროექტის ხასიათის საკითხს წყვეტს საკრებულოს ბიურო საკრებულოს საფინანსო–სარევიზიო 
კომისიისა და გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის დასკვნების საფუძველზე. 

2. საფინანსო ნორმატიული აქტის პროექტის განხილვის დაწყებისათვის აუცილებელია გამგებლის 
და საკრებულოს საფინანსო–სარევიზიო კომისიის დასკვნა ამ ნორმატიული აქტის პროექტის 
ადგილობრივი თვითმმართველობის ფინანსებზე გავლენის შესახებ. 

3. ყველა საფინანსო ხასიათის ნორმატიული აქტის პროექტს უნდა ახლდეს დასკვნა და 
წინადადებები ხარჯების დაფარვის შესაძლო გზების თაობაზე. 

4. საფინანსო ხასიათის ნორმატიული აქტის პროექტი, რომელიც იწვევს მიმდინარე წლის 
ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯების ზრდას, შემოსავლების შემცირებას ან/და ადგილობრივი 
თვითმმართველობების ორგანოების მიერ ახალი ფინანსური ვალდებულებების აღებას, საკრებულოს 
განსახილველად წარედგინება გამგებლის თანხმობით და/ან გამგებლის მიერ. 

 5. საფინანსო ნორმატიული აქტის პროექტთა განხილვა და მიღება ხდება საბიუჯეტო 
ნორმატიული აქტის მიღების წესის შესაბამისად. 
 

მუხლი 95. თვითმმართველი ერთეულის სახელით ხელშეკრულებათა დადება და გაუქმება 
1. გამგებელი უფლებამოსილია თვითმმართველი ერთეულის სახელით დადოს ან გააუქმოს 

შეთანხმებები და/ან ხელშეკრულებები, აგრეთვე ისეთი გარიგებები, რომელთა ღირებულება 
აღემატება თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის 5%-ს, მხოლოდ საკრებულოს თანხმობით. 

2. ინიციატორი, თვითმმართველი ერთეულის სახელით შეთანხმების და/ან ხელშეკრულების 
დადების ან გაუქმების შესახებ, აგრეთვე ისეთი გარიგების დადებაზე, რომელთა ღირებულება 
აღემატება თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის გადასახდელების 5%-ს,  შეიძლება იყოს მხოლოდ 
გამგებელი. 

3. საკრებულოს მიერ გამგებლისთვის თანხმობის მიცემა ხდება მხოლოდ კონკრეტული 
შეთანხმების, ხელშეკრულების თუ გარიგების დადებაზე (გაუქმებაზე). 

4. საკრებულო განიხილავს შეთანხმების, ხელშეკრულების, გარიგების პროექტს და თავის 
გადაწყვეტილებით შეაქვს მასში შესაბამისი ცვლილებები და დამატებები. საკრებულო, ასევე 
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უფლებამოსილია გამგებელს შეთანხმების, ხელშეკრულების თუ გარიგების დადებაზე თანხმობა 
მისცეს გარკვეული პირობების დაწესებით. პირობების შეცვლის შემთხვევაში გამგებელი  
ვალდებულია ხელახლა ითხოვოს თანხმობა ამ შეთანხმების, ხელშეკრულების თუ გარიგების 
დადებაზე. 

5. შეთანხმების, ხელშეკრულების თუ გარიგების დადების ან გაუქმების შესახებ თანხმობის 
მიცემაზე გადაწყვეტილება მიიღება სხდომაზე დამსწრე საკრებულოს წევრთა ნახევარზე მეტით, 
მაგრამ არა ნაკლებ სიითი შემადგენლობის 1/3-ისა. 

6. გამგებლის მიერ შეთანხმების, ხელშეკრულების თუ გარიგების დადება და გაუქმება ხდება 
საქართველოს ორგანული კანონით „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსით“ და 
,საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით“ დადგენილი წესით. 

 
მუხლი 96. საკრებულოს წევრის უფლებამოსილების ცნობის ან უფლებამოსილების ვადამდე 

შეწყვეტის შესახებ საკითხის განხილვა 
1. საკრებულოს წევრის უფლებამოსილების ცნობის ან უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის 

შესახებ საკითხი გადაეცემა საკრებულოს სამანდატო-საპროცედურო საკითხთა კომისიას. 
2. სამანდატო-საპროცედურო საკითხთა კომისია ვალდებულია საკრებულოს უახლოეს სხდომას 

წარუდგინოს რეკომენდაცია დაყენებული საკითხის გადაწყვეტის შესახებ.  
3. გადაწყვეტილება საკრებულოს წევრის უფლებამოსილების ცნობის ან უფლებამოსილების 

ვადამდე შეწყვეტის შესახებ მიიღება ცნობის სახით კენჭისყრის გარეშე, გარდა საქართველოს 
ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 43-ე მუხლის პირველი პუნქტის 
,,ე" ქვეპუნქტით დადგენილი შემთხვევისა. ამ შემთხვევაში გადაწყვეტილება მიიღება ღია კენჭისყრით 
საკრებულოს წევრთა სიითი შემადგენლობის ნახევარზე მეტით. 

 
მუხლი 97. პეტიციის წესით შემოტანილ წინადადებათა და ნორმატიული აქტების პროექტთა 

განხილვა 
1. წინადადებები და ნორმატიული აქტის პროექტები ჩაითვლება პეტიციის წესით შემოტანილად 

და საკრებულოს სხდომაზე განიხილება თუ ამ წინადადებას ან ნორმატიული აქტის პროექტს ხელს 
აწერს თვითმმართველ ერთეულში რეგისტრირებულ ამომრჩეველთა არა ნაკლებ 1%.   

2. პეტიციის წესით დაყენებულ საკითხებს საკრებულო სხდომაზე განიხილავს შემოტანიდან ერთი 
თვის ვადაში, თუ პეტიციით საკითხის განხილვის უფრო გვიანი ვადა არა არის მითითებული.  

3. საკრებულოს აპარატი შემოტანილი საკითხის ინიციატორებს სხდომის დღეს აცნობებს 
საკრებულოს სხდომის ჩატარებამდე ერთი კვირით ადრე მაინც.  

4. წინადადების ან ნორმატიული აქტის პროექტის საინიციატივო ჯგუფს უფლება აქვს გამოყოს 
მომხსენებელი, რომელიც სათათბირო ხმის უფლებით მონაწილეობს საკრებულოსა და შესაბამისი 
კომისიის სხდომებზე ამ საკითხის განხილვაში.  

 

მუხლი 98. ნორმატიული აქტის პროექტის ხელახალი განხილვა აუცილებლობის მოთხოვნით 
1. გამგებელს უფლება აქვს ამ რეგლამენტით დადგენილი ვადის გასვლამდე საკრებულოს 

სხდომაზე დააყენოს საკრებულოს მიერ უარყოფილი ნორმატიული აქტის პროექტი ხელახალი 
განხილვის საკითხი მისი აუცილებლობის მოთხოვნით. 

2. საკრებულოს შესაბამის კომისიას და/ან საკრებულოს ფრაქციას უფლება აქვს საკრებულოს 
სხდომაზე დააყენოს საკითხი მოთხოვნაზე უარის თქმის შესახებ. 

3. გამგებელს შეიძლება უარი ეთქვას, თუ ამ წინადადებას მხარს დაუჭერს საკრებულოს წევრთა 
სიითი შემადგენლობის ნახევარზე მეტი. სხვა შემთხვევაში შეიქმნება შემთანხმებელი სამუშაო 
ჯგუფი, რომელიც მოამზადებს და საკრებულოს სხდომას წარუდგენს შესაბამის ნორმატიული აქტის 
პროექტს. 

4. საკრებულოს სხდომა, შემთანხმებელი ჯგუფის მიერ წარმოდგენილი ნორმატიული აქტის 
პროექტის განხილვას იწყებს ამ რეგლამენტით დადგენილი პროცედურის დაცვით. 
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5. თუ საკრებულოს მიერ ხელახლა იქნა უარყოფილი ნორმატიული აქტის პროექტი, იგი მხოლოდ 
სამი თვის ვადის გასვლის შემდეგ შეიძლება იქნეს შემოტანილი ხელახლა განსახილველად. 

 
თავი X.  

საკრებულოს ორგანოებისა და თანამდებობის პირთა  
არჩევა და გადარჩევა  

 
მუხლი 99. არჩევნების ჩატარების ზოგადი წესი 
1. საკრებულოს თანამდებობის პირთა არჩევნები საკრებულოს სხდომაზე ტარდება მხოლოდ 

ფარული კენჭისყრით.  
2. თუ არჩევნებში მონაწილეობდა ერთი ან ორი კანდიდატი და მათგან ვერც ერთმა ვერ მიიღო 

ხმათა უმრავლესობა, ტარდება ხელახალი არჩევნები. ერთი და იგივე კანდიდატი შეიძლება 
დასახელდეს მხოლოდ ორჯერ. თუ არჩევნებში მონაწილეობდა ორზე მეტი კანდიდატი და მათგან 
ვერც ერთმა ვერ მიიღო ხმების საჭირო რაოდენობა, ტარდება არჩევნების მომდევნო ტური იმ ორ 
კანდიდატს შორის, რომლებმაც ყველაზე მეტი ხმა მიიღეს. თუ არჩევნების პირველ ტურში პირველ 
ადგილზე გავიდა ორზე მეტი კანდიდატი, ტარდება ხელახალი არჩევნები. თუ არჩევნების პირველ 
ტურში მეორე ადგილზე გავიდა ორი ან მეტი კანდიდატი, მეორე ტურში კენჭი ეყრება მხოლოდ 
პირველ ადგილზე გასულ კანდიდატს. თუ არჩევნების მეორე ტურში გასულმა კანდიდატმა ვერ 
დააგროვა ხმების საჭირო რაოდენობა, ტარდება ხელახალი არჩევნები. 

 
მუხლი 100. არჩეულ პირთა გაწვევის ზოგადი წესი 
საკრებულოს მიერ არჩეულ პირთა გაწვევა ხდება იმავე წესით, როგორც მოხდა მათი არჩევა, თუ 

კანონით ან ამ რეგლამენტით სხვა წესი არაა დადგენილი. 
 
მუხლი 101. საკრებულოს თავმჯდომარის არჩევის წესი 
1. საკრებულოს თავმჯდომარეს თავისი შემადგენლობიდან, საკრებულოს უფლებამოსილების 

ვადით, საკრებულოს სიითი შემადგენლობის ნახევარზე მეტით ირჩევს საკრებულო.  
2. საკრებულოს თავმჯდომარის კანდიდატურის დასახელების უფლება აქვს საკრებულოს 

არანაკლებ 3 წევრს.  
3. საკრებულოს თავმჯდომარის კანდიდატურების დასახელების შემდეგ საკრებულოს სხდომის 

თავმჯდომარე აცხადებს კანდიდატთა სიას და ითხოვს მათ თანხმობას, კენჭი იყარონ საკრებულოს 
თავმჯდომარის თანამდებობაზე. 

4. საკრებულოს თავმჯდომარის კანდიდატად დასახელებულ საკრებულოს წევრს კანდიდატთა 
ერთიანი სიის შედგენამდე უფლება აქვს უარი თქვას კანდიდატად დასახელებაზე სხვა კანდიდატის 
სასარგებლოდ ან უარი განაცხადოს კანდიდატობაზე  მიზეზის დასახელებით ან მის გარეშე.  

5. კანდიდატებისაგან თანხმობის მიღების შემდეგ სხდომის თავმჯდომარე კენჭისყრისათვის 
ადგენს ამ კანდიდატთა ერთიან სიას მათი წარდგენის რიგითობის მიხედვით.  

6. კანდიდატთა ერთიანი სიის შეედგენის შემდეგ სხდომის თავმჯდომარე აცხადებს კენჭისყრას. 
საკრებულოს თავმჯდომარის არჩევნები ტარდება ფარული კენჭისყრით, ბიულეტენების 
საშუალებით. 

7. საკრებულოს თავმჯდომარის ასარჩევ ბიულეტენებში შეიტანება ყველა ის დასახელებული 
კანდიდატურა, რომელიც თანხმობას განაცხადებს კენჭი იყაროს საკრებულოს თავმჯდომარის 
თანამდებობაზე. ბიულეტენებში კანდიდატები შეიტანება მათი დასახელების რიგითობის მიხედვით.  

8. ბიულეტენების მომზადების, დარიგებისა და კენჭისყრის პროცესს ხელმძღვანელობს სამანდატო-
საპროცედურო საკითხთა კომისია (ხოლო მის შექმნამდე ხმის დამთვლელი დროებითი კომისია) 
საკრებულოს აპარატთან ერთად. 

9. ბიულეტენს საკრებულოს წევრი ავსებს ფარული კენჭისყრის კაბინაში ან ოთახში. ბიულეტენის 
შევსებისას აკრძალულია ვინმეს დასწრება. ხმის მიცემისას საკრებულოს წევრი  შემოხაზავს იმ 
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კანდიდატურის რიგით ნომერს, რომელსაც მხარს უჭერს. ბიულეტენის გაფუჭების შემთხვევაში მას 
შეუძლია დაუყოვნებლივ მიმართოს სამანდატო-საპროცედურო საკითხთა (ხმის დამთვლელი) 
კომისიის თავმჯდომარეს, ჩააბაროს გაფუჭებული ბიულეტენი და მიიღოს ახალი. შევსებულ 
ბიულეტენს საკრებულოს წევრი უშვებს კენჭისყრისათვის გათვალისწინებულ სპეციალურ ყუთში. 

10. კენჭისყრის დამთავრების შემდეგ, სამანდატო-საპროცედურო საკითხთა (ხმის დამთვლელი) 
კომისიის თავმჯდომარე კომისიის წევრებისა და საკრებულოს აპარატის უფროსის თანდასწრებით 
ხსნის  კენჭისყრისათვის გათვალისწინებულ სპეციალურ ყუთს და ითვლის ბიულეტენების 
რაოდენობას. ბიულეტენი ბათილად იქნება ცნობილი, თუ შემოხაზულია ერთზე მეტი კანდიდატის 
რიგითი ნომერი ან შეუძლებელია დადგინდეს რომელ კანდიდატს მიეცა ხმა. 

11. სამანდატო-საპროცედურო საკითხთა (ხმის დამთვლელი) კომისია თავის სხდომაზე 
განიხილავს ხმების დათვლის შედეგებს, ადგენს ოქმს, რომელშიც აღინიშნება თითოეული 
კანდიდატის მიერ მიღებული ხმების, აგრეთვე ბათილად ცნობილი ბიულეტენების რაოდენობა. ოქმს 
ხელს აწერს კომისიის თავმჯდომარე. კომისიის ოქმს საკრებულოს სხდომას აცნობს საკრებულოს 
სხდომის თავმჯდომარე. 

12. საკრებულოს თავმჯდომარედ  არჩეულად ჩაითვლება კანდიდატი, რომელსაც მხარი დაუჭირა 
საკრებულოს სიითი შემადგენლობის ნახევარზე მეტმა.  

13. თუ არჩევნებში მონაწილეობდა ერთი ან ორი კანდიდატი და საკრებულოს თავმჯდომარე ვერ 
აირჩა, ტარდება ხელახალი არჩევნები. ერთი და იგივე კანდიდატი შეიძლება დასახელდეს მხოლოდ 
ორჯერ. თუ არჩევნებში მონაწილეობდა ორზე მეტი კანდიდატი და მათგან ვერც ერთმა ვერ მიიღო 
ხმების საჭირო რაოდენობა, ტარდება არჩევნების მომდევნო ტური იმ ორ კანდიდატს შორის, 
რომლებმაც ყველაზე მეტი ხმა მიიღეს. თუ არჩევნების პირველ ტურში პირველ ადგილზე გავიდა 
ორზე მეტი კანდიდატი, ტარდება ხელახალი არჩევნები. თუ არჩევნების პირველ ტურში მეორე 
ადგილზე გავიდა ორი ან მეტი კანდიდატი, მეორე ტურში კენჭი ეყრება მხოლოდ პირველ ადგილზე 
გასულ კანდიდატს. თუ არჩევნების მეორე ტურში ვერ აირჩა საკრებულოს თავმჯდომარე, ტარდება 
ხელახალი არჩევნები. 

 
მუხლი 102. საკრებულოს თავმჯდომარის თანამდებობიდან გადარჩევის წესი 
1. საკრებულოს თავმჯდომარე შეიძლება საკრებულომ გადააყენოს თანამდებობიდან. საკრებულოს 

თავმჯდომარის გადაყენების საკითხი საკრებულოს წინაშე წერილობით შეიძლება დასვას 
საკრებულოს სრული შემადგენლობის არანაკლებ ერთმა მესამედმა.  

2. მოთხოვნა საკრებულოს თავმჯდომარის გადაყენების შესახებ ხელმოწერილი უნდა იქნეს 
საკრებულოს წევრთა სრული შემადგენლობის არა ნაკლებ 1/3–ის მიერ. ხელმოწერილი მოთხოვნა  
ბარდება საკრებულოს აპარატს, რომელიც ამოწმებს ხელმოწერათა ნამდვილობას და რეგისტრაციაში 
ატარებს მოთხოვნას. მოთხოვნა იმავდროულად შეიძლება შეიცავდეს საკრებულოს რიგგარეშე 
სხდომის ჩატარებასაც. 

3. თუ საკრებულოს თავმჯდომარის გადაყენების მოთხოვნაში მოთხოვნილია საკრებულოს 
რიგგარეშე სხდომის ჩატარებაც, რიგგარეშე სხდომა მოიწვევა და ტარდება ამ რეგლამენტის 
დადგენილი წესით.  

4. თუ საკრებულოს თავმჯდომარის გადაყენების მოთხოვნაში არ არის დასმული საკრებულოს 
რიგგარეშე სხდომის მოწვევაც, საკითხი შეიტანება საკრებულოს უახლოეს მომდევნო სხდომის დღის 
წესრიგში პირველ საკითხად. 

5. საკრებულოს სხდომას, რომელიც იხილავს საკრებულოს თავმჯდომარის გადაყენების საკითხს, 
ხსნის და თავმჯდომარეობს საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე, ხოლო მისი არ ყოფნის ან მის 
მიერ ამ მოვალეობის შესრულებაზე უარის თქმის შემთხვევაში, საკრებულოს სხდომაზე 
დამსწრეთაგან უხუცესი (ასაკით უფროსი) წევრი. 

6. საკრებულოს თავმჯდომარის გადაყენების მოთხოვნის ინიციატორებმა შეუძლიათ გამოყონ 
ერთი მომხსენებელი ან უარი თქვან საკუთარი მოსაზრების დასაბუთებაზე და მოითხოვონ 
განხილვის გარეშე კენჭისყრის ჩატარება. 
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7. საკრებულოს თავმჯდომარეს უფლება აქვს მიმართოს საკრებულოს სხდომას. მისი ეს უფლება არ 
შეიძლება იქნეს უარყოფილი. 

8. საკრებულოს თავმჯდომარის გამოსვლის შემდეგ (თუ მან უარი არ განაცხადა ამ უფლების 
გამოყენებაზე) ტარდება ფარული კენჭისყრა ბიულეტენების საშუალებით. 

9. საკრებულოს თავმჯდომარე გადაყენებულად ჩაითვლება, თუ მისი გადაყენების შესახებ 
წინადადებას მხარი დაუჭირა საკრებულოს სიითი შემადგენლობის ნახევარზე მეტმა. 

10. თუ საკრებულომ კენჭისყრის შედეგად ვერ შეძლო თავმჯდომარის გადაყენება ან თუ 
საკრებულოს თავმჯდომარის გადაყენების მოთხოვნით რიგგარეშე სხდომა არ ჩატარდა ქვორუმის არ 
არსებობის გამო, დაუშვებელია მომდევნო 3 თვის განმავლობაში საკრებულოს თავმჯდომარის 
გადაყენების პროცედურის ხელმეორედ დაწყება.  

 

 
მუხლი 103. საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის არჩევის წესი 
1. საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილეს ირჩევენ საკრებულოს წევრები თავისი 

შემადგენლობიდან საკრებულოს თავმჯდომარის წარდგინებით სიითი შემადგენლობის ნახევარზე 
მეტით. 

2. საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის კანდიდატურის დასახელების უფლება აქვს მხოლოდ 
საკრებულოს თავმჯდომარეს. ერთი და იგივე კანდიდატურა შეიძლება დასახელდეს მხოლოდ 
ორჯერ. 

3. საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის არჩევნები ტარდება ფარული კენჭისყრით. კენჭისყრა 
ტარდება რეგლამენტით დადგენილი წესით. საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილედ არჩეულად 
ჩაითვლება კანდიდატი, რომელსაც მხარი დაუჭირა საკრებულოს სიითი შემადგენლობის ნახევარზე 
მეტმა. 

 

მუხლი 104. საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის თანამდებობიდან გადაყენების წესი 
1. საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე საკრებულომ შეიძლება გადააყენოს თანამდებობიდან. 

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის გადაყენების საკითხი საკრებულოს წინაშე წერილობით 
შეიძლება დასვას საკრებულოს  თავმჯდომარემ ან საკრებულოს წევრთა სიითი შემადგენლობის 
არანაკლებ ერთმა მეხუთედმა.  

2. საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის თანამდებობიდან გადაყენება ხდება ფარული 
კენჭისყრით. საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე გადაყენებულად ჩაითვლება, თუ წინადადებას 
მისი გადაყენების შესახებ მხარი დაუჭირა საკრებულოს სიითი შემადგენლობის ნახევარზე მეტმა. 

 

მუხლი 105. საკრებულოს კომისიის თავმჯდომარის არჩევის წესი 
1. საკრებულო, საკრებულოს რეგლამენტით დადგენილი წესის შესაბამისად ქმნის საკრებულოს 

კომისიებს. 
2. საკრებულოს კომისიის თავმჯდომარეს ირჩევენ საკრებულოს წევრები საკრებულოს 

შემადგენლობიდან. 
3. საკრებულოს კომისიის თავმჯდომარის კანდიდატურის დასახელების უფლება აქვს 

საკრებულოს წევრთა 1/5 და საკრებულოს ფრაქციას.  
4. საკრებულოს კომისიის თავმჯდომარის არჩევნები ტარდება ფარული კენჭისყრით, 

ბიულეტენების საშუალებით, საკრებულოს თავმჯდომარის არჩევის წესის ანალოგიურად.  
 

მუხლი 106. საკრებულოს კომისიის თავმჯდომარის თანამდებობიდან გადაყენების წესი 
1. საკრებულოს კომისიის თავმჯდომარე საკრებულომ შეიძლება გადააყენოს თანამდებობიდან. 

საკრებულოს კომისიის თავმჯდომარის გადაყენების საკითხი საკრებულოს წინაშე წერილობით 
შეიძლება დასვას საკრებულოს თავმჯდომარემ, საკრებულოს წევრთა სიითი შემადგენლობის 
არანაკლებ ერთმა მეხუთედმა, ან შესაბამისი კომისიის წევრთა ნახევარზე მეტმა.  
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2. საკრებულოს კომისიის თავმჯდომარის თანამდებობიდან გადაყენება ხდება ფარული 
კენჭისყრით. საკრებულოს კომისიის  თავმჯდომარე გადაყენებულად ჩაითვლება, თუ წინადადებას 
მისი გადაყენების შესახებ მხარი დაუჭირა საკრებულოს სიითი შემადგენლობის ნახევარზე მეტმა. 

 

მუხლი 107. საკრებულოს კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების წესი 
1. საკრებულოს კომისიის თავმჯდომარე არჩევიდან ერთი თვის ვადაში ფრაქციების კვოტების 

შესაბამისად საკრებულოს დასამტკიცებლად წარუდგენს კომისიის შემადგენლობას. კომისია უნდა 
შედგებოდეს არა ნაკლებ 3 წევრისაგან. საკრებულოს წევრს უფლება აქვს იყოს მხოლოდ ორი კომისიის 
შემადგენლობაში. კომისიის თავმჯდომარე არ შეიძლება იმავდროულად იყოს საკრებულოს სხვა 
კომისიის თავმჯდომარეც. 

2. საკრებულოს კომისიის შემადგენლობას ამტკიცებს საკრებულო საკრებულოს  კომისიის 
თავმჯდომარის მიერ წარმოდგენილი სიის მიხედვით, ღია კენჭისყრით.  

3. საკრებულოს წევრს უფლება აქვს ნებისმიერ დროს გავიდეს საკრებულოს კომისიიდან და/ან 
შევიდეს საკრებულოს კომისიაში. საკრებულოს წევრის გასვლას საკრებულოს კომისიიდან 
საკრებულო იღებს ცნობის სახით საკრებულოს თავმჯდომარის წარდგინებით. საკრებულოს წევრის 
შესვლას საკრებულოს კომისიაში ამტკიცებს საკრებულო საკრებულოს შესაბამისი კომისიის 
თავმჯდომარის წარდგინებით.  

 

მუხლი 108. გამგებლისათვის უნდობლობის გამოცხადების წესი 
1. გამგებლისთვის უნდობლობის გამოცხადების პროცედურის ინიციირების საფუძველია 

საკრებულოს სიითი შემადგენლობის ნახევარზე მეტის ან მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ 
ამომრჩეველთა არანაკლებ 20%-ის წერილობითი ინიციატივა გამგებლისთვის უნდობლობის 
გამოცხადების თაობაზე.  

2. თუ გამგებლისთვის უნდობლობის გამოცხადების ინიციატივა ამომრჩევლებს ეკუთვნით, 
იქმნება საინიციატივო ჯგუფი არანაკლებ 10 კაცის შემადგენლობით. საინიციატივო ჯგუფის სიაში 
მითითებული უნდა იყოს თითოეული წევრის სახელი, გვარი და საცხოვრებელი და რეგისტრაციის 
ადგილი. გამგებლისთვის უნდობლობის გამოცხადების ინიციატივა საინიციატივო ჯგუფმა უნდა 
ჩამოაყალიბოს კონკრეტულად. შესაბამისი ინიციატივის განცხადება წარედგინება მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს. 

3.  საინიციატივო ჯგუფის შესაბამის განცხადებას და საინიციატივო ჯგუფის შემადგენლობას 
რეგისტრაციაში ატარებს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი და საქართველოს ორგანული 
კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მე–12 მუხლის მე–7 პუნქტისა და ამ 
რეგლამენტის შესაბამისად უზრუნველყოფს ინფორმაციის საჯაროდ გამოქვეყნებას.  

4. რეგისტრაცის მოწმობა საინიციატივო ჯგუფს მიეცემა რეგისტრაციაში გატარების თაობაზე 
მიმართვიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში. რეგისტრაციაში გატარებაზე უარის თქმა დასაშვებია, თუ 
დარღვეულია საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ და 
ამ მუხლის მე-2 პუნქტით დადგენილი მოთხოვნები.  

5. საინიციატივო ჯგუფს შეუძლია რეგისტრაციაში გატარებაზე უარის მიღებიდან 2 დღის ვადაში 
გაასაჩივროს იგი სასამართლოში, რომელიც 5 დღის ვადაში განიხილავს საჩივარს და იღებს 
გადაწყვეტილებას.  სასამართლოს გადაწყვეტილება 2 დღის ვადაში შეიძლება გასაჩივრდეს 
სააპელაციო სასამართლოში, რომელიც გადაწყვეტილებას იღებს 5 დღის ვადაში. სააპელაციო 
სასამართლოს გადაწყვეტილება საბოლოოა და არ საჩივრდება.  

6. ხელმოწერების შეგროვებას იწყებს რეგისტრაციის მოწმობის მიღების დღიდან. ხელმოწერები 
უნდა შეგროვდეს საკრებულოს მიერ დადგენილი ნიმუშის ფურცელზე. ყოველ ასეთ ფურცელზე 
ხელი უნდა მოაწეროს არა უმეტეს 50-მა მოქალაქემ, რომლებმაც თავად უნდა ჩაწერონ სახელი, გვარი, 
დაბადების წელი, პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ნომერი, რეგისტრაციის ადგილი და 
ხელმოწერის თარიღი. ზემოაღნიშნული მონაცემებით შევსებულ ყოველ ფურცელს, თავისი 
მისამართის მითითებით ხელს აწერს ხელმოწერების შეგროვებაზე პასუხისმგებელი პირი და მისი 
ხელმოწერა უნდა დამოწმდეს სანოტარო ბიუროსა ან საკრებულოს აპარატის შესაბამისი 
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უფლებამოსილი პირის მიერ. თუ საკრებულოს არ აქვს დადგენილი შესაბამისი ფურცლის ფორმა, 
საინიციატივო ჯგუფი ამ ნაწილით განსაზღვრული მოთხოვნების დაცვით უზრუნველყოფს  
ხელმოწერების შეგროვებას. 

7. საინიციატივო ჯგუფი განცხადების რეგისტრაციიდან არა უგვიანეს ერთი თვისა 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეს წარუდგენს გამგებლისთვის უნდობლობის 
გამოცხადების თაობაზე ინიციატივის შესახებ განცხადებას და თანდართულ ხელმოწერებს, 
რომლითაც დასტურდება, რომ ინიციატივას მხარს უჭერს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 
ამომრჩევლების არანაკლებ 20%-ი. 

8. საკრებულოს აპარატის უფლებამოსილი პირი რეგისტრაციაში ატარებს უნდობლობის 
გამოცხადების თაობაზე ინიციატივის შესახებ განცხადებას და ინიციატორებთან თანდასწრებით 
შემთხვევითი შერჩევის საფუძველზე, არათანამიმდევრობით ამოწმებს მხარდამჭერთა ხელმოწერების 
კანონით დადგენილი რაოდენობის 20 პროცენტის ნამდვილობას. თუ გაბათილდა მისი არანაკლებ 10 
პროცენტისა, იმავე წესით დამატებით ამოწმებს მხარდამჭერთა ხელმოწერების იმავე რაოდენობას. 
მისი არანაკლებ 10 პროცენტის გაბათილების შემთხვევაში მხარდამჭერთა სიის გაბათილებული 
ნაწილი უბრუნდება პეტიციის ინიციატორს და ეძლევა 2 დღის ვადა ხარვეზების შესავსებად. 
უნდობლობის გამოცხადების თაობაზე ინიციატორთა მიერ წარმოდგენილ მხარდამჭერთა სიის 
შესწორებულ ნაწილს დანარჩენ სიასთან ერთად კვლავ ამოწმებს საკრებულოს აპარატის 
უფლებამოსილი პირი ზემოაღნიშნული წესით. თუ იმავე წესით შემოწმებული მხარდამჭერთა 
ხელმოწერების დადგენილ რაოდენობაზე მეტი კვლავ გაბათილდა, მხარდამჭერთა სია მთლიანად 
ბათილდება და პეტიციის ინიციატორს უარი ეთქმება ინიციირებაზე. 

9. უნდობლობის გამოცხადების თაობაზე ინიციატივის მხარდამჭერთა სიაში ამომრჩევლის 
ხელმოწერა ბათილად მიიჩნევა, თუ: 

ა) მითითებული არ არის ან არასრულად არის მითითებული სახელი და გვარი; 
ბ) მითითებული არ არის ან არასრულად არის მითითებული დაბადების თარიღი  (წელი, თვე და 

რიცხვი); 
გ) მითითებული არ არის ან არასრულად არის მითითებული რეგისტრაციის ადგილი 

(დასახლებული პუნქტი, ქუჩა, სახლისა და ბინის ნომრები); 
დ) ხელმოწერის თარიღი მითითებული არ არის ან არ ემთხვევა მხარდამჭერთა სიის შედგენის  

ვადას;  
ე) არ არის ხელმოწერილი ან ხელმოწერა შესრულებულია სხვა პირის მიერ და ამას წერილობით 

ადასტურებს ამომრჩეველი, რომლის ნაცვლადაც შესრულებულია ხელმოწერა;  
ვ) ხელმომწერი არ არის თვითმმართველ ერთეულში რეგისტრირებული ამომრჩეველი; 
ზ) არასრულად ან არასწორად არის მითითებული საქართველოს მოქალაქის პირადობის 

(საქართველოს მოქალაქის პასპორტის) მოწმობისა და პირადი ნომრები. 
10. ბათილია ყველა ხელმოწერა, შესრულებული იმ ბლანკზე, რომელიც არ არის ხელმოწერილი 

ხელმოწერების შეგროვებაზე პასუხისმგებელი პირის და არ არის დამოწმებული სანოტარო ბიუროს ან 
საკრებულოს აპარატის შესაბამისი უფლებამოსილი პირის მიერ.   

11. ინიციატივის საკრებულოს სხდომაზე განსახილველად წარდგენის ან წარდგენაზე უარის 
შესახებ გადაწყვეტილებას, ამ მუხლის მე-7 პუნქტის შესაბამისად განცხადების რეგიისტრაციიდან, 15 
დღის ვადაში იღებს საკრებულოს თავმჯდომარე. ინიციატივის საკრებულოს სხდომაზე 
განსახილველად წარდგენაზე უარის თქმა დასაშვებია, თუ დარღვეულია ამ მუხლის მოთხოვნები. 
საკრებულოს თავმჯდომარის უარი შეიძლება გასაჩირდეს ამ მუხლის მე-5 პუნქტის შესაბამისად. 

12. საკრებულოს თავმჯდომარე უზრუნველყოფს ინიციატივის საკრებულოს სხდომას 
განსახილველად წარედგენას ამ მუხლის მე-7 პუნქტის შესაბამისად განცხადების რეგისტრაციიდან 
არაუგვიანეს 20 დღისა. თუ ინიციატივისთვის შემდგომი მსვლელობის მიცემაზე საკრებულოს 
თავმჯდომარის უარი სასამართლომ არაკანონიერად ცნო საკრებულო ინიციატივას განიხილავს 
სასამართლოს საბოლოო გადაწყვეტილების გამოტანიდან 5 დღის ვადაში.  

13. საკრებულოს წევრთა ინიციატივა განიხილება მისი წარდგენიდან არაუგვიანეს 10 
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კალენდარული დღისა. გამგებელისთვის უნდობლობა გამოცხადებულად ჩაითვლება, თუ 
ინიციატივას მხარს დაუჭერს საკრებულოს სიითი შემადგენლობის არანაკლებ ორი მესამედი. 
უნდობლობის გამოცხადება იწვევს გამგებლის უფლებამოსილების შეწყვეტას.  

14. საკრებულოს მიერ გამგებლისთვის უნდობლობის გამოუცხადებლობის  შემთხვევაში 
უნდობლობის საკითხის დასმა მომდევნო 6 თვის განმავლობაში დაუშვებელია.   

15. უნდობლობის საკითხის ინიციირება და გამგებლისთვის უნდობლობის გამოცხადება 
დაუშვებელია გამგებლის არჩევიდან 6 თვის, ასევე გამგებლის უფლებამოსილების ვადის ბოლო ერთი 
წლის განმავლობაში.  

 

მუხლი 109. საკრებულოს თანამდებობის პირის გადადგომა 
1. საკრებულოს თანამდებობის პირს შეუძლია ნებისმიერ დროს, მიზეზის მითითებით ან 

ყოველგვარი ახსნა-განმარტების გარეშე განაცხადოს თავისი გადადგომის შესახებ. შესაბამისი 
განცხადება წარედგინება საკრებულოს ბიუროს, რომელიც მას გააცნობს საკრებულოს უახლოეს 
სხდომაზე. საკრებულოს თანამდებობის პირი გადამდგარად ითვლება განცხადების ბიუროსათვის 
წარდგენის დღიდან.  

2. საკრებულო კენჭისყრის გარეშე ცნობად იღებს საკრებულოს თანამდებობის პირის განცხადებას 
გადადგომის შესახებ. 
 

 
თავი XI.  

საკრებულოს სამართლებრივი აქტების  
გაფორმების წესი 

  
მუხლი 110. საკრებულოს სამართლებრივი აქტების გაფორმება 
1. საკრებულოს სამართლებრივი აქტები სრულდება შესაბამის ბლანკებზე საქართველოს კანონით 

„საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით“ დადგენილი წესის შესაბამისად. 
2. საკრებულოს სამართლებრივი აქტების სათაური უნდა იყოს მოკლე და შეესაბამებოდეს 

დოკუმენტის შინაარსს. 
3. საკრებულოს სამართლებრივი აქტებში უნდა იქნეს მითითებები საკრებულოს სხვა 

სამართლებრივი აქტების ან მათი ცალკეული პუნქტების ძალადაკარგულად ცნობის შესახებ, თუ 
ახალი დოკუმენტი გამორიცხავს (არ შეესაბამება) ადრე გამოცემულის (მიღებულის) მოქმედებას. 

4. საკრებულოს სამართლებრივი აქტებში სამართლებრივი აქტების აღნიშვნისას მიეთითება ასეთი 
აქტის მიღების (გამოცემის) თარიღი და ადგილი, აქტის სახე და სათაური, ზუსტი და სრული 
სახელწოდება, მიმღები (გამომცემი) ორგანო, ძალაში შესვლის თარიღი და სარეგისტრაციო ნომერი. 

5. საკრებულოს სამართლებრივი აქტებში დაუშვებელია ტერმინების შემოკლებული ფორმების 
გამოყენება, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც დოკუმენტის ტექსტში მითითებულია სათანადო 
აღნიშვნა ტერმინის შემოკლებული ფორმის შემდგომი გამოყენების თაობაზე. 

6. საკრებულოს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებათა რედაქტირებას და დოკუმენტალურ 
გაფორმებას ახორციელებს საკრებულოს აპარატი. 

7. საკრებულოს მიერ მიღებული სამართლებრივი აქტი საკრებულოს აპარატის უფროსის 
ვიზირების შემდეგ საკრებულოს მიერ მიღებიდან ორი დღის ვადაში გადაეცემა საკრებულოს 
თავმჯდომარეს ხელმოსაწერად. 

 

მუხლი 111. საკრებულოს სამართლებრივი აქტების და სამართლებრივი აქტის პროექტების 
გამოქვეყნება 

1. საკრებულოს ნორმატიული აქტის პროექტი ქვეყნდება საკრებულოს ვებგვერდზე WWW. Khobi-
sakrebulo.ge და გაზეთ ,,ხობის მოამბეში" საკრებულოს აპარატში მისი რეგისტრაციიდან 5 დღის 
ვადაში თუ ამ რეგლამენტით უფრო მოკლე ვადა არ არის დადგენილი.  
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2. თუ ნორმატიული აქტის პროექტი დიდი მოცულობისაა, პროექტი ქვეყნდება  საკრებულოს 
ვებგვერდზე, ხოლო გაზეთში ქვეყნდება მხოლოდ მისი დასახელება, მოკლე შინაარსი და მითითება, 
რომ პროექტის გაცნობა შესაძლებელია საკრებულოს აპარატში. 

3. ნორმატიული აქტის პროექტის გამოქვეყნებასთან ერთად საკრებულოს ვებგვერდზე და 
გაზეთში, ასევე ამ რეგლამენტით დადგენილი წესით სავალდებულოა გამოქვეყნდეს ცნობა, 
რომელშიც მითითებული უნდა იყოს საკრებულოს ის კომისია (კომისიები), რომელსაც გადაეცა 
პროექტი განსახილველად, კომისიაში პროექტის განხილვის ვადები, კომისიის (კომისიათა) 
ადგილსამყოფელი და სხდომების გრაფიკი, პროექტის საკრებულოს სხდომაზე გატანის დრო, 
საკრებულოს აპარატის მისამართი სადაც შეიძლება წარდგენილი იქნეს მოსაზრებები პროექტთან 
დაკავშირებით, მოსაზრებების წარდგენის ვადა.  

4. საკრებულოს ნორმატიული აქტი - საკრებულოს დადგენილება ქვეყნდება ,,საქართველოს 
საკანონმდებლო მაცნეს" ვებგვერდზე (www.matsne.gov.ge), ხოლო „საქართველოს საკანონმდებლო 
მაცნეში“ გამოქვეყნების შემდეგ, ასევე, საკრებულოს ვებგვერდზე WWW. Khobi-sakrebulo.ge და გაზეთ 
,,ხობის მოამბეში." 

5. საკრებულოს ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი – საკრებულოს განკარგულება და 
საკრებულოს თავმჯდომარის ბრძანება, აგრეთვე საკრებულოს ბიუროს და საკრებულოს კომისიების 
ორგანიზაციულ საკითხზე მიღებული გადაწყვეტილებები ქვეყნდება საკრებულოს ვებგვერდზე 
WWW. Khobi-sakrebulo.ge და გაზეთ ,,ხობის მოამბეში." საკრებულოს აპარატში მისი რეგისტრაციიდან 
5 დღის ვადაში თუ ამ რეგლამენტით უფრო მოკლე ვადა არ არის დადგენილი. 

 
 
მუხლი 112. საკრებულოს სამართლებრივი აქტების ძალაში შესვლა 
1. საკრებულოს ნორმატიული აქტები ძალაში შედის დადგენილი წესით გამოქვეყნებისთანავე, თუ 

აქტში სხვა ვადა არ არის მითითებული. 
2. საკრებულოს და საკრებულოს თავმჯდომარის ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტები, 

ძალაში შედის ხელმოწერისთანავე, თუ დოკუმენტში სხვა ვადა არ არის მითითებული. 
 

მუხლი 113. საკრებულოს სხდომის ოქმი 
 1. საკრებულოს სხდომის ოქმს საკრებულოს სხდომაზე ადგენს საკრებულოს აპარატის შესაბამისი 

თანამშრომელი. საკრებულოს წევრს, აგრეთვე საკრებულოს სხდომაზე დამსწრე სხვა პირს უფლება 
აქვს გაეცნოს სხდომის ოქმს საკრებულოს სხდომის შემდეგ 3 სამუშაო დღის განმავლობაში. 
შენიშვნები სხდომის ოქმის შესახებ შეიძლება შემოტანილი იქნეს ოქმის გაცნობისათვის განკუთვნილ 
პერიოდში. სხდომის ოქმის სისწორეზე გამოთქმული შენიშვნები გადაეცემა საკრებულოს 
თავმჯდომარეს, რომელიც თუ დაეთანხმა გამოთქმულ შენიშვნას იძლევა დავალებას სხდომის ოქმის 
შესაბამისად შესწორების შესახებ. თუ დაწესებული ვადის განმავლობაში შენიშვნები არ იქნა 
გამოთქმული ან შენიშვნების შესაბამისად მოხდა სხდომის ოქმის შესწორება და დამატებითი შენიშვნა 
არ იქნა შემოტანილი, საკრებულოს თავმჯდომარე ხელს აწერს სხდომის ოქმს. თუ საკრებულოს 
თავმჯდომარე არ გაიზიარებს გამოთქმულ შენიშვნებს, შენიშვნის ავტორს უფლება აქვს მიმართოს 
შესაბამისი განცხადებით საკრებულოს სხდომას, რომელიც მოცემულ საკითხზე იღებს საბოლოო 
გადაწყვეტილებას. 

2. სხდომის ოქმში შეიტანება:  
ა) საკრებულოს სხდომის ჩატარების ადგილი, რიცხვი, თვე და წელი; 
ბ) ოქმის რიგითი ნომერი; 
გ) საკრებულოს წევრთა სრული, სიითი და სხდომაზე დამსწრეთა რაოდენობა; 
ე) სხდომის თავმჯდომარისა და წევრების ვინაობა; 
ვ) სხდომის დღის წესრიგი მომხსენებელთა ვინაობის მითითებით; 
ზ) სხდომაზე გამომსვლელთა სია; 
თ) საკითხები, რომლებიც დაისვა კენჭისყრაზე;  
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ი) კენჭისყრის შედეგები; 
კ) მიღებული გადაწყვეტილებები. 
3. საკრებულოს სხდომის ოქმს ხელმოწერის შემდეგ აქვეყნებს საკრებულოს აპარატი ამ 

რეგლამენტით დადგენილი წესით. 
 

მუხლი 114. საკრებულოს სხდომის ოქმის შენახვისა და სარგებლობის წესი 
1. საკრებულოს სხდომის ოქმი ინახება საკრებულოს აპარატში. 
2. სხდომის ოქმი საჯაროა (გარდა იმ საკითხებისა, რომელიც განხილული იქნა დახურულ 

სხდომაზე). 
3. საკრებულოს სხდომის ოქმს თან უნდა დაერთოს; 
ა) სხდომაზე მონაწილე საკრებულოს წევრთა რეგისტრაციის ფურცელი; 
ბ) სხდომაზე განხილული პროექტების ორიგინალები; 
გ) სახელობითი კენჭისყრის ფურცლები, ფარული კენჭისყრის შემაჯამებელი ოქმი. 
4. საკრებულოს სხდომის ოქმზე თანდართული მასალები საკრებულოს აპარატში ინახება სამი 

თვის განმავლობაში, ხოლო შემდეგ ბარდება არქივს, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი 
წესით. 

 
 

თავი XII.  
საკრებულოს მიერ კონტროლის განხორციელება  

 

მუხლი 115. საკრებულოს მიერ კონტროლის განხორციელების ფორმები 
1. საკრებულო, მის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებათა შესრულებაზე, გამგეობის საქმიანობაზე, 

თვითმმართველი ერთეულის ქონების მართვასა და თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის 
შესრულებაზე კონტროლს ახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობითა და ამ რეგლამენტით 
დადგენილი წესით. 

2. საკრებულოს მიერ კონტროლის განხორციელების ფორმებია: 
ა) საკრებულოს წევრის მიერ კითხვის დასმა და ინტერპელაცია; 
ბ) ინფორმაციის გამოთხოვა; 
გ) ანგარიშის მოსმენა; 
დ) დამოუკიდებელი აუდიტი. 
3. საკრებულოს წევრთა სიითი შემადგენლობის არანაკლებ 1/3 უფლება აქვს მოითხოვოს 

დამოუკიდებელი აუდიტის მოწვევა. 
4. დამოუკიდებელი აუდიტის მოწვევის მოთხოვნაში უნდა მიეთითოს საკითხთა ის წრე, რომელიც 

უნდა იქნეს შესწავლილი დამოუკიდებელი აუდიტორის მიერ. 
5. დამოუკიდებელი აუდიტის ჩატარების შესახებ მოთხოვნა წარედგინება საკრებულოს 

თავმჯდომარეს, რომელიც ვალდებულია საკრებულოს უახლოეს სხდომაზე განსახილველად 
შეიტანოს ეს საკითხი. 

6. დამოუკიდებელი აუდიტის ჩატარების შესახებ გადაწყვეტილება მიიღება საკრებულოს 
სხდომაზე დამსწრეთა უმრავლესობით, მაგრამ არა ნაკლებ საკრებულოს სიითი შემადგენლობის 1/3-
ისა. 

7. დამოუკიდებელი აუდიტორის ანგარიში და დასკვნა წარედგინება საკრებულოს, ეგზავნება 
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს და ქვეყნდება საჯაროდ. 

8. საკრებულოს მიერ დამოუკიდებელი აუდიტორი შეიძლება მოწვეული იქნეს არაუმეტეს 
წელიწადში ერთხელ.   

 
მუხლი 116. წერილობითი და ზეპირი შეკითხვები 
1. საკრებულოს წევრს უფლება აქვს წერილობითი ან ზეპირი შეკითხვით მიმართოს ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ნებისმიერ თანამდებობის პირს. 
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2. შეკითხვის წესით შესაბამის თანამდებობის პირთაგან მოითხოვება ინფორმაცია კონკრეტულად 
განსაზღვრული საკითხის შესახებ.  

3. ზეპირი შეკითხვა დაიშვება მხოლოდ საკრებულოს სხდომის მიმდინარეობის დროს. 
წერილობითი ან ზეპირი შეკითხვის ტექსტს საკრებულოს წევრი აბარებს საკრებულოს აპარატს. 
შეკითხვას შეიძლება ახლდეს დასაბუთება. 

4. შეკითხვის წესით დაყენებულ საკითხზე პასუხი გაიცემა საკრებულოს სხდომაზე. ადგილობრივი 
თვითმმართველობის თანამდებობის პირს უფლება აქვს მოითხოვოს დახურული სხდომის ჩატარება, 
თუ მისაწოდებელი ინფორმაციის გახმაურება აკრძალული ან შეზღუდულია კანონით. საკრებულოს 
წევრს უფლება აქვს სხდომაზე შეაფასოს გაცემული პასუხი და დააყენოს წინადადება მოცემული 
საკითხის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგში შესატანად.  

5. საკრებულოს წევრთან შეთანხმებით, შეკითხვის წესით დაყენებულ საკითხზე შეიძლება სამი 
დღის ვადაში გაიცეს წერილობითი პასუხი საკითხის შემდგომი განხილვის გარეშე. 

6. საკრებულოს წევრის მოთხოვნის შემთხვევაში თანამდებობის პირი ვალდებულია საკრებულოს 
წევრის დასმულ შეკითხვაზე გასცეს წერილობითი პასუხიც. 

 
მუხლი 117. ინტერპელაცია 
1. საკრებულოს ფრაქციას ან საკრებულოს კომისიას უფლება აქვს ინტერპელაციის წესით დააყენოს 

საკითხი საკრებულოს თავმჯდომარის, გამგებლის ან მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული 
ორგანიზაციის თანამდებობის პირის წინაშე. 

2. ინტერპელაციის წესით დაყენებული საკითხი უნდა შეეხებოდეს საკრებულოს თავმჯდომარის, 
გამგებლის ან მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული ორგანიზაციის თანამდებობის პირის მიერ 
შესაბამის დარგში გატარებული პოლიტიკის კონკრეტულ ან ზოგად საკითხებს. 

3. ინტერპელაციის წესით დაყენებული საკითხი უნდა იყოს ზუსტად და ლაკონური ფორმით 
ჩამოყალიბებული. მას შეიძლება ახლდეს დასაბუთებაც. საკითხი წერილობითი ფორმით ჩაბარდება 
საკრებულოს თავმჯდომარეს, რომელიც საკრებულოს ბიუროზე ადგენს საკითხის განხილვის ვადას. 
საკითხი შეიტანება საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგში ჩაბარებიდან არა უგვიანეს ორი თვის 
ვადაში. 

4. ინტერპელაციის წესით დაყენებულ საკითხზე ფრაქცია ან შესაბამისი კომისია გამოყოფს 
მომხსენებელს. რომელსაც მიეცემა 15 წუთი მაინც განხილვის დაწყებისას, ხოლო თანამდებობის 
პირის პასუხის შემდეგ  20 წუთი მაინც. 

5. ფრაქციის ან შესაბამისი კომისიის მოთხოვნით მოცემულ საკითხზე შეიძლება გაიმართოს 
დებატები. 

6. ინტერპელაციის წესით დაყენებულ საკითხზე საკრებულოს სხდომა იღებს შესაბამის 
გადაწყვეტილებას. 

 
მუხლი 118. კონტროლი მიღებულ გადაწყვეტილებათა აღსრულებაზე 
1. საკრებულოს ბიურო უფლებამოსილია ბიუროს ან/და საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგში 

შეიტანოს საკრებულოს მიერ მიღებული იმ სამართლებრივი აქტების ნუსხა, რომელთა აღსრულების 
მდგომარეობაზეც ბიურომ (საკრებულომ) უნდა მოისმინოს ინფორმაცია. ეს ინფორმაცია უნდა 
წარმოადგინოს შესაბამისმა კომისიამ და გამგეობის შესაბამისმა სამსახურმა. 

2. საკრებულოს კომისიისა და გამგეობის შესაბამისი სამსახურის მოხსენება უნდა მოიცავდეს 
ინფორმაციას შესაბამისი სამართლებრივი აქტის აღსრულების მდგომარეობის, ეფექტიანობის, მისი 
მოქმედების პერიოდში გამოვლენილი ხარვეზებისა და მათ აღმოსაფხვრელად საჭირო შესწორებების 
შეტანის შესახებ. 

3. ინფორმაციების მოსმენის შემდეგ საკრებულოს ბიურო (საკრებულო) ახდენს შესაბამის შეფასებას 
და უფლებამოსილია დააყენოს შესაბამისი თანამდებობის პირის პასუხისმგებლობის საკითხი. 

 
მუხლი 119. კონტროლი გამგეობის საქმიანობაზე 
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1. საკრებულოს კომისიები დარგების მიხედვით აკონტროლებენ შესაბამისი სამსახურების 
საქმიანობას, პერიოდულად ისმენენ მათ ანგარიშებს გაწეული მუშაობის შესახებ, შეიმუშავებენ 
სათანადო რეკომენდაციებს და დასკვნებს და წარუდგენენ საკრებულოს ბიუროს სხდომას 
განსახილველად. 

2. საკრებულოს ბიურო პერიოდულად, ისმენს თვითმმართველობის თანამდებობის პირების 
ანგარიშებს, აძლევს მათ შეფასებებს და საჭიროების შემთხვევაში აყენებს მათი პასუხისმგებლობის 
საკითხს. 

3. გამგებელი ან მისგან უფლებამოსილი პირი ვალდებულია კვარტალში ერთხელ საკრებულოს 
ბიუროს და ბიუროს გადაწყვეტილებით საკრებულოს სხდომას წარუდგინოს ანგარიში 
თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის შესრულების მიმდინარეობის შესახებ. 

 
თავი XIII.  

მოქალაქეთა მონაწილეობა თვითმმართველობის  
განხორციელებაში 

  
მუხლი 120. საკრებულოს თანამდებობის პირებისა და საკრებულოს წევრების მიერ მოქალაქეთა 

მიღების წესი 
1. საკრებულოს თანამდებობის პირები ვალდებულნი არიან კვირაში ერთხელ მაინც მოაწყონ 

მოქალაქეთა მიღება. 
2. საკრებულოს წევრი ვალდებულია თვეში ერთხელ მაინც მოაწყოს ამომრჩევლების მიღება. 

ამომრჩევლების მიღების მიზნით საკრებულოს წევრს გამოეყოფა ოთახი საკრებულოს 
ადმინისტრაციულ შენობაში.  

3. საკრებულოს წევრის (საკრებულოს თანამდებობის პირის) მიერ ამომრჩეველთა მიღების 
გრაფიკი, დღე, ადგილი და საათები ამ რეგლამენტით დადგენილი წესით ქვეყნდება საკრებულოს 
აპარატის მიერ შეხვედრამდე ერთი კვირით ადრე მაინც. 

4. მოქალაქეთა მიღების გრაფიკში აღინიშნება საკრებულოს წევრის (საკრებულოს თანამდებობის 
პირის) მიერ მოქალაქეთა მიღების დღე, მიღების საათები (არა ნაკლებ 6 საათი), შესვენების დრო, 
მიღების ადგილი, თითოეული მოქალაქესთვის გამოყოფილი დროის რეგლამენტი (არა ნაკლებ 10 
წუთი). 

5. საკრებულოს წევრის (საკრებულოს თანამდებობის პირის) მიერ მოქალაქეთა მიღებას აღრიცხავს 
და მოქალაქეთა მიღების ოქმს ადგენს საკრებულოს აპარატის თანამშრომელი. მოქალაქეთა მიღების 
ოქმში აღირიცხება მოქალაქეთა მიერ დასმული საკითხები. 

6. მიღების საათების დამთავრების შემდეგ, საკრებულოს წევრი (საკრებულოს თანამდებობის პირი) 
ეცნობა და ხელს აწერს მოქალაქეთა მიღების ოქმს. მოქალაქეთა მიღების ოქმი ინახება საკრებულოს 
აპარატში. 

7. საკრებულოს აპარატი უზრუნველყოფს მოქალაქეთა მიღების ოქმში დაფიქსირებული 
საკითხების შესრულების კონტროლს და საქართველოს კანონის ,,საქართველოს ზოგადი 
ადმინისტრაციული კოდექსით” დადგენილ ვადებში აწვდის ინფორმაციას მოქალაქეს მის მიერ 
დასმული საკითხის გადაწყვეტის მიმდინარეობის შესახებ. 

 
მუხლი 121. საკრებულოს, საკრებულოს კომისიის, საკრებულოს დროებითი სამუშაო ჯგუფის 

სხდომებში მოქალაქეთა მონაწილეობის წესი 
1. ნებისმიერ პირს უფლება აქვთ წინასწარი ნებართვის გარეშე დაესწროს საკრებულოს, 

საკრებულოს კომისიის, საკრებულოს დროებითი სამუშაო ჯგუფის ღია სხდომებს.  
2.  საკრებულოს, საკრებულოს კომისიის, საკრებულოს დროებითი სამუშაო ჯგუფის სხდომის 

დარბაზში უნდა იყოს გამოყოფილი ადგილები სხდომაზე დასწრების მსურველ მოქალაქეებისათვის. 
იმ შემთხვევაში, თუ მსურველთა რაოდენობა მეტია გამოყოფილ ადგილების რაოდენობაზე, 
საკრებულოს აპარატი ვალდებულია უზრუნველყოს სხდომის ტრანსლაცია ან მათ ხელთ არსებული 
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იმ ტექნიკური საშუალებების გამოყენება, რომელიც სხდომაზე დასწრების მსურველებს საშუალებას 
მისცემს მოუსმინონ სხდომის მსვლელობას. 

3. საკრებულოს, საკრებულოს კომისიის, საკრებულოს დროებითი სამუშაო ჯგუფის სხდომაზე 
დამსწრე პირს წინასწარი ნებართვის გარეშე, მაგრამ მხოლოდ სხდომის თავმჯდომარის თანხმობით 
უფლება აქვს ამ რეგლამენტით დადგენილი წესით და რეგლამენტით დადგენილი სიტყვით 
გამოსვლის ხანგრძლივობის დაცვით დასვას შეკითხვები მომხსენებელთან და თანამომხსენებელთან, 
გააკეთოს განმარტება, განცხადება, ინფორმაცია ან მიმართვა. 

4. თვითმმართველ ერთეულში რეგისტრირებულ ამომრჩეველს, საზოგადოებრივი, პოლიტიკური 
ორგანიზაციების, იურიდიული პირების და მოქალაქეთა ჯგუფების წარმომადგენელს უფლება აქვს 
გამოვიდეს მომხსენებლად ან თანამომხსენებლად, აგრეთვე მონაწილეობა მიიღოს საკრებულოს, 
საკრებულოს კომისიის, საკრებულოს დროებითი სამუშაო ჯგუფის სხდომაზე საკითხის განხილვის 
დებატებში. ამ უფლების გამოსაყენებლად თვითმმართველ ერთეულში რეგისტრირებული 
ამომრჩეველი, საზოგადოებრივი, პოლიტიკური ორგანიზაციების, იურიდიული პირების და 
მოქალაქეთა ჯგუფების წარმომადგენელი ვალდებულია სხდომამდე 2 დღით ადრე მაინც წერილობით 
მიმართოს საკრებულოს აპარატს. 

5. საკრებულოს, საკრებულოს კომისიის, საკრებულოს დროებითი სამუშაო ჯგუფის სხდომაზე 
დამსწრე (მონაწილე) პირი ვალდებულია დაიცვას ამ რეგლამენტით დადგენილი სხდომაზე წესრიგის 
დაცვის წესები. 

6. ყველას აქვს უფლება ვინაობის მითითებით ან მის გარეშე საკრებულოს, საკრებულოს ბიუროს, 
საკრებულოს კომისიას, საკრებულოს დროებით სამუშაო ჯგუფს, ადგილობრივი 
თვითმმართველობის თანამდებობის პირებს  წარუდგინოს საკუთარი მოსაზრება მათ 
უფლებამოსილებას მიკუთვნებული საკითხებთან დაკავშირებით.  

 
მუხლი 122. საზოგადოებრივი დარბაზი 
1. საზოგადოებრივი დარბაზი იქმნება საკრებულოს განკარგულების საფუძველზე 

თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიაზე მოქმედი სამეწარმეო და არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირების წარმომადგენლებისაგან. 

2. საზოგადოებრივი დარბაზის წევრთა რეგისტრაციას ახდენს საკრებულოს აპარატი. 
საზოგადოებრივი დარბაზის წევრთა რეგისტრაცია იწყება საკრებულოს შესაბამისი განკარგულების 
გამოქვეყნების დღიდან. თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიაზე მოქმედ სამეწარმეო თუ 
არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირს საკრებულოს განკარგულების გამოქვეყნების 
შემდეგ ნებისმიერ დროს აქვს უფლება მიმართოს საკრებულოს აპარატს მისი საზოგადოებრივი 
დარბაზის წევრად რეგისტრაციის შესახებ. საზოგადოებრივი დარბაზის წევრთა რაოდენობა არ 
შეიძლება იყოს შეზღუდული. 

3. საზოგადოებრივი დარბაზი მოიწვევა საკრებულოს თავმჯდომარის განკარგულებით თვეში 
ერთხელ მაინც.  

4. საზოგადოებრივი დარბაზის რიგგარეშე სხდომა მოიწვევა საზოგადოებრივი დარბაზის 
რეგისტრირებულ არა ნაკლებ 5 წევრის ინიციატივით, წინადადების საკრებულოს აპარატში 
შეტანიდან 10 დღის ვადაში. 

5. საზოგადოებრივი დარბაზის სხდომას ესწრება საკრებულოს თავმჯდომარე და გამგებელი  ან 
მათი უფლებამოსილი წარმომადგენელი. 

6. საზოგადოებრივი დარბაზის სხდომას წარმართავს საკრებულოს თავმჯდომარე, ხოლო მისი არ 
ყოფნის შემთხვევაში საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე. 

7. საზოგადოებრივი დარბაზი უფლებამოსილია: 
ა) წინასწარ განიხილოს საკრებულოს სამუშაო გეგმის პროექტები და საკრებულოს ან/და 

საკრებულოს ბიუროს დღის წესრიგის პროექტები, გამოთქვას თავისი მოსაზრებები და 
რეკომენდაციები განხილულ პროექტებთან დაკავშირებით; 
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ბ) შესთავაზოს საკრებულოს ან/და საკრებულოს ბიუროს დღის წესრიგში ცალკეული საკითხების 
შეტანა; 

გ) წინასწარ განიხილოს საკრებულოს სხდომაზე განსახილველი ნორმატიული აქტების პროექტები 
და გამოთქვას თავის მოსაზრებები; 

დ) მოითხოვოს საკრებულოს ბიუროსა და საზოგადოებრივი დარბაზის ერთობლივი სხდომის 
ჩატარება სპეციალური დღის წესრიგით; 

ე) მოამზადოს, განიხილოს და წარუდგინოს საკრებულოს ან/და გამგებელს (მერს) წინადადებები  
შესაბამის თვითმმართველ ერთეულში არსებული პრობლემების და მათი შესაძლო გადაწყვეტის 
გზების შესახებ; 

ვ) მოისმინოს ადგილობრივი თვითმმართველობის თანამდებობის პირების და საკრებულოს 
წევრების ანგარიშები; 

ზ) მონაწილეობა მიიღოს თვითმმართველი ერთეულის მოსახლეობის გამოკითხვების და 
საზოგადოებრივი განხილვების ჩატარების ორგანიზებაში; 

თ) განახორციელოს საზოგადოებრივი დარბაზის დებულებით დადგენილი სხვა 
უფლებამოსილებები. 

8. საზოგადოებრივი დარბაზის სხდომის ოქმის შედგენას და სხდომის ჩატარების ორგანიზებას 
უზრუნველყოფს საკრებულოს აპარატი. 

 
მუხლი 123. საკრებულოს დადგენილების პროექტის პეტიციით ინიცირების წესი 
1. თვითმმართველ ერთეულში რეგისტრირებულ არა ნაკლებ 10 კაციან ჯგუფს უფლება აქვს 

მიმართოს საკრებულოს აპარატს განცხადებით საკრებულოს დადგენილების პროექტის პეტიციით 
ინიცირების პროცედურის დაწყების შესახებ. 

2. განცხადება შეტანილი უნდა იქნეს წერილობითი ფორმით, რომელსაც ხელს უნდა აწერდეს 
საინიციატივო ჯგუფის არა ნაკლებ 10 წევრი. განცხადებას თან უნდა ერთვოდეს ,,ნორმატიული 
აქტების შესახებ" საქართველოს კანონის შესაბამისად შედგენილი საკრებულოს დადგენილების 
პროექტი და განმარტებითი ბარათი, უნდა იყოს მითითებული ნორმატიული აქტის საკრებულოს 
სხდომაზე განხილვის სავარაუდო დრო, პროექტის ავტორის (ავტორების) და საკრებულოს სხდომაზე 
დანიშნული მომხსენებლის ვინაობა და მისამართი. 

3. საკრებულოს აპარატი დაუყოვნებლივ რეგისტრაციაში ატარებს შემოტანილ განცხადებას და 
განცხადების შემომტან პირს გადასცემს ხელმოწერების შეგროვებისათვის საკრებულოს მიერ 
დადგენილი ნიმუშის ფურცელებს. ყოველ ასეთ ფურცელზე ხელი უნდა მოაწეროს არა უმეტეს 50-მა 
მოქალაქემ, რომლებმაც თავად უნდა ჩაწერონ სახელი, გვარი, დაბადების წელი, პირადობის 
დამადასტურებელი მოწმობის ნომერი, რეგისტრაციის ადგილი და ხელმოწერის თარიღი. 
ზემოაღნიშნული მონაცემებით შევსებულ ყოველ ფურცელს, თავისი მისამართის მითითებით ხელს 
აწერს ხელმოწერების შეგროვებაზე პასუხისმგებელი პირი და მისი ხელმოწერა უნდა დამოწმდეს 
სანოტარო ბიუროსა ან საკრებულოს აპარატის შესაბამისი უფლებამოსილი პირის მიერ. 

4. ხელმოწერების შეგროვებისათვის საკრებულოს მიერ დადგენილი ნიმუშის ფურცელებს თან 
უნდა დაერთოს ინიციატორთა ჯგუფის მიერ წარმოდგენილი საკრებულოს დადგენილების პროექტი 
და განმარტებითი ბარათი. საკრებულოს აპარატის უფლებამოსილი პირი ახდენს წარმოდგენილი 
საკრებულოს დადგენილების პროექტის, განმარტებითი ბარათის და მხარდამჭერთა ბლანკის აკინძვას 
აწერს განცხადების რეგისტრაციის ნომერს, გაცემის თარიღს და ადასტურებს ხელმოწერით. 

5. პეტიციის ინიციატორთა ჯგუფი ვალდებულია ხელმოწერების შეგროვებისათვის საკრებულოს 
მიერ დადგენილი ნიმუშის ფურცელების გაცემიდან 30 დღის ვადაში შეაგროვოს თვითმმართველ 
ერთეულში რეგისტრირებულ ამომრჩეველთა არა ნაკლებ 1%–ის ხელმოწერები და ჩააბაროს 
საკრებულოს აპარატს. 

6. საკრებულოს აპარატის უფლებამოსილი პირი რეგისტრაციაში ატარებს შემოტანილ პეტიციას და 
ინიციატორებთან თანდასწრებით შემთხვევითი შერჩევის საფუძველზე, რეგლამენტით დადგენილი 
წესით ამოწმებს მხარდამჭერთა ხელმოწერების კანონით დადგენილი რაოდენობის ნამდვილობას.  
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7. ბათილია ყველა ხელმოწერა, შესრულებული იმ ბლანკზე, რომელიც არ არის ხელმოწერილი 
ხელმოწერების შეგროვებაზე პასუხისმგებელი პირის და არ არის დამოწმებული სანოტარო ბიუროს ან 
საკრებულოს აპარატის შესაბამისი უფლებამოსილი პირის მიერ ან რომელიც არის მოცილებული 
ინიცირებულ დადგენილების პროექტსა და განმარტებით ბარათს. 

8. საკრებულო ვალდებულია პეტიციის წესით შემოტანილი პროექტი რეგისტრაციიდან ერთი თვის 
ვადაში განიხილოს საკრებულოს სხდომაზე. 

9. საკრებულოს სხდომაზე პეტიციის წესით შემოტანილი პროექტის განხილვაში მომხსენებლის 
სტატუსით, სათათბირო ხმის უფლებით მონაწილეობს პროექტის ინიციატორთა მიერ დანიშნული 
მომხსენებელი. 

 
მუხლი 124. ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს და/ან თანამდებობის პირისადმი 

მიმართვა 
1. ნებისმიერ პირს აქვს უფლება მიმართოს ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს და/ან 

თანამდებობის პირს მათ უფლებამოსილებას მიკუთვნებული საკითხის გადასაწყვეტად.  
2. მიმართვა შეიძლება შეეხებოდეს როგორც იმ საკითხებს, რომელიც უშუალოდ და პირდაპირ 

ეხება ამ პირის უფლებებსა და კანონიერ ინტერესებს, ასევე შეიძლება შეეხებოდეს ადგილობრივი 
თვითმმართველობის კომპეტენციაში შემავალი საკითხის შესწავლას, გადაწყვეტილების მომზადებას, 
მიღებას, მიღებული გადაწყვეტილების გადასინჯვას ან გაუქმებას. 

3. ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო და/ან თანამდებობის პირი ვალდებულია 
საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ ვადებში განიხილოს და გასცეს პასუხი მიმართვაზე. 

 
მუხლი 125. მოქალაქეთა მიერ თვითმმართველობის ორგანოს და/ან თანამდებობის პირისადმი 

საჯარო განცხადებით მიმართვის წესი 
1. თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ამომრჩეველს, თვითმმართველი 

ერთეულის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ იურიდიულ პირს, აგრეთვე ამომრჩეველთა ჯგუფს, 
უფლება აქვთ საჯარო განცხადებით მიმართონ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს და/ან 
ადგილობრივი თვითმმართველობის თანამდებობის პირს. 

2. საჯარო განცხადებად მიიჩნევა ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს და/ან 
თანამდებობის პირის გადაწყვეტილების ან მოქმედების შეფასების ან მათი ახსნა-განმარტების 
მოთხოვნის შემცველი ხელმოწერილი განცხადების გამოქვეყნება მასობრივ საინფორმაციო 
საშუალებებში ან მისი გავრცელება საჯაროდ ხელმისაწვდომი საინფორმაციო-საკომუნიკაციო 
სისტემის მეშვეობით. 

3. ადგილობრივი თვითმართველობის შესაბამისი თანამდებობის პირი უფლებამოსილია, ხოლო 
საკრებულოს თავმჯდომარის დავალების შემთხვევაში ვალდებულია პასუხი ან ახსნა-განმარტება 
გამოაქვეყნოს მასობრივ საინფორმაციო საშუალებებში ან გაავრცელოს საჯაროდ ხელმისაწვდომი 
საინფორმაციო-საკომუნიკაციო სისტემის მეშვეობით. 

4. მასობრივი საინფორმაციო საშუალება, რომელმაც საჯარო განცხადება გამოაქვეყნა, ვალდებულია 
შეუფერხებლად უზრუნველყოს შესაბამისი პასუხის ან ახსნა-განმარტების გამოქვეყნება. 

 
მუხლი 126. საკრებულოს მიერ ამომრჩეველთა მოსმენის წესი (საკრებულოს „ღია კარის სხდომა") 
1. სამ თვეში ერთხელ მაინც საკრებულო ატარებს ამომრჩეველთა მოსმენას (საკრებულოს „ღია 

კარის სხდომას"). 
2. ამომრჩეველთა მოსმენა (საკრებულოს ,,ღია კარის სხდომა") ტარდება საკრებულოს 

თავმჯდომარის ბრძანებით. ბრძანება გამოიცემა მოსმენამდე 7 დღით ადრე მაინც. 
3. ამომრჩეველთა მოსმენას ესწრება საკრებულოს თანამდებობის პირები და საკრებულოს წევრები, 

გამგებელი და გამგეობის  თანამდებობის პირები. 
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4. „ღია კარის სხდომაში” მონაწილეობის მისაღებად თვითმმართველ ერთეულში 
რეგისტრირებულმა ამომრჩეველმა განცხადებით უნდა მიმართოს საკრებულოს აპარატს ,,ღია კარის 
სხდომის” ჩატარებამდე ორი დღით ადრე მაინც. 

5. საკრებულოს აპარატი რეგისტრაციაში ატარებს შემოსულ განცხადებებს და განმცხადებლებთან 
შეთანხმებით ადგენს „ღია კარის სხდომაში” გამომსვლელთა სიას. 

6. „ღია კარის სხდომაში“ მონაწილეთა რიგითობა განისაზღვრება განცხადების შემოტანის 
მიხედვით. 

7. „ღია კარის სხდომაში“ მონაწილე ყველა პირს ეძლევა გამოსვლისათვის არა უმეტეს 5 წუთი. 
8. „ღია კარის სხდომაზე“ დასმულ საკითხებზე დებატები არ იმართება. „ღია კარის სხდომაზე“ 

გამომსვლელი ამომრჩევლისათვის დაზუსტებისათვის კითხვის დასმის უფლება აქვს მხოლოდ 
სხდომის თავმჯდომარეს. 

9. საკრებულოს აპარატი უზრუნველყოფს „ღია კარის სხდომის“ ოქმის შედგენას, სხდომაზე 
დასმულ საკითხების აღრიცხვას და წარუდგენს საკრებულოს ბიუროს უახლოეს სხდომას, რომელიც 
იღებს გადაწყვეტილებას წარმოდგენილ საკითხების შესაბამის კომისიისათვის ან/და გამგებლისათვის 
განსახილველად გადაცემის შესახებ. 

10. საკრებულოს აპარატი აცნობებს „ღია კარის სხდომაზე“ მონაწილე პირს მის მიერ დასმული 
საკითხის განხილვის მიმდინარეობის შესახებ და აკონტროლებს დასმული საკითხის 
კანონმდებლობით დადგენილ ვადებში გადაწყვეტას.  

 
მუხლი 127. ამომრჩეველთა მიერ საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის წესი 
1. თვითმმართველ ერთეულში რეგისტრირებულ არანაკლებ 10 ამომრჩეველს უფლება აქვს 

მიმართოს საკრებულოს აპარატს განცხადებით საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის 
პროცედურის დაწყების შესახებ. 

2. განცხადება შეტანილი უნდა იქნეს წერილობითი ფორმით, რომელსაც ხელს უნდა აწერდეს 
საინიციატივო ჯგუფის არა ნაკლებ 10 წევრი. განცხადებას თან უნდა ერთვოდეს რიგგარეშე სხდომის 
მოწვევის მოტივაცია და სხდომის დღის წესრიგის პროექტი განსახილველი საკითხის (საკითხების) 
ასახვით.  

3. საკრებულოს აპარატი დაუყოვნებლივ რეგისტრაციაში ატარებს შემოტანილ განცხადებას და 
განცხადების შემომტან პირს გადასცემს ხელმოწერების შეგროვებისათვის საკრებულოს მიერ 
დადგენილი ნიმუშის ფურცელებს. ყოველ ასეთ ფურცელზე ხელი უნდა მოაწეროს არა უმეტეს 50-მა 
მოქალაქემ, რომლებმაც თავად უნდა ჩაწერონ სახელი, გვარი, დაბადების წელი, პირადობის 
დამადასტურებელი მოწმობის ნომერი, რეგისტრაციის ადგილი და ხელმოწერის თარიღი. 
ზემოაღნიშნული მონაცემებით შევსებულ ყოველ ფურცელს, თავისი მისამართის მითითებით ხელს 
აწერს ხელმოწერების შეგროვებაზე პასუხისმგებელი პირი და მისი ხელმოწერა უნდა დამოწმდეს 
სანოტარო ბიუროსა ან საკრებულოს აპარატის შესაბამისი უფლებამოსილი პირის მიერ. 

4. ხელმოწერების შეგროვებისათვის საკრებულოს მიერ დადგენილი ნიმუშის ფურცელებს თან 
უნდა დაერთოს ინიციატორთა ჯგუფის მიერ წარმოდგენილი საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის 
მოწვევის მოტივაცია და სხდომის დღის წესრიგის პროექტი განსახილველი საკითხის (საკითხების) 
ასახვით. საკრებულოს აპარატის უფლებამოსილი პირი ახდენს წარმოდგენილი საკრებულოს 
რიგგარეშე სხდომის მოწვევის მოტივაციის, სხდომის დღის წესრიგის პროექტის  და მხარდამჭერთა 
ბლანკის აკინძვას, აწერს განცხადების რეგისტრაციის ნომერს, გაცემის თარიღს და ადასტურებს 
ხელმოწერით. 

5. ინიციატორთა ჯგუფი ვალდებულია ხელმოწერების შეგროვებისათვის საკრებულოს მიერ 
დადგენილი ნიმუშის ფურცელების გაცემიდან 30 დღის ვადაში შეაგროვოს თვითმმართველ 
ერთეულში რეგისტრირებულ ამომრჩეველთა არა ნაკლებ 1%–ის ხელმოწერები და ჩააბაროს 
საკრებულოს აპარატს. 

6. მხარდამჭერთა ხელმოწერების ნამდვილობის შემოწმება ხდება ამ რეგლამენტით დადგენილი 
წესის შესაბამისად. 
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7. თვითმმართველ ერთეულში რეგისტრირებულ ამომრჩეველთა არა ნაკლებ 1%–ის ხელმოწერათა 
ნამდვილობის დადასტურების შემთხვევაში საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა უნდა ჩატარდეს 
ხელმოწერათა ჩაბარებიდან 5 დღის ვადაში. 

 
მუხლი 128. ამომრჩეველთა მოთხოვნით მოწვეული საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ჩატარების 

წესი 
1. ამომრჩეველთა მოთხოვნით მოწვეული საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის დღის წესრიგი 

განისაზღვრება და მტკიცდება საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის მოთხოვნის ინიციატორი 
ამომრჩევლის (ამომრჩეველთა საინიციატივო ჯგუფის) მიერ წარდგენილი სხდომის დღის წესრიგის 
პროექტის მიხედვით და ასეთ პროექტში ასახული განსახილველი საკითხების თანმიმდევრობის 
დაცვით. 

2. ამომრჩეველთა მოთხოვნით მოწვეული საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა ტარდება საჯაროდ.  
3. საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის მოთხოვნის ინიციატორს და/ან მის მიერ 

წამოყენებულ პირს ეძლევა შესაძლებლობა საკრებულოს რეგლამენტით დადგენილი წესით 
მონაწილეობა მიიღოს რიგგარეშე სხდომის დღის წესრიგით გათვალისწინებული ყველა საკითხის 
განხილვაში, მათ შორის წარმოადგინოს მოხსენება, გასცეს პასუხები და განმარტებები განსახილველი 
საკითხის ირგვლივ დასმულ კითხვებზე, გაეცნოს საკრებულოს გადაწყვეტილების პროექტს 
რიგგარეშე სხდომის დღის წესრიგით გათვალისწინებულ ყველა საკითხზე და  გამოთქვას შენიშვნები, 
მოსაზრებები ან/და რეკომენდაციები საკრებულოს გადაწყვეტილების პროექტთან მიმართებით. 

 

მუხლი 129. საზოგადოებრივი აზრის შესწავლა 
1. საზოგადოებრივი აზრის შესწავლა ხდება ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს მიერ 

განსახილველ საკითხზე მოსახლეობის, საზოგადოებრივი ორგანიზაციების, აგრეთვე სხვა 
გაერთიანებების მიერ გამოთქმული შენიშვნების, წინადადებების, რეკომენდაციების შეგროვების, 
სისტემატიზაციისა და საკითხზე მათი დამოკიდებულების წარმოჩენის მიზნით. 

2. საზოგადოებრივი აზრის შესწავლის ფორმებია: 
ა) მოსახლეობის გამოკითხვა; 
გ) ინტერაქტიური განხილვა სატელევიზიო გადაცემის, ინტერნეტის ან მასობრივი ინფორმაციის 

და კომუნიკაციის სხვა საშუალებების გამოყენებით. 
3. საზოგადოებრივი აზრის შესწავლის შედეგები ქვეყნდება და სავალდებულოა იქნეს მოსმენილი 

საკრებულოს, საკრებულოს ბიუროს, საკრებულოს კომისიის, საკრებულოს დროებითი სამუშაო 
ჯგუფის, გამგეობის სტრუქტურული ერთეულის მიერ საკითხის განხილვისას. 

მუხლი 130. მოსახლეობის გამოკითხვა 
1. მოსახლეობის გამოკითხვა ტარდება თვითმმართველი ერთეულში მცხოვრებ ამომრჩევლებში ან 

მათ ნაწილში (დასახლებაში ან დასახლებათა ჯგუფში) ადგილობრივი თვითმმართველობის 
უფლებამოსილებას მიკუთვნებულ საკითხზე მოსახლეობის აზრის გაგების მიზნით. 

2. გამოკითხვა ტარდება საკრებულოს თავმჯდომარის ბრძანების საფუძველზე. 
3. გამოკითხვის ჩატარების ინიციატორი შეიძლება იყოს საკრებულოს თავმჯდომარე, ბიურო, 

საკრებულოს კომისია ან საკრებულოს ფრაქცია. 
4. გამოკითხვის ჩატარების ორგანიზებას უზრუნველყოფს საკრებულოს აპარატი. 
5. გამოკითხვის ჩატარების ფორმას (შერჩევითი სოციოლოგიური გამოკითხვა, თვითმმართველი 

ერთეულის (დასახლების, დასახლების ჯგუფის) მოსახლეობის გამოკითხვა ერთ კონკრეტულ 
საკითხზე და ა.შ.) განსაზღვრავს გამოკითხვის ჩატარების ინიციატორი. 

6. მოსახლეობის გამოკითხვის შედეგებს ამ რეგლამენტით დადგენილი წესით აქვეყნებს 
საკრებულოს აპარატი შედეგების შეჯამებიდან ხუთი დღის ვადაში. 

 
მუხლი 131. მოქალაქეთა მიერ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების საქმიანობაზე 

საზოგადოებრივი კონტროლის განხორციელება 
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მოქალაქეთა მიერ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების საქმიანობაზე 
საზოგადოებრივი კონტროლის განხორციელების უზრუნველყოფის ფორმებია: 

ა) ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებისა და თანამდებობის პირების მიერ გაწეული 
საქმიანობაზე პერიოდული ანგარიშის ჩაბარება; 

ბ) ადგილობრივი თვითმმართველობის უფლებამოსილებას მიკუთვნებულ უმნიშვნელოვანეს 
საკითხებზე (თვითმმართველი ერთეულის პრიორიტეტების დოკუმენტი, ადგილობრივი ბიუჯეტი, 
მუნიციპალური პროგრამები, ადმინისტრაციული ერთეულების შექმნა და გაუქმება, შესყიდვის 
განხორციელება, რომლის ღირებულებაც აღემატება ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯების 5%, 
თვითმმართველი ერთეულის სიმბოლოკა, გეოგრაფიულ ობიექტებისათვის სახელწოდებების 
მინიჭება და სხვ.) გადაწყვეტილების მიღებამდე  საზოგადოებრივი აზრის შესწავლის ვალდებულება; 

გ) ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების და თანამდებობის პირების საქმიანობის 
ამსახველი დოკუმენტების გამოქვეყნება და მათი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა. 

 
მუხლი 132. საკრებულოს წევრის შეხვედრები ამომრჩევლებთან 
1. საკრებულოს წევრი ვალდებულია სამ თვეში ერთხელ მაინც მოაწყოს შეხვედრები 

თვითმმართველი ერთეულის მოსახლეობასთან. 
2. საკრებულოს წევრის მოსახლეობასთან შეხვედრა შეიძლება გაიმართოს წინასწარ შედგენილი 

დღის წესრიგით ან მის გარეშე. საკრებულოს წევრის მიერ მოსახლეობასთან შეხვედრის მიზნით 
შესაძლებელია გამოყენებული იქნეს საკრებულოს დარბაზი, სხვა შენობა ან შეხვედრა ჩატარდეს ღია 
ცის ქვეშ. 

3.  საკრებულოს წევრის მიერ მოსახლეობასთან შეხვედრის დღე, ადგილი, საათები, აგრეთვე დღის 
წესრიგი (მისი არსებობის შემთხვევაში) ამ რეგლამენტით დადგენილი წესით ქვეყნდება საკრებულოს 
აპარატის მიერ შეხვედრამდე ერთი კვირით ადრე მაინც. 

4. საკრებულოს წევრის მოსახლეობასთან შეხვედრის ოქმის შედგენას უზრუნველყოფს 
საკრებულოს აპარატი. მოსახლეობასთან შეხვედრის ოქმს ხელს აწერს საკრებულოს წევრი. ოქმი 
საკრებულოს თავმჯდომარის ვიზირების შემდეგ ინახება საკრებულოს აპარატში. 

 
მუხლი 133. საკრებულოს წევრის ანგარიში 
1. საკრებულოს წევრი (მათ შორის საკრებულოს თანამდებობის პირიც) მოვალეა წელიწადში 

ერთხელ მაინც წარუდგინოს ანგარიში ამომრჩევლებს. 
2. საკრებულოს წევრის ანგარიშის მოსმენა ხდება საკრებულოს სხდომის დარბაზში 

(მაჟორიტარული წესით არჩეული საკრებულოს წევრის ანგარიში შესაძლებელია მოსმენილი იქნეს 
შესაბამისი ადმინისტრაციული ერთეულის საჯარო დაწესებულების დარბაზში). 

3. საკრებულოს წევრის ანგარიშს ესწრება საკრებულოს თავმჯდომარე და/ან საკრებულოს 
თავმჯდომარის მოადგილე, აგრეთვე საკრებულოს იმ ფრაქციის თავმჯდომარე, რომელ ფრაქციასაც 
წარმოადგენს საკრებულოს წევრი. 

4. საკრებულოს წევრის დადგენილი წესით ქვეყნდება საკრებულოს აპარატის მიერ ანგარიშის 
წარდგენამდე ერთი კვირით ადრე მაინც. 

5. საკრებულოს ანგარიშის მოსმენის სხდომას წარმართავს საკრებულოს თავმჯდომარე ან 
საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე. 

6. ანგარიშის მოსმენის შემდეგ სხდომაში მონაწილე ამომრჩევლებს ეძლევათ საშუალება გამოთქვან 
თავის შენიშვნები და წინადადებები და შეაფასონ საკრებულოს წევრის საქმიანობა. 

7. საკრებულოს წევრის ანგარიშის მოსმენის სხდომის ოქმის შედგენას უზრუნველყოფს 
საკრებულოს აპარატი. 

8. საკრებულოს წევრის ანგარიშის მოსმენის სხდომის ოქმს ხელს აწერს სხდომის თავმჯდომარე და 
ინახება საკრებულოს აპარატში.  

 
მუხლი 134. საკრებულოს თავმჯდომარის ანგარიში 
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1. საკრებულოს თავმჯდომარე მოვალეა წელიწადში ერთხელ მაინც საკრებულოს წარუდგინოს 
ანგარიში მის მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ. 

2.  საკრებულოს თავმჯდომარის ანგარიშის ტექსტი, ანგარიშის წარდგენის დღე, ადგილი და საათი 
ამ რეგლამენტით დადგენილი წესით ქვეყნდება საკრებულოს აპარატის მიერ ანგარიშის წარდგენამდე 
ერთი კვირით ადრე მაინც. 

3. საკრებულოს მუშაობის ანგარიში განიხილება საზოგადოებრივი დარბაზის მიერ. საკრებულოს 
მუშაობის შეფასების მიზნით შეიძლება ჩატარდეს საზოგადოებრივი აზრის შესწავლა ამ 
რეგლამენტით დადგენილი ფორმებით. 

 
მუხლი 135. ადგილობრივი თვითმმართველობის თანამდებობის პირების საქმიანობის ანგარიშები 
 ადგილობრივი თვითმმართველობის თანამდებობის პირები: საკრებულოს ბიუროს წევრები, 

გამგებელი და გამგეობის სამსახურების უფროსები ვალდებულნი არიან ამ რეგლამენტით 
დადგენილი წესით წელიწადში ერთხელ მაინც გამოაქვეყნონ ანგარიში გაწეული საქმიანობის შესახებ. 

 
მუხლი 136. საზოგადოებრივი აზრის შესწავლის ვალდებულება 
1. ამ რეგლამენტით დადგენილი ფორმებით სავალდებულოა საზოგადოებრივი აზრის შესწავლა 

ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა თვითმმართველი ერთეულის პრიორიტეტების დოკუმენტი, 
ადგილობრივი ბიუჯეტი და ადგილობრივი ბიუჯეტის შესრულების ყოველწლიური ანგარიში, 
მუნიციპალური პროგრამები, თვითმმართველ ერთეულში ადმინისტრაციული ერთეულების შექმნა 
და გაუქმება, თვითმმართველი ერთეულის საზღვრების ცვლილება, თვითმმართველი ერთეულის 
სიმბოლიკა, თვითმმართველი ერთეულის სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვა, თვითმმართველი 
ერთეულის ტერიტორიის ზონებად დაყოფა, მათი საზღვრების დადგენა და შეცვლა, გეოგრაფიულ 
ობიექტებისათვის სახელწოდებების მინიჭება, შესყიდვის განხორციელება, რომლის ღირებულებაც 
აღემატება ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯების 5%. 

2. საზოგადოებრივი აზრის შესწავლის ფორმას განსაზღვრავს საკრებულოს თავმჯდომარე 
საზოგადოებრივ დარბაზთან შეთანხმებით. 

 
მუხლი 137. ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების და თანამდებობის პირების 

საქმიანობის ამსახველი დოკუმენტების გამოქვეყნება და მათი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა 
1. საკრებულოს აპარატი ვალდებულია გამოაქვეყნოს: 
ა)  ცნობა საკრებულოს, საკრებულოს ბიუროს, საკრებულოს კომისიის სხდომის ჩატარების 

ადგილის, დროისა და დღის წესრიგის თაობაზე და განსახილველ საკითხებზე დაინტერესებულ 
პირთა მიერ მოსაზრებების წარდგენის ვადის შესახებ - შესაბამისი სხდომის ჩატარებამდე 7 დღით 
ადრე მაინც; 

ბ) საკრებულოს, საკრებულოს ბიუროს, საკრებულოს კომისიის სხდომის ოქმები - ხელმოწერიდან 2 
დღის ვადაში; 

გ) ბიუჯეტის პროექტზე გამოთქმულ შენიშვნებზე გამგებლის დასკვნა და ბიუჯეტის 
შესწორებული ვარიანტი (შესწორების შემთხვევაში) - საკრებულოს თავმჯდომარის მიერ 
საკრებულოში წარდგენიდან 2 დღის ვადაში. 

დ) ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში - რეგისტრაციიდან 3 დღის ვადაში;  
ე) საკრებულოს საფინანსო–სარევიზიო კომისიისა და საკრებულოს ფრაქციების დასკვნები 

ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშთან დაკავშირებით - ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის 
გამოქვეყნებიდან არაუგვიანეს 10 დღისა; 

ვ) საკრებულოს თანამდებობის პირების მიერ მოქალაქეთა მიღების გრაფიკი - გრაფიკის 
დამტკიცებიდან 2 დღის ვადაში; 

თ) მოსახლეობის გამოკითხვის შედეგებს - შედეგების შეჯამებიდან ხუთი დღის ვადაში; 
ი) საკრებულოს წევრის მიერ ამომრჩეველთა მიღების დღეს, ადგილს და საათებს -   მიღების 

დაწყებამდე ერთი კვირით ადრე მაინც; 
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კ) საკრებულოს წევრის მიერ მოსახლეობასთან შეხვედრის დღეს, ადგილს, საათებს და დღის 
წესრიგს (მისი არსებობის შემთხვევაში) –  შეხვედრამდე ერთი კვირით ადრე მაინც; 

ლ) საკრებულოს თავმჯდომარის და საკრებულოს წევრის ანგარიშის ტექსტს, ანგარიშის წარდგენის 
დღეს, ადგილს და საათს - ანგარიშის წარდგენამდე ერთი კვირით ადრე მაინც. 

მ) საკრებულოს, საკრებულოს ბიუროს, საკრებულოს კომისიის მუშაობის წლიურ ანგარიშს - 
წარდგენიდან 5 დღის ვადაში; 

ნ) გამგებლის, გამგეობის სამსახურების უფროსების და გამგეობის ტერიტორიულ ორგანოთა 
ხელმძღვანელების წლიურ ანგარიშს გაწეული საქმიანობის შესახებ - წარდგენიდან 5 დღის ვადაში; 

ო) ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების და თანამდებობის პირების საქმიანობის 
ამსახველ სხვა დოკუმენტებს - საკრებულოს აპარატში რეგისტრაციიდან 5 დღის ვადაში. 

2. ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების და თანამდებობის პირების საქმიანობის 
ამსახველი დოკუმენტები განთავსებული უნდა იქნეს თვითმმართველი ერთეულის ვებ–გვერდზე, 
,,თვითმმართველი ერთეულის ვებ–გვერდის დებულებით" დადგენილი წესით. 

3. ამ მუხლის პირველი პუნქტის ,,ა”, ,,გ”, ,,დ”, ,,ე”, ,,ვ”, ,,თ”, ,,ი” , ,,კ”, ,,ლ” და ,,მ” პუნქტებით 
დადგენილი დოკუმენტები აგრეთვე უნდა გამოქვეყნდეს გაზეთში. თუ დოკუმენტი დიდი 
მოცულობისაა გაზეთში ქვეყნდება მხოლოდ ამ დოკუმენტის დასახელება, მოკლე შინაარსი და 
მითითება, რომ მისი გაცნობა შესაძლებელია საკრებულოს აპარატში. 
 

 
თავი XIV.  

საკრებულოს აპარატი 
 
მუხლი 138. საკრებულოს აპარატის ფუნქციები 
1. საკრებულოს აპარატი იქმნება საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი 

თვითმმართველობის კოდექსის“ შესაბამისად საკრებულოს საქმიანობის ორგანიზაციულ-ტექნიკური 
უზრუნველყოფის მიზნით. 

2. საკრებულოს აპარატის ფუნქციაა უზრუნველყოს საკრებულოს ეფექტური საქმიანობისათვის 
შესაბამისი პირობების შექმნა, გაუწიოს დახმარება საკრებულოს წევრებს მათი უფლებამოსილების 
განხორციელებაში, მოსახლეობას მიაწოდოს ინფორმაცია საკრებულოს საქმიანობის შესახებ, 
ორგანიზაციულად უზრუნველყოს მოქალაქეთა ურთიერთობა საკრებულოსთან. 

3. საკრებულოს აპარატის ძირითადი ფუნქციებია: 
ა) ორგანიზაციულად უზრუნველყოს საკრებულოს, საკრებულოს ბიუროს, საკრებულოს 

კომისიების, ფრაქციებისა და დროებითი სამუშაო ჯგუფების სხდომების, აგრეთვე სხვა 
ღონისძიებების ჩატარება. უზრუნველყოს საკრებულოს საქმიანობის შესახებ ოპერატიული 
ინფორმაციის მომზადება და გამოქვეყნება; 

ბ) ორგანიზება გაუწიოს საკრებულოს ურთიერთობას გამგეობასთან, სახელმწიფო ხელისუფლების 
ორგანოებთან, სხვადასხვა დაწესებულებებთან, საწარმოებთან, საზოგადოებრივ ორგანიზაციებთან 
და მოქალაქეებთან; 

გ) ორგანიზება გაუწიოს სხვა თვითმმართველ ერთეულებთან ურთიერთობების დამყარებას, 
უზრუნველყოს საკრებულოს მიერ ოფიციალური დელეგაციების მიღება და გამგზავრება; 

დ) ორგანიზაციული და საკონსულტაციო მომსახურება გაუწიოს საკრებულოს წევრებს მათი 
უფლებამოსილების განხორციელებაში; 

ე) მოამზადოს საკრებულოს თავმჯდომარის სამართლებრივი აქტის პროექტები; საჭიროების 
შემთხვევაში მოახდინოს საკრებულოსა და საკრებულოს თავმჯდომარის სამართლებრივი აქტების 
სამართლებრივი ექსპერტიზა;  

ვ) უზრუნველყოს საკრებულოსა და საკრებულოს ბიუროს სხდომებზე გამოთქმული 
წინადადებებისა და შენიშვნების აღრიცხვა, სხდომების ოქმების წარმოება, სხდომაზე დამსწრე პირთა 
რეგისტრაცია, სხდომებზე წესრიგის დაცვის ორგანიზება, ღია კენჭისყრისას ხმების დათვლა; 

ზ) უზრუნველყოს ერთიანი საქმისწარმოება საკრებულოში; 
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თ) ორგანიზება გაუწიოს საკრებულოსა და საკრებულოს თავმჯდომარის სამართლებრივი აქტებისა 
და საკრებულოს ბიუროს გადაწყვეტილებების რეგისტრაციას, მათ აღრიცხვას, სისტემატიზაციას და 
დადგენილი წესით გამოქვეყნებას; 

ი) წარმოადგინოს და დაიცვას თვითმმართველი ერთეულის და საკრებულოს ინტერესები 
სასამართლოში. 

კ) უზრუნველყოს საკრებულოს თანამდებობის პირების, საკრებულოს ბიუროს და საკრებულოს 
კომისიების დავალებათა შესრულების კონტროლი; 

ლ) უზრუნველყოს მასობრივი ინფორმაციის ორგანოებთან საკრებულოს მუშაობის ორგანიზება; 
მ) უზრუნველყოს საკრებულოში და საკრებულოს თანამდებობის პირებთან მოქალაქეთა მიღების 

ორგანიზება, შესაბამისი მასალების მომზადება, დავალებათა აღრიცხვა და კონტროლი მათ 
შესრულებაზე; 

ნ) შეასრულოს საკრებულოს და საკრებულოს თავმჯდომარის სხვა დავალებები. 
 
მუხლი 139. საკრებულოს აპარატის სტრუქტურა და მუშაობის ორგანიზაცია 
1. საკრებულოს აპარატის საქმიანობას წარმართავს აპარატის უფროსი. საკრებულოს აპარატის 

უფროსს და საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხით გათვალისწინებულ მოსამსახურეებს „საჯარო 
სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად თანამდებობაზე ნიშნავს და 
თანამდებობიდან ათავისუფლებს საკრებულოს თავმჯდომარე. 

2. საკრებულოს აპარატის უფლებამოსილება, სტრუქტურა და მუშაობის ორგანიზება 
განისაზღვრება საკრებულოს აპარატის დებულებით, რომელსაც საკრებულოს თავმჯდომარის 
წარდგინებით ამტკიცებს საკრებულო.  
 

თავი XV.  
საკრებულოს დათხოვნა, საქმიანობის შეჩერება, უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტა 

 
მუხლი 140.  საკრებულოს დათხოვნა ან მისი საქმიანობის შეჩერება 
1. საკრებულოს დათხოვნა ან მისი საქმიანობის შეჩერება ხდება საქართველოს კონსტიტუციის 

73-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევებში, თუ 
წარმომადგენლობითი ორგანოს მოქმედებით საფრთხე შეექმნა ქვეყნის სუვერენიტეტს, 
ტერიტორიულ მთლიანობას, სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოების კონსტიტუციურ 
უფლებამოსილებათა განხორციელებას. 

2. საქართველოს პრეზიდენტი საქართველოს მთავრობის წარდგინებით და საქართველოს 
პარლამენტის თანხმობით გამოსცემს ბრძანებულებას საკრებულოს დათხოვნის ან მისი საქმიანობის 
შეჩერების შესახებ.  

3. საკრებულოს დათხოვნა ან მისი საქმიანობის შეჩერება შესაბამისად იწვევს გამგებლის 
უფლებამოსილების შეწყვეტას ან შეჩერებას.  
 

მუხლი 141. საკრებულოს უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტა  
1. საკრებულოს უფლებამოსილება ვადამდე შეწყდება თუ: 
ა) საკრებულოს წევრთა რაოდენობა შემცირდა ნახევარზე მეტით; 
ბ) საკრებულო ახალი საბიუჯეტო წლის დაწყებიდან 3 თვეში არ დაამტკიცებს საქართველოს 

კანონმდებლობით განსაზღვრული წესით შედგენილ მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტს; 
გ) საკრებულო ზედიზედ 6 თვის განმავლობაში არ შეიკრიბება. 
2. გამგებელს უფლებამოსილება ვადამდე უწყდება ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ 

ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში. საკრებულოს, გამგებლის უფლებამოსილების ვადამდე 
შეწყვეტის შესახებ გადაწყვეტილებას დადგენილებით იღებს საქართველოს მთავრობა. 

 
მუხლი 142. პირდაპირი სახელმწიფო მმართველობის შემოღება 
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1. პირდაპირი სახელმწიფო მმართველობის შემოღების საფუძველია: 
ა) საკრებულოს დათხოვნა ან მისი საქმიანობის შეჩერება; 
ბ) საკრებულოს უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტა ამ კანონის საქართველოს ორგანული 

კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 142-ე მუხლის პირველი პუნქტით 
გათვალისწინებულ შემთხვევებში. 
     2. პირდაპირი სახელმწიფო მმართველობის შემოღების შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს 
საქართველოს მთავრობა და ახორციელებს საქართველოს მთავრობის მიერ დანიშნული მთავრობის 
რწმუნებული ან კოლეგიური ორგანო − საგანგებო ადმინისტრაცია ანდა ამ კანონმდებლობით 
განსაზღვრული შესაბამისი უფლებამოსილი თანამდებობის პირი. 

3. პირდაპირი სახელმწიფო მმართველობის შემოღებისას მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტს პირდაპირი 
სახელმწიფო მმართველობის განმახორციელებელი თანამდებობის პირის/ორგანოს წარდგინებით, 
დადგენილებით ამტკიცებს საქართველოს მთავრობა.  

 
თავი XVI. 

დასკვნითი დებულებები 
 
მუხლი 143. საკრებულოს რეგლამენტის მიღება, მასში ცვლილებების შეტანა 
1. საკრებულოს რეგლამენტი მიიღება დამსწრეთა ხმების უმრავლესობით, მაგრამ არანაკლებ 

საკრებულოს სიითი შემადგენლობის ერთი მესამედისა. 
2. საკრებულოს დებულებაში (რეგლამენტში) ცვლილებები და დამატებები შეიძლება შეტანილი 

იქნეს: 
ა) საკრებულოს თავმჯდომარის ინიციატივით; 
ბ) საკრებულოს ბიუროს ინიციატივით; 
გ) საკრებულოს წევრთა არა ნაკლებ 1/3-ის ინიციატივით. 
დ) პეტიციის წესით. 
3. საკრებულოს რეგლამენტში ცვლილებების შესახებ გადაწყვეტილება მიიღება დამსწრეთა ხმების 

უმრავლესობით, მაგრამ არანაკლებ საკრებულოს სიითი შემადგენლობის  ერთი მესამედისა. 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილება N8 

2014 წლის 16 ივლისი 

ქ. ხობი 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო-საპროცედურო საკითხთა კომისიის 
 დებულების დამტკიცების შესახებ 

 
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსისა“ და 

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, ხობის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულო ადგენს: 

1. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო-საპროცედურო საკითხთა 
კომისიის დებულება თანახმად დანართისა. 

2. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო- 
საპროცედურო საკითხთა კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს 2006 წლის 6 დეკემბრის N5 დადგენილება. 

3. დადგენილება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე. 
 
 
 
 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                  ედიშერ ჯობავა 
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დანართი 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
2014 წლის 16 ივლისის N8 დადგენილებისა 

 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს სამანდატო-საპროცედურო საკითხთა  
კომისიის დებულება 

 
ეს დებულება, საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის" და 

საკრებულოს რეგლამენტის შესაბამისად განსაზღვრავს ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს   
სამანდატო-საპროცედურო საკითხთა კომისიის უფლებამოსილებას, სტრუქტურას და თანამდებობის 
პირთა უფლება–მოვალეობებს. 

 
მუხლი 1. კომისიის სტატუსი 
1. ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო-საპროცედურო საკითხთა კომისია (შემდგომში 

- „კომისია“) წარმოადგენს საკრებულოს მუდმივმოქმედ ორგანოს, რომელიც უზრუნველყოფს 
ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსით, საკრებულოს რეგლამენტით და ამ დებულებით 
განსაზღვრულ უფლებამოსილებათა განხორციელებას. 

2. კომისია იქმნება ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის 28–ე მუხლის,  საკრებულოს 
რეგლამენტით და ამ დებულებით დადგენილი წესით. 

3. კომისია იქმნება ამ დებულებით დადგენილი საკითხების საკრებულოში წინასწარი მომზადების, 
გადაწყვეტილებათა შესრულებისათვის ხელის შეწყობის, გამგეობის და მისი სტრუქტურული 
ერთეულების, აგრეთვე შესაბამისი მიმართულებით მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული 
იურიდიული პირების  კონტროლის მიზნით. 

4. კომისიის საქმიანობის წესი ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის 28–ე მუხლის მე–3 
პუნქტის შესაბამისად განისაზღვრება საკრებულოს რეგლამენტით.  

 
მუხლი 2. კომისიის უფლებამოსილება 
1. კომისია: 
ა)  აკონტროლებს საკრებულოს წევრთა მიერ საქართველოს კანონმდებლობისა და საკრებულოს 

რეგლამენტის მოთხოვნათა დაცვას;  
ბ) ამზადებს და საკრებულოს წარუდგენს წინადადებებს საკრებულოს წევრის უფლებამოსილების 

შეწყვეტის და უფლებამოსილებათა ცნობის შესახებ; 
გ) შეისწავლის საკრებულოს წევრის სტატუსთან საკრებულოს წევრის თანამდებობრივი და 

სამეწარმეო საქმიანობის შეუთავსებლობის საკითხებს და საკრებულოს წარუდგენს შესაბამის 
წინადადებებს; 

დ)  განსაზღვრავს საკრებულოს კომისიებსა და დროებით სამუშაო ჯგუფებში საკრებულოს წევრთა 
პროპორციული წარმომადგენლობის ქვოტას; 
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ე) შეისწავლის ფრაქციის რეგისტრაციისთვის საჭირო მასალებს და საკრებულოს უახლოეს სხდომას 
წარუდგენს შესაბამის დასკვნას; 

ვ) საკრებულოს უახლოეს სხდომას აცნობებს ფრაქციის გაუქმებისა და ფრაქციის შემადგენლობიდან 
წევრის გასვლის ფაქტს; ცნობად იღებს ფრაქციიდან წევრის გარიცხვის, აგრეთვე ფრაქციის 
თავმჯდომარისა და სხვა ხელმძღვანელი პირების არჩევის, გადაყენების, გადადგომის, ფრაქციის 
სადამფუძნებლო დოკუმენტებში შესწორებათა შეტანის შესახებ ინფორმაციას, რის შესახებაც აცნობებს 
საკრებულოს ბიუროს და საკრებულოს უახლოეს სხდომას; 

ზ) საკრებულოს რეგლამენტით განსაზღვრულ შემთხვევებში ასრულებს დროებითი ხმის 
დამთვლელი კომისიის ფუნქციებს, ადგენს ფარული კენჭისყრის გამართვის ადგილსა და ბიულეტენის 
ფორმას; ითვლის და აცხადებს ფარული კენჭისყრის შედეგებს; 

თ) შეიმუშავებს წინადადებებს თვითმმართველი ერთეულის სიმბოლოების დამტკიცების და მასში 
ცვლილებების შეტანის შესახებ; 

ი) საკრებულოს წარუდგენს წინადადებებს თვითმმართველი ერთეულის საპატიო ჯილდოების და 
წოდებების შემოღებისა და მინიჭების წესის დადგენის შესახებ; 

კ) განიხილავს და შეიმუშავებს წინადადებებს საკრებულოს რეგლამენტის, საკრებულოს კომისიების, 
საკრებულოს აპარატის, გამგეობის, გამგეობის სტრუქტურული ერთეულების და ტერიტორიული 
ორგანოების დებულებათა პროექტების და მათში ცვლილებების შეტანის საკითხებზე; 

ლ) ახორციელებს საკრებულოს რეგლამენტით და საკრებულოს დავალებით მისთვის მინიჭებულ სხვა 
უფლებამოსილებებს. 

2. ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების თანამდებობის პირები კომისიის მოთხოვნით 
ვალდებულნი არიან კომისიის მიერ დადგენილ ვადაში წარუდგინონ მას შესაბამისი დოკუმენტები, 
დასკვნები და სხვა მასალები, დაესწრონ კომისიის სხდომებს, პასუხი გასცენ სხდომაზე დასმულ 
შეკითხვებზე და წარმოადგინონ გაწეული საქმიანობის ანგარიში. 

 
მუხლი 3. კომისიის თავმჯდომარე 
1. კომისიის თავმჯდომარის თანამდებობაზე არჩევა და გადარჩევა ხდება საქართველოს ორგანული 

კანონით „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსისითა“ და საკრებულოს რეგლამენტით 
დადგენილი წესით. 

2. კომისიის თავმჯდომარე: 
ა) იწვევს და წარმართავს კომისიის სხდომას;  
ბ) ადგენს, კომისიის სხდომაზე განიხილავს და საკრებულოს დასამტკიცებლად წარუდგენს კომისიის 

დებულებას; 
გ) არის კომისიის წარმომადგენელი, გამოდის კომისიის სახელით საკრებულოში და მის ფარგლებს 

გარეთ; 
დ) ანაწილებს ფუნქციებს კომისიის წევრებს შორის; 
ე) ამ დებულების შესაბამისად ქმნის კომისიის სამუშაო ჯგუფებს; 
ვ) ადგენს და საკრებულოს ბიუროს დასამტკიცებლად წარუდგენს კომისიის სამუშაო გეგმებს; 

უზრუნველყოფს სამუშაო გეგმით გათვალისწინებულ ღონისძიებათა განხორციელებას; 
ზ) აძლევს დავალებებს კომისიის წევრებს; 
თ) კომისიის სხდომაში მონაწილეობისათვის იწვევს ადგილობრივი თვითმმართველობის და 

სახელმწიფო ორგანოების წარმომადგენლებს, ექსპერტებსა და სპეციალისტებს; 
ი) საკრებულოს ბიუროს მიერ დადგენილი კვოტის ფარგლებში კომისიაში სამუშაოდ იწვევს ექსპერტ-

სპეციალისტებს და წარუდგენს მათ კანდიდატურებს საკრებულოს თავმჯდომარეს შრომითი 
ხელშეკრულების გასაფორმებლად; 

კ) ნიშნავს კომისიის საკონსულტაციო საბჭოს შემადგენლობას; 
ლ) აკონტროლებს კომისიის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებათა შესრულებას; 
მ) საკრებულოს წარუდგენს წლიურ ანგარიშს კომისიის მიერ გაწეული საქმიანობის შესახებ; 

164 



ნ) ხელს აწერს კომისიის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებს, დასკვნებს, რეკომენდაციებს და 
კომისიის სხდომის ოქმებს; 

ო) ახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობით, საკრებულოს რეგლამენტით და კომისიის 
დებულებით მისთვის მინიჭებულ სხვა უფლებამოსილებებს. 

3. კომისიის თავმჯდომარის არყოფნის, აგრეთვე კომისიის თავმჯდომარის გადადგომის, გადაყენების, 
მის მიერ უფლებამოსილების განხორციელების შეუძლებლობის ან მისი, როგორც საკრებულოს წევრის 
უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შემთხვევაში, კომისიის თავმჯდომარის დავალებით კომისიის 
ერთ–ერთი წევრი ასრულებს კომისიის თავმჯდომარის მოვალეობას. ამ საკითხზე კომისიის 
თავმჯდომარის დავალების არ არსებობის შემთხვევაში, კომისიის თავმჯდომარის უფლება-
მოვალეობებს ასრულებს კომისიის უხუცესი წევრი. 

 
 მუხლი 4. კომისიის სამუშაო ჯგუფები 
1. კომისიის უფლებამოსილებათა ფუნქციური დაჯგუფების მიხედვით კომისიის წევრებისაგან 

იქმნება  კომისიის სამუშაო ჯგუფები. 
2. კომისიის წევრთა გადანაწილებას სამუშაო ჯგუფებში კომისიის წევრთა სურვილის 

გათვალისწინებით ახდენს კომისიის თავმჯდომარე. კომისიის წევრი შეიძლება იყოს კომისიის 
რამოდენიმე სამუშაო ჯგუფის წევრი. 

3. სამუშაო ჯგუფის ფუნქციაა თავის უფლებამოსილების ფარგლებში განიხილოს და მოამზადოს 
კომისიის სხდომაზე განსახილველი საკითხები. 

 

მუხლი 5. კომისიის საკონსულტაციო საბჭო 
1. კომისიის საკონსულტაციო საბჭო იქმნება შესაბამისი დარგის კომპეტენტური, სათანადო 

გამოცდილების მქონე, მოწვეული ექსპერტ-კონსულტანტების, ასევე არასამეწარმეო (არაკომერციული) 
იურიდიული პირების წარმომადგენლებისაგან. 

2. კომისიის საბჭოს პერსონალურ შემადგენლობას მოწვეულ პირებთან შეთანხმებით განსაზღვრავს 
კომისიის თავმჯდომარე. 

3. საკონსულტაციო საბჭო კომისიის თავმჯდომარის წინადადებით წინასწარ განიხილავს კომისიის 
სხდომაზე განსახილველ საკითხებს შეიმუშავებს შესაბამის რეკომენდაციებს და წინადადებებს. 
განიხილავს კომისიის გამგებლობას მიკუთვნებულ სფეროში არსებულ პრობლემებს და მათ 
გადაწყვეტის შესაძლო გზებს. 

 
მუხლი 6. კომისიის საქმიანობის უზრუნველყოფა 
1. კომისიის, კომისიის სამუშაო ჯგუფის და კომისიის საკონსულტაციო საბჭოს ორგანიზაციულ-

ტექნიკურ მომსახურებას და საქმისწარმოებას უზრუნველყოფს საკრებულოს აპარატი. 
2. კონკრეტული საკითხების დასამუშავებლად, საკრებულოს ბიუროს მიერ განსაზღვრული კვოტების 

ფარგლებში, კომისიის თავმჯდომარის წინადადებით, საკრებულოს თავმჯდომარე არა უმეტეს 6 თვის 
ვადით, შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე კომისიაში სამუშაოდ იწვევს ექსპერტ-კონსულტატებს. 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილება N9 

2014 წლის 16 ივლისი 

ქ. ხობი 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-სარევიზიო კომისიის 
 დებულების დამტკიცების შესახებ 

 
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსისა“ და 

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად ხობის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულო ადგენს: 

1. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-სარევიზიო კომისიის დებულება 
თანახმად დანართისა. 

2. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-სარევიზიო 
კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2006 წლის 6 
დეკემბრის N7 დადგენილება. 

3. დადგენილება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე. 
 
 
 
 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                  ედიშერ ჯობავა 
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დანართი 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2014 წლის 16 ივლისის N9 დადგენილებისა 
 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს საფინანსო-სარევიზიო  
კომისიის დებულება 

 
ეს დებულება, საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის" და 

საკრებულოს რეგლამენტის შესაბამისად განსაზღვრავს ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
საფინანსო-სარევიზიო კომისიის უფლებამოსილებას, სტრუქტურას და თანამდებობის პირთა უფლება–
მოვალეობებს. 

 
მუხლი 1. კომისიის სტატუსი 
1. ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-სარევიზიო კომისია (შემდგომში - „კომისია“) 

წარმოადგენს საკრებულოს მუდმივმოქმედ ორგანოს, რომელიც უზრუნველყოფს ადგილობრივი 
თვითმმართველობის კოდექსით, საკრებულოს რეგლამენტით და ამ დებულებით განსაზღვრულ 
უფლებამოსილებათა განხორციელებას. 

2. კომისია იქმნება ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის 28-ე მუხლის,  საკრებულოს 
რეგლამენტით და ამ დებულებით დადგენილი წესით. 

3. კომისია იქმნება ამ დებულებით დადგენილი საკითხების საკრებულოში წინასწარი მომზადების, 
გადაწყვეტილებათა შესრულებისათვის ხელის შეწყობის, გამგეობის და მისი სტრუქტურული 
ერთეულების, აგრეთვე შესაბამისი მიმართულებით მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული 
იურიდიული პირების  კონტროლის მიზნით. 

4. კომისიის საქმიანობის წესი ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის 28–ე მუხლის მე–3 
პუნქტის შესაბამისად განისაზღვრება საკრებულოს რეგლამენტით.  

 
მუხლი 2. კომისიის უფლებამოსილება 
1. კომისია: 
ა) აკონტროლებს თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის პროექტის მომზადების პროცესს. 

განიხილავს თვითმმართველი ერთეულის საფინანსო ორგანოს გაიანგარიშებს შემოსულობებისა და 
გადასახდელების საპროგნოზო მაჩვენებლების შესახებ, შეიმუშავებს შესაბამის დასკვნებს და 
რეკომენდაციებს; 

ბ) განიხილავს, ამზადებს დასკვნას და თანამომხსენებლად გამოდის თვითმმართველი ერთეულის 
ბიუჯეტის პროექტის და ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის განხილვის, აგრეთვე ბიუჯეტში 
ცვლილებებისა და დამატებების შესახებ ნორმატიული აქტის პროექტის განხილვაზე; 

გ) საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებულ შემთხვევებში საკრებულოს წარუდგენს 
დასკვნას საკრებულოს  ფრაქციის ან/და საკრებულოს წევრთა სიითი შემადგენლობის არანაკლებ 1/3-ის 
მიერ ინიცირებული ბიუჯეტის პროექტის საკრებულოს თავმჯდომარის მიერ გამგებლისათვის 
გაგზავნილი შენიშვნებთან შესაბამისობის შესახებ; 

დ) განიხილავს და ამზადებს დასკვნას თვითმმართველი ერთეულის საფინანსო ორგანოს მიერ 
საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის შესაბამისად მომზადებული ბიუჯეტის ყოველთვიური და 
ყოველკვარტალური განწერის შესახებ; 
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ე) ყოველთვიურად განიხილავს თვითმმართველი ერთეულის საფინანსო ორგანოს  მიერ 
საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის შესაბამისად მომზადებულ ადგილობრივი თვითმმართველი 
ერთეულის ბიუჯეტის შემოსულობების, გადასახდელების, ნაშთის ცვლილებისა და მთლიანი სალდოს 
ჩვენებით წარმოდგენილ ანგარიშს და შეიმუშავებს შესაბამის რეკომენდაციებს და წინადადებებს; 

ვ) განიხილავს საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის შესაბამისად გამგებლის მიერ მომზადებულ 
ბიუჯეტის შესრულების კვარტალურ მიმოხილვას ნაზარდი ჯამით, რომელიც მოიცავს შემოსულობების, 
გადასახდელების (მათ შორის, სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრების), ნაშთის ცვლილებისა და 
მთლიანი სალდოს ფაქტობრივი მოცულობების შედარებას შესაბამისი პერიოდის გეგმურ 
მაჩვენებლებთან და საკრებულოს წარუდგენს შესაბამის დასკვნებს და რეკომენდაციებს; 

ზ)  შეიმუშავებს წინადადებებსა და დასკვნებს ადგილობრივი გადასახადებისა და მოსაკრებლების 
შემოღებისა და გაუქმების, მათზე შეღავათების დადგენის, ადგილობრივი გადასახადებისა და 
მოსაკრებლების განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ; 

თ) შეიმუშავებს წინადადებებსა და დასკვნებს ადგილობრივ ბიუჯეტში სარეზერვო ფონდის შექმნის 
და მისი განკარგვის წესების შესახებ, სამ თვეში ერთხელ საკრებულოს წარუდგენს ინფორმაციას 
სარეზერვო ფონდის გამოყენების შესახებ; 

ი) განიხილავს და საკრებულოს წარუდგენს დასკვნას თვითმმართველი ერთეულის მიერ სესხის ან 
გრანტის აღების და შესაბამისი ხელშეკრულების პროექტთან დაკავშირებით; 

კ) განიხილავს და საკრებულოს წარუდგენს დასკვნას საკრებულოს თავმჯდომარის წარდგინებაზე 
მუნიციპალური ინვესტირების მიმართულებების და მიზნობრივი პროგრამების საქმიანობის 
განსახორციელებლად საჭირო სახსრების განსაზღვრისა, აგრეთვე ერთობლივი პროექტების 
განხორციელების მიზნით სხვა თვითმმართველ ერთეულთან საბიუჯეტო სახსრების გაერთიანების 
შესახებ ხელშეკრულების პროექტის თაობაზე; 

ლ) განიხილავს და საკრებულოს წარუდგენს დასკვნას ადგილობრივი შესყიდვების გეგმის 
დამტკიცების შესახებ საკრებულოს თავმჯდომარის წარდგინებაზე;  

მ) განიხილავს და საკრებულოს წარუდგენს დასკვნას საკრებულოს თავმჯდომარისათვის თანხმობის 
მიცემაზე ისეთ გარიგების დადებაზე, რომლის ღირებულება აღემატება თვითმმართველი ერთეულის 
ბიუჯეტის 5%-ს; 

ნ) განიხილავს და საკრებულოს წარუდგენს დასკვნას საკრებულოს მიერ მისაღებ ნორმატიული 
პროექტების შესაძლო შედეგების საფინანსო–ეკონომიკური გაანგარიშების მართებულობის შესახებ; 

ო) განიხილავს ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსით დადგენილი აუდიტორული 
შემოწმების ანგარიშს და დასკვნას, აგრეთვე საკრებულოს თავმჯდომარის მიერ წარმოდგენილ 
ადგილობრივი ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშს;  

პ) განიხილავს გამგებლის წინადადებებს თვითმმართველი ერთეულის დამტკიცებულ ბიუჯეტში 
ცვლილებების შეუტანლად, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის შესაბამისად, მხარჯავი 
დაწესებულების საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლებსა და კოდებს შორის თანხების გადანაწილების 
თაობაზე და საკრებულოს თავმჯდომარეს წარუდგენს შესაბამის დასკვნებსა და რეკომენდაციებს; 

ჟ) ახორციელებს საკრებულოს რეგლამენტით და საკრებულოს დავალებით მისთვის მინიჭებულ სხვა 
უფლებამოსილებებს. 

2. ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების თანამდებობის პირები კომისიის მოთხოვნით 
ვალდებულნი არიან კომისიის მიერ დადგენილ ვადაში წარუდგინონ მას შესაბამისი დოკუმენტები, 
დასკვნები და სხვა მასალები, დაესწრონ კომისიის სხდომებს, პასუხი გასცენ სხდომაზე დასმულ 
შეკითხვებზე და წარმოადგინონ გაწეული საქმიანობის ანგარიში. 

 
მუხლი 3. კომისიის თავმჯდომარე 
1. კომისიის თავმჯდომარის თანამდებობაზე არჩევა და გადარჩევა ხდება საქართველოს ორგანული 

კანონით „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსისითა“ და საკრებულოს რეგლამენტით 
დადგენილი წესით. 

2. კომისიის თავმჯდომარე: 
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ა) იწვევს და წარმართავს კომისიის სხდომას;  
ბ) ადგენს, კომისიის სხდომაზე განიხილავს და საკრებულოს დასამტკიცებლად წარუდგენს კომისიის 

დებულებას; 
გ) არის კომისიის წარმომადგენელი, გამოდის კომისიის სახელით საკრებულოში და მის ფარგლებს 

გარეთ; 
დ) ანაწილებს ფუნქციებს კომისიის წევრებს შორის; 
ე) ამ დებულების შესაბამისად ქმნის კომისიის სამუშაო ჯგუფებს; 
ვ) ადგენს და საკრებულოს ბიუროს დასამტკიცებლად წარუდგენს კომისიის სამუშაო გეგმებს; 

უზრუნველყოფს სამუშაო გეგმით გათვალისწინებულ ღონისძიებათა განხორციელებას; 
ზ) აძლევს დავალებებს კომისიის წევრებს; 
თ) კომისიის სხდომაში მონაწილეობისათვის იწვევს ადგილობრივი თვითმმართველობის და 

სახელმწიფო ორგანოების წარმომადგენლებს, ექსპერტებსა და სპეციალისტებს; 
ი) საკრებულოს ბიუროს მიერ დადგენილი კვოტის ფარგლებში კომისიაში სამუშაოდ იწვევს ექსპერტ-

სპეციალისტებს და წარუდგენს მათ კანდიდატურებს საკრებულოს თავმჯდომარეს შრომითი 
ხელშეკრულების გასაფორმებლად; 

კ) ნიშნავს კომისიის საკონსულტაციო საბჭოს შემადგენლობას; 
ლ) აკონტროლებს კომისიის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებათა შესრულებას; 
მ) საკრებულოს წარუდგენს წლიურ ანგარიშს კომისიის მიერ გაწეული საქმიანობის შესახებ; 
ნ) ხელს აწერს კომისიის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებს, დასკვნებს, რეკომენდაციებს და 

კომისიის სხდომის ოქმებს; 
ო) ახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობით, საკრებულოს რეგლამენტით და კომისიის 

დებულებით მისთვის მინიჭებულ სხვა უფლებამოსილებებს. 
3. კომისიის თავმჯდომარის არყოფნის, აგრეთვე კომისიის თავმჯდომარის გადადგომის, გადაყენების, 

მის მიერ უფლებამოსილების განხორციელების შეუძლებლობის ან მისი, როგორც საკრებულოს წევრის 
უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შემთხვევაში, კომისიის თავმჯდომარის დავალებით კომისიის 
ერთ–ერთი წევრი ასრულებს კომისიის თავმჯდომარის მოვალეობას. ამ საკითხზე კომისიის 
თავმჯდომარის დავალების არ არსებობის შემთხვევაში, კომისიის თავმჯდომარის უფლება-
მოვალეობებს ასრულებს კომისიის უხუცესი წევრი. 

 
 მუხლი 4. კომისიის სამუშაო ჯგუფები 
1. კომისიის უფლებამოსილებათა ფუნქციური დაჯგუფების მიხედვით კომისიის წევრებისაგან 

იქმნება  კომისიის სამუშაო ჯგუფები. 
2. კომისიის წევრთა გადანაწილებას სამუშაო ჯგუფებში კომისიის წევრთა სურვილის 

გათვალისწინებით ახდენს კომისიის თავმჯდომარე. კომისიის წევრი შეიძლება იყოს კომისიის 
რამოდენიმე სამუშაო ჯგუფის წევრი. 

3. სამუშაო ჯგუფის ფუნქციაა თავის უფლებამოსილების ფარგლებში განიხილოს და მოამზადოს 
კომისიის სხდომაზე განსახილველი საკითხები. 

 

მუხლი 5. კომისიის საკონსულტაციო საბჭო 
1. კომისიის საკონსულტაციო საბჭო იქმნება შესაბამისი დარგის კომპეტენტური, სათანადო 

გამოცდილების მქონე, მოწვეული ექსპერტ-კონსულტანტების, ასევე არასამეწარმეო (არაკომერციული) 
იურიდიული პირების წარმომადგენლებისაგან. 

2. კომისიის საბჭოს პერსონალურ შემადგენლობას მოწვეულ პირებთან შეთანხმებით განსაზღვრავს 
კომისიის თავმჯდომარე. 

3. საკონსულტაციო საბჭო კომისიის თავმჯდომარის წინადადებით წინასწარ განიხილავს კომისიის 
სხდომაზე განსახილველ საკითხებს შეიმუშავებს შესაბამის რეკომენდაციებს და წინადადებებს. 
განიხილავს კომისიის გამგებლობას მიკუთვნებულ სფეროში არსებულ პრობლემებს და მათ 
გადაწყვეტის შესაძლო გზებს. 
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მუხლი 6. კომისიის საქმიანობის უზრუნველყოფა 
1. კომისიის, კომისიის სამუშაო ჯგუფის და კომისიის საკონსულტაციო საბჭოს ორგანიზაციულ-

ტექნიკურ მომსახურებას და საქმისწარმოებას უზრუნველყოფს საკრებულოს აპარატი. 
2. კონკრეტული საკითხების დასამუშავებლად, საკრებულოს ბიუროს მიერ განსაზღვრული კვოტების 

ფარგლებში, კომისიის თავმჯდომარის წინადადებით, საკრებულოს თავმჯდომარე არა უმეტეს 6 თვის 
ვადით, შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე კომისიაში სამუშაოდ იწვევს ექსპერტ-კონსულტატებს. 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილება N10 

2014 წლის 16 ივლისი 

ქ. ხობი 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის 
კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ 

 
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსისა“ და 

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად ხობის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულო ადგენს: 

1. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის 
უფლებათა დაცვის კომისიის დებულება თანახმად დანართისა. 

2. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა 
კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2006 წლის 6 
დეკემბრის N6 დადგენილება. 

3. დადგენილება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე. 
 
 
 
 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                  ედიშერ ჯობავა 
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დანართი 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2014 წლის 16 ივლისის N10 დადგენილებისა 
 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის 
კომისიის დებულება 

 
ეს დებულება, საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის" და 

საკრებულოს რეგლამენტის შესაბამისად განსაზღვრავს ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის უფლებამოსილებას, სტრუქტურას 
და თანამდებობის პირთა უფლება–მოვალეობებს. 

 
მუხლი 1. კომისიის სტატუსი 
1. ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის 

კომისია (შემდგომში - „კომისია“) წარმოადგენს საკრებულოს მუდმივმოქმედ ორგანოს, რომელიც 
უზრუნველყოფს ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსით, საკრებულოს რეგლამენტით და ამ 
დებულებით განსაზღვრულ უფლებამოსილებათა განხორციელებას. 

2. კომისია იქმნება ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის 28-ე მუხლის,  საკრებულოს 
რეგლამენტით და ამ დებულებით დადგენილი წესით. 

3. კომისია იქმნება ამ დებულებით დადგენილი საკითხების საკრებულოში წინასწარი მომზადების, 
გადაწყვეტილებათა შესრულებისათვის ხელის შეწყობის, გამგეობის და მისი სტრუქტურული 
ერთეულების, აგრეთვე შესაბამისი მიმართულებით მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული 
იურიდიული პირების  კონტროლის მიზნით. 

4. კომისიის საქმიანობის წესი ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის 28–ე მუხლის მე–3 
პუნქტის შესაბამისად განისაზღვრება საკრებულოს რეგლამენტით.  

 
მუხლი 2. კომისიის უფლებამოსილება 
1. კომისია:  
ა)  ახორციელებს საკრებულოში განსახილველი სამართლებრივი აქტების, პროექტების წინასწარ 

იურიდიულ ექსპერტიზას, ამზადებს დასკვნებს პროექტებზე; 
ბ) საკონსულტაციო-სამართლებრივ დახმარებას უწევს საკრებულოს თანამდებობის პირებს; 
გ) ახორციელებს კონტროლს თვითმმართველი ერთეულის სამსახურების მიერ მიღებული 

სამართლებრივი აქტების კანონიერებაზე; 
დ)  განიხილავს შემოსულ განცხადებებსა და წინადადებებს ადამიანის უფლებების დაცვის სფეროში; 
ე)  საკრებულოს წარუდგენს დასკვნებს და რეკომენდაციებს ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში 

არსებულ საკითხებთან დაკავშირებით; 
ვ) განიხილავს და საკრებულოს წარუდგენს წინადადებებს საკრებულოს მიერ მისაღებ ისეთ 

საკითხეზე, როგორიცაა გარე ვაჭრობის, ბაზრებისა და ბაზრობების რეგულირების წესების, ბაზრებისა 
და ბაზრობებისათვის ადგილების გამოყოფის და ორგანიზების წესებისა და გარე რეკლამის განთავსების 
მარეგულირებელი ნორმების დადგენასთან დაკავშირებით; 
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ზ) განიხილავს თვითმმართველი ერთეულის ინფორმატიზაციის კონცეფციისა და პროგრამის და 
თვითმმართველი ერთეულის ვებგვერდის დებულების პროექტებს და საკრებულოს წარუდგენს 
შესაბამის დასკვნებს; 

თ) განიხილავს და საკრებულოს წარუდგენს წინადადებებს თვითმმართველ ერთეულში 
საინფორმაციო სისტემის, ქსელის, ბაზების, მონაცემთა ბანკების გამოყენების წესების დადგენასთან 
დაკავშირებით; 

ი) განიხილავს და საკრებულოს წარუდგენს დასკვნებს კერძო სამართლის იურიდიული პირების 
შექმნის, რეორგანიზაციისა და ლიკვიდაციის შესახებ;  

კ) ახორციელებს საკრებულოს კანონმდებლობითა და საკრებულოს დებულებით განსაზღვრულ სხვა  
უფლებამოსილებას.   

 
2. ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების თანამდებობის პირები კომისიის მოთხოვნით 

ვალდებულნი არიან კომისიის მიერ დადგენილ ვადაში წარუდგინონ მას შესაბამისი დოკუმენტები, 
დასკვნები და სხვა მასალები, დაესწრონ კომისიის სხდომებს, პასუხი გასცენ სხდომაზე დასმულ 
შეკითხვებზე და წარმოადგინონ გაწეული საქმიანობის ანგარიში. 

 
მუხლი 3. კომისიის თავმჯდომარე 
1. კომისიის თავმჯდომარის თანამდებობაზე არჩევა და გადარჩევა ხდება საქართველოს ორგანული 

კანონით „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსისითა“ და საკრებულოს რეგლამენტით 
დადგენილი წესით. 

2. კომისიის თავმჯდომარე: 
ა) იწვევს და წარმართავს კომისიის სხდომას;  
ბ) ადგენს, კომისიის სხდომაზე განიხილავს და საკრებულოს დასამტკიცებლად წარუდგენს კომისიის 

დებულებას; 
გ) არის კომისიის წარმომადგენელი, გამოდის კომისიის სახელით საკრებულოში და მის ფარგლებს 

გარეთ; 
დ) ანაწილებს ფუნქციებს კომისიის წევრებს შორის; 
ე) ამ დებულების შესაბამისად ქმნის კომისიის სამუშაო ჯგუფებს; 
ვ) ადგენს და საკრებულოს ბიუროს დასამტკიცებლად წარუდგენს კომისიის სამუშაო გეგმებს; 

უზრუნველყოფს სამუშაო გეგმით გათვალისწინებულ ღონისძიებათა განხორციელებას; 
ზ) აძლევს დავალებებს კომისიის წევრებს; 
თ) კომისიის სხდომაში მონაწილეობისათვის იწვევს ადგილობრივი თვითმმართველობის და 

სახელმწიფო ორგანოების წარმომადგენლებს, ექსპერტებსა და სპეციალისტებს; 
ი) საკრებულოს ბიუროს მიერ დადგენილი კვოტის ფარგლებში კომისიაში სამუშაოდ იწვევს ექსპერტ-

სპეციალისტებს და წარუდგენს მათ კანდიდატურებს საკრებულოს თავმჯდომარეს შრომითი 
ხელშეკრულების გასაფორმებლად; 

კ) ნიშნავს კომისიის საკონსულტაციო საბჭოს შემადგენლობას; 
ლ) აკონტროლებს კომისიის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებათა შესრულებას; 
მ) საკრებულოს წარუდგენს წლიურ ანგარიშს კომისიის მიერ გაწეული საქმიანობის შესახებ; 
ნ) ხელს აწერს კომისიის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებს, დასკვნებს, რეკომენდაციებს და 

კომისიის სხდომის ოქმებს; 
ო) ახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობით, საკრებულოს რეგლამენტით და კომისიის 

დებულებით მისთვის მინიჭებულ სხვა უფლებამოსილებებს. 
3. კომისიის თავმჯდომარის არყოფნის, აგრეთვე კომისიის თავმჯდომარის გადადგომის, გადაყენების, 

მის მიერ უფლებამოსილების განხორციელების შეუძლებლობის ან მისი, როგორც საკრებულოს წევრის 
უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შემთხვევაში, კომისიის თავმჯდომარის დავალებით კომისიის 
ერთ–ერთი წევრი ასრულებს კომისიის თავმჯდომარის მოვალეობას. ამ საკითხზე კომისიის 
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თავმჯდომარის დავალების არ არსებობის შემთხვევაში, კომისიის თავმჯდომარის უფლება-
მოვალეობებს ასრულებს კომისიის უხუცესი წევრი. 

 
 მუხლი 4. კომისიის სამუშაო ჯგუფები 
1. კომისიის უფლებამოსილებათა ფუნქციური დაჯგუფების მიხედვით კომისიის წევრებისაგან 

იქმნება  კომისიის სამუშაო ჯგუფები. 
2. კომისიის წევრთა გადანაწილებას სამუშაო ჯგუფებში კომისიის წევრთა სურვილის 

გათვალისწინებით ახდენს კომისიის თავმჯდომარე. კომისიის წევრი შეიძლება იყოს კომისიის 
რამოდენიმე სამუშაო ჯგუფის წევრი. 

3. სამუშაო ჯგუფის ფუნქციაა თავის უფლებამოსილების ფარგლებში განიხილოს და მოამზადოს 
კომისიის სხდომაზე განსახილველი საკითხები. 

 
 
 
 

მუხლი 5. კომისიის საკონსულტაციო საბჭო 
1. კომისიის საკონსულტაციო საბჭო იქმნება შესაბამისი დარგის კომპეტენტური, სათანადო 

გამოცდილების მქონე, მოწვეული ექსპერტ-კონსულტანტების, ასევე არასამეწარმეო (არაკომერციული) 
იურიდიული პირების წარმომადგენლებისაგან. 

2. კომისიის საბჭოს პერსონალურ შემადგენლობას მოწვეულ პირებთან შეთანხმებით განსაზღვრავს 
კომისიის თავმჯდომარე. 

3. საკონსულტაციო საბჭო კომისიის თავმჯდომარის წინადადებით წინასწარ განიხილავს კომისიის 
სხდომაზე განსახილველ საკითხებს შეიმუშავებს შესაბამის რეკომენდაციებს და წინადადებებს. 
განიხილავს კომისიის გამგებლობას მიკუთვნებულ სფეროში არსებულ პრობლემებს და მათ 
გადაწყვეტის შესაძლო გზებს. 

 
მუხლი 6. კომისიის საქმიანობის უზრუნველყოფა 
1. კომისიის, კომისიის სამუშაო ჯგუფის და კომისიის საკონსულტაციო საბჭოს ორგანიზაციულ-

ტექნიკურ მომსახურებას და საქმისწარმოებას უზრუნველყოფს საკრებულოს აპარატი. 
2. კონკრეტული საკითხების დასამუშავებლად, საკრებულოს ბიუროს მიერ განსაზღვრული კვოტების 

ფარგლებში, კომისიის თავმჯდომარის წინადადებით, საკრებულოს თავმჯდომარე არა უმეტეს 6 თვის 
ვადით, შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე კომისიაში სამუშაოდ იწვევს ექსპერტ-კონსულტატებს. 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა კომისიის 
 დებულების დამტკიცების შესახებ 

 
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსისა“ და 

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად ხობის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულო ადგენს: 

1. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა კომისიის დებულება 
თანახმად დანართისა. 

2. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა 
კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2006 წლის 6 
დეკემბრის N8 დადგენილება. 

3. დადგენილება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე. 
 
 
 
 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                  ედიშერ ჯობავა 
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დანართი 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2014 წლის 16 ივლისის N11 დადგენილებისა 
 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს სოციალურ საკითხთა 
კომისიის დებულება 

 
ეს დებულება, საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის" და 

საკრებულოს რეგლამენტის შესაბამისად განსაზღვრავს ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
სოციალურ საკითხთა კომისიის უფლებამოსილებას, სტრუქტურას და თანამდებობის პირთა უფლება–
მოვალეობებს. 

 
მუხლი 1. კომისიის სტატუსი 
1. ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა კომისია (შემდგომში - „კომისია“) 

წარმოადგენს საკრებულოს მუდმივმოქმედ ორგანოს, რომელიც უზრუნველყოფს ადგილობრივი 
თვითმმართველობის კოდექსით, საკრებულოს რეგლამენტით და ამ დებულებით განსაზღვრულ 
უფლებამოსილებათა განხორციელებას. 

2. კომისია იქმნება ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის 28-ე მუხლის,  საკრებულოს 
რეგლამენტით და ამ დებულებით დადგენილი წესით. 

3. კომისია იქმნება ამ დებულებით დადგენილი საკითხების საკრებულოში წინასწარი მომზადების, 
გადაწყვეტილებათა შესრულებისათვის ხელის შეწყობის, გამგეობის და მისი სტრუქტურული 
ერთეულების, აგრეთვე შესაბამისი მიმართულებით მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული 
იურიდიული პირების  კონტროლის მიზნით. 

4. კომისიის საქმიანობის წესი ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის 28–ე მუხლის მე–3 
პუნქტის შესაბამისად განისაზღვრება საკრებულოს რეგლამენტით.  

 
მუხლი 2. კომისიის უფლებამოსილება 
1. კომისია განიხილავს და საკრებულოს წარუდგენს წინადადებებს, რეკომენდაციებს და დასკვნებს: 
ა) განათლების, კულტურის და სპორტის განვითარების მუნიციპალურ პროგრამათა პროექტების 

შესახებ; 
ბ) სკოლამდელი და სკოლისგარეშე სააღმზრდელო დაწესებულებების არასამეწარმეო 

(არაკომერციულ) იურიდიული პირის ფორმით შექმნისა და მათი ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული 
საკითხების შესახებ; 

გ) ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების, მუზეუმების, თეატრების, გამოფენების, 
სპორტულ-გამაჯანსაღებელი ობიექტების საქმიანობის ხელშემწყობი მუნიციპალურ პროგრამათა 
პროექტების შესახებ; 

დ) ჯანმრთელობის დაცვისა და სანიტარულ-ეპიდემოლოგიურ მომსახურების მუნიციპალურ 
პროგრამათა პროექტების შესახებ; 

ე) მოსახლეობის შრომითი მოწყობისა და დასაქმების ხელშემწყობი მუნიციპალურ პროგრამათა 
პროექტების შესახებ; 

ვ) თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიდან მოსახლეობის დამატებითი სოციალური მომსახურების 
სახეების დაფინანსების შესახებ; 

ზ) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალურ-საყოფაცხოვრებო მომსახურების 
პირობების დადგენის შესახებ. 

თ) კანონმდებლობით დადგენილი წესით, უსახლკარო პირების თავშესაფრით უზრუნველყოფის 
მიზნით გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ. 
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ი) ახორციელებს საკრებულოს რეგლამენტით და საკრებულოს დავალებით მისთვის მინიჭებულ სხვა 
უფლებამოსილებებს. 

2. ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების თანამდებობის პირები კომისიის მოთხოვნით 
ვალდებულნი არიან კომისიის მიერ დადგენილ ვადაში წარუდგინონ მას შესაბამისი დოკუმენტები, 
დასკვნები და სხვა მასალები, დაესწრონ კომისიის სხდომებს, პასუხი გასცენ სხდომაზე დასმულ 
შეკითხვებზე და წარმოადგინონ გაწეული საქმიანობის ანგარიში. 

 
მუხლი 3. კომისიის თავმჯდომარე 
1. კომისიის თავმჯდომარის თანამდებობაზე არჩევა და გადარჩევა ხდება საქართველოს ორგანული 

კანონით „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსისითა“ და საკრებულოს რეგლამენტით 
დადგენილი წესით. 

2. კომისიის თავმჯდომარე: 
ა) იწვევს და წარმართავს კომისიის სხდომას;  
ბ) ადგენს, კომისიის სხდომაზე განიხილავს და საკრებულოს დასამტკიცებლად წარუდგენს კომისიის 

დებულებას; 
გ) არის კომისიის წარმომადგენელი, გამოდის კომისიის სახელით საკრებულოში და მის ფარგლებს 

გარეთ; 
დ) ანაწილებს ფუნქციებს კომისიის წევრებს შორის; 
ე) ამ დებულების შესაბამისად ქმნის კომისიის სამუშაო ჯგუფებს; 
ვ) ადგენს და საკრებულოს ბიუროს დასამტკიცებლად წარუდგენს კომისიის სამუშაო გეგმებს; 

უზრუნველყოფს სამუშაო გეგმით გათვალისწინებულ ღონისძიებათა განხორციელებას; 
ზ) აძლევს დავალებებს კომისიის წევრებს; 
თ) კომისიის სხდომაში მონაწილეობისათვის იწვევს ადგილობრივი თვითმმართველობის და 

სახელმწიფო ორგანოების წარმომადგენლებს, ექსპერტებსა და სპეციალისტებს; 
ი) საკრებულოს ბიუროს მიერ დადგენილი კვოტის ფარგლებში კომისიაში სამუშაოდ იწვევს ექსპერტ-

სპეციალისტებს და წარუდგენს მათ კანდიდატურებს საკრებულოს თავმჯდომარეს შრომითი 
ხელშეკრულების გასაფორმებლად; 

კ) ნიშნავს კომისიის საკონსულტაციო საბჭოს შემადგენლობას; 
ლ) აკონტროლებს კომისიის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებათა შესრულებას; 
მ) საკრებულოს წარუდგენს წლიურ ანგარიშს კომისიის მიერ გაწეული საქმიანობის შესახებ; 
ნ) ხელს აწერს კომისიის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებს, დასკვნებს, რეკომენდაციებს და 

კომისიის სხდომის ოქმებს; 
ო) ახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობით, საკრებულოს რეგლამენტით და კომისიის 

დებულებით მისთვის მინიჭებულ სხვა უფლებამოსილებებს. 
3. კომისიის თავმჯდომარის არყოფნის, აგრეთვე კომისიის თავმჯდომარის გადადგომის, გადაყენების, 

მის მიერ უფლებამოსილების განხორციელების შეუძლებლობის ან მისი, როგორც საკრებულოს წევრის 
უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შემთხვევაში, კომისიის თავმჯდომარის დავალებით კომისიის 
ერთ–ერთი წევრი ასრულებს კომისიის თავმჯდომარის მოვალეობას. ამ საკითხზე კომისიის 
თავმჯდომარის დავალების არ არსებობის შემთხვევაში, კომისიის თავმჯდომარის უფლება-
მოვალეობებს ასრულებს კომისიის უხუცესი წევრი. 

 
 მუხლი 4. კომისიის სამუშაო ჯგუფები 
1. კომისიის უფლებამოსილებათა ფუნქციური დაჯგუფების მიხედვით კომისიის წევრებისაგან 

იქმნება  კომისიის სამუშაო ჯგუფები. 
2. კომისიის წევრთა გადანაწილებას სამუშაო ჯგუფებში კომისიის წევრთა სურვილის 

გათვალისწინებით ახდენს კომისიის თავმჯდომარე. კომისიის წევრი შეიძლება იყოს კომისიის 
რამოდენიმე სამუშაო ჯგუფის წევრი. 
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3. სამუშაო ჯგუფის ფუნქციაა თავის უფლებამოსილების ფარგლებში განიხილოს და მოამზადოს 
კომისიის სხდომაზე განსახილველი საკითხები. 

 

მუხლი 5. კომისიის საკონსულტაციო საბჭო 
1. კომისიის საკონსულტაციო საბჭო იქმნება შესაბამისი დარგის კომპეტენტური, სათანადო 

გამოცდილების მქონე, მოწვეული ექსპერტ-კონსულტანტების, ასევე არასამეწარმეო (არაკომერციული) 
იურიდიული პირების წარმომადგენლებისაგან. 

2. კომისიის საბჭოს პერსონალურ შემადგენლობას მოწვეულ პირებთან შეთანხმებით განსაზღვრავს 
კომისიის თავმჯდომარე. 

3. საკონსულტაციო საბჭო კომისიის თავმჯდომარის წინადადებით წინასწარ განიხილავს კომისიის 
სხდომაზე განსახილველ საკითხებს შეიმუშავებს შესაბამის რეკომენდაციებს და წინადადებებს. 
განიხილავს კომისიის გამგებლობას მიკუთვნებულ სფეროში არსებულ პრობლემებს და მათ 
გადაწყვეტის შესაძლო გზებს. 

 
მუხლი 6. კომისიის საქმიანობის უზრუნველყოფა 
1. კომისიის, კომისიის სამუშაო ჯგუფის და კომისიის საკონსულტაციო საბჭოს ორგანიზაციულ-

ტექნიკურ მომსახურებას და საქმისწარმოებას უზრუნველყოფს საკრებულოს აპარატი. 
2. კონკრეტული საკითხების დასამუშავებლად, საკრებულოს ბიუროს მიერ განსაზღვრული კვოტების 

ფარგლებში, კომისიის თავმჯდომარის წინადადებით, საკრებულოს თავმჯდომარე არა უმეტეს 6 თვის 
ვადით, შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე კომისიაში სამუშაოდ იწვევს ექსპერტ-კონსულტატებს. 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილება N12 

2014 წლის 16 ივლისი 

ქ. ხობი 

 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკური განვითარების საკითხთა კომისიის 

 დებულების დამტკიცების შესახებ 
 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსისა“ და 
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად ხობის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულო ადგენს: 

1. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკური განვითარების საკითხთა 
კომისიის დებულება თანახმად დანართისა. 

2. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკური 
განვითარების საკითხთა კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს 2006 წლის 6 დეკემბრის N9 დადგენილება. 

3. დადგენილება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე. 
 
 
 
 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                  ედიშერ ჯობავა 
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დანართი 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2014 წლის 16 ივლისის N12 დადგენილებისა 
 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს ეკონომიკური განვითარების საკითხთა  
კომისიის დებულება 

 
ეს დებულება, საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის" და 

საკრებულოს რეგლამენტის შესაბამისად განსაზღვრავს ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
ეკონომიკური განვითარების საკითხთა კომისიის უფლებამოსილებას, სტრუქტურას და თანამდებობის 
პირთა უფლება–მოვალეობებს. 

 
მუხლი 1. კომისიის სტატუსი 
1. ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკური განვითარების საკითხთა კომისია 

(შემდგომში - „კომისია“) წარმოადგენს საკრებულოს მუდმივმოქმედ ორგანოს, რომელიც 
უზრუნველყოფს ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსით, საკრებულოს რეგლამენტით და ამ 
დებულებით განსაზღვრულ უფლებამოსილებათა განხორციელებას. 

2. კომისია იქმნება ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის 28-ე მუხლის,  საკრებულოს 
რეგლამენტით და ამ დებულებით დადგენილი წესით. 

3. კომისია იქმნება ამ დებულებით დადგენილი საკითხების საკრებულოში წინასწარი მომზადების, 
გადაწყვეტილებათა შესრულებისათვის ხელის შეწყობის, გამგეობის და მისი სტრუქტურული 
ერთეულების, აგრეთვე შესაბამისი მიმართულებით მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული 
იურიდიული პირების  კონტროლის მიზნით. 

4. კომისიის საქმიანობის წესი ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის 28–ე მუხლის მე–3 
პუნქტის შესაბამისად განისაზღვრება საკრებულოს რეგლამენტით.  

 
მუხლი 2. კომისიის უფლებამოსილება 
1. კომისია: 
ა) განიხილავს და საკრებულოს წარუდგენს წინადადებებსა და დასკვნებს  თვითმმართველი 

ერთეულის სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვისა და თვითმმართველი ერთეულის სივრცით-
ტერიტორიული დაგეგმვის ნორმებისა და წესების განსაზღვრის, თვითმმართველი ერთეულის 
ტერიტორიის ზონებად (ისტორიულ-კულტურულ, გამწვანების, დასვენების, სამრეწველო, სავაჭრო, 
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების და სხვა სპეციალური ზონების)  დაყოფის, მათი საზღვრების 
დადგენისა და შეცვლის შესახებ; 

ბ) განიხილავს თვითმმართველი ერთეულის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმისა და 
განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტებს და საკრებულოს წარუდგენს შესაბამის დასკვნებს; 

გ) განიხილავს და საკრებულოს წარუდგენს წინადადებებს დასახლებათა ტერიტორიების 
გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების დამტკიცების შესახებ; 

დ) განიხილავს თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიის კეთილმოწყობისა და საინჟინრო 
ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამათა პროექტებს და საკრებულოს წარუდგენს შესაბამის 
დასკვნებს; 

ე) განიხილავს და საკრებულოს წარუდგენს წინადადებებს თვითმმართველი ერთეულის 
დასახლებებში ქუჩების, მოედნების სახელდებისა და ნუმერაცის შესახებ; 

ვ) განიხილავს და საკრებულოს წარუდგენს წინადადებებს თვითმმართველ ერთეულში 
ადმინისტრაციული ერთეულების შექმნის, გაუქმების, მათი საზღვრების დადგენისა და შეცვლის 
შესახებ; 
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ზ) განიხილავს ადგილობრივი გზების შენახვისა და განვითარების პროგრამების და გეგმების 
პროექტებს საკრებულოს წარუდგენს შესაბამის დასკვნებს; 

თ) განიხილავს და საკრებულოს წარუდგენს წინადადებებს მუნიციპალური ტრანსპორტით 
მომსახურებისა და ადგილობრივი გადაზიდვების წესების, ტრანსპორტის მარშრუტებისა და გრაფიკების 
განსაზღვრის, ადგილობრივი სამგზავრო გადაყვანის, ავტომანქანის პარკირების მარეგულირებელი 
ნორმების დადგენის შესახებ; 

ი) განიხილავს სატრანსპორტო სისტემის განვითარების ადგილობრივ პროგრამების პროექტებს და 
საკრებულოს წარუდგენს დასკვნას ამ პროგრამების დამტკიცებასთან დაკავშირებით; 

კ) განიხილავს და საკრებულოს წარუდგენს წინადადებებს თვითმმართველი ერთეულის 
ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებისა და საგზაო მოძრაობის 
დაგეგმარების შესახებ; 

ლ) განიხილავს და საკრებულოს წარუდგენს წინადადებებს გარე განათების, წყალმომარაგების (მათ 
შორის ტექნიკური) და წყალანირების უზრუნველყოფის, ადგილობრივი მნიშვნელობის სამელიორაციო 
სისტემის განვითარების სამუშაოთა წარმოების დაგეგმვასთან დაკავშირებით;  

მ) განიხილავს და საკრებულოს წარუდგენს დასკვნებს თვითმმართველი ერთეულის ქონების 
ფლობის, განკარგვისა და ქონებით სარგებლობის წესების დადგენის შესახებ; 

ნ) განიხილავს და საკრებულოს წარუდგენს დასკვნებს თვითმმართველი ერთეულის ქონების შეძენის, 
ფლობის, სარგებლობისა და განკარგვის შესახებ; 

ო) განიხილავს და საკრებულოს წარუდგენს დასკვნებს თვითმმართველი ერთეულის ქონების 
საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხის პროექტის დამტკიცების; თვითმმართველი ერთეულის ქონების 
განკერძოების პროგრამების და ამ პროგრამების შესრულების ანგარიშის დამტკიცების შესახებ; 

პ) თვითმმართველი ერთეულის ქონების საპრივატიზებო საწყისი ფასისა და სარგებლობის ქირის 
ოდენობის დადგენის; თვითმმართველი ერთეულის ქონების აუქციონით ფორმის პრივატიზებისას 
აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმის ტიპიური ფორმის დადგენის შესახებ; 

ჟ) თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული მიწით სარგებლობის წესების დადგენის 
შესახებ; 

რ) ბუნებრივი რესურსების დაცვისა და განვითარების პროგრამების პროექტების დამტკიცების 
შესახებ; 

ს) ადგილობრივი მნიშვნელობის ტყის და ადგილობრივი მნიშვნელობის წყლის რესურსების მართვის 
წესების დადგენის შესახებ; 

ტ) თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებულ კომუნალური მეურნეობის მართვის წესების 
დამტკიცების შესახებ; 

უ) ახორციელებს საკრებულოს რეგლამენტით და საკრებულოს დავალებით მისთვის მინიჭებულ სხვა 
უფლებამოსილებებს. 

2. ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების თანამდებობის პირები კომისიის მოთხოვნით 
ვალდებულნი არიან კომისიის მიერ დადგენილ ვადაში წარუდგინონ მას შესაბამისი დოკუმენტები, 
დასკვნები და სხვა მასალები, დაესწრონ კომისიის სხდომებს, პასუხი გასცენ სხდომაზე დასმულ 
შეკითხვებზე და წარმოადგინონ გაწეული საქმიანობის ანგარიში. 

 
მუხლი 3. კომისიის თავმჯდომარე 
1. კომისიის თავმჯდომარის თანამდებობაზე არჩევა და გადარჩევა ხდება საქართველოს ორგანული 

კანონით „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსისითა“ და საკრებულოს რეგლამენტით 
დადგენილი წესით. 

2. კომისიის თავმჯდომარე: 
ა) იწვევს და წარმართავს კომისიის სხდომას;  
ბ) ადგენს, კომისიის სხდომაზე განიხილავს და საკრებულოს დასამტკიცებლად წარუდგენს კომისიის 

დებულებას; 
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გ) არის კომისიის წარმომადგენელი, გამოდის კომისიის სახელით საკრებულოში და მის ფარგლებს 
გარეთ; 

დ) ანაწილებს ფუნქციებს კომისიის წევრებს შორის; 
ე) ამ დებულების შესაბამისად ქმნის კომისიის სამუშაო ჯგუფებს; 
ვ) ადგენს და საკრებულოს ბიუროს დასამტკიცებლად წარუდგენს კომისიის სამუშაო გეგმებს; 

უზრუნველყოფს სამუშაო გეგმით გათვალისწინებულ ღონისძიებათა განხორციელებას; 
ზ) აძლევს დავალებებს კომისიის წევრებს; 
თ) კომისიის სხდომაში მონაწილეობისათვის იწვევს ადგილობრივი თვითმმართველობის და 

სახელმწიფო ორგანოების წარმომადგენლებს, ექსპერტებსა და სპეციალისტებს; 
ი) საკრებულოს ბიუროს მიერ დადგენილი კვოტის ფარგლებში კომისიაში სამუშაოდ იწვევს ექსპერტ-

სპეციალისტებს და წარუდგენს მათ კანდიდატურებს საკრებულოს თავმჯდომარეს შრომითი 
ხელშეკრულების გასაფორმებლად; 

კ) ნიშნავს კომისიის საკონსულტაციო საბჭოს შემადგენლობას; 
ლ) აკონტროლებს კომისიის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებათა შესრულებას; 
მ) საკრებულოს წარუდგენს წლიურ ანგარიშს კომისიის მიერ გაწეული საქმიანობის შესახებ; 
ნ) ხელს აწერს კომისიის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებს, დასკვნებს, რეკომენდაციებს და 

კომისიის სხდომის ოქმებს; 
ო) ახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობით, საკრებულოს რეგლამენტით და კომისიის 

დებულებით მისთვის მინიჭებულ სხვა უფლებამოსილებებს. 
3. კომისიის თავმჯდომარის არყოფნის, აგრეთვე კომისიის თავმჯდომარის გადადგომის, გადაყენების, 

მის მიერ უფლებამოსილების განხორციელების შეუძლებლობის ან მისი, როგორც საკრებულოს წევრის 
უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შემთხვევაში, კომისიის თავმჯდომარის დავალებით კომისიის 
ერთ–ერთი წევრი ასრულებს კომისიის თავმჯდომარის მოვალეობას. ამ საკითხზე კომისიის 
თავმჯდომარის დავალების არ არსებობის შემთხვევაში, კომისიის თავმჯდომარის უფლება-
მოვალეობებს ასრულებს კომისიის უხუცესი წევრი. 

 
 მუხლი 4. კომისიის სამუშაო ჯგუფები 
1. კომისიის უფლებამოსილებათა ფუნქციური დაჯგუფების მიხედვით კომისიის წევრებისაგან 

იქმნება  კომისიის სამუშაო ჯგუფები. 
2. კომისიის წევრთა გადანაწილებას სამუშაო ჯგუფებში კომისიის წევრთა სურვილის 

გათვალისწინებით ახდენს კომისიის თავმჯდომარე. კომისიის წევრი შეიძლება იყოს კომისიის 
რამოდენიმე სამუშაო ჯგუფის წევრი. 

3. სამუშაო ჯგუფის ფუნქციაა თავის უფლებამოსილების ფარგლებში განიხილოს და მოამზადოს 
კომისიის სხდომაზე განსახილველი საკითხები. 

 

მუხლი 5. კომისიის საკონსულტაციო საბჭო 
1. კომისიის საკონსულტაციო საბჭო იქმნება შესაბამისი დარგის კომპეტენტური, სათანადო 

გამოცდილების მქონე, მოწვეული ექსპერტ-კონსულტანტების, ასევე არასამეწარმეო (არაკომერციული) 
იურიდიული პირების წარმომადგენლებისაგან. 

2. კომისიის საბჭოს პერსონალურ შემადგენლობას მოწვეულ პირებთან შეთანხმებით განსაზღვრავს 
კომისიის თავმჯდომარე. 

3. საკონსულტაციო საბჭო კომისიის თავმჯდომარის წინადადებით წინასწარ განიხილავს კომისიის 
სხდომაზე განსახილველ საკითხებს შეიმუშავებს შესაბამის რეკომენდაციებს და წინადადებებს. 
განიხილავს კომისიის გამგებლობას მიკუთვნებულ სფეროში არსებულ პრობლემებს და მათ 
გადაწყვეტის შესაძლო გზებს. 

 
მუხლი 6. კომისიის საქმიანობის უზრუნველყოფა 
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1. კომისიის, კომისიის სამუშაო ჯგუფის და კომისიის საკონსულტაციო საბჭოს ორგანიზაციულ-
ტექნიკურ მომსახურებას და საქმისწარმოებას უზრუნველყოფს საკრებულოს აპარატი. 

2. კონკრეტული საკითხების დასამუშავებლად, საკრებულოს ბიუროს მიერ განსაზღვრული კვოტების 
ფარგლებში, კომისიის თავმჯდომარის წინადადებით, საკრებულოს თავმჯდომარე არა უმეტეს 6 თვის 
ვადით, შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე კომისიაში სამუშაოდ იწვევს ექსპერტ-კონსულტატებს. 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილება N13 

2014 წლის 16 ივლისი 

ქ. ხობი 

 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის 

 დებულების დამტკიცების შესახებ 
 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24-ე მუხლის 
პირველი პუნქტის „ბ.ვ“ ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 
შესაბამისად, ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: 

1. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის დებულება თანახმად დანართისა. 
2. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის დებულების 

დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2007 წლის 29 მარტის N27 დადგენილება 
3. დადგენილება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

 
 
 
 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                     ედიშერ ჯობავა 
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დანართი 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2014 წლის 16 ივლისის N13 დადგენილებისა 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის 
დებულება 

 
თავი I.  

ზოგადი დებულებები 
 
მუხლი 1. საკრებულოს აპარატი 
1. საკრებულოს აპარატი (შემდგომში – აპარატი) იქმნება „ადგილობრივი თვითმმართველობის 

კოდექსის“ საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად საკრებულოს საქმიანობის ორგანიზაციული 
უზრუნველყოფის მიზნით. 

2. აპარატის ფუნქციაა უზრუნველყოს საკრებულოს ეფექტური საქმიანობისათვის შესაბამისი 
პირობების შექმნა, გაუწიოს დახმარება საკრებულოს წევრებს მათი უფლებამოსილების 
განხორციელებაში, მოსახლეობას მიაწოდოს ინფორმაცია საკრებულოს საქმიანობის შესახებ, 
ორგანიზაციულად უზრუნველყოს მოქალაქეთა ურთიერთობა საკრებულოსთან. 

3. აპარატი წარმოადგენს საკრებულოს მუდმივმოქმედ, მუდმივი და ანაზღაურებადი შტატების 
საფუძველზე შექმნილ სამსახურს. 

4. აპარატი არ არის იურიდიული პირი. აპარატს აქვს საკუთარი ბეჭედი და ბლანკი. აპარატის 
საქმიანობის და აპარატის თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება ხორციელდება თვითმმართველი 
ერთეულის ბიუჯეტიდან. 

 
მუხლი 2. აპარატის საქმიანობის სამართლებრივი საფუძვლები 
აპარატის საქმიანობის სამართლებრივი საფუძვლებია საქართველოს კონსტიტუცია, საქართველოს 

ორგანული კანონი `ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი~, საქართველოს კანონი `საჯარო 
სამსახურის შესახებ~, საქართველოს სხვა საკანონმდებლო აქტები, საკრებულოს რეგლამენტი და ეს 
დებულება. 

 
მუხლი 3. აპარატის ძირითადი ფუნქციები  
აპარატის ძირითადი ფუნქციებია: 
ა) ორგანიზაციულად უზრუნველყოს საკრებულოს, საკრებულოს ბიუროს, საკრებულოს 

კომისიებისა და ფრაქციების სხდომების, აგრეთვე სხვა ღონისძიებების ჩატარება.  
ბ) ორგანიზაციას უწევს სხდომებზე პირთა მოწვევას და გაფრთხილებას, ახდენს მათ 

რეგისტრაციას;  
გ) უზრუნველყოს საკრებულოსა და საკრებულოს ბიუროს სხდომებზე გამოთქმული 

წინადადებებისა და შენიშვნების აღრიცხვა, სხდომების ოქმების წარმოება, ღია კენჭისყრისას ხმების 
დათვლა; 

დ) ორგანიზებას უწევს სხდომაზე განსახილველ საკითხთან დაკავშირებული მასალების 
გამრავლებას და დარიგებას; 

ე) ორგანიზებას უწევს სხდომებისა და თათბირების ოქმების წარმოებას; სხდომაზე მიღებულ 
გადაწყვეტილებათა და დავალებათა აღრიცხვას და კონტროლს მათ შესრულებაზე; 

ვ) მოამზადოს საკრებულოს თავმჯდომარის სამართლებრივი აქტის პროექტები; მოახდინოს 
საკრებულოს ორგანოებისა და თანამდებობის პირების სამართლებრივი აქტების სამართლებრივი 
ექსპერტიზა; საჭიროების შემთხვევაში, მოამზადოს წინადადებები თვითმმართველი ერთეულის 
სამართლებრივი აქტის შეცვლის, შეჩერების ან გაუქმების თაობაზე; 
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ზ) უზრუნველყოს საკრებულოს, საკრებულოს თავმჯდომარის მიერ მიღებული სამართლებრივი 
აქტების რეგისტრაცია, მათ აღრიცხვა, სისტემატიზაცია და დადგენილი წესით გამოქვეყნება. 

თ) ახდენს ინიციირების წესით შემოსულ საკითხთა რეგისტრაციას; 
ი) უზრუნველყოს მასობრივი ინფორმაციის ორგანოებთან საკრებულოს მუშაობის ორგანიზება. 
კ) უზრუნველყოს საკრებულოს საქმიანობის შესახებ ოპერატიული ინფორმაციის მომზადება და 

გამოქვეყნება. 
ლ) ორგანიზება გაუწიოს საკრებულოს ურთიერთობას გამგეობასთან, სახელმწიფო ხელისუფლების 

ორგანოებთან, დაწესებულებებთან, საწარმოებთან, საზოგადოებრივ ორგანიზაციებთან და 
მოქალაქეებთან. 

მ) უზრუნველყოს საკრებულოში და საკრებულოს თანამდებობის პირებთან მოქალაქეთა მიღების 
ორგანიზება, შესაბამისი მასალების მომზადება, დავალებათა აღრიცხვა და შესაბამისი ორგანოებისათვის 
მიწოდება; 

ნ) ორგანიზება გაუწიოს სხვა თვითმმართველ ერთეულებთან ურთიერთობების დამყარებას, 
უზრუნველყოს საკრებულოს მიერ ოფიციალურ დელეგაციების მიღება და გამგზავრება. 

ო) ორგანიზაციული და საკონსულტაციო მომსახურება გაუწიოს საკრებულოს წევრებს მათ 
უფლებამოსილების განხორციელებაში.  

პ) წარმოადგინოს და დაიცვას თვითმმართველი ერთეულის და საკრებულოს ინტერესები 
სასამართლოში. 

ჟ) უზრუნველყოს საკრებულოში ერთიანი საქმისწარმოება;  
რ) უზრუნველყოს საკრებულოსა და საკრებულოს თანამდებობის პირების სახელზე შემოსული 

წერილების, განცხადებების და სხვა დოკუმენტაციის აღრიცხვა, სისტემატიზაცია, მისი ანოტირება, 
სარეკვიზიტო და დოკუმენტურ გაფორმება, ადრესატისადმი გადაცემა, კორესპოდენციის გადაგზავნა; 
საარქივო მასალების ანოტირება და არქივის წარმოება; 

ს) გააფორმოს და აღრიცხოს მიღებულ დოკუმენტებზე საკრებულოს თანამდებობის პირების 
დავალებები და გადასცეს შემსრულებლებს; აკონტროლოს კორესპოდენციის განსახილველად გამზადება 
და მოძრაობა, საკითხის განხილვაზე კანონით დადგენილი ვადების დაცვა; 

ტ) უზრუნველყოს საჯარო მოსამსახურეთა პირადი საქმეების და სხვა საკადრო დოკუმენტაციის 
შედგენა, აღრიცხვა და წარმოება; 

უ) გააფორმოს საჯარო მოსამსახურეთა სამუშაოზე მიღების, სამუშაოდან გათავისუფლების, 
შვებულებაში გასვლის, სამივლინებლო, საპენსიო და სხვა დოკუმენტები; 

ფ) უზრუნველყოს საკრებულოს ინვენტარისა და მატერიალურ ფასეულობათა აღრიცხვა, შენახვა, 
რაციონალური გამოყენება მოვლა და დაცვა. 

ქ) შეასრულოს საკრებულოს და საკრებულოს თავმჯდომარის სხვა დავალებები.  
 

თავი II. აპარატის ხელმძღვანელობა 
 

მუხლი 4. აპარატის უფროსი 
1. აპარატის მუშაობას ხელმძღვანელობს, ორგანიზაციასა და კოორდინაციას უწევს აპარატის 

უფროსი, რომელსაც კანონმდებლობით დადგენილი წესით თანამდებობაზე ნიშნავს და 
თანამდებობიდან ათავისუფლებს საკრებულოს თავმჯდომარე. 

 2. აპარატის უფროსი: 
ა) უძღვება აპარატის საქმიანობას; 
ბ) საკრებულოს თავმჯდომარეს თანამდებობაზე დასანიშნად და თანამდებობიდან 

გასათავისუფლებლად წარუდგენს აპარატის შესაბამის საჯარო მოსამსახურეთა კანდიდატურებს; 
გ) საკრებულოს თავმჯდომარეს და საკრებულოს ბიუროს წარუდგენს ყოველწლიურ ანგარიშს 

აპარატის მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ; 
დ) ადგენს და საკრებულოს თავმჯდომარეს დასამტკიცებლად წარუდგენს შრომის შინაგანაწესს 

„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად; 
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ე) აკონტროლებს აპარატის მოსამსახურეთა მიერ „საჯარო სამსახურის შესახებ“ კანონის და 
შინაგანაწესის მოთხოვნათა დაცვას; ამზადებს წინადადებებს ადგილობრივი თვითმმართველობის 
მოსამსახურეთა წახალისების ან დისციპლინური პასუხისმგებლობის შესახებ; 

ვ) უზრუნველყოფს სამსახურებრივი მოვალეობების შესასრულებლად აუცილებელი პირობების 
შექმნას; 

ზ) ორგანიზაციას უწევს აპარატის მოსამსახურეთა სწავლებას, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და 
გადამზადებას; 

თ) საკრებულოსა და საკრებულოს თანამდებობის პირთა მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების 
აღსრულების უზრუნველსაყოფად ახორციელებს ოფიციალურ შეტყობინებებს; გასცემს ინფორმაციას 
(ამონაწერი დოკუმენტიდან, დოკუმენტის ასლი, ცნობა და ა.შ.) საკრებულოს სამართლებრივი აქტებისა 
და დოკუმენტების საფუძველზე;  

ი) ახორციელებს საკრებულოს და საკრებულოს აპარატის უფლებამოსილების განხორციელებისთვის 
მოთხოვნილ მატერიალურ ფასეულობათა ანალიზს და უზრუნველყოფს საჭირო მომსახურების, 
საქონლისა და სამუშაოთა შესყიდვის დაგეგმვას მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის წარსადგენად; 

კ) ახორციელებს კონტროლს საკრებულოს ოფიციალური ვებგვერდის ადმინისტრირების პროცესზე; 
ლ) უფლებამოსილია საკრებულოს სახელით საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე; 
მ) კოორდინაციას უწევს საკრებულოს და საკრებულოს თავმჯდომარის სამართლებრივი აქტების 

სისტემატიზაციას (კოდიფიცირებას) და სამართლებრივი აქტების რეესტრის წარმოებას. 
ნ) უზრუნველყოფს საკრებულოს ინტერესების დაცვას სასამართლოში. 
ო) ახორციელებს ამ დებულებით, საკრებულოს, საკრებულოს ბიუროსა და საკრებულოს 

თავმჯდომარის სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრულ სხვა უფლებამოსილებებს. 
2. აპარატის უფროსი ანგარიშვალდებულია საკრებულოს თავმჯდომარის წინაშე. 
3. აპარატის უფროსის საქმიანობაზე სამსახურებრივ ზედამხედველობას ახორციელებს საკრებულოს 

თავმჯდომარე. 
4. აპარატის უფროსის არყოფნის შემთხვევაში აპარატის უფროსის მოვალეობას ასრულებს აპარატის 

ერთ-ერთი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი საკრებულოს თავმჯდომარის დავალებით.  
 

თავი III. აპარატის სტრუქტურა 
  

მუხლი 5. აპარატის სტრუქტურის დამტკიცება და მასში ცვლილებების შეტანა 
აპარატის სტრუქტურას საკრებულოს თავმჯდომარესთან შეთანხმებით განსაზღვრავს აპარატის 

უფროსი. აპარატის სტრუქტურას ამტკიცებს და მასში ცვლილებები შეაქვს საკრებულოს საკრებულოს 
თავმჯდომარის წარდგინებით. 

 

მუხლი 6. აპარატის სტრუქტურული ერთეულები 
აპარატის სტრუქტურული ერთეულებია: 
ა) საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილება; 
ბ) იურიდიულ საკითხთა და საქმისწარმოების განყოფილება. 
 

მუხლი 7. საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილება  
საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილება:  
ა) ახორციელებს საკრებულოს, საკრებულოს ბიუროს, საკრებულოს კომისიებისა და სამუშაო 

ჯგუფების სხდომების და სხვა ღონისძიებების ჩატარების ორგანიზაციულ უზრუნველყოფასა და 
სხდომაზე განსახილველ საკითხთან დაკავშირებული მასალების გამრავლებას და დარიგებას; 

ბ) ორგანიზაციას უწევს სხდომებზე პირთა მოწვევას და გაფრთხილებას, ახდენს მათ რეგისტრაციას; 
გ) ორგანიზებას უწევს თანამდებობის პირთა მიერ მოქალაქეთა მიღებას; 
დ) ორგანიზებას უწევს საკრებულოს, საკრებულოს თანამდებობის პირებისა და საკრებულოს 

წევრების შეხვედრებს მოსახლეობასთან; 
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ე) ორგანიზებას უწევს საკრებულოს ურთიერთობას გამგეობასთან, სახელმწიფო ხელისუფლების 
ორგანოებთან, საკრებულოს მიერ დაფუძნებულ იურიდიულ პირებთან, დაწესებულებებთან, 
საწარმოებთან, საზოგადოებრივ ორგანიზაციებთან და მოქალაქეებთან; 

ვ) ორგანიზებას უწევს საკრებულოს კავშირურთიერთობების ჩამოყალიბებას და თანამშრომლობის 
განვითარებას სხვა (მათ შორის საზღვარგარეთ) თვითმმართველ ერთეულებთან და საერთაშორისო 
ორგანიზაციებთან; 

ზ) ორგანიზებას უწევს ოფიციალური დელეგაციების მიღებას და საკრებულოს ოფიციალური 
დელეგაციების მივლინებას; 

თ) ახდენს ჟურნალისტების აკრედიტაციას, უზრუნველყოფს მათ დასწრებას საკრებულოს 
ორგანოების სხდომებზე; მათთვის სათანადო სამუშაო პირობების შექმნას, მათ ინფორმირებას, 
საზოგადოებასთან ქმედითი ურთიერთობების ჩამოყალიბებას;  

ი) ორგანიზაციას უწევს პრეს-კონფერენციების, ბრიფინგების, ჟურნალისტებთან შეხვედრების 
ჩატარებას; 

კ) ორგანიზებას უწევს სოციოლოგიური გამოკითხვების ჩატარებას; 
ლ) უზრუნველყოფს სამსახურებრივი მოვალეობების შესასრულებლად აუცილებელი პირობების 

შექმნას; 
მ) ახორციელებს საკრებულოს თანამდებობის პირებისა და აპარატის მოსამსახურეების მატერიალურ-

ტექნიკური და სატრანსპორტო მომსახურებით უზრუნველყოფას; 
ნ) უზრუნველყოფს საკრებულოს ინვენტარისა და მატერიალურ ფასეულობათა აღრიცხვას, შენახვას, 

რაციონალურ გამოყენებას, მოვლასა და დაცვას. 
ო) ახორციელებს საკრებულოსა და საკრებულოს აპარატის უფლებამოსილების განხორციელებისთვის 

საჭირო მომსახურების, საქონლისა და სამუშაოთა შესყიდვის დაგეგმვას „სახელმწიფო შესყიდვის 
შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად გამგეობისთვის წარსადგენად; 

პ) ახდენს საკრებულოს ორგანოების და თანამდებობის პირების საქმიანობის შესახებ მასობრივი 
ინფორმაციის საშუალებებით გაშუქებული მასალების და პუბლიკაციების ანალიზს; 

ჟ) უზრუნველყოფს საკრებულოს საქმიანობის შესახებ ოფიციალური ინფორმაციის გავრცელებას; 
რ) უზრუნველყოფს საკრებულოს ოფიციალური ვებგვერდისა და სოციალური ქსელის 

ადმინისტრირებას; 
ს) უზრუნველყოფს საკრებულოს ოფიციალური ვებგვერდისა და სოციალური ქსელისთვის 

ინფორმაციების მოძიებას; 
ტ) ახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობითა და ამ დებულებით განსაზღვრულ სხვა 

უფლებამოსილებებს. 
 
მუხლი 8. იურიდიულ საკითხთა და საქმისწარმოების განყოფილება  
იურიდიულ საკითხთა და საქმისწარმოების განყოფილება: 
ა) ამზადებს საკრებულოს თავმჯდომარის სამართლებრივ აქტებს; 
ბ) მონაწილეობას იღებს შესაბამის კომისიებთან ერთად საკრებულოს მიერ მისაღები სამართლებრივი 

აქტების მომზადებაში; 
გ) ორგანიზაციულ და მეთოდურ დახმარებას უწევს საკრებულოს, საკრებულოს თავმჯდომარეს, 

საკრებულოს ბიუროს, საკრებულოს კომისიებს, საკრებულოს ფრაქციებს, საკრებულოს დროებით 
სამუშაო ჯგუფებს და საკრებულოს წევრებს სამართლებრივი აქტებისა და სოციალურ-ეკონომიკური 
შინაარსის პროექტების შემუშავებაში; 

დ) ახორციელებს საკრებულოსა და საკრებულოს თავმჯდომარის სამართლებრივი აქტების 
პროექტების სამართლებრივ ექსპერტიზას;  

ე) წარმოადგენს და იცავს საკრებულოს ინტერესებს სასამართლოში; 
ვ) ახდენს საკრებულოსა და საკრებულოს თანამდებობის პირების სამართლებრივი აქტების 

კოდიფიკაციას და სისტემატიზაციას; აკონტროლებს მათ შესაბამისობას საქართველოს 
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კანონმდებლობასთან, საჭიროების შეთხვევაში ამზადებს წინადადებებს მიღებული სამართლებრივი 
აქტის გაუქმების ან მასში ცვლილებების შეტანის შესახებ; 

ზ) უზრუნველყოფს საკრებულოს აპარატის მოსამსახურეთა პირადი საქმეების და სხვა საკადრო 
დოკუმენტაციის შედგენას, აღრიცხვასა და წარმოებას; 

თ) აფორმებს აპარატის მოსამსახურეთა სამუშაოზე მიღების, სამუშაოდან გათავისუფლების, 
შვებულებაზე გასვლის, სამივლინებო, საპენსიო და სხვა დოკუმენტებს; 

ი) უზრუნველყოფს აპარატში ერთიან საქმისწარმოებას; აყალიბებს საქმეთა ნომენკლატურას, 
შეიმუშავებს კლასიფიკატორებს, ინდექსებს, შიფრებსა და კოდებს; 

კ) უზრუნველყოფს საკრებულოსა და საკრებულოს თანამდებობის პირების სახელზე შემოსული 
წერილების, განცხადებების და სხვა დოკუმენტაციის აღრიცხვას, სისტემატიზაციას, მის ანოტირებას, 
სარეკვიზიტო და დოკუმენტურ გაფორმებას, ადრესატისადმი გადაცემას, კორესპონდენციის 
გადაგზავნას; საარქივო მასალების ანოტირებას და არქივის წარმოებას; 

ლ) აფორმებს და აღრიცხავს მიღებულ დოკუმენტებზე საკრებულოს თანამდებობის პირების 
დავალებებს და გადასცემს შემსრულებლებს; აკონტროლებს კორესპონდენციის განსახილველად 
გამზადებას და მოძრაობას, საკითხის განხილვაზე კანონით დადგენილი ვადების დაცვას; 

მ) უზრუნველყოფს სხდომაზე გამოთქმული წინადადებებისა და შენიშვნების აღრიცხვას, მიღებულ 
გადაწყვეტილებათა გაფორმებას, რედაქტირებას, რეგისტრაციას და გამოქვეყნებას; 

ნ) უზრუნველყოფს საკრებულოსა და საკრებულოს ბიუროს სხდომებისა და თათბირების ოქმების 
წარმოებას; სხდომაზე მიღებულ გადაწყვეტილებათა და დავალებათა აღრიცხვას და კონტროლს მათ 
შესრულებაზე; 

ო) ახდენს ინიციირების წესით შემოსულ საკითხთა რეგისტრაციას; 
პ) ახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობითა და ამ დებულებით განსაზღვრულ სხვა 

უფლებამოსილებებს. 
 

მუხლი 9. აპარატის სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი  
1. აპარატის სტრუქტურულ ერთეულს ხელმძღვანელობს განყოფილების უფროსი, რომელსაც 

აპარატის უფროსის წარდგინებით თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს 
საკრებულოს თავმჯდომარე. 

2. განყოფილების უფროსი: 
ა) ახორციელებს სტრუქტურული ერთეულისა და სტრუქტურული ერთეულის საჯარო 

მოსამსახურეთა საქმიანობის საერთო ხელმძღვანელობას; 
ბ) პასუხს აგებს სტრუქტურული ერთეულისათვის დაკისრებული ამოცანებისა და ფუნქციების 

შესრულებაზე; 
გ) ამ დებულებით განსაზღვრული სტრუქტურული ერთეულის საქმიანობის ძირითადი 

მიმართულებების შესაბამისად შეიმუშავებს და აპარატის უფროსს წარუდგენს სტრუქტურული 
ერთეულის მოსამსახურეთა ფუნქციონალურ განაწილებას და სამუშაო გეგმას; 

დ) განსაზღვრავს სტრუქტურული ერთეულის მოსამსახურეთა თანამდებობრივ მოვალეობებს;  
ე) აპარატის უფროსს წარუდგენს წინადადებებს სტრუქტურული ერთეულის მოსამსახურეთა 

კუთვნილი შვებულების გამოყენებისა და მივლინების შესახებ, წახალისებისა ან/და დისციპლინარული 
პასუხისმგებლობის თაობაზე; 

ე) ორგანიზებას უწევს და აკონტროლებს სტრუქტურული ერთეულის მოსამსახურეთა მიერ 
დაკისრებულ მოვალეობათა შესრულებას; 

ვ) განსაზღვრავს სტრუქტურული ერთეულის საქმიანობის ორგანიზაციისა და დაგეგმარების წესს; 
შეიმუშავებს წინადადებებს სტრუქტურული ერთეულის მუშაობის სრულყოფის საკითხებზე; 

ზ) აუცილებელ პირობებს უქმნის შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულის მოსამსახურეებს მათი 
ფუნქციონალური მოვალეობების შესრულებისათვის, საიდუმლოების რეჟიმის, შრომის შინაგანაწესის 
მოთხოვნების დაცვისათვის; 
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თ) ახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობითა და ამ დებულებით განსაზღვრულ სხვა 
უფლებამოსილებებს. 

3. განყოფილების უფროსი ანგარიშვალდებულია აპარატის უფროსის წინაშე. 
4. განყოფილების უფროსის არყოფნის შემთხვევაში აპარატის უფროსის წინადადების საფუძველზე 

მის მოვალეობებს ასრულებს სტრუქტურული ერთეულის ერთ-ერთი მოხელე საკრებულოს 
თავმჯდომარის დავალებით. 

 
თავი IV. აპარატის საჯარო მოსამსახურეები 

 

მუხლი 10. აპარატის საჯარო მოსამსახურეების თანამდებობაზე დანიშვნის წესი 
აპრატის საჯარო მოსამსახურეებს თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს 

საკრებულოს თავმჯდომარე საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 
 
 
 

მუხლი 11. აპარატის საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოსა და შტატების დამტკიცების 
წესი 

აპარატის საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთებს, თანამდებობათა 
დასახელებას და საშტატო ნუსხას მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, საკრებულოს თავმჯდომარის 
წარდგინებით, ამტკიცებს საკრებულო. 

 

მუხლი 12. აპარატის საჯარო მოსამსახურეთა უფლებები 
აპარატის საჯარო მოსამსახურეებს უფლება აქვთ: 
ა) წარუდგინონ უშუალო ხელმძღვანელს წინადადებები მათი სტრუქტურული ერთეულის 

საქმიანობის სრულყოფის თაობაზე; 
ბ) მიიღონ მათი მუშაობისათვის აუცილებელი კონსულტაციები;  
გ) ისარგებლონ მათი მუშაობისათვის საჭირო სამართლებრივი აქტებით, საინფორმაციო და სხვა 

მასალებით;  
დ) დააყენონ უშუალო ხელმძღვანელის წინაშე საკითხი მოსამსახურეთა ფუნქციონალური 

მოვალეობების შესრულებისათვის საჭირო პირობების უზრუნველყოფის შესახებ; 
ე) დადგენილი წესით ისარგებლონ ორგანიზაციული, გასამრავლებელი, საინფორმაციო-

საკომუნიკაციო ტექნიკით, სხვა შესაბამისი ტექნიკური საშუალებებით; 
ვ) ისარგებლონ „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული საჯარო 

მოსამსახურის სხვა უფლებებითა და გარანტიებით. 
 
მუხლი 13. აპარატის საჯარო მოსამსახურეთა მოვალეობები 
აპარატის საჯარო მოსამსახურეები ვალდებულნი არიან: 
ა) ზუსტად შეასრულონ და დაიცვან „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით, 

საქართველოს კანონმდებლობითა და ამ დებულებით განსაზღვრული ფუნქციონალური მოვალეობანი; 
ბ) დროულად და სრულყოფილად შეასრულონ უშუალო და ზემდგომი ხელმძღვანელების 

დავალებები; 
გ) შესაბამისი საფუძვლის არსებობისას დაიცვან საიდუმლოების რეჟიმი; 
დ) იმუშაონ თავისი პროფესიონალური მომზადების დონის ასამაღლებლად; 
ე) განუხრელად შეასრულონ დადგენილი შრომის შინაგანაწესის მოთხოვნები; 
ვ) გაუფრთხილდნენ მათ სარგებლობაში არსებულ საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნიკას, 

ინვენტარსა და სხვა სახაზინო ქონებას. 
  

თავი V.  დასკვნითი დებულებები 
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მუხლი 14. დებულების დამტკიცება და ცვლილებების შეტანა 
1. საკრებულოს აპარატის დებულებას ამტკიცებს საკრებულო. 
2. აპარატის დებულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანა ხორციელდება მოქმედი 

კანონმდებლობის შესაბამისად საკრებულოს მიერ. 
3. აპარატის რეორგანიზაცია ხორციელდება კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილება N14 

2014 წლის 28 ივლისი 

ქ. ხობი 

 
„ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 14 ივლისის N7 დადგენილებაში  
ცვლილების შეტანის თაობაზე 

 
 „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო ადგენს: 
1. „ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 14 ივლისის N7 დადგენილებაში („საქართველოს 
საკანონმდებლო მაცნე“, ვებგვერდი, 17/07/2014წ. სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი: 
010250020.35.106.016106) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები: 

ა) დადგენილების პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 
„1. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანდართული რეგლამენტი.“ 
ბ) დადგენილებით დამტკიცებული რეგლამენტის 47-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი 

რედაქციით: 
„მუხლი 47. საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა 
საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა მოიწვევა:  
ა) მუნიციპალიტეტის გამგებლის წინადადებით; 
ბ) საკრებულოს თავმჯდომარის წინადადებით; 
გ) საკრებულოს წევრთა სიითი შემადგენლობის არანაკლებ 1/3-ის მოთხოვნით; 
დ) საკრებულოს ფრაქციის წინადადებით; 
ე) თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ამომრჩეველთა საერთო 

რაოდენობის არანაკლებ 1%-ის მოთხოვნით.“ 
2. დადგენილება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

 
 
 
 
 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                   ედიშერ ჯობავა 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილება N15 

2014 წლის 28 ივლისი 

ქ. ხობი 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების შესახებ 
  

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24-ე 
მუხლის პირველი ნაწილის „გ“ ქვეპუნქტის „გ.ბ“ ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული 
აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-16 მუხლის მე-12 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 
25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტისა და მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ხობის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: 
1. დამტკიცდეს „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულება“ თანახმად დანართისა. 
2. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს: 
ა) „ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანოს ხელმძღვანელის - ხობის 
მუნიციპალიტეტის რწმუნებულის ბეჭდის გამოყენების წესის დამტკიცების შესახებ“ 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 28 ოქტომბრის N134 დადგენილება; 
ბ) „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ხობის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 1 ოქტომბრის N10 დადგენილება; 
გ) „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის 
განვითარების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს 2011 წლის 25 თებერვლის N26 დადგენილება; 
დ) „ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანოების დებულების დამტკიცების 
შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 25 თებერვლის N32 
დადგენილება. 
3. დადგენილება ამოქმედდეს 2014 წლის 1 აგვოსტოდან. 
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დანართი 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2014 წლის 28 ივლისის N15 დადგენილებისა 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულება 
 

თავი I. 
ზოგადი დებულებები 

 

მუხლი 1. დებულების რეგულირების სფერო 

ეს დებულება, საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის 
კოდექსის“ შესაბამისად განსაზღვრავს ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის (შემდგომში 
– „გამგეობა“) სტრუქტურას, გამგეობის თანამდებობის პირებისა და გამგეობის 
სტრუქტურული ერთეულების უფლებამოსილებებს და მუშაობის ორგანიზებას. 
 

მუხლი 2. გამგეობის სამართლებრივი სტატუსი 
1. გამგეობა არის მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანოს - გამგებლის 
დაქვემდებარებაში არსებული დაწესებულება, რომელიც უზრუნველყოფს გამგებლის 
უფლებამოსილების განხორციელებას. 
2. გამგეობას ხელმძღვანელობს გამგებელი. 
3. გამგეობა შედგება სტრუქტურული ერთეულებისგან - გამგეობის სამსახურებისგან 
(შემდგომში - „გამგეობის სამსახური“), რომლებიც შესაბამისი სფეროების მიხედვით 

უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და გამგებლის დავალებების 
შესრულებას. 
 

მუხლი 3. გამგეობის საქმიანობის სამართლებრივი საფუძვლები და პრინციპები 
1. გამგეობა საქმიანობას წარმართავს საქართველოს კონსტიტუციის, „ადგილობრივი 
თვითმმართველობის შესახებ ევროპული ქარტიის“, საქართველოს ორგანული კანონის 
„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“, მოქმედი კანონმდებლობისა და ამ 
დებულების და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების სამართლებრივი 
აქტების შესაბამისად.  

2. გამგეობის თანამდებობის პირები და გამგეობის სამსახურები მოქმედებენ 
კანონიერების, საჯაროობისა და გადაწყვეტილებათა მიღების პროცესში მოქალაქეთა 
მონაწილეობის პრინციპების დაცვით. 

3. გამგეობის საქმიანობასთან დაკავშირებული ის საკითხები, რომლებიც არ 

რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით და ამ დებულებით, რეგულირდება 
საკრებულოს ან/და გამგებლის სამართლებრივი აქტებით. 
 

მუხლი 4. გამგეობის სამუშაო და საქმისწარმოების ენა  
გამგეობის სამუშაო და საქმისწარმოების ენაა ქართული ენა. 
 

მუხლი 5. გამგეობის ადგილსამყოფელი  
გამგეობის ადგილსამყოფელია: ქალაქი ხობი, ცოტნე დადიანის ქ. №189.  
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თავი II. 
გამგეობის თანამდებობის პირები და მათი უფლებამოსილებები 

 

მუხლი 6. გამგეობის თანამდებობის პირები 
1. გამგეობის თანამდებობის პირები არიან: 
ა) გამგებელი; 
ბ) გამგებლის პირველი მოადგილე; 
გ) გამგებლის მოადგილე; 
დ) გამგეობის სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი. 
2. გამგეობის თანამდებობის პირების უფლებამოსილება, არჩევა-გადაყენების, დანიშვნა-
გათავისუფლების და საქმიანობის წესი განისაზღვრება საქართველოს ორგანული 
კანონით „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“. 
3. გამგეობის თანამდებობის პირების რაოდენობა (გამგებლის ჩათვლით) არ უნდა 
აღემატებოდეს 13-ს. 
 

მუხლი 7. გამგებელი 
1. გამგებელი წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელ ორგანოს და 
მუნიციპალიტეტის უმაღლეს თანამდებობის პირს.  
2. გამგებელი წარმოადგენს მუნიციპალიტეტს და უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის 
უფლებამოსილებების განხორციელებას საქართველოს ორგანული კანონის 
„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“, საქართველოს სხვა საკანონმდებლო და 
კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტებისა და ხობის მუნიციპალიტეტის ნორმატიული 
აქტების შესაბამისად. 

3. გამგებელი აირჩევა 4 წლის ვადით, პირდაპირი არჩევნებით, საყოველთაო, თანასწორი 
საარჩევნო უფლების საფუძველზე, ფარული კენჭისყრით, საქართველოს ორგანული 
კანონით „საქართველოს საარჩევნო კოდექსით“ დადგენილი წესით. 

4. გამგებლისთვის უფლებამოსილების ვადამდე შეჩერების და შეწყვეტის საფუძვლები, 
ასევე უნდობლობის გამოცხადების შემთხვევები და პროცედურები განისაზღვრება 
საქართველოს ორგანული კანონით „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“. 
5. გამგებლის უფლებამოსილების შეჩერებისა და შეწყვეტის შემთხვევებში მის 
მოვალეობას ასრულებს გამგებლის პირველი მოადგილე. 
6. გამგებლის მოვალეობას, მისი არყოფნის ან მოვალეობის შესრულების შეუძლებლობის 
შემთხვევაში, გამგებლის დავალებით ასრულებს გამგებლის პირველი მოადგილე, ხოლო 

გამგებლის პირველი მოადგილის არყოფნის შემთხვევაში გამგებლის მოვალეობას 
გამგებლის დავალებით ასრულებს გამგებლის მოადგილე. 
7. გამგებლის თანამდებობრივი შეუთავსებლობის საკითხები წესრიგდება „საჯარო 

სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს 
კანონის შესაბამისად. 

8. გამგებლის თანამდებობრივი სარგო დგინდება საქართველოს მთავრობის 
დადგენილებით განსაზღვრული მაქსიმალური ოდენობის ფარგლებში, 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ. 

9. გამგებელი ანგარიშვალდებულია მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და მოსახლეობის 
წინაშე. 
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მუხლი 8. გამგებლის უფლებამოსილება 
1. გამგებელი: 
ა) გამგეობის ორგანიზაციული საქმიანობის სფეროში: 
ა.ა) საერთო ხელმძღვანელობასა და კოორდინაციას უწევს გამგეობის სამსახურების 
საქმიანობას; 
ა.ბ) საკრებულოს დასამტკიცებლად წარუდგენს გამგეობის დებულებას და გამგეობის 
სამსახურების დებულებებს; 
ა.გ) თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს გამგეობის 
თანამდებობის პირებს; 
ა.დ) თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს გამგეობის 
მოსამსახურეებს; 
ა.ე) უნაწილებს ფუნქციებს გამგეობის მოსამსახურეებს, დავალებებს აძლევს გამგეობის 
თანამდებობის პირებს და ისმენს მათ ანგარიშებს გაწეული მუშაობის შესახებ; 
ა.ვ) ამ დებულებით დადგენილი წესით ახორციელებს გამგეობის თანამდებობის 
პირებისთვის უფლებამოსილებების დელეგირებას, გარდა ამ პუნქტის „ა.ა“−„ა.გ“, 
„ბ.ა“−„ბ.გ“, „დ.კ“, „ე.ვ“ და „ე.ზ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული 
უფლებამოსილებებისა, აგრეთვე იმ უფლებამოსილებებისა, რომლებიც კანონმდებლობის 
შესაბამისად საკრებულოს მიერ დამტკიცებას ან თანხმობის მიცემას საჭიროებს; 
ა.ზ) იღებს გადაწყვეტილებებს გამგეობის მოსამსახურეთა წახალისებისა და მათთვის 
დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ; 
ა.თ) ამტკიცებს გამგეობის შინაგანაწესს და თანამდებობრივ ინსტრუქციებს; 
ბ) მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთან ურთიერთობის სფეროში: 
ბ.ა) საკრებულოს წელიწადში ერთხელ მაინც, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
რეგლამენტით დადგენილი წესით წარუდგენს ანგარიშს გაწეული მუშაობის შესახებ, 
აგრეთვე საკრებულოს წევრთა არანაკლებ ერთი მეოთხედის მოთხოვნით საკრებულოს 
წარუდგენს რიგგარეშე ანგარიშს; 
ბ.ბ) საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 
და ამ დებულების შესაბამისად შეიმუშავებს და საკრებულოს მისაღებად წარუდგენს 
ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების პროექტებს; 
ბ.გ) საკრებულოს თავმჯდომარეს მიმართავს საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის 
შესახებ წინადადებით, საკრებულოს მორიგ სხდომაზე შეაქვს დამატებით განსახილველი 
საკითხი, უფლებამოსილია დაესწროს საკრებულოს და საკრებულოს კომისიების ღია და 
დახურულ სხდომებს; 
ბ.დ) უზრუნველყოფს საკრებულოს მიერ მიღებული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი 
აქტების აღსრულებას; 
გ) საფინანსო-საბიუჯეტო სფეროში: 
გ.ა) შეიმუშავებს და საკრებულოს დასამტკიცებლად წარუდგენს მუნიციპალიტეტის 
ბიუჯეტისა და ბიუჯეტში შესატანი ცვლილების პროექტებს; უზრუნველყოფს 
დამტკიცებული ბიუჯეტის შესრულებას თავისი უფლებამოსილების ფარგლებში; 
გ.ბ) საკრებულოს დასამტკიცებლად წარუდგენს საანგარიშო წლის ბიუჯეტის 
შესრულების ანგარიშს; 
გ.გ) საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის შესაბამისად, საკრებულოს მიერ დადგენილი 
წესით, მუნიციპალიტეტის დამტკიცებულ ბიუჯეტში ცვლილების შეუტანლად იღებს 
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გადაწყვეტილებას მხარჯავი დაწესებულების საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლებსა და 
კოდებს შორის თანხების გადანაწილების შესახებ; 
გ.დ) საკრებულოს დასამტკიცებლად წარუდგენს კანონით განსაზღვრული ადგილობრივი 
გადასახადებისა და მოსაკრებლების შემოღების, ცვლილებისა და გაუქმების შესახებ 
დადგენილებების პროექტებს; 
გ.ე) მუნიციპალიტეტის სახელითა და საკრებულოს თანხმობით იღებს სესხს 
საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით; 

გ.ვ) საკრებულოს დასამტკიცებლად წარუდგენს მუნიციპალიტეტის მიერ წლის 
განმავლობაში განსახორციელებელი შესყიდვების გეგმას; 
დ) მუნიციპალიტეტის ქონების მართვისა და განკარგვის სფეროში: 
დ.ა) საქართველოს კანონმდებლობითა და საკრებულოს მიერ დადგენილი წესით იღებს 
გადაწყვეტილებას მუნიციპალიტეტის ქონების მართვისა და განკარგვის შესახებ; 
დ.ბ) საკრებულოს თანხმობით იღებს გადაწყვეტილებებს: კერძო სამართლის სამეწარმეო 

და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების დაფუძნების, 
რეორგანიზაციისა და ლიკვიდაციის შესახებ; სამეწარმეო და არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირების დაფუძნებაში მონაწილეობისა და მათში 
გაწევრების შესახებ; მუნიციპალიტეტის წილობრივი მონაწილეობით შექმნილი საწარმოს 
კაპიტალში ცვლილების შესახებ; სამეწარმეო იურიდიული პირის წილის/აქციების 
შეძენის შესახებ; 
დ.გ) საქართველოს ორგანული კანონით „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსით“ 

გათვალისწინებულ შემთხვევებში საკრებულოს თანხმობით იღებს გადაწყვეტილებას 
მუნიციპალიტეტის მოძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით სასყიდლით ან 
უსასყიდლოდ სარგებლობის უფლებით, პირობით ან უპირობოდ გაცემის შესახებ; 
დ.დ) საკრებულოს თანხმობით წყვეტს უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით 

სასყიდლით ან უსასყიდლოდ სარგებლობის უფლებით, პირობით ან უპირობოდ გაცემის 
საკითხს; 
დ.ე) საკრებულოს თანხმობით უფლებამოსილია გადაწყვიტოს მუნიციპალიტეტის 
ქონების შემძენის/სარგებლობის უფლებით მიმღების/მართვის უფლებით მიმღების 
ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების დარღვევისთვის 
დაკისრებული/დასაკისრებელი პირგასამტეხლოსგან განთავისუფლების საკითხი; 
დ.ვ) საკრებულოს თანხმობით უფლებამოსილია გადაწყვიტოს პრივატიზებული ან/და 
სარგებლობის უფლებით გაცემული ქონების მიმღების ამ ქონებასთან დაკავშირებული 
პირობის (პირობების) შესრულების ვალდებულებისგან განთავისუფლების საკითხი, 
გარდა ფინანსური და საინვესტიციო ვალდებულებების შესრულებასთან დაკავშირებული 
პირობებისა; 
დ.ზ) საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 
შესაბამისად, საკრებულოს თანხმობით იღებს გადაწყვეტილებას მუნიციპალიტეტის 
ძირითადი (განუსხვისებელი) ქონების გასხვისების შესახებ; 
დ.თ) უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის ქონების მოვლა-პატრონობას, მშენებლობას, 
რეკონსტრუქციასა და აღდგენას; 
დ.ი) საკრებულოს დასამტკიცებლად წარუდგენს მუნიციპალიტეტის ქონების 
საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხასა და პრივატიზაციის გეგმას; 
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დ.კ) ახორციელებს მონიტორინგს ფიზიკური და იურიდიული პირების მიერ მათთვის 
სარგებლობის უფლებით გადაცემული მუნიციპალიტეტის ქონების გამოყენებისა და 
ქონებით სარგებლობის წესების დაცვაზე; 
დ.ლ) მუნიციპალიტეტის ქონების პირობებიანი აუქციონის ფორმით განკარგვის 
შემთხვევაში ახორციელებს მონიტორინგს ფიზიკური და იურიდიული პირების მიერ 

შესაბამისი პირობების შესრულებაზე; 
ე) აღმასრულებელი საქმიანობის სხვა სფეროებში: 
ე.ა) ხელს აწერს მუნიციპალიტეტის სახელით დადებულ ხელშეკრულებებსა და 
შეთანხმებებს; 
ე.ბ) წარმოადგენს მუნიციპალიტეტს და მოქმედებს მისი სახელით ოფიციალური 
ურთიერთობებისას, მუნიციპალიტეტის სახელით ანიჭებს წარმომადგენლობით 

უფლებამოსილებებს, მათ შორის, რწმუნებებს (მინდობილობებს), გარდა საქართველოს 
ორგანული კანონით „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსით“ 

გათვალისწინებული შემთხვევებისა; 
ე.გ) მუნიციპალიტეტის უფლებამოსილების ფარგლებში უზრუნველყოფს შესაბამისი 
სოციალურ-ეკონომიკური განვითარებისა და სხვა პროგრამების, სტრატეგიებისა და 
გეგმების მომზადებას, საკრებულოსთვის დასამტკიცებლად წარდგენას და 
განხორციელებას; 
ე.დ) შეიმუშავებს და საკრებულოს დასამტკიცებლად წარუდგენს მუნიციპალიტეტის 
სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის დოკუმენტებს;  
ე.ე) თავისი უფლებამოსილების ფარგლებში გამოსცემს ინდივიდუალურ 

ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტებს; 
ე.ვ) მისი უფლებამოსილებისთვის მიკუთვნებული ცალკეული საკითხების შესასწავლად, 

შესაბამისი დასკვნებისა და რეკომენდაციების მოსამზადებლად ქმნის სათათბირო 

ორგანოებს − საბჭოებს და სამუშაო ჯგუფებს; გამგეობის მიერ განსახილველი ისეთი 
საკითხების მომზადების მიზნით, რომლებიც საჭიროებს გამგეობის სხვადასხვა 
სამსახურის წარმომადგენელთა მონაწილეობას, ქმნის მუდმივმოქმედ და დროებით 

კომისიებს; 
ე.ზ) ანიჭებს მუნიციპალიტეტის საპატიო წოდებებსა და ჯილდოებს; 
ე.თ) უზრუნველყოფს საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი 
თვითმმართველობის კოდექსის“ მე-16 და მე-17 მუხლებით გათვალისწინებული 
მუნიციპალიტეტის სხვა უფლებამოსილებების განხორციელებას საქართველოს 
საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტებით და საკრებულოს მიერ 

დადგენილი წესით; 

ე.ი) ახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობით, ამ დებულებითა და საკრებულოს 
ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტებით გათვალისწინებულ სხვა 
უფლებამოსილებებს. 
2. გამგებელი უფლებამოსილია მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულში 
დანიშნოს გამგებლის წარმომადგენელი. გამგებლის წარმომადგენლის უფლებამოსილება 
განისაზღვრება ამ დებულებით. 
 

მუხლი 9. გამგებლის პირველი მოადგილე და მოადგილეები 
1. გამგებელს ჰყავს პირველი მოადგილე და მოადგილე (მოადგილეები), რომელთაც 
თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს გამგებელი. 
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2. გამგებლის მოადგილეების რაოდენობა განისაზღვრება გამგეობის საშტატო ნუსხით. 

3. გამგებლის პირველი მოადგილე და მოადგილე (მოადგილეები) ფუნქციათა 
განაწილების შესაბამისად ხელმძღვანელობენ გამგეობის უფლებამოსილებისთვის 
მიკუთვნებულ დარგს (დარგებს), ორგანიზებას უწევენ და აკონტროლებენ 
მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტებისა და გამგებლის 
დავალებების შესრულებას. ამ დებულების შესაბამისად, თავისი უფლებამოსილების 
ფარგლებში გამოსცემენ ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტებს. 
4. გამგებლის პირველი მოადგილისა და მოადგილისთვის (მოადგილეებისთვის) 
ფუნქციათა გადანაწილება და საკურატორო დარგების მიკუთვნება ხორციელდება 
გამგებლის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით - ბრძანებით. 

5. გამგებლის პირველი მოადგილე, ან გამგებლის მოადგილე გამგებლის დავალებით მის 
მოვალეობას ასრულებს ამ დებულების მე-7 მუხლის მე-5 და მე-6 პუნქტებით 

განსაზღვრულ შემთხვევებში. 
6. გამგებლის პირველ მოადგილეს და მოადგილეს (მოადგილეებს) უფლებამოსილებები 
უჩერდებათ და უწყდებათ საქართველოს ორგანული კანონით „ადგილობრივი 
თვითმმართველობის კოდექსით“ განსაზღვრულ შემთხვევებში. 
7. გამგებლის პირველი მოადგილის და მოადგილეების თანამდებობრივი 
შეუთავსებლობის საკითხები წესრიგდება „საჯარო სამსახურში ინტერესთა 
შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად. 
 

მუხლი 10. გამგეობის სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი 
1. გამგეობის სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - გამგეობის სამსახურის 
უფროსი (შემდგომში - „სამსახურის უფროსი“) არის ადგილობრივი თვითმმართველობის 
მოხელე, რომელსაც თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს 
გამგებელი. 
2. სამსახურის უფროსი: 
ა) წარმართავს სამსახურის საქმიანობას და პასუხისმგებელია ამ ერთეულისთვის 
დაკისრებული ამოცანებისა და ფუნქციების შესრულებისთვის; 
ბ) უნაწილებს ფუნქციებს სამსახურის მოსამსახურეებს; 
გ) გამგებელს წარუდგენს წინადადებებს სამსახურის საკადრო საკითხებთან 
დაკავშირებით; სამსახურის მოსამსახურეთა წახალისების, დისციპლინური 
პასუხისმგებლობის, შვებულების, სამსახურებრივი მივლინების, კვალიფიკაციის 
ამაღლებისა და სწავლების შესახებ; 
დ) განსაზღვრავს სამსახურის საქმიანობის ორგანიზებისა და დაგეგმვის წესებს, 
ფორმებსა და მეთოდებს; სამსახურის მოსამსახურეთა თანამდებობრივ მოვალეობებს; 
ე) გამგებელს წარუდგენს სამსახურის მიერ მომზადებულ საკითხებს, წინადადებებს, 
დასკვნებსა და რეკომენდაციებს; 
ვ) გამგებელს პერიოდულად წარუდგენს ანგარიშს სამსახურის მიერ გაწეული სამუშაოს 
შესახებ; 
ზ) სამსახურის საქმიანობის ორგანიზების მიზნით, ამ მუხლით დადგენილი 
უფლებამოსილების ფარგლებში და ასევე, ამ დებულების მე-8 მუხლის პირველი 
პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის „ა.ვ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე გამგებლის მხრიდან ცალკეული 
უფლებამოსილებების დელეგირების შემთხვევაში, გამოსცემს ინდივიდუალურ 

ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტს - ბრძანებას; სამსახურის უფროსის ბრძანება 
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ასევე გამოიცემა ისეთ საკითხებზე, რომლებიც ამ დებულებით ან შესაბამისი სამსახურის 
დებულებით განსაზღვრული წესით სამსახურის უფროსისგან დამტკიცებას საჭიროებს; 
თ) ანგარიშვალდებულია გამგებლის წინაშე. 
3. გამგეობის სამსახურის საქმიანობაზე სამსახურებრივ ზედამხედველობას ახორციელებს 
გამგებელი. 
4. სამსახურის უფროსის მიერ თანამდებობრივ უფლებამოსილებათა შესრულების 
შეუძლებლობის შემთხვევაში, მის მოვალეობას გამგებლის დავალებით ასრულებს 
სამსახურის ერთ-ერთი განყოფილების უფროსი, ან სამსახურის ერთ-ერთი მოხელე. 
5. სამსახურის უფროსის თანამდებობრივი შეუთავსებლობის, აგრეთვე 
უფლებამოსილების შეჩერებისა და შეწყვეტის საკითხები წესრიგდება საქართველოს 
ორგანული კანონით „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“. 
6. სამსახურის უფროსის თანამდებობრივი სარგოს ოდენობას გამგებლის წარდგინებით, 

საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობების 
რანგირების სისტემის გათვალისწინებით, „საქართველოს ორგანული კანონის 
„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ შესაბამისად განსაზღვრავს 
მუნიციპალიტეტის საკრებულო. 
 

თავი III. 
გამგეობის სტრუქტურა 

 

მუხლი 11. გამგეობის სტრუქტურა 
1. გამგეობის სტრუქტურა მოიცავს გამგეობის ხელმძღვანელ პირებს (გამგებელი, 
გამგებლის პირველი მოადგილე, გამგებლის მოადგილე (მოადგილეები)) და გამგეობის 
სამსახურებს. 
2. გამგეობის ხელმძღვანელი პირების თანამდებობათა დასახელება, უფლებამოსილებები 
და რიცხოვნება განისაზღვრება ამ დებულებით ან/და გამგეობის საშტატო ნუსხით. 

3. გამგეობის სამსახური იქმნება (უქმდება) და მისი დასახელება განისაზღვრება ამ 
დებულებით. 

4. გამგეობის სამსახურების ფუნქციები, უფლებამოსილებები და სტრუქტურა 
განისაზღვრება შესაბამისი სამსახურის დებულებით, რომელსაც გამგებლის წარდგინებით 

ამტკიცებს საკრებულო.  

5. გამგეობის სამსახური, სამსახურის დებულების შესაბამისად, ფუნქციურ 

დანიშნულებათა მიხედვით შეიძლება დაიყოს ქვედანაყოფებად - განყოფილებებად.  
 

მუხლი 12. გამგეობის სამსახურები 
1. გამგეობის სამსახური შესაბამისი სფეროს მიხედვით უზრუნველყოფს გამგებლის 
გადაწყვეტილებების შესრულებას, აგრეთვე ამზადებს გამგებლის და მისი დავალებით - 

საკრებულოს გადაწყვეტილებების პროექტებს.  
2. გამგეობის სამსახური საქმიანობას წარმართავს მოქმედი კანონმდებლობის, ამ 
დებულებისა და სამსახურის დებულების საფუძველზე და გამგებლის მიერ 

დამტკიცებული სამუშაო გეგმებისა და დავალებების შესაბამისად.  

3. გამგეობის სამსახურებია: 
ა) ადმინისტრაციული სამსახური;  
ბ) საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური;  
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გ) ეკონომიკური განვითარებისა და პროგრამების მართვის სამსახური; 
დ) ინფრასტრუქტურის, ურბანული განვითარებისა და არქიტექტურის სამსახური; 
ე) სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახური; 
ვ) კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა 
სამსახური;  
ზ) შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, 
ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმეების სამსახური;  
თ) წვევამდელთა, რეზერვისტთა, სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და მობილიზაციის 
სამსახური.  
ი) სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახური; 
კ) შიდა აუდიტისა და კონტროლის სამსახური. 
 

მუხლი 13. გამგეობის სამსახურების ძირითადი ფუნქციები  
1. ადმინისტრაციული სამსახურის ძირითადი ფუნქციებია: გამგეობის სამსახურების 
მუშაობის კოორდინაციისთვის ხელშეწყობა, გამგეობის საქმიანობის ორგანიზაციული, 
სამართლებრივი, მატერიალურ-ტექნიკური, ანალიტიკური და საინფორმაციო 

უზრუნველყოფა; გამგეობაში ადამიანური რესურსების მართვა, ერთიანი საქმისწარმოების 
უზრუნველყოფა და მოსამსახურეთა საქმიანობის ხელშეწყობა, გამგეობის 
კავშირურთიერთობების ორგანიზება საზოგადოებასთან და დაწესებულებებთან. 
2. საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის ძირითადი ფუნქციებია: თვითმმართველი 
ერთეულის ბიუჯეტის პროექტის მომზადება, მუნიციპალური პროგრამების საფინანსო 

გაანგარიშება-დასაბუთება; დამტკიცებული ბიუჯეტის შესრულებაზე, საბიუჯეტო 

სახსრების მიზნობრივ, მიზანშეწონილ და ეფექტიან გამოყენებაზე წინასწარი და 
მიმდინარე კონტროლის დაწესება; ბიუჯეტით განსაზღვრული ასიგნებების შესაბამისად 

ხარჯების გაწევა, შესაბამისი ფინანსური ოპერაციების განხორციელება და ბიუჯეტის 
შესრულების შესახებ ანგარიშგება.  
 3. ეკონომიკური განვითარებისა და პროგრამების მართვის სამსახურის ძირითადი 
ფუნქციებია: თვითმმართველ ერთეულში ერთიანი ეკონომიკური პოლიტიკის 
განსაზღვრა და განხორციელება, ამ მიზნით საჭირო ინვესტიციების მოზიდვა, 
ეკონომიკური საქმიანობის მარეგულირებელი წესების შემუშავება, ეკონომიკური 
განვითარების სტრატეგიებისა და მუნიციპალური პროგრამების შემუშავება და 
განხორციელება, სტატისტიკური ინფორმაციის შეგროვება-დამუშავება, წინადადებების 
შემუშავება მუნიციპალიტეტის ქონების მართვის, სატრანსპორტო რეგულირების, 
ადგილობრივი მოსაკრებლებისა და სხვა სახის ეკონომიკური აქტივობების შესახებ. 
4. ინფრასტრუქტურის, ურბანული განვითარებისა და არქიტექტურის სამსახურის 
ძირითადი ფუნქციებია: მუნიციპალიტეტის სივრცითი ტერიტორიული დაგეგმვისა და 
ქალაქთმშენებლობის დოკუმენტების შემუშავება, მშენებლობის ნებართვების თაობაზე 
გადაწყვეტილებების მომზადება, მშენებლობაზე და არქიტექტურულ საქმიანობაზე 
ზედამხედველობა, ინფრასტრუქტურის განვითარება და მუნიციპალიტეტის 
კეთილმოწყობის უზრუნველყოფა. 
5. სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახურის ძირითადი ფუნქციებია: 
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოფლის მეურნეობის სფეროში სახელმწიფო 

პოლიტიკის რეალიზაციისა და აგრარული რეფორმების განხორციელების ხელშეწყობა, 
აგროსასურსათო, აგროგადამამუშავებელი, ნიადაგის ნაყოფიერების აღდგენა-
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გაუმჯობესების, მემცენარეობის, მეცხოველეობის, მეთევზეობის, აგროსაინჟინრო და 
ვეტერინარიის დარგების ხელშემწყობი ღონისძიებების განხორციელება, სოფლის 
მეურნეობის დარგში დასაქმებული მეურნე სუბიექტებისა და დაინტერესებული პირების 
დახმარების გაწევა პრობლემების გადაწყვეტაში. 
6. კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა 
სამსახურის ძირითადი ფუნქციებია: თვითმმართველი ერთეულის დაქვემდებარებაში 
არსებული კულტურის, განათლების, კულტურული მემკვიდრეობის, სასპორტო 

ინფრასტრუქტურის ობიექტების განვითარებისთვის კონცეფციების და პროგრამების 
მომზადება, კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდული პროგრამების 
მართვა, შესაბამისი დაწესებულებების ფუნქციონირებისთვის საჭირო პირობების შექმნა.  
7. შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, 
ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმეების სამსახურის ძირითადი 
ფუნქციებია: ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მუნიციპალური პროგრამების 
შემუშავება, თვითმმართველი ერთეულის დაქვემდებარებაში არსებული ჯანმრთელობის 
დაცვისა და სოციალური ინფრასტრუქტურის ობიექტების მართვა და დამტკიცებული 
პროგრამების განხორციელება მოსახლეობის შრომითი მოწყობის და უმუშევართა, 
ვეტერანთა და ლტოლვილთა სოციალური დახმარების საკითხებში.  
8. წვევამდელთა, რეზერვისტთა, სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და მობილიზაციის 
სამსახურის ძირითადი ფუნქციებია: მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მოქალაქეთა სამხედრო 

აღრიცხვაზე აყვანა, სამხედრო სამსახურისთვის მომზადება, სამხედრო სავალდებულო 

სამსახურში გაწვევა, მობილიზაციისა და სამხედრო ძალების რეზერვთან 
დაკავშირებული საკითხების გადაწყვეტა.  
9. სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახურის ძირითადი ფუნქციებია: 
თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიაზე სახანძრო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, 
ხანძრების, ავარიების, სტიქიური უბედურებისა და სხვა სახის საგანგებო სიტუაციების 
ლიკვიდაცია, საავარიო-სამაშველო სამუშაოების ჩატარება და სახელმწიფო 

ხანძარსაწინააღმდეგო ზედამხედველობა. 
10. შიდა აუდიტისა და კონტროლის სამსახურის ძირითადი ფუნქციებია: 
მუნიციპალიტეტის ორგანოებისა და მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული კერძო 

სამართლის იურიდიული პირების საქმიანობის სრულყოფა, ფინანსების მართვის 
გაუმჯობესება, სახსრების, სხვა მატერიალური ფასეულობების ხარჯვისა და გამოყენების 
კანონიერება, მიზნობრიობის დაცვა და ეფექტიანობის გაზრდა. 
11. გამგეობის სამსახურების უფლებამოსილებები განისაზღვრება შესაბამისი სამსახურის 
დებულებით, რომელსაც გამგებლის წარდგინებით ამტკიცებს საკრებულო. 

მუხლი 14. გამგეობის სამსახურის განყოფილებები 
1. გამგეობის სამსახურებში განყოფილებები იქმნება სამსახურის უფლებამოსილებას 
მიკუთვნებული ერთგვაროვანი საკითხების (მიმართულებების) დაჯგუფებისა და მათი 
კოორდინირებულად წარმართვის მიზნით. 

2. სამსახურების განყოფილებები ფუნქციურ დანიშნულებათა მიხედვით 

უზრუნველყოფენ სამსახურის უფლებამოსილების განხორციელების პროცესში მათთვის 
მიკუთვნებულ საკითხებთან დაკავშირებით შესაბამისი წინადადებების მომზადებას. 
პასუხისმგებელნი არიან ამ მიმართულებით სამსახურის გამართულ საქმიანობაზე. 
3. სამსახურების განყოფილებების საქმიანობის სფერო, ფუნქციები და 
უფლებამოსილებები განისაზღვრება შესაბამისი სამსახურის დებულებით. 
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თავი IV. 
გამგეობის საჯარო მოსამსახურეები 

 

მუხლი 15. გამგეობის საჯარო მოსამსახურეები  
1. გამგეობის საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობები განისაზღვრება ამ დებულებით და 
მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად მის საფუძველზე დამტკიცებული გამგეობის 
საშტატო ნუსხით.  

2. გამგეობის საჯარო მოსამსახურეებს, საქართველოს ორგანული კანონით 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ დადგენილი წესით, თანამდებობაზე 
ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს გამგებელი. 
3. გამგეობაში საჯარო სამსახურს ეწევა: 
ა) გამგეობის მოხელე, რომელიც დანიშნულია გამგეობის საშტატო ნუსხით 

გათვალისწინებულ თანამდებობაზე; 
ბ) გამგეობის შტატგარეშე მოსამსახურე, რომელიც ვადიანი შრომითი ხელშეკრულების 
საფუძველზე მიღებულია გამგეობაში არამუდმივი სამუშაოს შესასრულებლად; 

გ) დამხმარე მოსამსახურე, რომელიც ვადიანი ან უვადო შრომითი ხელშეკრულების 
საფუძველზე მიღებულია გამგეობაში შტატით გათვალისწინებულ დამხმარე 
მოსამსახურის თანამდებობაზე, დამხმარე, ტექნიკური სამუშაოს შესასრულებლად. 

4. გამგეობის მოხელის უფლებები და მოვალეობები განისაზღვრება ამ დებულებით, 

გამგეობის შესაბამისი სამსახურების დებულებებით და გამგებლის მიერ დამტკიცებული 
თანამდებობრივი ინსტრუქციებით. 

5. გამგეობის მოხელეები (გარდა ამ დებულების მე-6 მუხლით განსაზღვრული გამგეობის 
თანამდებობის პირებისა) არიან: 
ა) გამგებლის თანაშემწე; 
ბ) გამგეობის სამსახურის განყოფილების უფროსი; 
გ) გამგებლის წარმომადგენელი მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულში; 
დ) უმცროსი საჯარო თანამდებობის პირები: 
დ.ა) მთავარი სპეციელისტი; 
დ.ბ) წამყვანი სპეციალისტი; 
დ.გ) უფროსი სოეციალისტი; 
დ.დ) სპეციალისტი. 
6. გამგეობის დამხმარე და შტატგარეშე მოსამსახურის უფლება-მოვალეობები 
განისაზღვრება საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს შრომის კოდექსის“ 
შესაბამისად დადებული შრომითი ხელშეკრულებით და მუნიციპალიტეტის 
სამართლებრივი აქტებით. გამგეობის შტატგარეშე და დამხმარე მოსამსახურეებთან 
შრომით ხელშეკრულებას მუნიციპალიტეტის სახელით დებს გამგებელი. 
7. გამგეობის საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოები მოქმედი 
კანონმდებლობით განსაზღვრული ნორმატივების ფარგლებში მტკიცდება საკრებულოს 
დადგენილებით. 
 
 

მუხლი 16. გამგებლის თანაშემწე  
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1. გამგებლის თანაშემწეს, „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით 

დადგენილი წესით თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს 
გამგებელი. 
2. გამგებლის თანაშემწე: 
ა) უზრუნველყოფს გამგებლის დავალებების და მითითებების შესრულებას; 
ბ) ხელს უწყობს გამგებელს უფლებამოსილების განხორციელების პროცესში; 
გ) იღებს გამგებლის დავალებებს, აღრიცხავს მათ და ანაწილებს შესაბამის 
სამსახურებზე; უზრუნველყოფს კონტროლს მათ შესრულებაზე; 
დ) მონაწილეობს გამგებლის მოქალაქეებთან შეხვედრებში და გამგებელთან 
მოქალაქეების მიღებაში; აღრიცხავს შეხვედრებისას დასმულ საკითხებს და 
კოორდინაციას უწევს მათ გადაწყვეტას. 
3. გამგებლის თანაშემწეს, უფლებამოსილების განხორციელებაში კოორდინაციას უწევს, 
ხელს უწყობს და საჭიროების შემთხვევაში სათანადო ადამიანური და მატერიალური 
რესურსებით  უზრუნველყოფს გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი. 
 

მუხლი 17. გამგეობის სამსახურის განყოფილების უფროსი  
1. გამგეობის სამსახურის განყოფილების უფროსს „საჯარო სამსახურის შესახებ“ კანონისა 
და ამ დებულების შესაბამისად თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან 
ათავისუფლებს გამგებელი.  
2. გამგეობის სამსახურის განყოფილების უფროსი:  
ა) წარმართავს განყოფილების საქმიანობას;  
ბ) უზრუნველყოფს განყოფილების მიერ სამსახურის დებულებით განსაზღვრული 
ფუნქციების განხორციელებას;  
გ) სამსახურის უფროსს დასამტკიცებლად წარუდგენს განყოფილების სამუშაო გეგმებს;  
დ) ანაწილებს დავალებებს განყოფილების მოხელეებს შორის, უზრუნველყოფს სამუშაო 

გეგმებით და სამსახურის უფროსის ცალკეული დავალებებით გათვალისწინებული 
ღონისძიებების განხორციელებას;  
ე) ისმენს და აფასებს მოხელეების ანგარიშებს გაწეული საქმიანობის შესახებ;  
ვ) ამზადებს და სამსახურის უფროსს წარუდგენს ანგარიშებს განყოფილების მიერ 

სამუშაო გეგმებით და ცალკეული დავალებებით განსაზღვრული სამუშაოების 
შესრულების შესახებ;  
ზ) უზუნველყოფს განყოფილების მოხელეთა მიერ გამგეობის შინაგანაწესის დაცვას, 
შრომის დისციპლინას; 
თ) დადგენილი წესით აფასებს მოხელეების საქმიანობას, სამსახურის უფროსს 
წარუდგენს წინადადებებს მოხელეთა დაწინაურების, წახალისების ან მათ მიმართ 

დისციპლინური ზომების გამოყენების შესახებ;  
ი) ახორციელებს მოქმედი კანონმდებლობით, ამ დებულებით და სამსახურის 
დებულებით განსაზღვრულ სხვა უფლებამოსილებებს.  
3. განყოფილების უფროსი ანგარიშვალდებულია სამსახურის უფროსის წინაშე.  
 

მუხლი 18. გამგებლის წარმომადგენელი მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ 

ერთეულში 
1. გამგებლის წარმომადგენელი მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულში 
(შემდგომში – „გამგებლის წარმომადგენელი“) არის ადგილობრივი თვითმმართველობის 
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საჯარო მოხელე, რომელსაც „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით 

დადგენილი წესით თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს 
გამგებელი. 
2. გამგებლის წარმომადგენელი ინიშნება და თავის უფლებამოსილებას ახორციელებს 
მუნიციპალიტეტის შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულში. 
3. გამგებლის წარმომადგენელი: 
ა) უზრუნველყოფს ადმინისტრაციული ერთეულის მოსახლეობის კავშირს გამგეობასთან; 
ბ) აკონტროლებს და გამგებელს წარუდგენს ინფორმაციას შესაბამის ადმინისტრაციულ 

ერთეულში საკრებულოს და გამგებლის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებათა შესრულების 
მიმდინარეობის შესახებ; 
გ) გამგებელს წარუდგენს წინადადებებს შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულში 
არსებული პრობლემებისა და მათი შესაძლო გადაწყვეტის გზების შესახებ; 
დ) უზრუნველყოფს სტატისტიკური და სხვა სახის მონაცემებისა და გამგებლის 
დავალებით მოთხოვნილი ინფორმაციის შეგროვებას; 
ე) უზრუნველყოფს ადგილობრივი თვითმმართველობის სამართლებრივი აქტების 
მოსახლეობისთვის გაცნობას; 
ვ) ორგანიზებას უწევს ადმინისტრაციული ერთეულის მოსახლეობის გამოკითხვის და 
სახალხო განხილვების ჩატარებას. საჭიროების შემთხვევაში ამზადებს წინადადებებს 
სამუშაო ჯგუფის (ჯგუფების) შექმნის თაობაზე; 
ზ) აკონტროლებს ადმინისტრაციულ ერთეულში ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 
დაფინანსებული პროგრამებისა და ღონისძიებების განხორციელების მიმდინარეობას და 
შესაბამის ინფორმაციას პერიოდულად წარუდგენს გამგებელს; 
თ) თვალყურს ადევნებს ადმინისტრაციული ერთეულის ტერიტორიაზე ბუნების, 
კულტურის და ისტორიული ძეგლების მდგომარეობას და ინფორმაციას წარუდგენს 
შესაბამის ორგანოებს; 
ი) მონაწილეობს მოქალაქეთა სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანის და სამხედრო 

სავალდებულო სამსახურში გაწვევის, სამხედრო-სასწავლო შეკრებების ჩატარების, 
დაწყებითი სამხედრო სწავლების, სამხედრო-პატრიოტული აღზრდის და სამოქალაქო 

თავდაცვის ორგანიზების საკითხებში, გამგეობის შესაბამისი სამსახურის ხელშეწყობის 
მიზნით; 

კ) მოქალაქეებზე გასცემს საქონლის ადგილწარმოშობის და საქართველოს 
კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა ცნობებს; 
ლ) ასრულებს გამგებლის სხვა დავალებებს. 
4. გამგებლის წარმომადგენელს აქვს ბეჭედი და საკუთარი ბლანკი შესაბამისი 
ადმინისტრაციული ერთეულის სახელწოდების მითითებით. 

5. გამგებლის წარმომადგენლის ბეჭედი გამოიყენება დოკუმენტის უტყუარობის 
დასადასტურებლად და დაისმება მის მიერ გაცემულ (მომზადებულ) შემდეგი სახის 
დოკუმენტებზე: 
ა) ცნობა; 
ბ) გამგებლის წარმომადგენლის მიერ შექმნილი (კუთვნილი) დოკუმენტის ასლი; 
გ) ამონაწერი საკომლო წიგნიდან; 
დ) ოქმი; 
ე) მიღება-ჩაბარების და სხვა სახის აქტი; 
ვ) დახასიათება; 
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ზ) რეკომენდაცია (დაინტერესებული პირის მიმართ); 

თ) შუამდგომლობა (დაინტერესებული პირის მიმართ); 

ი) სტატისტიკურ და სხვა მონაცემთა შემცველი დოკუმენტი; 
კ) კორესპონდენციის (წერილის, მოხსენებითი ბარათის) დანართი, რომელიც შეიცავს 
შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულის მონაცემებს; 
6. გამგებლის წარმომადგენელი ანგარიშვალდებულია გამგებლის წინაშე. 
7. გამგებლის წარმომადგენელზე გამგებლის დავალება გაიცემა და დავალების შესრულებაზე 
ინფორმაცია მიიღება უშუალოდ გამგებლის, ან გამგებლის დავალებით 

ადმინისტრაციული სამსახურის მეშვეობით. 

8. გამგებლის მხრიდან განსაკუთრებული სირთულის და მნიშვნელობის დავალების 
გაცემისა და სხვა სახის აუცილებლობის შემთხვევაში, შესაძლებელია გამგებლის 
წარმომადგენლისთვის ადამიანური რესურსებით მხარდაჭერა გაეწიოს გამგეობის 
საშტატო ნუსხით ან/და შტატგარეშე მოსამსახურეთათვის განსაზღვრული ლიმიტის 
ფარგლებში. 
 

მუხლი 19. გამგეობის მოხელის ზოგადი უფლებები და ვალდებულებები 
1. გამგეობის მოხელის უფლება-მოვალეობები განისაზღვრება „საჯარო სამსახურის 
შესახებ“ საქართველოს კანონით, ამ დებულებით და მოხელის სამუშაოთა 
აღწერილობით. 

2. გამგეობის მოხელეს უფლება აქვს: 
ა) გააჩნდეს შესაბამისი სამუშაო პირობები, ისარგებლოს გამგეობის საოფისე ინვენტარით 

და ტექნიკით; 

ბ) თანამდებობრივ უფლებამოსილებათა განსახორციელებლად მოითხოვოს და მიიღოს 
ინფორმაცია გამგეობის ხელმძღვანელი პირებისგან და გამგეობის სამსახურებისგან, 
აგრეთვე მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირებისგან; 
გ) საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში იმოქმედოს დამოუკიდებლად, საკუთარი 
პასუხისმგებლობით მიიღოს გადაწყვეტილება, მონაწილეობდეს ადგილობრივი 
თვითმმართველობის ორგანოებისა და თანამდებობის პირთა გადაწყვეტილებების 
მომზადებაში და დაცული იყოს აღმასრულებელი პრივილეგიით; 

დ) საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში ზეპირად ან წერილობით მიმართოს ზემდგომ 
თანამდებობის პირს, საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში წარუდგინოს მას შესაბამისი 
წინადადებები; 
ე) მოითხოვოს სამსახურებრივი გამოძიება;  
ვ) მოქმედი კანონმდებლობით და ამ დებულებით განსაზღვრულ შემთხვევებში 
მოითხოვოს სამსახურებრივი დაწინაურება;  
ზ) დადგენილი წესით ისარგებლოს სასწავლო შვებულებით; 

თ) მოითხოვოს საკუთარი კვალიფიკაციის ობიექტური შეფასება; 
ი) მიღებული დავალების კანონიერებასთან დაკავშირებით წარმოშობილი ეჭვის თაობაზე 
აცნობოს დავალების გამცემს და მის ზემდგომ ხელმძღვანელს; 
კ) უარი თქვას ისეთი დავალების შესრულებაზე, რომელიც არ შეესაბამება მის 
სამუშაოთა აღწერილობას, გარდა კანონით გათვალისწინებული შემთხვევებისა; 
ლ) მიიღოს თანამდებობრივი სარგო, პრემია და მოქმედი კანონმდებლობით 

გათვალისწინებული სხვა დანამატები; 
მ) აუნაზღაურდეს სამსახურებრივი მივლინების ხარჯები; 
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ნ) ისარგებლოს ყოველწლიური 30 დღიანი ანაზღაურებადი შვებულებით; 

ო) ისარგებლოს მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი სხვა უფლებებით. 

3. გამგეობის მოხელე ვალდებულია: 
ა) საქმიანობა წარმართოს მოქმედი კანონმდებლობის, ამ დებულებისა და 
მუნიციპალიტეტის სხვა სამართლებრივი აქტების შესაბამისად; 

ბ) შეასრულოს შესაბამისი დებულებითა და სამუშაოთა აღწერილობით განსაზღვრული 
სამსახურებრივი ფუნქციები; 
გ) უარი თქვას უკანონო დავალების შესრულებაზე; 
დ) დაიცვას გამგეობის შინაგანაწესი; 
ე) შეასრულოს ზემდგომი თანამდებობის პირის დავალებები; 
ვ) შეასრულოს სამუშაო გეგმებით გათვალისწინებული სამუშაოები; 
ზ) დადგენილი პერიოდულობით და წესით, აგრეთვე ზემდგომი თანამდებობის პირის 
დავალების შესაბამისად მოამზადოს და წარადგინოს ანგარიშები შესრულებული 
სამუშაოს შესახებ; 
თ) გაუფრთხილდეს გამგეობის ქონებას, არ დაუშვას მისი არადანიშნულებითი 
გამოყენება; 
ი) იზრუნოს კვალიფიკაციის ამაღლებისთვის, დადგენილი პერიოდულობითა და წესით 

გაიაროს ატესტაცია; 
კ) შეასრულოს მოქმედი კანონმდებლობით და მუნიციპალიტეტის სამართლებრივი 
აქტებით განსაზღვრული სხვა მოვალეობები. 
 

მუხლი 20. გამგეობის მოხელის სამუშაოთა აღწერილობა (თანამდებობრივი ინსტრუქცია) 
და საკვალიფიკაციო მოთხოვნა 
1. გამგეობის საშტატო ნუსხით გათვალისწინებული ყოველი დანიშვნითი 
თანამდებობისთვის დგება სამუშაოთა აღწერილობა და საკვალიფიკაციო მოთხოვნა.  
2. სამუშაოთა აღწერილობით განისაზღვრება საშტატო ნუსხით გათვალისწინებული 
თანამდებობის პირის საქმიანობის სფერო, სამსახურებრივი ფუნქციები და უფლება-
მოვალეობები. 
3. საკვალიფიკაციო მოთხოვნით განისაზღვრება თანამდებობის დასაკავებლად საჭირო 

კვალიფიკაცია, სამუშაო სტაჟი, განათლება, ცოდნა და უნარ-ჩვევები. საკვალიფიკაციო 

მოთხოვნა შედგება მინიმალური და დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნებისაგან. 
მინიმალური საკვალიფიკაციო მოთხოვნა საერთოა გამგეობის ყოველი საშტატო 

თანამდებობისათვის და განსაზღვრავს გამგეობაში თანამდებობის დასაკავებლად 

აუცილებელ ცოდნასა და უნარ-ჩვევებს. დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნა 
წესდება თითოეული საშტატო თანამდებობისთვის და განსაზღვრავს ცალკეული 
თანამდებობის დასაკავებლად საჭირო კვალიფიკაციას, სამუშაო სტაჟს, აგრეთვე 
დამატებით ცოდნასა და უნარ-ჩვევებს. 
4. გამგებლის პირველი მოადგილის, მოადგილის (მოადგილეების) და გამგეობის 
სამსახურების უფროსების სამუშაოთა აღწერილობებს განსაზღვრავს გამგებელი, ხოლო 

გამგეობის სხვა საჯარო მოსამსახურეთა სამუშაოთა აღწერილობებს ადგენს გამგეობის 
შესაბამისი სამსახურის უფროსი გამგებლისთვის წარსადგენად. გამგეობის მოხელეების 
სამუშაოთა აღწერილობა მტკიცდება გამგებლის ბრძანებით. 

5. მინიმალური და დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები გამგებლის წარდგინებით 

განისაზღვრება საკრებულოს დადგენილებით. 

209 



 

თავი V. 

გამგეობის მოხელეების თანამდებობაზე დანიშვნა-გათავისუფლება და სამსახურებრივი 
კარიერის გავლა 

 

მუხლი 21. გამგეობაში ვაკანსიის წარმოშობა  
1. გამგეობის მოხელის ვაკანსია წარმოიშობა: 
ა) გამგეობის საშტატო ნუსხაში ახალი საშტატო ერთეულის (თანამდებობის) 
დამტკიცების (შესაბამისი სამართლებრივი აქტის ძალაში შესვლის) მომდევნო დღიდან; 
ბ) გამგეობის მოხელის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ ბრძანების ძალაში 
შესვლის მომდევნო დღიდან, თუ გათავისუფლება არ განხორციელებულა შტატის 
შემცირების საფუძველზე; 
გ) თუ თანამდებობაზე, რომელიც უნდა შეივსოს კონკურსის საფუძველზე, პირი 
დანიშნულია კონკურსის გარეშე. 
2. ვაკანსია უნდა შეივსოს, როგორც წესი, არა უგვიანეს მისი წარმოშობიდან 3 თვის 
ვადაში. 
3. ვაკანსიის შევსებამდე შტატით გათვალისწინებული თანამდებობრივი მოვალეობის 
შესრულება გამგებლის ბრძანებით შეიძლება დაეკისროს: 
ა) გამგებლის პირველი მოადგილის ან მოადგილის ვაკანსიის შემთხვევაში - გამგებლის 
ერთ-ერთ მოადგილეს, ხოლო თუ გამგებლის მოადგილის თანამდებობაც ვაკანტურია, ან 
არასაკმარისია - გამგეობის ერთ-ერთ სამსახურის უფროსს; 
ბ) გამგეობის სამსახურის უფროსის ვაკანსიის შემთხვევაში - სამსახურის ერთ-ერთ 

განყოფილების უფროსს, ხოლო ასეთის არარსებობის შემთხვევაში - სამსახურის ერთ-

ერთ მოხელეს; 
გ) გამგეობის სამსახურის უფროსი და უმცროსი საჯარო თანამდებობის ვაკანსიის 
შემთხვევაში - სამსახურის უფროსის წარდგინებით ამ სამსახურის ერთ-ერთ მოხელეს.  
 

მუხლი 22. გამგეობის მოხელის თანამდებობაზე დანიშვნის ზოგადი წესი 
1. გამგეობის მოხელის ვაკანტურ თანამდებობაზე შეიძლება დაინიშნოს 18 წელს 
მიღწეული საქართველოს მოქალაქე, რომელიც აკმაყოფილებს „საჯარო სამსახურის 
შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილ და შესაბამისი თანამდებობისთვის 
დაწესებულ საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს. 
2. გამგეობის მოხელე თანამდებობაზე ინიშნება: 
ა) კონკურსის წესით; 

ბ) უკონკურსოდ, „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით და ამ 
დებულებით განსაზღვრულ შემთხვევებში.  
3. გადაწყვეტილებას გამგეობის ვაკანტურ თანამდებობაზე (გარდა გამგეობის 
თანამდებობის პირების ვაკანსიისა) კონკურსის გამოცხადების ან ვაკანსიის უკონკურსოდ 

შევსების შესახებ მუნიციპალიტეტის საკონკურსო-საატესტაციო კომისიასთან 
კონსულტაციის საფუძველზე, ვაკანსიის წარმოშობიდან არა უგვიანეს 14 დღის ვადაში 
იღებს გამგებელი. 
4. ვაკანტურ თანამდებობაზე შერჩეულმა კანდიდატმა დანიშვნამდე შესაბამისი 
შეტყობინების მიღებიდან არა უგვიანეს 2 კვირის ვადაში უნდა წარადგინოს „საჯარო 

სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლით დადგენილი დოკუმენტები.  
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მუხლი 23. გამგეობის ვაკანტურ თანამდებობაზე დანიშვნა უკონკურსოდ 

გამგეობის საშტატო ნუსხით განსაზღვრულ ვაკანტურ თანამდებობაზე პირი 
უკონკურსოდ შეიძლება დაინიშნოს არა უმეტეს 6 თვის გამოსაცდელი ვადით ან 
გამოსაცდელი ვადის გარეშე: 
ა) სამსახურებრივი დაწინაურების შემთხვევაში; 
ბ) სამსახურებრივი გადაყვანისას; 
გ) არა უმეტეს 3 თვის ვადით დროებით მოვალეობის შემსრულებლად. 
 

მუხლი 24. გამგეობის მოხელეთა ატესტაცია  
1. გამგეობის მოხელე სამ წელიწადში ერთხელ ექვემდებარება ატესტაციას. 
2. ატესტაციას, „საჯარო მოხელეთა ატესტაციის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ 
საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 18 ივნისის N411 დადგენილების შესაბამისად 

ატარებს გამგეობის მოსამსახურეთა ატესტაციის მიზნით შექმნილი საკონკურსო-

საატესტაციო კომისია. 
 

მუხლი 25. სამსახურებრივი დაწინაურება  
1. გამგეობაში წარმოშობილი ვაკანსიის დასაკავებლად კონკურსი არ ცხადდება, თუ 

საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის მიერ წამოყენებულია დასაწინაურებელი მოხელე. 
2. გამგეობის მოხელე საკუთარი წერილობითი თანხმობით დაწინაურდება გამგეობაში 
წარმოშობილ ვაკანსიაზე, თუ იგი აკმაყოფილებს შემდეგ პირობებს: 
ა) წარმატებით აიმაღლა კვალიფიკაცია და ატესტაციის შედეგების თანახმად, 

აკმაყოფილებს უფრო მაღალი თანამდებობისთვის დაწესებულ საკვალიფიკაციო 

მოთხოვნებს; 
ბ) უკანასკნელი 6 თვის განმავლობაში დაკავებულ თანამდებობაზე მისი საქმიანობა 
იმსახურებს მაღალ შეფასებას. 
3. მოხელე არ შეიძლება დაწინაურდეს დისციპლინური პასუხისმგებლობის მოქმედების 
პერიოდში, აგრეთვე თუ დაკავებულ თანამდებობაზე საქმიანობისას მიღებული აქვს 
ზემდგომი ხელმძღვანელისგან უარყოფითი შეფასება. 
4. ერთ თანამდებობაზე რამდენიმე დასაწინაურებელი მოხელის წარდგენისას 
თანამდებობაზე დაინიშნება ის მოხელე, რომელსაც ატესტაციის შედეგებით ან 
დაკავებულ თანამდებობაზე საქმიანობისას მიღებული აქვს უფრო მაღალი შეფასება. 
 

მუხლი 26. სამსახურებრივი გადაყვანა  
1. სამსახურებრივ გადაყვანად მიიჩნევა მოხელის დანიშვნა იმავე ან უფრო დაბალი 
რანგის თანამდებობაზე. 
2. გამგეობაში წარმოშობილი ვაკანსია გამგებლის გადაწყვეტილებით შეიძლება შევსებულ 

იქნეს სამსახურებრივი გადაყვანის შედეგად, თუ არ არსებობს ამ ვაკანსიის 
თანამდებობრივი დაწინაურებით დაკავების საფუძველი. 
3. უფრო დაბალი რანგის თანამდებობაზე მოხელის გადაყვანა (სამსახურებრივი 
დაქვეითება) დაიშვება გამგებლის გადაწყვეტილებით, თუ: 

ა) საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის დასკვნით მოხელე არ შეესაბამება დაკავებულ 

თანამდებობას; 
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ბ) მოხელე დაკავებულ თანამდებობაზე საქმიანობისას რეგულარულად იმსახურებს 
დაბალ შეფასებას. 
 

მუხლი 27. სამსახურებრივი ურთიერთობების შეჩერება და შეწყვეტა  
გამგეობის საჯარო მოსამსახურეთა (გარდა გამგეობის თანამდებობის პირებისა) 
სამსახურებრივი ურთიერთობების შეჩერების და შეწყვეტის საფუძვლები და წესი 
განისაზღვრება „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის IX და X თავებით. 
 

თავი VI.  
გამგეობის საქმიანობის ორგანიზება 

 

მუხლი 28. გამგეობის ადმინისტრაციული წარმოების საფუძვლები 
1. გამგეობის ადმინისტრაციული წარმოება არის მოქმედი კანონმდებლობით, ამ 
დებულებით და მუნიციპალიტეტის სხვა სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული 
საქმიანობა, რომლის მიზნებია მუნიციპალიტეტის უფლებამოსილებას მიკუთვნებულ 

საკითხებზე: 
ა) საკრებულოს და გამგებლის სამართლებრივი აქტების აღსრულების უზრუნველყოფა; 
ბ) გამგებლის სამართლებრივი აქტის მომზადება, გამოცემა და აღსრულება; 
გ) ადმინისტრაციული ხელშეკრულების მომზადება, დადება ან გაუქმება; 
დ) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის მომზადება; 
ე) ადმინისტრაციული საჩივრის გადაწყვეტა; 
ვ) კანონმდებლობით განსაზღვრული სხვა საკითხების მოწესრიგება. 
2. გამგეობის ადმინისტრაციული წარმოების წესი და პროცედურები განისაზღვრება 
„საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით“, „ადგილობრივი 
თვითმმართველობის კოდექსით“, მოქმედი კანონმდებლობით, ამ დებულებით და 
მუნიციპალიტეტის სხვა ნორმატიული აქტებით.  
 

მუხლი 29. გამგეობაში ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების საფუძვლები 
გამგეობაში ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების საფუძვლებია კანონით 

განსაზღვრულ შემთხვევებში: 
ა) გამგეობის ვალდებულება შეიმუშავოს საკრებულოს სამართლებრივი აქტის პროექტი; 
ბ) გამგეობის ვალდებულება უზრუნველყოს საკრებულოს სამართლებრივი აქტის 
აღსრულება; 
გ) გამგებლის ვალდებულება გამოსცეს ბრძანება; 
დ) გამგეობის უფლებამოსილი მოხელის ვალდებულება შეადგინოს ადმინისტრაციული 
სამართალდარღვევის ოქმი; 
ე) დაინტერესებული პირის განცხადება; 
ვ) კანონით პირდაპირ განსაზღვრული სხვა საფუძვლის არსებობა. 
 

მუხლი 30. გამგეობის ადმინისტრაციული წარმოების ვადები 
1. დაინტერესებული პირის განცხადების საფუძველზე გამგეობის ადმინისტრაციული 
წარმოება უნდა დასრულდეს, როგორც წესი, განცხადების რეგისტრაციიდან 1 თვის 
ვადაში. თუ საქმე განსაკუთრებით რთული კატეგორიისაა და მოითხოვს დამატებით 
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შესწავლას, ადმინისტრაციული წარმოების ვადა შეიძლება გაგრძელდეს გამგებლის 
წერილობითი დავალების საფუძველზე, არა უმეტეს ერთი თვით.  

2. გამგეობის ადმინისტრაციული წარმოების ვადა, გარდა დაინტერესებული პირის 
განცხადების საფუძველზე ადმინისტრაციული წარმოებისა, მოქმედი კანონმდებლობის 
შესაბამისად განისაზღვრება გამგეობის და გამგეობის სამსახურების სამუშაო გეგმებით, 

აგრეთვე გამგებლის დავალებებით. 
 

მუხლი 31. გამგეობის დოკუმენტები და მათი გაფორმების სტანდარტები 
1. გამგეობაში ადმინისტრაციული წარმოებისას გამოყენებული დოკუმენტების სახეები 
და მათი გაფორმების სტანდარტები განისაზღვრება „ხობის მუნიციპალიტეტის 
გამგეობის დოკუმენტების უნიფიცირებული ფორმების ტაბელით“. 

2. გამგეობის საქმისწარმოებაში გამოყენებული დოკუმენტების სახეებისა და მათი 
გაფორმების სტანდარტების შესაბამისობას „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 
დოკუმენტების უნიფიცირებული ფორმების ტაბელის“ მოთხოვნებთან უზრუნველყოფს 
გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახური. 
 
 
 

მუხლი 32. გამგეობის საქმისწარმოების ინსტრუქცია 
1. გამგეობის ადმინისტრაციულ წარმოებაში დოკუმენტების მიღების, აღრიცხვის, 
მომზადების, გაფორმების, მოძრაობის, შესრულებაზე კონტროლის განხორციელების, 
შენახვისა და გამოყენების პროცედურები განისაზღვრება „ხობის მუნიციპალიტეტის 
გამგეობის საქმისწარმოების ინსტრუქციით“. 

2. გამგეობის საქმისწარმოებაში „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საქმისწარმოების 
ინსტრუქციის“ მოთხოვნების დაცვას უზრუნველყოფს გამგეობის ადმინისტრაციული 
სამსახური. 
 

მუხლი 33. გამგეობის შინაგანაწესი 
1. გამგეობის შინაგანაწესით განისაზღვრება:  
ა) სამუშაო დროის დასაწყისი და დასასრული; 
ბ) დღის განმავლობაში შესვენების დრო; 

გ) დასვენების და სადღესასწაულო დღეებში, აგრეთვე ყოველდღიური სამუშაო დროის 
დამთავრების შემდეგ დაწესებულებაში ყოფნის პირობები და წესი; 
დ) სამსახურებრივ დავალებათა გაცნობის წესი; 
ე) სამსახურში გამოუცხადებლობის შეტყობინების წესი;  
ვ) მივლინებისა და სამივლინებო თანხების ანაზღაურების წესი; 
ზ) შვებულების გამოყენების პირობები და წესი;  
თ) ხელფასის გაცემის დრო და ადგილი; 
ი) შრომის დაცვისა და ხანძარსაწინააღმდეგო უსაფრთხოების ზოგადი ინსტრუქციები; 
კ) წახალისებისა და დისციპლინური პასუხისმგებლობის სახეები და გამოყენების წესი; 
ლ) მოსამსახურის უფლებები, ვალდებულებები და პასუხისმგებლობა. 
2. სამსახურებრივი საქმიანობისა და შრომის დისციპლინის უზრუნველყოფის მიზნით 

შესაძლებელია განისაზღვროს სხვა დამატებითი მოთხოვნები. 
3. გამგეობის შინაგანაწესს ამტკიცებს გამგებელი. 
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4. შინაგანაწესის მოთხოვნების დაცვას უზრუნველყოფს გამგებელი. 
5. გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახური ვალდებულია სამსახურში მიღებისას 
მოსამსახურეს გააცნოს შინაგანაწესი (ხელწერილის დადებით), აგრეთვე - უზრუნველყოს 
ნებისმიერ დროს მისი გაცნობის შესაძლებლობა. მოსამსახურის ხელწერილი 
შინაგანაწესის გაცნობის თაობაზე წარედგინება გამგებელს. 
 

მუხლი 34. გამგეობის სამსახურის სამუშაო გეგმები 
1. გამგეობა თავის საქმიანობას წარმართავს გამგეობის და გამგეობის სამსახურების 
სამუშაო გეგმების საფუძველზე. სამუშაო გეგმა წარმოადგენს ორგანიზაციულ 

დოკუმენტს, რომლითაც დასაგეგმ პერიოდში განისაზღვრება განსახორიელებელ 

სამუშაოთა ნუსხა და სამუშაოთა შესრულების ვადები. 
2. ყოველი სამუშაო გეგმა დგება დასაგეგმი პერიოდისთვის. გამგეობის დასაგეგმი 
პერიოდებია - 6 თვე და ერთი წელი. გამგეობის სამსახურის დასაგეგმი პერიოდები 
შეიძლება იყოს ერთი თვე, კვარტალი და წელიწადი. 
3. გამგეობის ექვსთვიან და ყოველწლიურ სამუშაო გეგმებს დასაგეგმი პერიოდის 
დაწყებამდე ორი კვირით ადრე მაინც ამტკიცებს გამგებელი. 
4. გამგეობის სამსახურის სამუშაო გეგმა უნდა შეესაბამებოდეს გამგეობის სამუშაო 

გეგმას და გამგებლის დავალებებს. სამსახურის ყოველთვიურ, კვარტალურ და 
ყოველწლიურ სამუშაო გეგმებს დასაგეგმი პერიოდის დაწყებამდე ორი კვირით ადრე 
მაინც შეიმუშავებს სამსახურის ხელმძღვანელი და დასაგეგმი პერიოდის დაწყებამდე 3 
დღით ადრე მაინც ამტკიცებს გამგებელი. 
5. სამუშაო გეგმით დაუგეგმავი სამუშაოს შესრულება დაიშვება მხოლოდ გამგეობის 
შესაბამისი სამსახურის წერილობითი მოთხოვნის (მოხსენებითი ბარათი) საფუძველზე 
და გამგებლის თანხმობით, აგრეთვე დაინტერესებული პირის განცხადების საფუძველზე 
ადმინისტრაციული წარმოებისას. 
6. სამუშაო გეგმების შესრულების კონტროლს გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის 
მეშვეობით ახორციელებს გამგებელი. 
მუხლი 35. მოხელის სამუშაო გეგმა 
1. მოხელის სამუშაო გეგმა მზადდება გამგეობის შესაბამისი სამსახურის უფროსის 
დავალებით. 

2. მოხელის დასაგეგმი პერიოდია ერთი თვე. მოხელის სამუშაო გეგმა უნდა 
შეესაბამებოდეს გამგეობის შესაბამისი სამსახურის სამუშაო გეგმას, მოხელის სამუშაოთა 
აღწერილობას და სამსახურის უფროსის დავალებებს. 
3. მოხელის სამუშაო გეგმას შეიმუშავებს მოხელე და ამტკიცებს გამგეობის შესაბამისი 
სამსახურის უფროსი. 
4. მოხელის სამუშაო გეგმის შესრულებაზე კონტროლს ახორციელებს გამგეობის 
შესაბამისი სამსახურის უფროსი. 
 

მუხლი 36. ანგარიშგება  
1. ანგარიშგება გამგეობაში ხორციელდება საანგარიშგებო პერიოდის დასრულებისას ან 
უფლებამოსილი ორგანოს (თანამდებობის პირის) მოთხოვნისას, ამ მუხლის მე-3 
პუნქტით დადგენილ ვადებში წერილობითი ანგარიშის წარდგენით. 

2. წერილობითი ანგარიში უნდა შედგეს „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 
დოკუმენტების უნიფიცირებული ფორმების ტაბელის“ მოთხოვნათა შესაბამისად. 
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3. გამგეობის საანგარიშგებო პერიოდებია - 6 თვე და ერთი წელი. გამგეობის სამსახურის 
და განყოფილების საანგარიშგებო პერიოდებია ერთი თვე, კვარტალი და წელიწადი. 
სამსახურის მოხელის საანგარიშგებო პერიოდია ერთი თვე. 
4. ანგარიშის წარდგენა ხორციელდება შემდეგ ვადებში: 
ა) გამგეობის ანგარიში საკრებულოს წარედგინება საანგარიშგებო პერიოდის 
დასრულებიდან ან საკრებულოს მოთხოვნიდან არა უგვიანეს 3 კვირის ვადაში; 
ბ) გამგეობის სამსახურის ანგარიში გამგებელს წარედგინება საანგარიშგებო პერიოდის 
დასრულებიდან ან გამგებლის მოთხოვნიდან არა უგვიანეს 2 კვირის ვადაში; 
გ) განყოფილების ანგარიში სამსახურის უფროსს წარედგინება საანგარიშგებო პერიოდის 
გასვლიდან ან მოთხოვნიდან 4 დღის ვადაში; 
დ) გამგეობის სამსახურის მოხელის ყოველთვიური ანგარიში ზემდგომ თანამდებობის 
პირს წარედეგინება ყოველი მომდევნო თვის პირველ პარასკევს, აგრეთვე თუ ამას 
წერილობითი დავალება ითვალისწინებს, დავალების შესრულებისთანავე, თუ 

დავალებით სხვა ვადა არ არის განსაზღვრული. 
5. თუ ანგარიშში მითითებული სამუშაო უკავშირდება მუნიციპალიტეტის სახსრების 
მიღება-გამოყენებას, მასში დოკუმენტურად უნდა დასაბუთდეს საფინანსო ან სხვა 
მატერიალურ ფასეულობათა მიღება-გამოყენების კანონიერება, მიზანშეწონილობა და 
ეფექტიანობა (საფინანსო ანგარიში). 
6. საჭიროების შემთხვევაში ანგარიშს უნდა დაერთოს შესრულებული სამუშაოს და 
გაწეული ხარჯის დამადასტურებელი დოკუმენტები.  
7. ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ანგარიშის წარდგენის წესი და პროცედურა 
განსაზღვრულია საქართველოს კანონით „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“.  
 

მუხლი 37. საქმიანობის შეფასება 
1. მოხელის ყოველთვიურ ანგარიშს აფასებს ზემდგომი თანამდებობის პირი, რომელიც 
განიხილავს მოხელის მიერ წარდგენილ ანგარიშს და საჭიროების შემთხვევაში აძლევს 
მას მითითებებს, შენიშვნებს და დავალებებს, აგრეთვე უფლებამოსილია მიმართოს 
სამსახურის უფროსს მოხელის წახალისების ან მისთვის დისციპლინური 
პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ. ყოველთვიური შეფასების საფუძველზე 
ზემდგომი თანამდებობის პირი ადგენს მოხელის ყოველწლიური შეფასების ფურცელს, 
რომელიც შეიტანება მოხელის პირად საქმეში. ყოველწლიური შეფასების ფურცელი 
წარმოადგენს ატესტაციაზე მოხელის შეფასების ერთ-ერთ საფუძველს. 
2. განყოფილების საქმიანობას აფასებს სამსახურის უფროსი, რომელიც განიხილავს 
განყოფილების უფროსის მიერ წარდგენილ ანგარიშს და საჭიროების შემთხვევაში 
აძლევს მას მითითებებს, შენიშვნებს და დავალებებს. 
3. გამგეობის სამსახურის საქმიანობას აფასებს გამგებელი, რომელიც განიხილავს 
სამსახურის უფროსის მიერ წარდგენილ ანგარიშს და საჭიროების შემთხვევაში აძლევს 
მას მითითებებს, შენიშვნებს და დავალებებს. 
4. გამგეობის საქმიანობას აფასებს საკრებულო. გამგეობის ანგარიშს საკრებულოში 
წარადგენს გამგებელი. გამგეობის ანგარიში განიხილება და შეფასდება საკრებულოს მიერ 

საკრებულოს რეგლამენტით დადგენილი წესით.  
 

მუხლი 38. მოქალაქეთა ინფორმირება და მონაწილეობა გამგეობის საქმიანობაში 
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1. გამგეობაში, საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის 
კოდექსის“, „ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“, მოქმედი კანონმდებლობისა და ამ 
დებულების შესაბამისად უზრუნველყოფილია: 
ა) გამგეობის საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა; 
ბ) მოქალაქეთა ინფორმირებულობა გამგეობის საქმიანობის შესახებ; 
გ) მოქალაქეთა მონაწილეობა გამგეობის გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში; 
დ) გაწეული საქმიანობის შესახებ მოქალაქეებისთვის ანგარიშის წარდგენა; 
ე) ლობისტური საქმიანობა. 
2. „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით“ განსაზღვრული წესით 

გამგეობის საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელია გამგეობის 
ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი.  
3. გამგეობის საქმიანობის შესახებ მოქალაქეთა ინფორმირებულობას უზრუნველყოფს 
გამგეობის ოფიციალური ვებ-გვერდი, რომლის დებულებასაც გამგებლის წარდგინებით 

ამტკიცებს საკრებულო, აგრეთვე - საკრებულოს მიერ დამტკიცებული „ხობის 
მუნიციპალიტეტის საჯარო ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნების წესი“. გამგეობის 
ვებ-გვერდზე, აგრეთვე დადგენილი წესით უნდა გამოქვეყნდეს: 
ა) გამგეობის სამართლებრივი აქტები; 
ბ) ინფორმაცია გამგეობის სტრუქტურისა და საქმიანობის წესის, გამგეობის 
თანამდებობის პირების შესახებ; 
გ) გამგეობის, გამგეობის სამსახურების შემადგენლობა, მათი საქმიანობის 
მარეგულირებელი აქტები (დებულება, შინაგანაწესი); 
დ) გამგეობის და მისი სტრუქტურული ერთეულების მისამართი, ელექტრონული 
ფოსტის მისამართები და ტელეფონის ნომრები, საზოგადოებასთან ურთიერთობაზე 
პასუხისმგებელი პირის ტელეფონის ნომერი, ელექტრონული ფოსტის მისამართი, ფაქსის 
ნომერი, ცხელი ხაზის ნომერი; 
ე) საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირის 
(პირების) სახელი, გვარი, თანამდებობა, სამსახურის ელექტრონული ფოსტა, სამსახურის 
ტელეფონისა და ფაქსის ნომრები; საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასთან 
დაკავშირებული სამართლებრივი აქტები; 
ვ) ადმინისტრაციული საჩივრის ფორმები/ნიმუშები და ინფორმაცია გასაჩივრების წესის 
შესახებ; 
ზ) გამგეობაში გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების ჩამონათვალი; 
თ) გამგეობაში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით, აგრეთვე 
გენდერულ ჭრილში; 
ი) გამგეობის სამუშაო გეგმები და ანგარიშები; 
კ) ცნობები საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების საქმეების შესახებ; 
ლ) გამგეობაში შემუშავებული საკრებულოს სამართლებრივი აქტების პროექტები; 
მ) გამგეობაში შემოსული წინადადებები, დასკვნები და რეკომენდაციები საჯარო 

ადმინისტრაციული წარმოების საქმეებთან დაკავშირებულ საკითხებზე; 
ნ) ინფორმაცია გამგეობის კომპეტენციაში შემავალ საზოგადოებრივ მომსახურებათა 
შესახებ; 
ო) ინფორმაცია მუნიციპალური შესყიდვების შესახებ (მიმწოდებლის, შესყიდვის 
ობიექტის, შესყიდვის საშუალების, ხელშეკრულების ღირებულებისა და გადარიცხული 
თანხების მითითებით); 
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პ) ინფორმაცია თვითმმართველი ერთეულის ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში 
გადაცემის შესახებ; 
ჟ) ინფორმაცია ადმინისტრაციული ორგანოს დაფინანსებისა და ხარჯთაღრიცხვის 
შესახებ; 
რ) მუნიციპალური პროგრამები და ინფორმაცია მათი განხორციელების თაობაზე; 
ს) მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტი და ბიუჯეტი, ინფორმაცია ბიუჯეტის 
შესრულების შესახებ; 
ტ) სხვა საჯარო ინფორმაცია. 
 

თავი VII. 
სამართლებრივი აქტები 

 

მუხლი 39. გამგეობის თანამდებობის პირთა სამართლებრივი აქტები 
1. გამგეობა თავის საქმიანობას ახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობისა და 
მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების 
სამართლებრივი აქტების შესაბამისად. 

2. ადგილობრივი თვითმმართველობის აღმასრულებელი ორგანოსთვის მიკუთვნებული 
უფლებამოსილებების განხორციელებისა და ამ საქმიანობის ორგანიზების მიზნით, 

საქართველოს კანონმდებლობით და ამ დებულებით განსაზღვრულ შემთხვევებში 
გამოიცემა გამგეობის თანამდებობის პირების ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-

სამართლებრივი აქტები. 
3. გამგეობის თანამდებობის პირების ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-

სამართლებრივი აქტებია: 
ა) გამგებლის ბრძანება; 
ბ) გამგებლის პირველი მოადგილის ბრძანება; 
გ) გამგებლის მოადგილის ბრძანება; 
დ) გამგეობის სამსახურის უფროსის ბრძანება; 
4. გამგეობის თანამდებობის პირთა ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი 
აქტები, როგორც წესი გამოიცემა წერილობით. გადაუდებელი აუცილებლობისას 
მატერიალური ზიანის, დანაშაულის, ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ან 
დისციპლინური გადაცდომის აღსაკვეთად ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი 
შეიძლება გამოიცეს ზეპირად. ზეპირად გამოცემული ინდივიდუალური სამართლებრივი 
აქტი წერილობით უნდა გაფორმდეს 3 დღის ვადაში. 
5. გამგეობის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტები, გარდა 
საჯარო ადმინისტრაციული წარმოებით გამოცემული ინდივიდუალური სამართლებრივი 
აქტებისა და იმ ბრძანებებისა, რომლებიც შეეხება 50-ზე მეტი პირის უფლება-
მოვალეობებს, ძალაშია დადგენილი წესით გაცნობისთანავე.  
6. საჯარო ადმინისტრაციული წარმოებით გამოცემული ინდივიდუალური 
სამართლებრივი აქტი, აგრეთვე ის ბრძანება, რომელიც 50-ზე მეტი პირის უფლება-
მოვალეობებს შეეხება, ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე, თუ შესაბამისი აქტით სხვა ვადა 
არ არის დადგენილი. 
7. ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტები, რომელთა ამოქმედებისთვის აუცილებელია 
გამოქვეყნება, ქვეყნდება ამ დებულებით დადგენილი წესით. 
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8. ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების მომზადების, მიღების, გამოქვეყნების, 
მოქმედების, აღრიცხვისა და სისტემატიზაციის წესები განისაზღვრება საქართველოს 
ორგანული კანონით „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდესი“, საქართველოს 
კანონით „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“, „ნორმატიული აქტების 
შესახებ“ საქართველოს კანონით, ამ დებულებითა და სხვა ნორმატიული აქტებით. 
 

მუხლი 40. ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გასაჩივრება 
1. გამგეობის თანამდებობის პირების ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტები 
საჩივრდება სასამართლოში საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 

2. გამგეობის თანამდებობის პირის, გარდა მუნიციპალიტეტის გამგებლისა, 
ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი საჩივრდება გამგებელთან და 
შემდგომ - სასამართლოში კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 

3. თუ მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანოს ან გამგეობის თანამდებობის პირის 
ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი ეწინააღმდეგება მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს ნორმატიულ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტს ან/და საქართველოს 
კანონმდებლობას, საკრებულო სიითი შემადგენლობის უმრავლესობით იღებს 
გადაწყვეტილებას მისი სასამართლოში გასაჩივრების შესახებ. ასეთ შემთხვევაში 
საკრებულოს სასამართლოში წარმოადგენს საკრებულოს ან საკრებულოს დავალებით 

საკრებულოს თავმჯდომარის მიერ განსაზღვრული პირი, ხოლო აღმასრულებელ 

ორგანოს/გამგეობას - გამგებლის მიერ განსაზღვრული პირი. 
 

მუხლი 41. სამართლებრივი აქტების და ოფიციალური დოკუმენტების მომზადება და 
ვიზირება  
1. გამგეობაში მომზადებული ნორმატიული და ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-

სამართლებრივი აქტების პროექტები უნდა შეესაბამებოდეს „ნორმატიული აქტების 
შესახებ“ საქართველოს კანონით, „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით“ 

და სხვა საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტებით დადგენილ 

მოთხოვნებს. 
2. სამართლებრივი აქტების სათაური უნდა იყოს მოკლე და შეესაბამებოდეს 
დოკუმენტის შინაარსს. 
3. სამართლებრივ აქტებში უნდა იქნეს მითითებები სხვა სამართლებრივი აქტების ან 
მათი ცალკეული პუნქტების ძალადაკარგულად ცნობის შესახებ, თუ ახალი დოკუმენტი 
გამორიცხავს (არ შეესაბამება) ადრე გამოცემულის (მიღებულის) მოქმედებას. 
4. სამართლებრივ აქტში სხვა სამართლებრივი აქტების აღნიშვნისას მიეთითება ასეთი 
აქტის ზუსტი და სრული სახელწოდება, კერძოდ: სამართლებრივი აქტის სათაური, 
მიმღები (გამომცემი) ორგანო (თანამდებობის პირი), მიღების (გამოცემის) თარიღი, აქტის 
სახე და სარეგისტრაციო ნომერი. 
5. სამართლებრივი აქტებით სხვა დოკუმენტების (პროგრამის, კოლეგიური ორგანოს 
შემადგენლობის და სხვ.) დამტკიცების ან სამართლებრივ აქტზე სხვა დოკუმენტების 
თანდართვისას, თანდართული დოკუმენტები სამართლებრივი აქტში აღინიშნებიან 
როგორც დანართები. დანართს უნდა ჰქონდეს მისი შინაარსის განმსაზღვრელი სათაური 
და მითითება სამართლებრივი აქტის კუთვნილებაზე. 
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6. სამართლებრივ აქტებში დაუშვებელია ტერმინების შემოკლებული ფორმების 
გამოყენება, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც დოკუმენტის ტექსტში მითითებულია 
სათანადო აღნიშვნა ტერმინის შემოკლებული ფორმის შემდგომი გამოყენების თაობაზე. 
7. სამართლებრივი აქტები მომზადებული უნდა იქნეს კომპიუტერზე „Windows“-ის 
სისტემაში შრიფტით  „Sylfaen“, არანაკლებ 11 ზომისა, გარდა იმ შემთხვევებისა, 
როდესაც სამართლებრივი აქტი შედგება სქემების, ცხრილების ან/და ნუსხებისაგან, 
რომლებშიც მათი ფორმატიდან გამომდინარე, შეუძლებელია 11 ან მეტი ზომის შრიფტის 
გამოყენება. 
8. გამგეობაში მომზადებული სამართლებრივი აქტების პროექტები ვიზირებული უნდა 
იქნეს პროექტის ავტორის, პროექტის წარმდგენი გამგეობის შესაბამისი სამსახურის 
უფროსის, გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის სამართლებრივი უზრუნველყოფის 
განყოფილების უფროსისა და გამგებლის მოადგილის (შესაბამისი დარგის კურატორი 
გამგებლის მოადგილის) მიერ. სამართლებრივი აქტის პროექტი, გარდა პირად 

საკითხებთან დაკავშირებული პროექტებისა, აგრეთვე უნდა იქნეს ვიზირებული 
გამგეობის იმ სამსახურის უფროსის მიერ, რომლის კომპეტენციათა სფეროსაც შეეხება ეს 
პროექტი, აგრეთვე – გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსის მიერ, თუ 

პროექტით გათვალისწინებული საკითხები შეეხება ფინანსურ დოკუმენტაციას ან/და 
გამგეობის მიერ გასაწევ ხარჯებს. საკადრო და ორგანიზაციულ საკითხებთან 
დაკავშირებული პროექტები ასევე ვიზირებული უნდა იქნეს გამგეობის 
ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსის მიერ. 

9. სამართლებრივი აქტის პროექტი მზადდება გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის 
სამართლებრივი უზრუნველყოფის განყოფილების მიერ. პროექტი შესაძლებელია ასევე 
მომზადდეს გამგეობის სამსახურის მიერ. ამ შემთხვევაში, იგი ვიზირებული უნდა იქნეს 
გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის სამართლებრივი უზრუნველყოფის 
განყოფილების უფროსის მიერ, ხოლო შენიშვნების არსებობის შემთხვევაში იგი 
უბრუნდება შესაბამის სამსახურს სათანადო შენიშვნებით. 

10. საქართველოს კანონმდებლობითა და ამ დებულებით განსაზღვრულ საკითხებთან 
დაკავშირებით საკრებულოში წარსადგენ სამართლებრივი აქტის პროექტს, რომელიც 
მომზადებული იქნა გამგეობაში, საკრებულოს წარუდგენს გამგებელი. 
 

მუხლი 42. სამართლებრივი აქტების გაფორმება 
1. გამგეობის თანამდებობის პირების სამართლებრივი აქტები ფორმდება შესაბამის 
ბლანკებზე, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსითა და „საქმისწარმოების 
ერთიანი წესების დამტკიცებისა და ამოქმედების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 
1999 წლის 1 ივლისის N414 ბრძანებულებით დადგენილი წესის შესაბამისად. 

2. გამგებლის, გამგებლის პირველი მოადგილის და გამგებლის მოადგილის 
(მოადგილეების) ბრძანებების რეგისტრაციას უზრუნველყოფს გამგეობის 
ადმინისტრაციული სამსახური, ხოლო გამგეობის სამსახურების უფროსების ბრძანებების 
რეგისტრაციას - შესაბამისი სამსახურები. 
3. გამგებლის სამართლებრივ აქტი და მის მიერ ხელმოწერილი სამართლებრივი 
დოკუმენტი მოწმდება ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ბეჭდით, გამგებლის 
პირველი მოადგილის და გამგებლის მოადგილის (მოადგილეების) სამართლებრივი 
აქტები - გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის ბეჭდით, ხოლო გამგეობის 
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სამსახურების უფროსების სამართლებრივი აქტები - შესაბამისი სამსახურების 
სამსახურებრივი ბეჭდებით.  

4. ამ მუხლით გათვალისწინებული ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი 
აქტების რეკვიზიტები უნდა შეესაბამებოდეს „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული 
კოდექსის“ 52-ე მუხლით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებს. 
5. ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტები აღინუსხება ერთი 
კალენდარული წლის განმავლობაში უწყვეტი (ზრდადი) ნუმერაციით.  

6. ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტებზე თარიღი ფიქსირდება 
მათი გამოცემის (ხელმოწერის) დღის მიხედვით და აღინიშნება სრული სახით. 

7. თუ კანონმდებლობით სხვა რამ არ არის დადგენილი, გამგეობის თანამდებობის 
პირთა სამართლებრივი აქტების, საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა 
კოდექსით გათვალისწინებული აქტების, აგრეთვე სატიტულო ფურცლების ბლანკების 
ფორმები მტკიცდება საკრებულოს სამართლებრივი აქტებით.  

8. სამართლებრივი აქტების გაფორმების დეტალური წესი და პროცედურები 
განისაზღვრება კანონმდებლობითა და შესაბამისი სამსახურებრივი ინსტრუქციებით. 
 

თავი VIII.  
გამგეობის რეორგანიზაციის წესი 

 

მუხლი 43. გამგეობის რეორგანიზაცია 
1. გამგეობის რეორგანიზაცია არის სტრუქტურული და ფუნქციური ცვლილებების 
ერთობლიობა, რომლებიც ერთდროულად შეეხება გამგეობის ორ ან მეტ სამსახურს. 
რეორგანიზაცია ხორციელდება აგრეთვე გამგეობის სამსახურის გაუქმების შემთხვევაში.  
2. რეორგანიზაციის სამართლებრივი საფუძველია საკრებულოს დადგენილება გამგეობის 
დებულებაში ცვლილებების შეტანის ან/და გამგეობის რეორგანიზაციის შესახებ, 
რომლითაც განისაზღვრება: 
ა) გამგეობის რეორგანიზებული სტრუქტურა; 
ბ) რეორგანიზაციის განხორციელების ვადა, რომელიც არ უნდა აღემატებოდეს 6 თვეს;  
გ) რეორგანიზაციის გეგმა, რომელიც ითვალისწინებს გასატარებელ ღონისძიებათა 
ჩამონათვალს და მათი განხორციელების ვადებს; 
დ) რეორგანიზაციის პროცესში გამგეობის საქმიანობის რეჟიმი. 
3. რეორგანიზაციის გეგმით გათვალისწინებული უნდა იყოს შემდეგი ღონისძიებები 
განხორციელების ვადების მითითებით: 

ა) გამგეობის მოხელეთა გაფრთხილება რეორგანიზაციისა და მასთან დაკავშირებული 
შტატების შემცირების, აგრეთვე ატესტაციის (კონკურსის) ჩატარების შესახებ; 
ბ) სალიკვიდაციო ღონისძიებები, თუ რეორგანიზაცია გულისხმობს გამგეობის 
სამსახურის გაუქმებას;  
გ) გამგეობის რეორგანიზებული სამსახურის დებულებების პროექტების მომზადება და 
მიღება; 
დ) გამგეობის საშტატო ნუსხაში და თანამდებობრივ სარგოებში ცვლილებების, 
სამუშაოთა აღწერილობებისა და საკვალიფიკაციო მოთხოვნების პროექტების მომზადება; 
ე) რეორგანიზაციასთან დაკავშირებული ატესტაციებისა და კონკურსების საორგანიზაციო 

ღონისძიებები; 
ვ) რეორგანიზაციასთან დაკავშირებული სხვა ღონისძიებები. 
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4. იმ შემთხვევაში, თუ რეორგანიზაცია ხორციელდება გამგეობის დებულებაში 
ცვლილების შეტანის შესახებ საკრებულოს დადგენილების საფუძველზე და საკრებულოს 
ცალკე აქტით არ აქვს მიღებული გადაწყვეტილება გამგეობის რეორგანიზაციის შესახებ, 
საკრებულოს ამ დადგენილების საფუძველზე რეორგანიზაციის დაწყების შესახებ 
სამართლებრივ აქტს გამოსცემს გამგებელი. გამგებლის სამართლებრივი აქტი 
რეორგანიზაციის შესახებ უნდა აკმაყოფილებდეს ამ მუხლის მე-3 პუნქტის მოთხოვნებს. 
გამგებლის ბრძანება ცნობისათვის ეგზავნება საკრებულოს. 
 

მუხლი 44. გამგეობის სამსახურის რეორგანიზაცია 
1. გამგეობის სამსახურის რეორგანიზაცია არის სამსახურში განხორციელებული 
სტრუქტურული და/ან ფუნქციური ცვლილების ერთობლიობა, რომლებიც არ შეეხება 
გამგეობის რომელიმე სხვა სამსახურს. 
2. გამგეობის სამსახურის რეორგანიზაციის სამართლებრივი საფუძველია საკრებულოს 
დადგენილება სამსახურის დებულებაში (თუ ცვლილება შეეხება სამსახურის 
სახელწოდებას - აგრეთვე ამ დებულებაში) ცვლილების შეტანის ან/და სამსახურის 
რეორგანიზაციის შესახებ, რომლითაც განისაზღვრება: 
ა) გამგეობის სამსახურის რეორგანიზებული სტრუქტურა და ფუნქციები; 
ბ) რეორგანიზაციის ვადა, რომელიც არ შეიძლება იყოს ორ თვეზე ნაკლები და არ უნდა 
აღემატებოდეს ოთხ თვეს; 
გ) რეორგანიზაციის სამოქმედო გეგმა; 
დ) რეორგანიზაციის რეჟიმში გამგეობის სამსახურის საქმიანობის წესი. 
3. იმ შემთხვევაში, თუ რეორგანიზაცია ხორციელდება გამგეობის შესაბამისი სამსახურის 
დებულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ საკრებულოს დადგენილების საფუძველზე და 
საკრებულოს ცალკე არ აქვს მიღებული გადაწყვეტილება გამგეობის სამსახურის 
რეორგანიზაციის შესახებ, საკრებულოს ამ დადგენილების საფუძველზე რეორგანიზაციის 
დაწყების შესახებ სამართლებრივ აქტს გამოსცემს გამგებელი. გამგებლის 
სამართლებრივი აქტი რეორგანიზაციის შესახებ უნდა აკმაყოფილებდეს ამ დებულების 
43-ე მუხლის მე-4 პუნქტის მოთხოვნებს. გამგებლის ბრძანება ცნობისათვის ეგზავნება 
საკრებულოს. 
 

თავი IX.  
გარდამავალი და დასკვნითი დებულებები 

 

მუხლი 45. გარდამავალი დებულებები 
1. ამ დებულების ამოქმედებით გაუქმებული ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული 
ორგანოების საქმისწარმოება და ქონება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი 
წესით გადაეცემა შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულში დანიშნულ გამგებლის 
წარმომადგენელს. 
2. ამ დებულების ამოქმედებამდე ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანოების 
სამსახურებრივ სარგებლობაში არსებული ხობის მუნიციპალიტეტის რწმუნებულების 
ბეჭდები ინარჩუნებენ იურიდიულ ძალას 2014 წლის 31 აგვისტოს ჩათვლით და მათი 
გამოყენება ამ დებულებით დადგენილი წესით და შემთხვევებში გაგრძელდეს შესაბამის 
ადმინისტრაციულ ერთეულში დანიშნული გამგებლის წარმომადგენლის მიერ, ამ 
პუნქტში მითითებულ ვადამდე. 
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3. ამ დებულების ამოქმედებამდე მოქმედი ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 
ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის სარგებლობაში 
არსებული სამსახურებრივი ბეჭედი ინარჩუნებს იურიდიულ ძალას 2014 წლის 31 
აგვისტოს ჩათვლით და ამ ვადამდე მისი გამოყენების უფლება გადაეცეს ხობის 
მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურის, ურბანული განვითარებისა და 
არქიტექტურის სამსახურს, სამსახურის დებულებით, „ადმინისტრაციული 
სამართალდარღვევის ოქმის ფორმისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის დამტკიცების 
შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 10 მაისის N41 
დადგენილებით და „მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის 
რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობის) სანებართვო მოწმობის ფორმის, 
მათი გამოყენებისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის, გამოსაყენებლად უვარგისი 
სანებართვო მოწმობის ფორმების ჩამოწერის აქტის ფორმისა და სანებართვო მოწმობის 
აღრიცხვის ჟურნალის ფორმის დამტკიცების თაობაზე“ ხობის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს 2012 წლის 25 მაისის N18 დადგენილებით განსაზღვრული 
უფლებამოსილებების განსახორციელებლად. 

4. ამ დებულების ამოქმედების შედეგად ახალშექმნილი გამგეობის სამსახურები (გარდა 
ამ მუხლის მე-3 პუნქტში მითითებული ახალშექმნილი სამსახურისა), ამ დებულების 46-
ე მუხლის მე-3 პუნქტით განსაზღვრულ თარიღამდე სარგებლობენ გამგეობის 
ადმინისტრაციული სამსახურის ბეჭდით. 

5. ამ დებულების ამოქმედებამდე პროექტის „ადგილობრივ თვითმმართველობებში 
ელექტრონული მმართველობის დანერგვა“ ფარგლებში სსიპ - სახელმწიფო სერვისების 
განვითარების სააგენტოს და ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შორის 
გაფორმებული პარტნიორობისა და თანამშრომლობის შესახებ ხელშეკრულების 
საფუძველზე ჭალადიდის თემში ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიულ ორგანოში 
მოქმედ „სოფლის საზოგადოებრივი ცენტრის“ ფუნქციონირებაზე სამსახურებრივი 
ზედამხედველობა დაეკისროს ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციულ 

სამსახურს, რომელიც ამ უფლებამოსილებას განახორციელებს ჭალადიდის 
ადმინისტრაციულ ერთეულში ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის წარმომადგენლის 
თანამონაწილეობით. 
 

მუხლი 46. გამგეობის რეორგანიზაციასთან დაკავშირებით გასატარებელი ღონისძიებები 
1. ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის რეორგანიზაციის ვადად განისაზღვროს ამ 
დადგენილების ამოქმედებიდან 2014 წლის 1 დეკემბრამდე პერიოდი: 
ა)  2014 წლის 31 ოქტომბრამდე - გამგეობის სტრუქტურის და საჯარო მოსამსახურეთა 
საშტატო რაოდენობის „საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი 
თვითმმართველობის კოდექსის“ 156-ე მუხლით დადგენილ მოთხოვნებთან 
შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით; 

ბ) 2014 წლის 1 დეკემბრამდე - „სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს 
კანონის 56-ე მუხლით დადგენილი მოთხოვნებით განპირობებული ცვლილებების 
განსახორციელებლად. 

2. გამგებელმა 2014 წლის 1 სექტემბრამდე საკრებულოში წარმოადგინოს გამგეობის 
რეორგანიზაციის გეგმა. 
3. ამ დებულებით განსაზღვრული ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ახალშექმნილი 
სამსახურები და ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის წარმომადგენლები 
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მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში 2014 წლის 1 სექტემბრამდე 
უზრუნველყოფილნი იქნენ შესაბამისი სამსახურებრივი ბეჭდებით. 

4. გამგეობის რეორგანიზაციის დასრულებამდე გამგეობის მოქმედი სამსახურების 
საქმიანობა ხორციელდება რეორგანიზაციის რეჟიმში. 
5. გამგეობის რეორგანიზაცია და მასთან დაკავშირებული სამართლებრივი საკითხები 
წესრიგდება საქართველოს კანონმდებლობით, მათ საფუძველზე მიღებული ხობის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამართლებრივი აქტებით, ან/და მათ საფუძველზე 
გამოცემული გამგებლის ბრძანებით. 
 
 

მუხლი 47. ამ დებულების ამოქმედებასთან დაკავშირებული სამართლებრივი აქტების 
მიღება 
ამ დებულების ამოქმედებასთან დაკავშირებით 2014 წლის 1 დეკემბრამდე მომზადდეს 
და დასამტკიცებლად წარედგინოს შესაბამის ორგანოებს შემდეგი სამართლებრივი 
აქტების პროექტები: 
ა) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დოკუმენტების უნიფიცირებული ფორმების 
ტაბელი; 
ბ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საქმისწარმოების ინსტრუქცია; 
გ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შინაგანაწესი; 
დ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ვებ-გვერდის დებულება; 
ე) საჯარო ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნების წესი; 
ვ) ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა წარმოებისა და სამართალდარღვევის ოქმის 
შედგენის წესი. 
 

თავი X. 

დასკვნითი დებულებები 
 

მუხლი 48. გამგეობის დებულებაში ცვლილებების შეტანა  
1. გამგეობის დებულებას გამგებლის წარდგენით ამტკიცებს საკრებულო.  

2. გამგეობის დებულებაში ცვლილების შეტანა ხორციელდება მოქმედი კანონმდებლობის 
შესაბამისად, საკრებულოს მიერ, გამგებლის წარდგინების საფუძველზე. 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილება N16 

2014 წლის 28 ივლისი 

ქ. ხობი 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის დებულების 
დამტკიცების შესახებ 

 
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24-ე მუხლის პირველი 

ნაწილის „გ“ ქვეპუნქტის „გ.ბ“ ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-16 
მუხლის მე-12 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: 

1. დამტკიცდეს „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის დებულება“ თანახმად 
დანართისა. 

2. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის 
დებულების დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 9 იანვრის N2 
დადგენილება. 
3. ეს დადგენილება ამოქმედდეს 2014 წლის 1 აგვისტოდან. 
 
 
 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                ედიშერ ჯობავა 
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დანართი 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2014 წლის 28  ივლისის N16 დადგენილებისა 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის დებულება 
 

თავი I.  
ზოგადი დებულებანი 

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

წარმოადგენს ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სტრუქტურულ ერთეულს, რომელიც ახორციელებს 
გამგეობის საქმიანობის ორგანიზაციულ, სამართლებრივ, მატერიალურ-ტექნიკურ, ანალიტიკურ და 
საინფორმაციო უზრუნველყოფას; გამგეობაში ადამიანური რესურსების მართვას, ერთიან საქმისწარმოებას და 
მოსამსახურეთა საქმიანობის ხელშეწყობას, გამგეობის კავშირურთიერთობების ორგანიზებას საზოგადოებასთან 
და დაწესებულებებთან. 

2. სამსახურს გააჩნია ბეჭედი, შტამპები და საკუთარი ბლანკი.  
3. სამსახურის საქმიანობა და თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება ხორციელდება თვითმმართველი 

ერთეულის ბიუჯეტიდან. 
4. სამსახურის მისამართია: ქ. ხობი, ცოტნე დადიანის  ქ. N189. 

 

მუხლი 2. სამსახურის საქმიანობის სამართლებრივი საფუძვლები 
სამსახურის საქმიანობის სამართლებრივი საფუძვლებია საქართველოს კონსტიტუცია, 
საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“, 
„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი, სხვა საკანონმდებლო და 
კანონქვემდებარე აქტები, გამგეობის დებულება და ეს დებულება, ასევე, ადგილობრივი 
თვითმმართველობის ორგანოებისა და თანამდებობის პირთა სამართლებრივი აქტები. 
 

თავი II.  
სამსახურის საქმიანობა 

 
მუხლი 3. სამსახურის ფუნქციები  
სამსახური დადგენილი წესით უზრუნველყოფს: 

ა) გამგეობის სრულყოფილი ფუნქციონირებისთვის საჭირო საორგანიზაციო საკითხთა 
მოგვარებას და აუცილებელი სამუშაო პირობების შექმნას; 
ბ) გამგეობის სტრუქტურული ერთეულების მუშაობის მეთოდურ ხელმძღვანელობას და 
მათთვის საკონსულტაციო-სამართლებრივი დახმარების გაწევას; 
გ) გამგეობაში ერთიან საქმისწარმოებას, გამგეობისა და გამგეობის თანამდებობის 
პირების სახელზე შემოსული წერილების, განცხადებების და სხვა დოკუმენტაციის 
აღრიცხვას, სისტემატიზაციას, მათ ანოტირებას, სარეკვიზიტო და დოკუმენტურ 

გაფორმებას, ადრესატისადმი გადაცემას, კორესპონდენციის განსახილველად კანონით 

დადგენილი ვადების დაცვას, კორესპონდენციის გადაგზავნას, საარქივო მასალების 
ანოტირებას და არქივის წარმოებას; სამართლებრივი აქტების და სხვა დოკუმენტების 
აღრიცხვას და შენახვას;  
დ) გამგებლის ხელშეწყობას ადმინისტრაციულ ერთეულებში ადგილობრივი 
თვითმმართველობის აღმასრულებელი ორგანოს უფლებამოსილებების განხორციელებისას 
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და სამსახურში არსებული ადამიანური და მატერიალური რესურსების გამოყენებით - 

სათანადო ხელშემწყობი პირობების შექმნას მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ 

ერთეულებში გამგებლის წარმომადგენლების საქმიანობისთვის; 
ე) გამგეობის საჯარო მოსამსახურეთა პირადი საქმეების წარმოებას, მათი სამუშაოზე 
მიღების, სამუშაოდან გათავისუფლების, შვებულებაზე გასვლის, სამივლინებო, საპენსიო 

და სხვა დოკუმენტების მომზადებას;  
ვ) ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებისა და თანამდებობის პირთა 
სამართლებრივი აქტების პროექტების შედგენას, ასევე, მათ შედგენაში მონაწილეობის 
მიღებას და სამართლებრივი აქტების პროექტების წინასწარ იურიდიულ ექსპერტიზას, 
განსახილველ საკითხებზე შესაბამისი დასკვნების მომზადებას;  
ზ) გამგეობის ან/და თვითმმართველი ერთეულის ინტერესების დაცვას სასამართლოში;  
თ) გამგეობის სტრუქტურული ერთეულების მატერიალურ-ტექნიკურ უზრუნველყოფას;  
ი) გამგეობის კავშირურთიერთობების ორგანიზებას სახელმწიფო და ადგილობრივი 
თვითმმართველობის ორგანოებთან, დაწესებულებებთან, საწარმოებთან, საზოგადოებრივ 
ორგანიზაციებთან და მოქალაქეებთან;  
კ) გამგეობაში დაგეგმილი შეხვედრების, თათბირების, პრესკონფერენციების, 
ბრიფინგების, ჟურნალისტებთან შეხვედრების ჩატარებისთვის აუცილებელი 
ორგანიზაციული საკითხების გადაწყვეტას;  
ლ) ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა მიერ განხორციელებული 
ღონისძიებებისა და განსახორციელებელი პროექტების წარმოჩენას, მათი 
საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომი ფორმით მიწოდებას;  
მ) მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ამსახველ მონაცემთა საინფორმაციო ბანკის, 
ვიდეოთეკის, ფოტოთეკის შექმნას;  
ნ) გამგებლის სხვა დავალებების შესრულებას; 
ო) მოქმედი კანონმდებლობითა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა და 
თანამდებობის პირთა სამართლებრივი აქტებით სამსახურისთვის განსაზღვრული სხვა 
ფუნქციების განხორციელებას. 

 
თავი III. 

სამსახურის სტრუქტურა 
 

მუხლი 4. სამსახურის სტრუქტურა და შემადგენლობა 
1. სამსახური შედგება სამსახურის უფროსისა და სტრუქტურული ქვედანაყოფების - 

განყოფილებებისგან. 
2. სამსახურის საქმიანობას წარმართავს სამსახურის უფროსი, რომლის უფლებამოსილებები და 

სამსახურებრივი ფუნქციები განისაზღვრება გამგეობის დებულებით, ამ დებულებითა და გამგებლის 
მიერ დამტკიცებული თანამდებობრივი ინსტრუქციით. 

3. სამსახურის სტრუქტურული ქვედანაყოფებია:  
ა) საქმისწარმოების განყოფილება;  
ბ) საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილება;  
გ) სამართლებრივი უზრუნველყოფის განყოფილება. 
4. სამსახურის განყოფილება შედგება განყოფილების უფროსისა და განყოფილების მოხელეებისგან. 
5. განყოფილების საქმიანობას წარმართავს განყოფილების უფროსი, რომლის უფლებამოსილებები 

და სამსახურებრივი ფუნქციები განისაზღვრება გამგეობის დებულებით, ამ დებულებითა და 
გამგებლის მიერ დამტკიცებული თანამდებობრივი ინსტრუქციით. 
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მუხლი 5. საქმისწარმოების განყოფილება  
საქმისწარმოების განყოფილება:  
ა) უზრუნველყოფს გამგეობაში ერთიან საქმისწარმოებას, აყალიბებს საქმეთა ნომენკლატურას, შეიმუშავებს 

წინადადებებს საქმისწარმოების პროცესში გასატარებელ ღონისძიებებთან დაკავშირებით;  
ბ) უზრუნველყოფს გამგეობაში შექმნილი და გამგეობისა და გამგეობის თანამდებობის პირების სახელზე 

შემოსული წერილების, განცხადებების და სხვა დოკუმენტაციის აღრიცხვას, სისტემატიზაციას, მათ 
ანოტირებას, სარეკვიზიტო და დოკუმენტურ გაფორმებას, ადრესატისადმი გადაცემას, კორესპონდენციის 
გადაგზავნას, საარქივო მასალების ანოტირებას და არქივის წარმოებას;  

გ) აფორმებს და აღრიცხავს მიღებულ დოკუმენტებზე გამგეობის თანამდებობის პირების დავალებებს და 
გადასცემს შემსრულებლებს; აკონტროლებს კორესპონდენციის განსახილველად გამზადებას და მოძრაობას, 
საკითხის განხილვაზე კანონით დადგენილი ვადების დაცვას;  

დ) უზრუნველყოფს გამგეობის მოსამსახურეთათვის საქმისწარმოების წესების გაცნობას და კონტროლს მათ 
დაცვაზე;  

ე) უზრუნველყოფს ადმინისტრაციული წარმოების დადგენილი წესებისა და პროცედურების დაცვას;  
ვ) უზრუნველყოფს საქმისწარმოებაში ბეჭდების, შტამპების, ბლანკების სათანადო გამოყენებას;  
ზ) ახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობით, გამგეობის დებულებით და ამ დებულებით 

განსაზღვრულ სხვა უფლებამოსილებებს. 
 
მუხლი 6. საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილება  
საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილება:  
ა) უზრუნველყოფს გამგეობის მოსამსახურეთათვის სამსახურებრივი მოვალეობების შესასრულებლად 

აუცილებელი პირობების შექმნას;  
ბ) ორგანიზებას უწევს გამგეობის ურთიერთობას სახელმწიფო და ადგილობრივი თვითმმართველობის 

ორგანოებთან, დაწესებულებებთან, საწარმოებთან, საზოგადოებრივ ორგანიზაციებთან და მოქალაქეებთან;  
გ) ორგანიზებას უწევს გამგეობის კავშირურთიერთობების ჩამოყალიბებას და თანამშრომლობის 

განვითარებას სხვა (მათ შორის, საზღვარგარეთ) თვითმმართველ ერთეულებთან და საერთაშორისო 
ორგანიზაციებთან;  

დ) ორგანიზებას უწევს ოფიციალური დელეგაციების მიღებას და გამგეობის ოფიციალური დელეგაციების 
მივლინებას;  

ე) ორგანიზებას უწევს გამგეობის თანამდებობის პირების შეხვედრებს მოსახლეობასთან;  
ვ) ორგანიზებას უწევს გამგეობის თანამდებობის პირთა მიერ მოქალაქეთა მიღებას; 
ზ) უზრუნველყოფს საზოგადოების ჩართულობას და მოქალაქეთა თანამონაწილეობას ადგილობრივი 

თვითმმართველობის განხორციელების პროცესში; 
თ) უზრუნველყოფს გამგეობაში დაგეგმილი შეხვედრებისა და თათბირების მომზადებას და ჩატარებას, 

მოსაწვევ პირთა გაფრთხილებას და აღრიცხვას, სხვა ორგანიზაციული საკითხების გადაწყვეტას;  
ი) ორგანიზაციას უწევს პრესკონფერენციების, ბრიფინგების, ჟურნალისტებთან შეხვედრების ჩატარებას;  
კ) ახდენს ჟურნალისტების აკრედიტაციას, მათთვის სათანადო სამუშაო პირობების შექმნას, მათ 

ინფორმირებას, საზოგადოებასთან ქმედითი ურთიერთობების ჩამოყალიბებას;  
ლ) უზრუნველყოფს ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მიერ განხორციელებული 

ღონისძიებებისა და განსახორციელებელი პროექტების წარმოჩენას, პრესრელიზების, შეტყობინებების და სხვა 
სახის საინფორმაციო მასალების მომზადებას და საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომი ფორმით მიწოდებას;  

მ) ახდენს გამგეობისა და გამგეობის თანამდებობის პირების საქმიანობის შესახებ მასობრივი ინფორმაციის 
საშუალებებით გაშუქებული მასალების და პუბლიკაციების ანალიზს; 

ნ) უზრუნველყოფს გამგეობის საქმიანობის შესახებ ოფიციალური ინფორმაციის გავრცელებას;  
ო) უზრუნველყოფს გამგეობის ოფიციალური ვებ-გვერდისთვის ინფორმაციების მოძიებას, მათ დამუშავებას 

და გამოქვეყნებას, ოფიციალური ვებგვერდის ადმინისტრირებას; 
პ) ორგანიზებას უწევს სოციოლოგიური გამოკითხვების ჩატარებას;  
ჟ) ახორციელებს გამგეობის თანამდებობის პირებისა და გამგეობის სხვა საჯარო მოსამსახურეების 

მატერიალურ-ტექნიკურ უზრუნველყოფას; კოორდინაციას უწევს გამგეობის სტრუქტურული ერთეულების 
უფლებამოსილების განხორციელებისთვის საჭირო მომსახურების, საქონლისა და სამუშაოთა შესყიდვის 
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დაგეგმვას და უზრუნველყოფს ადგილობრივი შესყიდვების გეგმით მათთვის გათვალისწინებული საქონლისა 
და მომსახურების შესყიდვას; 

რ) უზრუნველყოფს კონტროლს გამგეობის სამსახურების სარგებლობაში არსებული ინვენტარისა და 
მატერიალურ ფასეულობათა რაციონალურ გამოყენებაზე, მათ მოვლასა და დაცვაზე; შეიმუშავებს 
წინადადებებს სამსახურების მატერიალური და ტექნიკური აღჭურვის თაობაზე; 

ს) უზრუნველყოფს კადრების აღრიცხვას, გამგეობის საჯარო მოსამსახურეთა პირადი საქმეების წარმოებას, 
მათი სამუშაოზე მიღების, სამუშაოდან გათავისუფლების, შვებულებაზე გასვლის, სამივლინებო, საპენსიო და 
სხვა დოკუმენტების მომზადების კოორდინაციას, მათ გაფორმებას და აღრიცხვას; 

ტ) ადამიანური რესურსების მართვის სფეროში უზრუნველყოფს: 
ტ.ა) გამგეობის საჯარო მოსამსახურეთა საკადრო პოლიტიკის შემუშავებას და მის განხორციელებას; 
ტ.ბ) კონტროლს გამგეობის მოსამსახურეთა მიერ ,,საჯარო სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონის 

მოთხოვნათა შესრულებაზე; 
ტ.გ) გამგეობის მოსამსახურეთა შვებულებაში გასვლის გრაფიკის შედგენას; კონტროლს გამგეობის 

მოსამსახურეთა მიერ კანონით დადგენილი დეკლარაციების წარდგენაზე; მოსამსახურეთა სამსახურეობრივი 
მოწმობების გაფორმებას და აღრიცხვას; 

ტ.დ) კონტროლს საკადრო პოლიტიკის განხორციელებისა და ადამიანური რესურსების მართვის სფეროში; 
ტ.ე) გამგეობის მოსამსახურეთა სამუშაო გეგმების და სამუშაოთა აღწერილობების მომზადებაში მეთოდურ 

დახმარებას, მოსამსახურეთა სამსახურებრივი მოვალეობებისა და სამუშაოს შესრულების შეფასების და 
ანგარიშგების კრიტერიუმებისა და ფორმების დადგენას; 

ტ.ვ) საჯარო მოსამსახურეთა მიერ სამსახურის გავლის პირობების, წახალისების და დისციპლინარული 
ზომების გამოყენების წესების განსაზღვრის შესახებ წინადადებების მომზადებას;  

ტ.ზ) გამგეობის საჯარო მოსამსახურეთათვის საკლასო ჩინების მინიჭების საკითხების მომზადებას; 
ტ.თ) გამგეობის საჯარო მოსამსახურეთა სტაბილურობის, სამსახურებრივი გადაადგილების და დენადობის 

თაობაზე სტატისტიკური მონაცემების დამუშავებას, მათ პერიოდულ ანალიზს და შეფასებას; 
ტ.ი) გამგეობის მოსამსახურეთა ატესტაციების და ვაკანტურ თანამდებობაზე კონკურსის ჩატარების 

ორგანიზებას; 
ტ.კ) გამგეობის მოსამსახურეთა პროფესიული დონის ანალიზს, კადრების საჭიროებათა შესწავლას და 

საკადრო რესურსების გამოყენების პროცესის ოპტიმიზაციის მიზნით შესაბამისი წინადადებების მომზადებას; 
მათი მომზადების, გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების ორგანიზებას; სტაჟირებასთან და პრაქტიკის 
გავლასთან დაკავშირებული საკითხების გადაწყვეტას; კვალიფიკაციის ასამაღლებელ მოსამსახურეთა სიის 
შედგენას; გადამზადების პროგრამათა განსაზღვრას; კონტროლს გამგეობის მოსამსახურეთა მიერ სწავლების 
(კვალიფიკაციის) ამაღლების კურსების გავლაზე, სწავლების ეფექტურობის შემოწმებას; 

ტ.ლ) თვითმმართველობის საჯარო მოსამსახურეთათვის კონსულტაციების გაწევას მათი სამართლებრივი 
მდგომარეობის, შეზღუდვების და სამსახურის გავლასთან დაკავშირებულ სხვა საკითხებზე; 

უ) ახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობით, გამგეობის დებულებით და ამ დებულებით 
განსაზღვრულ სხვა უფლებამოსილებებს.  

 
მუხლი 7. სამართლებრივი უზრუნველყოფის განყოფილება  
სამართლებრივი უზრუნველყოფის განყოფილება:  

ა) უზრუნველყოფს გამგეობის თანამდებობის პირებისა და სტრუქტურული ერთეულების 
იურიდიულ კონსულტირებას; 
ბ) გამგეობის დებულებით დადგენილი წესით უზრუნველყოფს საკრებულოს მიერ 

განსახილველი და გამგეობის თანამდებობის პირთა მიერ გამოსაცემი სამართლებრივი 
აქტების პროექტების მომზადებას. მეთოდურ დახმარებას უწევს გამგეობის 
სტრუქტურულ ერთეულებს სამართლებრივი აქტების პროექტების მომზადებაში; 
გ) უზრუნველყოფს გამგეობის თანამდებობის პირთა და საკრებულოს სამართლებრივი 
აქტების სისტემატიზაციას და კოდიფიცირებას; 
დ) უზრუნველყოფს გამგეობაში შემუშავებული სამართლებრივი აქტების პროექტების, 
ადმინისტრაციული გარიგებების, ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმების და 
სხვა იურიდიული შინაარსის დოკუმენტების სამართლებრივ გამართულობას, მათ 
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შესაბამისობას მოქმედ კანონმდებლობასთან და მუნიციპალიტეტის ნორმატიულ 

აქტებთან;  
ე) ახდენს ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებისა და თანამდებობის პირთა 
სამართლებრივი აქტების ექსპერტიზას, აკონტროლებს მათ შესაბამისობას საქართველოს 
კანონმდებლობასთან, საჭიროების შემთხვევაში ამზადებს წინადადებებს მიღებული 
(გამოცემული) სამართლებრივი აქტის გაუქმების ან მასში ცვლილების შეტანის შესახებ;  
ვ) ამზადებს სამართლებრივ დასკვნებს სამართლებრივი აქტების პროექტებთან და 
განსახილველ საკითხებთან დაკავშირებით;  

ზ) უზრუნველყოფს გამგეობის ან/და თვითმმართველი ერთეულის კანონიერი 
ინტერესების დაცვას სამართლებრივ ურთიერთობებში სახელმწიფო ორგანოებთან, 
ფიზიკურ და იურიდიულ პირებთან;  
თ) წარმოადგენს და იცავს გამგეობის ან/და თვითმმართველი ერთეულის ინტერესებს 
სასამართლოში; 
ი) იურიდიულ დახმარებას და სამართლებრივ კონსულტაციებს უწევს მოქალაქეებს და 
დაინტერესებულ პირებს; 
კ) ახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობით, გამგეობის დებულებით და ამ 
დებულებით განსაზღვრულ სხვა უფლებამოსილებებს. 
 

თავი IV. 
სამსახურის მართვა 

 
მუხლი 8. სამსახურის ხელმძღვანელობა  
სამსახურის მუშაობას ხელმძღვანელობს, ორგანიზაციას და კოორდინაციას უწევს სამსახურის უფროსი, 

რომელსაც თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს გამგებელი. 
 
მუხლი 9. სამსახურის უფროსი  
1. სამსახურის უფროსი:  
ა) უძღვება სამსახურის საქმიანობას;  
ბ) უზრუნველყოფს სამსახურებრივი მოვალეობების შესასრულებლად აუცილებელი პირობების შექმნას;  
გ) შეიმუშავებს სამსახურის საჯარო მოხელეთა თანამდებობრივ ინსტრუქციებს და მოსამსახურეთათვის 

ფუნქციონალურ მოვალეობათა განაწილებას;  
დ) ამზადებს გამგეობის შინაგანაწესს „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად და 

კონტროლს უწევს მოსამსახურეთა მიერ შინაგანაწესით დადგენილი მოთხოვნების შესრულებას;  
ე) გამგებელს წარუდგენს წინადადებებს სამსახურის სტრუქტურის, საშტატო რიცხოვნების, მუშაობის 

ორგანიზაციის, თანამშრომელთა წახალისების ან მათთვის დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების 
შესახებ;  

ვ) ხელს უწყობს და ორგანიზაციულად უზრუნველყოფს საჯარო მოსამსახურეთა სწავლებას, კვალიფიკაციის 
ამაღლებას და ატესტაციის ჩატარებას;  

ზ) ხელს უწყობს და ორგანიზაციულად უზრუნველყოფს ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად 
საჯარო კონკურსის მოწყობას და ჩატარებას;  

თ) ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებისა და თანამდებობის პირთა სამართლებრივი აქტების 
აღსრულებისა და გამგებლის დავალებების შესრულების უზრუნველსაყოფად ახორციელებს მიღებული 
გადაწყვეტილებების დაგზავნას და ოფიციალურ შეტყობინებებს;  

ი) გასცემს ცნობებს სამსახურში დაცული საკადრო და სხვა სახის დოკუმენტაციის საფუძველზე;  
კ) ინახავს და არსებული წესების შესაბამისად იყენებს სამსახურის ბეჭედს და შტამპებს;  
ლ) ამოწმებს ხელმოწერითა და ბეჭდით დოკუმენტების ასლებს;  
მ) ამოწმებს გამგეობიდან მივლინებული და გამგეობაში მოვლინებული მოქალაქეების სამივლინებო 

ბარათებს;  
ნ) გამგებელს წარუდგენს ყოველწლიურ ანგარიშს სამსახურის მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ;  
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ო) სამსახურის საქმიანობის ორგანიზების მიზნით, საქართველოს კანონმდებლობით 

დადგენილი უფლებამოსილების ფარგლებში და გამგეობის დებულების საფუძველზე 
გამგებლის მხრიდან ცალკეული უფლებამოსილებების დელეგირების შემთხვევაში 
გამოსცემს ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტს - ბრძანებას; 
სამსახურის უფროსის ბრძანება ასევე გამოიცემა ისეთ საკითხებზე, რაც გამგეობის 
დებულებით და ამ დებულებით განსაზღვრული წესით სამსახურის უფროსისგან 
დამტკიცებას საჭიროებს; სამსახურის უფროსის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-

სამართლებრივი აქტის მომზადების, გამოცემის, გაფორმებისა და აღრიცხვის წესი 
განისაზღვრება ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულებით; 

პ) ახორციელებს მოქმედი კანონმდებლობით, გამგეობის დებულებით და ამ დებულებით 

განსაზღვრულ სხვა უფლებამოსილებებს. 
2. სამსახურის უფროსი ანგარიშვალდებულია გამგებლის წინაშე. 
3. სამსახურის უფროსის არყოფნის შემთხვევაში, გამგებლის დავალებით, სამსახურის 
უფროსის უფლება-მოვალეობებს ასრულებს სამსახურის ერთ-ერთი განყოფილების 
უფროსი. 
 

მუხლი 10. განყოფილების უფროსი  
1. სამსახურის სტრუქტურულ ქვედანაყოფს - განყოფილებას ხელმძღვანელობს განყოფილების უფროსი, 

რომელსაც „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად თანამდებობაზე ნიშნავს და 
თანამდებობიდან ათავისუფლებს გამგებელი.  

2. განყოფილების უფროსი: 
ა) წარმართავს განყოფილების საქმიანობას; 
ბ) ახორციელებს სტრუქტურული ქვედანაყოფის საჯარო მოსამსახურეთა საქმიანობის საერთო 

ხელმძღვანელობას; 
გ) ანაწილებს დავალებებს განყოფილების მოსამსახურეებს შორის, უზრუნველყოფს სამუშაო გეგმებითა და 

სამსახურის უფროსის ცალკეული დავალებებით გათვალისწინებული ღონისძიებების განხორციელებას; 
დ) პასუხისმგებელია სტრუქტურული ქვედანაყოფისთვის დაკისრებული ამოცანებისა და ფუნქციების 

შესრულებაზე; 
ე) ამ დებულებით განსაზღვრული სტრუქტურული ქვედანაყოფის საქმიანობის ძირითადი მიმართულებების 

შესაბამისად შეიმუშავებს და სამსახურის უფროსს წარუდგენს სტრუქტურული ქვედანაყოფის მოსამსახურეთა 
ფუნქციონალურ განაწილებას და სამუშაო გეგმას;  

ვ) განსაზღვრავს სტრუქტურული ქვედანაყოფის მოსამსახურეთა თანამდებობრივ მოვალეობებს; 
ზ) სამსახურის უფროსს წარუდგენს წინადადებებს სტრუქტურული ქვედანაყოფის მოსამსახურეთა 

კუთვნილი შვებულების გამოყენების, მივლინების, წახალისებისა ან/და დისციპლინური პასუხიმგებლობის 
თაობაზე; 

თ) ორგანიზებას უწევს და აკონტროლებს სტრუქტურული ქვედანაყოფის მოსამსახურეთა მიერ დაკისრებულ 
მოვალეობათა შესრულებას; 

ი) განსაზღვრავს სტრუქტურული ქვედანაყოფის საქმიანობის ორგანიზაციისა და დაგეგმარების წესს, 
შეიმუშავებს წინადადებებს სტრუქტურული ქვედანაყოფის მუშაობის სრულყოფის საკითხებზე; 

კ) აუცილებელ პირობებს უქმნის შესაბამისი სტრუქტურული ქვედანაყოფის მოსამსახურეებს მათი 
ფუნქციონალური მოვალეობების შესრულებისთვის; 

ლ) ამზადებს და სამსახურის უფროსს წარუდგენს ანგარიშებს განყოფილების მიერ სამუშაო გეგმებით და 
ცალკეული დავალებებით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულების შესახებ; 

მ) ახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობით და ამ დებულებით განსაზღვრულ სხვა 
უფლებამოსილებებს. 

3. განყოფილების უფროსი ანგარიშვალდებულია სამსახურის უფროსის წინაშე. 
4. განყოფილების უფროსის არყოფნის შემთხვევაში გამგებლის დავალებით მის მოვალეობებს ასრულებს 

სტრუქტურული ქვედანაყოფის ერთ-ერთი მოხელე. 
 თავი V. 
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საჯარო მოსამსახურეთა უფლებები და მოვალეობები 
 

მუხლი 11. სამსახურის საჯარო მოსამსახურეთა უფლებები  
სამსახურის საჯარო მოსამსახურეებს უფლება აქვთ: 
ა) წარუდგინონ უშუალო ხელმძღვანელს წინადადადებები მათი საქმიანობის თაობაზე; 
ბ) მიიღონ მათი მუშაობისათვის აუცილებელი კონსულტაციები; 
გ) ისარგებლონ მათი მუშაობისათვის საჭირო სამართლებრივი აქტებით, საინფორმაციო და სხვა მასალებით; 
დ) დააყენონ უშუალო ხელმძღვანელის წინაშე საკითხი მოსამსახურეთა ფუნქციონალური მოვალეობის 

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

და გარანტიებით. 
 
მუხლი 12. სამსახურის საჯარო მოსამსახურეთა ვალდებულებები  
სამსახურის საჯარო მოსამსახურეები ვალდებულნი არიან: 
ა) შეასრულონ და დაიცვან „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით, საქართველოს 

კანონმდებლობით, გამგეობის დებულებით, ამ დებულებით, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებისა 
და თანამდებობის პირთა სამართლებრივი აქტებითა და გამგებლის დავალებით განსაზღვრული 
ვალდებულებანი; 

ბ) დროულად და სრულყოფილად შეასრულონ უშუალო და ზემდგომი ხელმძღვანელის დავალებები; 
გ) შესაბამისი საფუძვლის არსებობის შემთხვევაში დაიცვან საიდუმლოების რეჟიმი; 
დ) იმუშაონ საკუთარი პროფესიული მომზადების დონის ასამაღლებლად; 
ე) განუხრელად შეასრულონ დადგენილი შრომის შინაგანაწესის მოთხოვნები; 
ვ) გაუფრთხილდნენ მათ სარგებლობაში არსებულ ტექნიკას, ინვენტარსა და სხვა ქონებას. 

 

მუხლი 13. საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობაზე დანიშვნა, სამსახურებრივი 
მოვალეობები და თანამდებობრივი სარგოს განსაზღვრა 
1. სამსახურის საჯარო მოსამსახურეებს თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან 
ათავისუფლებს გამგებელი საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 

2. სამსახურის საშტატო რიცხოვნება განისაზღვრება გამგეობის საშტატო ნუსხით, 

რომელსაც გამგებლის წარდგინებით ამტკიცებს საკრებულო. 

3. მოსამსახურეთა სამსახურებრივი მოვალეობები განისაზღვრება თანამდებობრივი 
ინსტრუქციებით, რომელსაც ამტკიცებს გამგებელი. 
4. სამსახურის საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობას 
გამგებლის წარდგინებით, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი საჯარო 

მოსამსახურეთა თანამდებობების რანგირების სისტემის გათვალისწინებით, საქართველოს 
ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ შესაბამისად 

განსაზღვრავს მუნიციპალიტეტის საკრებულო. 
თავი VI. 

დასკვნითი დებულებანი  
 

მუხლი 14. სამსახურის დებულების დამტკიცება და ცვლილებების შეტანა  
1. სამსახურის დებულებას გამგებლის წარდგინებით ამტკიცებს საკრებულო. 
2. სამსახურის დებულებაში ცვლილება შეიძლება შეტანილ იქნეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 
3. სამსახურის რეორგანიზაცია, მისი საქმიანობის შეწყვეტა (გაუქმება) ხორციელდება მოქმედი 

კანონმდებლობით და გამგეობის დებულებით დადგენილი წესით. 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილება N17 

2014 წლის 28 ივლისი 

ქ. ხობი 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის დებულების 
დამტკიცების შესახებ 

 
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24-ე მუხლის პირველი 

ნაწილის „გ“ ქვეპუნქტის „გ.ბ“ ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-16 
მუხლის მე-12 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: 

1. დამტკიცდეს „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის დებულება“ 
თანახმად დანართისა. 

2. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო 
სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 25 
თებერვლის N25 დადგენილება. 
3. ეს დადგენილება ამოქმედდეს 2014 წლის 1 აგვისტოდან. 
 
 
 
 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                    ედიშერ ჯობავა 
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დანართი 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2014 წლის 28 ივლისის N17 დადგენილებისა 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის დებულება 
 

თავი I.  
ზოგადი დებულებანი 

 
მუხლი 1. გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური  

1. ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური (შემდგომში – 
„სამსახური“) წარმოადგენს ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სტრუქტურულ 

ერთეულს, რომელიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროექტის 
მომზადებას, მუნიციპალური პროგრამების საფინანსო გაანგარიშება-დასაბუთებას, 
დამტკიცებული ბიუჯეტის შესრულებას, საბიუჯეტო სახსრების მიზნობრივ, 
მიზანშეწონილ და ეფექტიან გამოყენებას და მათზე წინასწარი და მიმდინარე 
კონტროლის დაწესებას, ბიუჯეტით განსაზღვრული ასიგნებების შესაბამისად ხარჯების 
გაწევას, შესაბამისი ფინანსური ოპერაციების განხორციელებას და ბიუჯეტის 
შესრულების შესახებ ანგარიშგებას. 

2. სამსახურს გააჩნია ბეჭედი და საკუთარი ბლანკი.  
3. სამსახურის საქმიანობა და თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება ხორციელდება თვითმმართველი 

ერთეულის ბიუჯეტიდან. 
4. სამსახურის მისამართია: ქ. ხობი, ცოტნე დადიანის  ქ. N189. 

 

მუხლი 2. სამსახურის საქმიანობის სამართლებრივი საფუძვლები 
სამსახურის საქმიანობის სამართლებრივი საფუძვლებია საქართველოს კონსტიტუცია, 
საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“, 
„საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“, „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს 
კანონი, საქართველოს პრეზიდენტის, საქართველოს მთავრობის და საქართველოს 
ფინანსთა მინისტრის სამართლებრივი აქტები, სხვა საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე 
აქტები, გამგეობის დებულება და ეს დებულება, ასევე, ადგილობრივი 
თვითმმართველობის ორგანოებისა და თანამდებობის პირთა სამართლებრივი აქტები. 
 

თავი II.  
სამსახურის საქმიანობა 

 
მუხლი 3. სამსახურის ფუნქციები  
სამსახური დადგენილი წესით უზრუნველყოფს: 
ა) ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტის შესადგენად საჭირო სამუშაოების ორგანიზებას;  
ბ) მუნიციპალური პროგრამების პროექტების საფინანსო გაანგარიშებას და დასაბუთებას; 
გ) ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებისა და მათ მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირების 

წლიური ხარჯთაღრიცხვის პროექტების შესახებ წინადადებების შემუშავებას; 
დ) საჭირო ინფორმაციის დამუშავებასა და წინადადებების მომზადებას საქართველოს ფინანსთა 

სამინისტროს მიერ გათანაბრებითი, კაპიტალური, მიზნობრივი და სპეციალური ტრანსფერების 
გასაანგარიშებლად; 

ე) საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის შესაბამისად, ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან 
თანხების გამოყოფას; 
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ვ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროექტის შედგენას; 
ზ) დასკვნებისა და რეკომენდაციების შემუშავებას ბიუჯეტის პროექტის თაობაზე გამგეობაში შემოსულ 

შენიშვნებსა და წინადადებებზე; 
თ) საკრებულოს მიერ გამოთქმული შენიშვნების გათვალისწინებით ბიუჯეტის პროექტის რედაქტირებას; 
ი) ბიუჯეტის შემოსულობებისა და გადასახდელების განწერას კვარტალებისა და თვეების მიხედვით; 
კ) საფინანსო ზედამხედველობას დამტკიცებული ბიუჯეტის შესრულებაზე; 
ლ) ბიუჯეტის შემოსულობების შესახებ ინფორმაციის შეკრებას და გაანალიზებას; შესაბამისი წინადადების, 

დასკვნებისა და რეკომენდაციების შემუშავებას; 
მ) წინადადებების და რეკომენდაციების შემუშავებას მუნიციპალიტეტის მიერ სესხის აღებასა და გაცემაზე; 
ნ) წინადადებების მომზადებას ადგილობრივი გადასახადებისა და მოსაკრებლების შემოღებისა და 

გაუქმების, მათი განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ; 
ო) ადგილობრივი მოსაკრებლების ადმინისტრირებას; 
პ) ბიუჯეტის ხარჯვის მიზნობრიობის, ეკონომიკური მიზანშეწონილობისა და ეფექტიანობის ანალიზს, 

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

ოპერაციების განხორციელებას; 
რ) საბუღალტრო აღრიცხვას; 
ს) მუნიციპალიტეტის საბანკო ანგარიშების მართვას, ურთიერთობებს ხაზინასთან და საბანკო 

დაწესებულებებთან; 
ტ) მუნიციპალიტეტის მიერ აღებული და გაცემული სესხების მართვას; 
უ) ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებისა და მუნიციპალური სამსახურების სარგებლობაში 

არსებული ქონების აღწერა-ინვენტარიზაციას; 
ფ) მუნიციპალიტეტის საჯარო მოსამსახურეების ხელფასების, მივლინების ხარჯებისა და სხვა 

გადასახდელების გაცემას; 
ქ) მუნიციპალური შესყიდვების გეგმის შემუშავებას; 
ღ) ელექტრონული ტენდერის შესახებ განცხადების მომზადებას და გამოქვეყნებას; 
ყ) სატენდერო კომისიის ოქმების და სხვა დოკუმენტების წარმოებას; 
შ) მუნიციპალური შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებების მომზადებას; 
ჩ) მუნიციპალური შესყიდვების შესახებ ანგარიშის მომზადებას; 
ც) მიმდინარე და ყოველწლიური ანგარიშების მომზადებას ბიუჯეტის შესრულების შესახებ; 

ძ) გამგებლის სხვა დავალებების შესრულებას; 
წ) მოქმედი კანონმდებლობითა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა და 
თანამდებობის პირთა სამართლებრივი აქტებით სამსახურისთვის განსაზღვრული სხვა 
ფუნქციების განხორციელებას. 

 
თავი III. 

სამსახურის სტრუქტურა 
 

მუხლი 4. სამსახურის სტრუქტურა და შემადგენლობა 
1. სამსახური შედგება სამსახურის უფროსისა და სტრუქტურული ქვედანაყოფების - 

განყოფილებებისგან. 
2. სამსახურის საქმიანობას წარმართავს სამსახურის უფროსი, რომლის უფლებამოსილებები და 

სამსახურებრივი ფუნქციები განისაზღვრება გამგეობის დებულებით, ამ დებულებითა და გამგებლის 
მიერ დამტკიცებული თანამდებობრივი ინსტრუქციით. 

3. სამსახურის სტრუქტურული ქვედანაყოფებია: 
ა) საბიუჯეტო დაგეგმვის განყოფილება; 
ბ) საფინანსო ზედამხედველობისა და ბუღალტერიის განყოფილება; 
გ) შესყიდვების განყოფილება. 
4. სამსახურის განყოფილება შედგება განყოფილების უფროსისა და განყოფილების მოხელეებისგან. 
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5. განყოფილების საქმიანობას წარმართავს განყოფილების უფროსი, რომლის უფლებამოსილებები 
და სამსახურებრივი ფუნქციები განისაზღვრება გამგეობის დებულებით, ამ დებულებითა და 
გამგებლის მიერ დამტკიცებული თანამდებობრივი ინსტრუქციით. 

 
მუხლი 5. საბიუჯეტო დაგეგმვის განყოფილება 
საბიუჯეტო დაგეგმვის განყოფილება დადგენილი წესით უზრუნველყოფს: 
ა) წლის ბიუჯეტის პროექტის შემუშავებას; 
ბ) ბიუჯეტის პროექტის თაობაზე გამოთქმული შენიშვნებისა და წინადადებების 

სისტემატიზაციას, ანალიზს, შესაბამისი დასკვნებისა და რეკომენდაციების შემუშავებას; 
გ) წლის ბიუჯეტის პროექტის რედაქტირებას საკრებულოსა და საკრებულოს საფინანსო-

სარევიზიო კომისიის მიერ გამოთქმული შენიშვნების გათვალისწინებით; 
დ) წინადადებების მომზადებას მუნიციპალიტეტის მიერ სესხის აღებისა და გაცემის შესახებ; 
ე) წინადადებების მომზადებას ადგილობრივი გადასახადებისა და მოსაკრებლების შემოღება-

გაუქმების, მათი განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ; 
ვ) მუნიციპალური პროგრამების საფინანსო გაანგარიშებას; შესაბამისი დასკვნებისა და 

რეკომენდაციების შემუშავებას; 
ზ) საჭირო ინფორმაციის შეკრებას და დამუშავებას საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ 

გამოთანაბრებითი, კაპიტალური, მიზნობრივი და სპეციალური ტრანსფერების მოცულობათა 
გასაანგარიშებლად; 

თ) წინადადებების მომზადებას ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის ოდენობის თაობაზე; 
ი) ბიუჯეტის შემოსულობებისა და გადასახდელების განწერას კვარტალებისა და თვეების 

მიხედვით; 
კ) მოქმედი კანონმდებლობით და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებისა და 

თანამდებობის პირთა სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული სხვა ფუნქციების განხორციელებას. 
 
მუხლი 6. საფინანსო ზედამხედველობისა და ბუღალტერიის განყოფილება 
საფინანსო ზედამხედველობისა და ბუღალტერიის განყოფილება დადგენილი წესით 

უზრუნველყოფს: 
ა) ბიუჯეტის შემოსულობების შესახებ ინფორმაციის შეკრებას, გაანალიზებას და შესაბამისი 

წინადადებებისა და რეკომენდაციების შემუშავებას; 
ბ) მუნიციპალიტეტის საგადასახადო საინფორმაციო ბაზის შექმნას და განახლებას; 
გ) ადგილობრივი მოსაკრებლების ადმინისტრირებას; 
დ) ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირების 

მიერ გაწეული ხარჯების მიზნობრიობის, მიზანშეწონილობისა და ეფექტიანობის შეფასებას, 
შესაბამისი დასკვნებისა და რეკომენდაციების შემუშავებას; 

ე) ადგილობრივი ბიუჯეტის საკასო შესრულებაზე ზედამხედველობას; 
ვ) მუნიციპალური პროგრამების საფინანსო მონიტორინგს; 
ზ) ბიუჯეტის შესრულების შესახებ მიმდინარე და ყოველწლიური ანგარიშების მომზადებას; 
თ) მუნიციპალიტეტის საბუღალტრო აღრიცხვას; 
ი) ბიუჯეტით გათვალისწინებული ასიგნებების შესაბამისად ხარჯის გაწევას, საფინანსო 

ოპერაციების წარმოებას; 
კ) მუნიციპალიტეტის საბანკო ანგარიშების მართვას, ურთიერთობებს ხაზინასთან და საბანკო 

დაწესებულებებთან; 
ლ) მუნიციპალიტეტის მიერ აღებული და გაცემული სესხების მართვას; 
მ) მუნიციპალიტეტის საჯარო მოსამსახურეთა ხელფასების, სამივლინებო ხარჯების და სხვა 

გადასახდელების გაცემას; 
ნ) მოქმედი კანონმდებლობით და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა და 

თანამდებობის პირთა სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული სხვა ფუნქციების განხორციელებას. 
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მუხლი 7. შესყიდვების განყოფილება 
შესყიდვების განყოფილება დადგენილი წესით უზრუნველყოფს: 
ა) სახელმწიფო შესყიდვების დაგეგმვას – წლიური შესყიდვების გეგმის შედგენას 

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების მიერ დადგენილი ფორმით მოწოდებული 
წლიური მოთხოვნების საფუძველზე; წლიური შესყიდვების გეგმის შეჯერებას, დამტკიცების 
უზრუნველყოფას და მის შემდგომ კორექტირებას;  

ბ) სახელმწიფო შესყიდვების სფეროში მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული 
ანგარიშების მომზადებას და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში წარდგენას; 

გ) წლის განმავლობაში სახელმწიფო შესყიდვების პროცედურების განსახორციელებლად, მოქმედი 
კანონმდებლობის შესაბამისად: შესყიდვების საშუალების შერჩევას და შერჩეული საშუალების 
შესაბამისი, კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტაციის შედგენას (წარმოდგენილი 
მოთხოვნების შესაბამისად), ელექტრონული ტენდერების შესახებ განცხადების მომზადებას და 
სატენდერო კომისიისთვის წარდგენას; 

დ) სატენდერო კომისიის გადაწყვეტილების და შემოსული მოთხოვნების შესაბამისად სახელმწიფო 
შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებების მომზადებას; 

ე) სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების პირობების ცვლილებებთან და საჯარიმო 
სანქციებთან დაკავშირებით, სატენდერო კომისიის გადაწყვეტილების ან/და სახელმწიფო 
შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებების შესრულების კონტროლის ჯგუფის დასკვნების შესაბამისად 
სათანადო პროექტის მომზადებას; 

ვ) სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელების მიზნით დადებული ხელშეკრულებისა და სხვა 
დოკუმენტების აღრიცხვას, არქივის წარმოებას; 

ზ) სახელმწიფო შესყიდვების კანონმდებლობის შესაბამისად, სახელმწიფო შესყიდვების 
განხორციელების მიზნით, თვითმმართველი ერთეულის დაქვემდებარებაში არსებული შემსყიდველი 
ორგანიზაციებისთვის კონსულტაციების გაწევას; 

თ) თვითმმართველი ერთეულის დაქვემდებარებაში არსებული შემსყიდველი ორგანიზაციების 
მიერ სახელმწიფო შესყიდვების კანონმდებლობით დადგენილი ანგარიშების წესების შესრულების 
დროულობისა და ხარისხის მონიტორინგს; 

ი) მოქმედი კანონმდებლობით და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებისა და 
თანამდებობის პირთა სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული სხვა ფუნქციების განხორციელებას. 

 
თავი IV. 

სამსახურის მართვა 
 

მუხლი 8. სამსახურის ხელმძღვანელობა  
სამსახურის მუშაობას ხელმძღვანელობს, ორგანიზაციას და კოორდინაციას უწევს სამსახურის 

უფროსი, რომელსაც თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს გამგებელი. 
 
მუხლი 9. სამსახურის უფროსი  
1. სამსახურის უფროსი:  
ა) წარმართავს სამსახურის საქმიანობას;  
ბ) უზრუნველყოფს სამსახურის დებულებით განსაზღვრული ფუნქციების განხორციელებას;  
გ) უზრუნველყოფს სამსახურებრივი მოვალეობების შესასრულებლად აუცილებელი პირობების 

შექმნას; 
დ) შეიმუშავებს სამსახურის საჯარო მოხელეთა თანამდებობრივ ინსტრუქციებს და 

მოსამსახურეთათვის ფუნქციონალურ მოვალეობათა განაწილებას; 
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ე) ანაწილებს დავალებებს სამსახურის სტრუქტურულ ქვედანაყოფებსა და მოხელეებს შორის, 
უზრუნველყოფს სამუშაო გეგმებითა და გამგებლის დავალებებით გათვალისწინებული 
ღონისძიებების განხორციელებას;  

ვ) იბარებს და აფასებს სტრუქტურული ქვედანაყოფის და/ან მოხელეების ანგარიშებს გაწეული 
საქმიანობის შესახებ;  

ზ) ამზადებს და გამგებელს წარუდგენს ანგარიშებს სამსახურის მიერ სამუშაო გეგმებითა და 
გამგებლის ცალკეული დავალებებით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულების შესახებ;  

თ) უზრუნველყოფს სამსახურის მოხელეთა მიერ გამგეობის შინაგანაწესისა და შრომის 
დისციპლინის დაცვას. გამგებელს წარუდგენს წინადადებებს მოხელეთა დაწინაურების, წახალისების 
ან მათ მიმართ დისციპლინური ზომების გამოყენების შესახებ; 

ი) ამოწმებს სამსახურში დაცული დოკუმენტების ასლებს და გასცემს ცნობებს მათ საფუძველზე, 
შესაბამისი მოთხოვნის შემთხვევაში; 

კ) სამსახურის საქმიანობის ორგანიზების მიზნით, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი 
უფლებამოსილების ფარგლებში და გამგეობის დებულების საფუძველზე გამგებლის მხრიდან 
ცალკეული უფლებამოსილებების დელეგირების შემთხვევაში გამოსცემს ინდივიდუალურ 
ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტს - ბრძანებას; სამსახურის უფროსის ბრძანება ასევე გამოიცემა 
ისეთ საკითხებზე, რაც გამგეობის დებულებით და ამ დებულებით განსაზღვრული წესით სამსახურის 
უფროსისგან დამტკიცებას საჭიროებს; სამსახურის უფროსის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-
სამართლებრივი აქტის მომზადების, გამოცემის, გაფორმებისა და აღრიცხვის წესი განისაზღვრება 
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულებით; 

ლ) ახორციელებს მოქმედი კანონმდებლობით, გამგეობის დებულებითა და ამ დებულებით 
განსაზღვრულ სხვა უფლებამოსილებებს.  

2. სამსახურის უფროსი ანგარიშვალდებულია გამგებლის წინაშე. 
3. სამსახურის უფროსის არყოფნის შემთხვევაში, გამგებლის დავალებით, სამსახურის უფროსის 
უფლება-მოვალეობებს ასრულებს სამსახურის ერთ-ერთი განყოფილების უფროსი. 
 

მუხლი 10. განყოფილების უფროსი  
1. სამსახურის სტრუქტურულ ქვედანაყოფს - განყოფილებას ხელმძღვანელობს განყოფილების 

უფროსი, რომელსაც „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად 
თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს გამგებელი.  

2. განყოფილების უფროსი: 
ა) წარმართავს განყოფილების საქმიანობას; 
ბ) ახორციელებს სტრუქტურული ქვედანაყოფის საჯარო მოსამსახურეთა საქმიანობის საერთო 

ხელმძღვანელობას; 
გ) ანაწილებს დავალებებს განყოფილების მოსამსახურეებს შორის, უზრუნველყოფს სამუშაო 

გეგმებითა და სამსახურის უფროსის ცალკეული დავალებებით გათვალისწინებული ღონისძიებების 
განხორციელებას; 

დ) პასუხისმგებელია სტრუქტურული ქვედანაყოფისთვის დაკისრებული ამოცანებისა და 
ფუნქციების შესრულებაზე; 

ე) ამ დებულებით განსაზღვრული სტრუქტურული ქვედანაყოფის საქმიანობის ძირითადი 
მიმართულებების შესაბამისად შეიმუშავებს და სამსახურის უფროსს წარუდგენს სტრუქტურული 
ქვედანაყოფის მოსამსახურეთა ფუნქციონალურ განაწილებას და სამუშაო გეგმას;  

ვ) განსაზღვრავს სტრუქტურული ქვედანაყოფის მოსამსახურეთა თანამდებობრივ მოვალეობებს; 
ზ) სამსახურის უფროსს წარუდგენს წინადადებებს სტრუქტურული ქვედანაყოფის მოსამსახურეთა 

კუთვნილი შვებულების გამოყენების, მივლინების, წახალისებისა ან/და დისციპლინური 
პასუხიმგებლობის თაობაზე; 

თ) ორგანიზებას უწევს და აკონტროლებს სტრუქტურული ქვედანაყოფის მოსამსახურეთა მიერ 
დაკისრებულ მოვალეობათა შესრულებას; 

237 



ი) განსაზღვრავს სტრუქტურული ქვედანაყოფის საქმიანობის ორგანიზაციისა და დაგეგმარების 
წესს, შეიმუშავებს წინადადებებს სტრუქტურული ქვედანაყოფის მუშაობის სრულყოფის საკითხებზე; 

კ) აუცილებელ პირობებს უქმნის შესაბამისი სტრუქტურული ქვედანაყოფის მოსამსახურეებს მათი 
ფუნქციონალური მოვალეობების შესრულებისთვის; 

ლ) ამზადებს და სამსახურის უფროსს წარუდგენს ანგარიშებს განყოფილების მიერ სამუშაო 
გეგმებით და ცალკეული დავალებებით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულების შესახებ; 

მ) ახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობით და ამ დებულებით განსაზღვრულ სხვა 
უფლებამოსილებებს. 

3. განყოფილების უფროსი ანგარიშვალდებულია სამსახურის უფროსის წინაშე. 
4. განყოფილების უფროსის არყოფნის შემთხვევაში გამგებლის დავალებით მის მოვალეობებს 

ასრულებს სტრუქტურული ქვედანაყოფის ერთ-ერთი მოხელე. 
 

თავი V. 
საჯარო მოსამსახურეთა უფლებები და მოვალეობები 

 
მუხლი 11. სამსახურის საჯარო მოსამსახურეთა უფლებები  
სამსახურის საჯარო მოსამსახურეებს უფლება აქვთ: 
ა) წარუდგინონ უშუალო ხელმძღვანელს წინადადებები მათი საქმიანობის თაობაზე; 
ბ) მიიღონ მათი მუშაობისათვის აუცილებელი კონსულტაციები; 
გ) ისარგებლონ მათი მუშაობისათვის საჭირო სამართლებრივი აქტებით, საინფორმაციო და სხვა 

მასალებით; 
დ) დააყენონ უშუალო ხელმძღვანელის წინაშე საკითხი მოსამსახურეთა ფუნქციონალური 

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

უფლებით და გარანტიებით. 
 
მუხლი 12. სამსახურის საჯარო მოსამსახურეთა ვალდებულებები  
სამსახურის საჯარო მოსამსახურეები ვალდებულნი არიან: 
ა) შეასრულონ და დაიცვან „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით, საქართველოს 

კანონმდებლობით, გამგეობის დებულებით, ამ დებულებით, ადგილობრივი თვითმმართველობის 
ორგანოებისა და თანამდებობის პირთა სამართლებრივი აქტებითა და გამგებლის დავალებით 
განსაზღვრული ვალდებულებანი; 

ბ) დროულად და სრულყოფილად შეასრულონ უშუალო და ზემდგომი ხელმძღვანელის 
დავალებები; 

გ) შესაბამისი საფუძვლის არსებობის შემთხვევაში დაიცვან საიდუმლოების რეჟიმი; 
დ) იმუშაონ საკუთარი პროფესიული მომზადების დონის ასამაღლებლად; 
ე) განუხრელად შეასრულონ დადგენილი შრომის შინაგანაწესის მოთხოვნები; 
ვ) გაუფრთხილდნენ მათ სარგებლობაში არსებულ ტექნიკას, ინვენტარსა და სხვა ქონებას. 

 

მუხლი 13. საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობაზე დანიშვნა, სამსახურებრივი მოვალეობები და 
თანამდებობრივი სარგოს განსაზღვრა 
1. სამსახურის საჯარო მოსამსახურეებს თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან 
ათავისუფლებს გამგებელი საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 

2. სამსახურის საშტატო რიცხოვნება განისაზღვრება გამგეობის საშტატო ნუსხით, რომელსაც 
გამგებლის წარდგინებით ამტკიცებს საკრებულო. 

3. მოსამსახურეთა სამსახურებრივი მოვალეობები განისაზღვრება თანამდებობრივი 
ინსტრუქციებით, რომელსაც ამტკიცებს გამგებელი. 
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4. სამსახურის საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობას გამგებლის 
წარდგინებით, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი საჯარო მოსამსახურეთა 
თანამდებობების რანგირების სისტემის გათვალისწინებით, საქართველოს ორგანული კანონის 
„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ შესაბამისად განსაზღვრავს მუნიციპალიტეტის 
საკრებულო. 

 
 
 
 
 

თავი VI. 
დასკვნითი დებულებანი  

 
მუხლი 14. სამსახურის დებულების დამტკიცება და ცვლილებების შეტანა  
1. სამსახურის დებულებას გამგებლის წარდგინებით ამტკიცებს საკრებულო. 
2. სამსახურის დებულებაში ცვლილება შეიძლება შეტანილ იქნეს კანონმდებლობით დადგენილი 

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

კანონმდებლობით და გამგეობის დებულებით დადგენილი წესით. 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილება N18 

2014 წლის 28 ივლისი 

ქ. ხობი 

 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარებისა და პროგრამების 
მართვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ 

 
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24-ე მუხლის პირველი 

ნაწილის „გ“ ქვეპუნქტის „გ.ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: 
1. დამტკიცდეს „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარებისა და პროგრამების 

მართვის სამსახურის დებულება“ თანახმად დანართისა. 
2. ეს დადგენილება ამოქმედდეს 2014 წლის 1 აგვისტოდან. 
 
 
 
 
 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                ედიშერ ჯობავა 
 
 
 
 
 

240 



 

დანართი 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2014 წლის 28 ივლისის N18 დადგენილებისა 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარებისა და პროგრამების მართვის სამსახურის 
დებულება 

 
თავი I.  

ზოგადი დებულებანი 
 
მუხლი 1. გამგეობის ეკონომიკური განვითარებისა და პროგრამების მართვის სამსახური  
1. ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარებისა და პროგრამების მართვის სამსახური 

(შემდგომში – „სამსახური“) წარმოადგენს ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სტრუქტურულ ერთეულს, 
რომელიც უზრუნველყოფს თვითმმართველ ერთეულში ერთიანი ეკონომიკური პოლიტიკის განსაზღვრას და 
განხორციელებას, ამ მიზნით საჭირო ინვესტიციების მოზიდვას, ეკონომიკური საქმიანობის მარეგულირებელი 
წესების შემუშავებას, ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიებისა და მუნიციპალური პროგრამების 
შემუშავებას და განხორციელებას, სტატისტიკური ინფორმაციის შეგროვება-დამუშავებას, წინადადებების 
შემუშავებას მუნიციპალიტეტის ქონების მართვის, სატრანსპორტო რეგულირების, ადგილობრივი 
მოსაკრებლებისა და სხვა სახის ეკონომიკური აქტივობების შესახებ. 

2. სამსახურს გააჩნია ბეჭედი და საკუთარი ბლანკი.  
3. სამსახურის საქმიანობა და თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება ხორციელდება თვითმმართველი 

ერთეულის ბიუჯეტიდან. 
4. სამსახურის მისამართია: ქ. ხობი, ცოტნე დადიანის  ქ. N189. 

 

მუხლი 2. სამსახურის საქმიანობის სამართლებრივი საფუძვლები 
სამსახურის საქმიანობის სამართლებრივი საფუძვლებია საქართველოს კონსტიტუცია, 
საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“, 
„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი, სხვა საკანონმდებლო და 
კანონქვემდებარე აქტები, გამგეობის დებულება და ეს დებულება, ასევე, ადგილობრივი 
თვითმმართველობის ორგანოებისა და თანამდებობის პირთა სამართლებრივი აქტები. 
 

თავი II.  
სამსახურის საქმიანობა 

 
მუხლი 3. სამსახურის ფუნქციები  
სამსახური დადგენილი წესით უზრუნველყოფს: 
ა) სოციალურ-ეკონომიკური განვითარებისთვის სტრატეგიების, მუნიციპალური პროგრამების და 

პროექტების მომზადებას, მათი განხორციელების მონიტორინგს და შეფასებას;  
ბ) ეკონომიკური განვითარების დაგეგმვისათვის სათანადო სტატისტიკური ინფორმაციის შეგროვებას და 

დამუშავებას; 
გ) წინადადებების, დასკვნებისა და რეკომენდაციების შემუშავებას ეკონომიკური განვითარების მიზნით 

ინვესტიციების დაგეგმვის, ინვესტორებთან თანამშრომლობის, შესაბამისი საინვესტიციო პროგრამებისა და 
პროექტების მომზადების საკითხებზე; 

დ) ეკონომიკური განვითარების მუნიციპალური პროგრამების განხორციელების მონიტორინგს; 
ე) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიწათსარგებლობის დაგეგმვას, უფლებრივ ზონირებას; 
ვ) დასახლებათა მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმების შემუშავებას; 
ზ) შესაბამის სამსახურებთან ერთად წინადადებების მომზადებას თვითმმართველ ერთეულში 

ადმინისტრაციული ერთეულების შექმნა-გაუქმების, მათი საზღვრების დადგენისა და შეცვლის თაობაზე;  
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თ) მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მდებარე გეოგრაფიული ობიექტების, კერძოდ, 
ისტორიულად ჩამოყალიბებული უბნის, თვითმმართველი ქალაქის ადმინისტრაციული ერთეულის, ამა თუ იმ 
ზონის, მიკრორაიონის, წყაროს, მოედნის, პროსპექტის (გამზირის), გზატკეცილის, ქუჩის, შესახვევის, ჩიხის, 
გასასვლელის, სანაპიროს, ესპლანადის, ბულვარის, ხეივნის, სკვერის, ბაღის, პარკის, ტყე-პარკის, ადგილობრივი 
მნიშვნელობის ტყის, სასაფლაოს, პანთეონის, შენობა-ნაგებობის, სატრანსპორტო სისტემის ობიექტის, 
სახელდებისთვის წინადადებების შემუშავებას; 

ი) თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიაზე გარე რეკლამის გავრცელების გეგმის პროექტის შემუშავებას; 
კ) მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში ან სარგებლობაში არსებული უძრავი ქონების, მუნიციპალიტეტის 

საკუთრებაში არსებული საწარმოთა წილების, აქციების, ფასიანი ქაღალდების აღრიცხვას, ინვენტარიზაციას, 
მუნიციპალური ქონების მონაცემთა ბაზის შექმნასა და განახლებას; 

ლ) მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში ან სარგებლობაში არსებული უძრავი ქონების რეგისტრაციას;  
მ) წინადადებების, დასკვნებისა და რეკომენდაციების მომზადებას მუნიციპალიტეტის ქონებისათვის 

კატეგორიის შეცვლის თაობაზე;  
ნ) წინადადებების მომზადებას მუნიციპალური ქონებით სარგებლობისა და განკარგვის საკითხებზე;  
ო) წინადადებების და საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებას მუნიციპალური ქონების შექმნის, შეძენის, 

პრივატიზების ან სარგებლობაში გადაცემის საკითხებზე;  
პ) ზედამხედველობას მუნიციპალური ქონების დაცვაზე, მოვლა-პატრონობაზე, მართლზომიერ 

სარგებლობასა და განკარგვაზე;  
ჟ) თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი ფონდის და 

კომუნალური მეურნეობის მუშაობის, შესაბამის ობიექტთა ფუნქციონირების უზრუნველყოფას; 
რ) მუნიციპალიტეტის მონაწილეობით დაფუძნებულ საწარმოებში პარტნიორის, აქციონერის უფლება-

მოვალეობათა განხორციელებას;  
ს) გამგებლის სხვა დავალებების შესრულებას; 
ტ) მოქმედი კანონმდებლობითა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა და თანამდებობის 

პირთა სამართლებრივი აქტებით სამსახურისათვის განსაზღვრული სხვა ფუნქციების განხორციელებას. 
 
მუხლის 4. სამსახურის უფლებები 
სამსახურს თავისი კომპეტენციის ფარგლებში უფლება აქვს:  
ა) მოითხოვოს და შეუფერხებლად მიიღოს თვითმმართველი ერთეულის სოციალურ-ეკონომიკური 

განვითარების პროგრამის შედგენა-შესრულების პროცესთან დაკავშირებული მონაცემები; საჭიროების 
შემთხვევაში ცალკეულ საკითხთა განხილვის, დაზუსტებისა და დამუშავების მიზნით მოიწვიოს ადგილობრივი 
თვითმმართველობის ორგანოების, სხვა დაწესებულებებისა და საწარმოების წარმომადგენლები, 
სპეციალისტები და მოითხოვოს მათგან ინფორმაცია; 

ბ) აწარმოოს კონტროლი კომუნალური მეურნეობის, კეთილმოწყობის, გარე იერსახის, გარე რეკლამის, 
საზოგადოებრივი ადგილებით სარგებლობის შეზღუდვის, გარე ვაჭრობის, ავტოტრანსპორტის პარკირების და 
დასუფთავების ღონისძიებათა შესრულებაზე;  

გ) დასახლებების განვითარებისა და რეაბილიტაციის, ტერიტორიის კეთილმოწყობისა და საინჟინრო 
ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამების განსახორციელებლად გამგეობის შესაბამის სამსახურებთან 
ერთად კოორდინირებულად მოიზიდოს ინვესტიციები და ხელი შეუწყოს საინვესტიციო გარემოს ფორმირებას;  

დ) განახორციელოს ადგილობრივი მოსაკრებლების ადმინისტრირება კანონმდებლობის შესაბამისად;  
ე) მოემზადოს სამართლებრივი აქტების პროექტები ან/და მონაწილეობა მიიღოს მათ მომზადებაში, მისი 

კომპეტენციის ფარგლებში;  
ვ) განახორციელოს კანონმდებლობით მინიჭებული სხვა უფლებამოსილებანი. 

 
თავი III. 

სამსახურის სტრუქტურა 
 

მუხლი 5. სამსახურის სტრუქტურა და შემადგენლობა 
1. სამსახური შედგება სამსახურის უფროსისა და სტრუქტურული ქვედანაყოფების - 

განყოფილებებისგან. 
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2. სამსახურის საქმიანობას წარმართავს სამსახურის უფროსი, რომლის უფლებამოსილებები და 
სამსახურებრივი ფუნქციები განისაზღვრება გამგეობის დებულებით, ამ დებულებითა და გამგებლის 
მიერ დამტკიცებული თანამდებობრივი ინსტრუქციით. 

3. სამსახურის სტრუქტურული ქვედანაყოფებია: 
ა) მუნიციპალური პროგრამების მართვის, სტატისტიკური აღრიცხვისა და ტრანსპორტის 

რეგულირების განყოფილება;  
ბ) მუნიციპალური ქონების აღრიცხვისა და მართვის, ბუნებრივი რესურსებისა და ადგილობრივი 

მოსაკრებლების განყოფილება. 
4. სამსახურის განყოფილება შედგება განყოფილების უფროსისა და განყოფილების მოხელეებისგან. 
5. განყოფილების საქმიანობას წარმართავს განყოფილების უფროსი, რომლის უფლებამოსილებები 

და სამსახურებრივი ფუნქციები განისაზღვრება გამგეობის დებულებით, ამ დებულებითა და 
გამგებლის მიერ დამტკიცებული თანამდებობრივი ინსტრუქციით. 

 
მუხლი 6. მუნიციპალური პროგრამების მართვის, სტატისტიკური აღრიცხვისა და ტრანსპორტის 

რეგულირების განყოფილება 
მუნიციპალური პროგრამების მართვის, სტატისტიკური აღრიცხვისა და ტრანსპორტის რეგულირების 

განყოფილება დადგენილი წესით უზრუნველყოფს: 
ა) ეკონომიკური განვითარების მუნიციპალური პროგრამის მომზადების ორგანიზებას, პროგრამის 

განსახორციელებლად დასკვნების, წინადადებებისა და რეკომენდაციების შემუშავებას;  
ბ) ეკონომიკური განვითარების დასაგეგმად საჭირო სტატისტიკური ინფორმაციის შეგროვებას და 

დამუშავებას;  
გ) ეკონომიკური განვითარების მუნიციპალური პროგრამების მიმდინარეობის შესახებ საჭირო ინფორმაციის 

შეგროვებას, დამუშავებას და ანალიზს, სათანადო დასკვნებისა და რეკომენდაციების შემუშავებას;  
დ) წინადადებების და საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებას მუნიციპალიტეტის მონაწილეობით 

საწარმოების დაფუძნების, რეორგანიზაციისა და ლიკვიდაციის საკითხებზე: 
ე) საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებას მუნიციპალიტეტის მონაწილეობით საინვესტიციო პროექტების 

შესადგენად;  
ვ) მუნიციპალიტეტის პროექტებისა და კერძო ინვესტიციების ხელშეწყობისათვის წინადადებების 

მომზადებას;  
ზ) მუნიციპალური პროექტების კერძო ინვესტორებთან, მუნიციპალური განვითარების ფონდთან და დონორ 

ორგანიზაციებთან ურთიერთობების წარმართვას;  
თ) მუნიციპალიტეტის მონაწილეობით საინვესტიციო პროექტების განხორციელების ზედამხედველობას;  
ი) რეკომენდაციების შემუშავებას მუნიციპალიტეტის წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული 

საწარმოების მართვის საკითხებზე; კომპეტენციის ფარგლებში კოორდინაციას და კონტროლს მათ 
საქმიანობაზე; 

კ) ტრანსპორტის სფეროს რეაბილიტაცია-განვითარების პროგრამის პროექტების მომზადებას; 
დამტკიცებული პროგრამის განხორციელების მონიტორინგს; 

ლ) ავტოსატრანსპორტო საშუალებების პარკირების ადგილებით უზრუნველყოფისა და დგომის/გაჩერების 
წესების რეგულირების მიზნით შესაბამისი წინადადებების შემუშავებას; 

მ) მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ნებართვის 
გაცემის მიზნით შესაბამისი წინადადებების წარმოდგენას; მოსახლეობის მუნიციპალური ტრანსპორტით 
მომსახურების ორგანიზებას; 

ნ) გარე ვაჭრობის, გამოფენების, ბაზრებისა და ბაზრობების რეგულირებისთვის წინადადებების შემუშავება; 
ო) წინადადების მომზადებას კანალიზაციის, გამწმენდ ნაგებობათა, დასუფთავების, ნაგავსაყრელ და 

ნაგავგადამამუშავებელი ობიექტების შექმნასა და შენახვაზე;  
პ) ქუჩების, ტროტუარებისა და მოედნების დასუფთავების, მყარი ნარჩენების შეგროვების, ნაგავსაყრელების 

მოწყობისა და გამოყენების ორგანიზებას;  
ჟ) წინადადებების შემუშავებას წყალმომარაგების (მათ შორის, ტექნიკური წყლით მომარაგების) და 

წყალარინების უზრუნველყოფისათვის; 
რ) საქართველოს კანონმდებლობითა და სამსახურის დებულებით განსაზღვრული სხვა უფლებამოსილებათა 

განხორციელებას. 
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მუხლი 7. მუნიციპალური ქონების აღრიცხვისა და მართვის, ბუნებრივი რესურსებისა და 

ადგილობრივი მოსაკრებლების განყოფილება 
მუნიციპალური ქონების აღრიცხვისა და მართვის, ბუნებრივი რესურსებისა და ადგილობრივი 

მოსაკრებლების განყოფილება დადგენილი წესით უზრუნველყოფს: 
ა) მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების აღრიცხვას და რეგისტრაციას;  
ბ) მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული აქციების, ფასიანი ქაღალდების აღრიცხვას;  
გ) რეკომენდაციების შემუშავებას მუნიციპალური ქონების კატეგორიების განსაზღვრასა და შეცვლასთან 

დაკავშირებით;  
დ) საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებას სახელმწიფო საკუთრების ქონების მუნიციპალურ საკუთრებაში 

გადაცემასთან დაკავშირებით;  
ე) რეკომენდაციების შემუშავებას მუნიციპალური ქონებით სარგებლობის წესებთან დაკავშირებით;  
ვ) რეკომენდაციების შემუშავებას მუნიციპალური ქონების პრივატიზებასა და სარგებლობის უფლებით 

გადაცემასთან დაკავშირებით;  
ზ) ადგილობრივი ქონების გამოყენების მონიტორინგს და რეკომენდაციების შემუშავებას, ამორტიზებული 

ქონების ჩამოწერასთან დაკავშირებულ საკითხებზე;  
თ) ადგილობრივი მნიშვნელობის ბუნებრივი რესურსების, მათ შორის, წყლისა და ტყის რესურსების და 

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მიწის რესურსების მართვისთვის შესაბამისი წინადადებების 
შემუშავებას; 

ი) წინადადებების მომზადებას ადგილობრივი გადასახადებისა და მოსაკრებლების საკითხებზე; 
კ) საქართველოს კანონმდებლობითა და სამსახურის დებულებით განსაზღვრული სხვა უფლებამოსილებათა 

განხორციელებას. 
 

თავი IV. 
სამსახურის მართვა 

 
მუხლი 8. სამსახურის ხელმძღვანელობა  
სამსახურის მუშაობას ხელმძღვანელობს, ორგანიზაციას და კოორდინაციას უწევს სამსახურის უფროსი, 

რომელსაც თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს გამგებელი. 
 
მუხლი 9. სამსახურის უფროსი  
1. სამსახურის უფროსი:  
ა) წარმართავს სამსახურის საქმიანობას;  
ბ) უზრუნველყოფს სამსახურის დებულებით განსაზღვრული ფუნქციების განხორციელებას;  
გ) უზრუნველყოფს სამსახურებრივი მოვალეობების შესასრულებლად აუცილებელი პირობების შექმნას; 
დ) შეიმუშავებს სამსახურის საჯარო მოხელეთა თანამდებობრივ ინსტრუქციებს და მოსამსახურეთათვის 

ფუნქციონალურ მოვალეობათა განაწილებას; 
ე) ანაწილებს დავალებებს სამსახურის სტრუქტურულ ქვედანაყოფებსა და მოხელეებს შორის, 

უზრუნველყოფს სამუშაო გეგმებითა და გამგებლის დავალებებით გათვალისწინებული ღონისძიებების 
განხორციელებას;  

ვ) იბარებს და აფასებს სტრუქტურული ქვედანაყოფის და/ან მოხელეების ანგარიშებს გაწეული საქმიანობის 
შესახებ;  

ზ) ამზადებს და გამგებელს წარუდგენს ანგარიშებს სამსახურის მიერ სამუშაო გეგმებითა და გამგებლის 
ცალკეული დავალებებით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულების შესახებ;  

თ) უზრუნველყოფს სამსახურის მოხელეთა მიერ გამგეობის შინაგანაწესისა და შრომის დისციპლინის 
დაცვას. გამგებელს წარუდგენს წინადადებებს მოხელეთა დაწინაურების, წახალისების ან მათ მიმართ 
დისციპლინური ზომების გამოყენების შესახებ;  

ი) ამოწმებს სამსახურში დაცული დოკუმენტების ასლებს და გასცემს ცნობებს მათ საფუძველზე, შესაბამისი 
მოთხოვნის შემთხვევაში; 

კ) სამსახურის საქმიანობის ორგანიზების მიზნით, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი 
უფლებამოსილების ფარგლებში და გამგეობის დებულების საფუძველზე გამგებლის მხრიდან ცალკეული 
უფლებამოსილებების დელეგირების შემთხვევაში გამოსცემს ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-
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სამართლებრივ აქტს - ბრძანებას; სამსახურის უფროსის ბრძანება ასევე გამოიცემა ისეთ საკითხებზე, რაც 
გამგეობის დებულებით და ამ დებულებით განსაზღვრული წესით სამსახურის უფროსისგან დამტკიცებას 
საჭიროებს; სამსახურის უფროსის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის მომზადების, 
გამოცემის, გაფორმებისა და აღრიცხვის წესი განისაზღვრება ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულებით; 

ლ) ახორციელებს მოქმედი კანონმდებლობით, გამგეობის დებულებითა და ამ დებულებით განსაზღვრულ 
სხვა უფლებამოსილებებს.  

2. სამსახურის უფროსი ანგარიშვალდებულია გამგებლის წინაშე. 
3. სამსახურის უფროსის არყოფნის შემთხვევაში, გამგებლის დავალებით, სამსახურის 
უფროსის უფლება-მოვალეობებს ასრულებს სამსახურის ერთ-ერთი განყოფილების 
უფროსი. 
 

მუხლი 10. განყოფილების უფროსი  
1. სამსახურის სტრუქტურულ ქვედანაყოფს - განყოფილებას ხელმძღვანელობს განყოფილების უფროსი, 

რომელსაც „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად თანამდებობაზე ნიშნავს და 
თანამდებობიდან ათავისუფლებს გამგებელი.  

2. განყოფილების უფროსი: 
ა) წარმართავს განყოფილების საქმიანობას; 
ბ) ახორციელებს სტრუქტურული ქვედანაყოფის საჯარო მოსამსახურეთა საქმიანობის საერთო 

ხელმძღვანელობას; 
გ) ანაწილებს დავალებებს განყოფილების მოსამსახურეებს შორის, უზრუნველყოფს სამუშაო გეგმებითა და 

სამსახურის უფროსის ცალკეული დავალებებით გათვალისწინებული ღონისძიებების განხორციელებას; 
დ) პასუხისმგებელია სტრუქტურული ქვედანაყოფისთვის დაკისრებული ამოცანებისა და ფუნქციების 

შესრულებაზე; 
ე) ამ დებულებით განსაზღვრული სტრუქტურული ქვედანაყოფის საქმიანობის ძირითადი მიმართულებების 

შესაბამისად შეიმუშავებს და სამსახურის უფროსს წარუდგენს სტრუქტურული ქვედანაყოფის მოსამსახურეთა 
ფუნქციონალურ განაწილებას და სამუშაო გეგმას;  

ვ) განსაზღვრავს სტრუქტურული ქვედანაყოფის მოსამსახურეთა თანამდებობრივ მოვალეობებს; 
ზ) სამსახურის უფროსს წარუდგენს წინადადებებს სტრუქტურული ქვედანაყოფის მოსამსახურეთა 

კუთვნილი შვებულების გამოყენების, მივლინების, წახალისებისა ან/და დისციპლინური პასუხიმგებლობის 
თაობაზე; 

თ) ორგანიზებას უწევს და აკონტროლებს სტრუქტურული ქვედანაყოფის მოსამსახურეთა მიერ დაკისრებულ 
მოვალეობათა შესრულებას; 

ი) განსაზღვრავს სტრუქტურული ქვედანაყოფის საქმიანობის ორგანიზაციისა და დაგეგმარების წესს, 
შეიმუშავებს წინადადებებს სტრუქტურული ქვედანაყოფის მუშაობის სრულყოფის საკითხებზე; 

კ) აუცილებელ პირობებს უქმნის შესაბამისი სტრუქტურული ქვედანაყოფის მოსამსახურეებს მათი 
ფუნქციონალური მოვალეობების შესრულებისთვის; 

ლ) ამზადებს და სამსახურის უფროსს წარუდგენს ანგარიშებს განყოფილების მიერ სამუშაო გეგმებით და 
ცალკეული დავალებებით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულების შესახებ; 

მ) ახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობით და ამ დებულებით განსაზღვრულ სხვა 
უფლებამოსილებებს. 

3. განყოფილების უფროსი ანგარიშვალდებულია სამსახურის უფროსის წინაშე. 
4. განყოფილების უფროსის არყოფნის შემთხვევაში გამგებლის დავალებით მის მოვალეობებს ასრულებს 

სტრუქტურული ქვედანაყოფის ერთ-ერთი მოხელე. 
  

თავი V. 
საჯარო მოსამსახურეთა უფლებები და მოვალეობები 

 
მუხლი 11. სამსახურის საჯარო მოსამსახურეთა უფლებები  
სამსახურის საჯარო მოსამსახურეებს უფლება აქვთ: 
ა) წარუდგინონ უშუალო ხელმძღვანელს წინადადადებები მათი საქმიანობის თაობაზე; 
ბ) მიიღონ მათი მუშაობისათვის აუცილებელი კონსულტაციები; 
გ) ისარგებლონ მათი მუშაობისათვის საჭირო სამართლებრივი აქტებით, საინფორმაციო და სხვა მასალებით; 
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დ) დააყენონ უშუალო ხელმძღვანელის წინაშე საკითხი მოსამსახურეთა ფუნქციონალური მოვალეობის 
შესრულებისთვის საჭირო პირობებით უზრუნველყოფის შესახებ; 

ე) ისარგებლონ საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული საჯარო მოსამსახურის სხვა უფლებით 
და გარანტიებით. 

 
მუხლი 12. სამსახურის საჯარო მოსამსახურეთა ვალდებულებები  
სამსახურის საჯარო მოსამსახურეები ვალდებულნი არიან: 
ა) შეასრულონ და დაიცვან „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით, საქართველოს 

კანონმდებლობით, გამგეობის დებულებით, ამ დებულებით, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებისა 
და თანამდებობის პირთა სამართლებრივი აქტებითა და გამგებლის დავალებით განსაზღვრული 
ვალდებულებანი; 

ბ) დროულად და სრულყოფილად შეასრულონ უშუალო და ზემდგომი ხელმძღვანელის დავალებები; 
გ) შესაბამისი საფუძვლის არსებობის შემთხვევაში დაიცვან საიდუმლოების რეჟიმი; 
დ) იმუშაონ საკუთარი პროფესიული მომზადების დონის ასამაღლებლად; 
ე) განუხრელად შეასრულონ დადგენილი შრომის შინაგანაწესის მოთხოვნები; 
ვ) გაუფრთხილდნენ მათ სარგებლობაში არსებულ ტექნიკას, ინვენტარსა და სხვა ქონებას. 

 

მუხლი 13. საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობაზე დანიშვნა, სამსახურებრივი 
მოვალეობები და თანამდებობრივი სარგოს განსაზღვრა 
1. სამსახურის საჯარო მოსამსახურეებს თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან 
ათავისუფლებს გამგებელი საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 

2. სამსახურის საშტატო რიცხოვნება განისაზღვრება გამგეობის საშტატო ნუსხით, 

რომელსაც გამგებლის წარდგინებით ამტკიცებს საკრებულო. 

3. მოსამსახურეთა სამსახურებრივი მოვალეობები განისაზღვრება თანამდებობრივი 
ინსტრუქციებით, რომელსაც ამტკიცებს გამგებელი. 
4. სამსახურის საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობას 
გამგებლის წარდგინებით, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი საჯარო 

მოსამსახურეთა თანამდებობების რანგირების სისტემის გათვალისწინებით, საქართველოს 
ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ შესაბამისად 

განსაზღვრავს მუნიციპალიტეტის საკრებულო. 
 

თავი VI. 
დასკვნითი დებულებანი  

 
მუხლი 14. სამსახურის დებულების დამტკიცება და ცვლილებების შეტანა  
1. სამსახურის დებულებას გამგებლის წარდგინებით ამტკიცებს საკრებულო. 
2. სამსახურის დებულებაში ცვლილება შეიძლება შეტანილ იქნეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 
3. სამსახურის რეორგანიზაცია, მისი საქმიანობის შეწყვეტა (გაუქმება) ხორციელდება მოქმედი 

კანონმდებლობით და გამგეობის დებულებით დადგენილი წესით. 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილება N19 

2014 წლის 28 ივლისი 

ქ. ხობი 

 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურის, ურბანული განვითარებისა და 
არქიტექტურის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ 

 
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24-ე მუხლის პირველი 

ნაწილის „გ“ ქვეპუნქტის „გ.ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: 
1. დამტკიცდეს „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურის, ურბანული განვითარებისა და 

არქიტექტურის  სამსახურის დებულება“ თანახმად დანართისა. 
2. ეს დადგენილება ამოქმედდეს 2014 წლის 1 აგვისტოდან. 
 
 
 
 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                    ედიშერ ჯობავა 
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დანართი 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2014 წლის 28 ივლისის N19 დადგენილებისა 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურის, ურბანული განვითარებისა და არქიტექტურის 
სამსახურის დებულება 

 
თავი I.  

ზოგადი დებულებანი 
 
მუხლი 1. გამგეობის ინფრასტრუქტურის, ურბანული განვითარებისა და არქიტექტურის  სამსახური  
1. ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურის, ურბანული განვითარებისა და არქიტექტურის 

სამსახური (შემდგომში – „სამსახური“) წარმოადგენს ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სტრუქტურულ 
ერთეულს, რომელიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის სივრცითი ტერიტორიული დაგეგმვისა და 
ქალაქთმშენებლობის დოკუმენტების შემუშავებას, მშენებლობის ნებართვების თაობაზე გადაწყვეტილებების 
მომზადებას, მშენებლობაზე და არქიტექტურულ საქმიანობაზე ზედამხედველობას, ინფრასტრუქტურის 
განვითარებას და მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობას. 

2. სამსახურს გააჩნია ბეჭედი და საკუთარი ბლანკი.  
3. სამსახურის საქმიანობა და თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება ხორციელდება თვითმმართველი 

ერთეულის ბიუჯეტიდან. 
4. სამსახურის მისამართია: ქ. ხობი, ცოტნე დადიანის  ქ. N189. 

 

მუხლი 2. სამსახურის საქმიანობის სამართლებრივი საფუძვლები 
სამსახურის საქმიანობის სამართლებრივი საფუძვლებია საქართველოს კონსტიტუცია, 
საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“, 
„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი, სხვა საკანონმდებლო და 
კანონქვემდებარე აქტები, გამგეობის დებულება და ეს დებულება, ასევე, ადგილობრივი 
თვითმმართველობის ორგანოებისა და თანამდებობის პირთა სამართლებრივი აქტები. 
 

თავი II.  
სამსახურის საქმიანობა 

 
მუხლი 3. სამსახურის ფუნქციები  
სამსახური დადგენილი წესით უზრუნველყოფს: 
ა) მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ურბანული განვითარების დაგეგმვას და არქიტექტურული 

პროცესების მართვას. შესაბამის სფეროში ნორმებისა და წესების განსაზღვრას; 
ბ) დასახლებათა განაშენიანების რეგულირების გეგმების შემუშავებას; 
გ) დასახლებათა ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების შემუშავებას; 
დ) გეგმარებითი დავალებების მომზადებას; 
ე) მუნიციპალიტეტის დაკვეთით განხორციელებული ობიექტების დაპროექტებისა და მშენებლობის 

კოორდინაციას; 
ვ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ყველა სახის მშენებლობის გათვალისწინებით ახლად ასაშენებელ და 

სარეკონსტრუქციო ობიექტების დაპროექტების სტადიურობის, ესკიზური, ვარიანტული და საკონკურსო 
დამუშავების განსაზღვრაში მონაწილეობის მიღებას, რომელსაც გააჩნია განსაკუთრებული არქიტექტურული და 
ქალაქთმშენებლობითი მნიშვნელობა;  

ზ) სამშენებლო საქმიანობის კოორდინაციისა და რეგულირების ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის 
გატარებას;  

თ) მუნიციპალიტეტის გამწვანებული ტერიტორიების, გზების მონაკვეთების, მოედნების, გზაჯვარედინების, 
ავტოსადგომებისა და ა.შ. დაგეგმარების ორგანიზებას; 
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ი) ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებზე საგზაო მოძრაობის დაგეგმარებას და ამ მიზნით 
შესაბამისი წინადადებების მომზადებას; 

კ) ადგილობრივი მნიშვნელობის სამელიორაციო სისტემის განვითარებას; 
ლ) თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობის, მცირე არქიტექტურული ფორმების, 

ძეგლების, ქანდაკებების, ტრანსპორტზე განთავსებული რეკლამის, გარე რეკლამის მხატვრული იერსახისა და 
განთავსების საკითხებზე პროექტების მომზადება-განხილვას;  

მ) მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ქალაქთმშენებლობის საინფორმაციო-საკომუნიკაციო 
სისტემის შექმნასა და განვითარებას; 

ნ) მშენებლობის ნებართვის გაცემის მიზნით საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, 
კომპეტენციის ფარგლებში, საჭირო პირობების, საპროექტო და სხვა დოკუმენტაციის კანონმდებლობითა და 
მუნიციპალიტეტის სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან შესაბამისობის თაობაზე 
დასკვნების შემუშავებას; ნებართვების გაცემის თაობაზე გამგებლის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-
სამართლებრივი აქტების - ბრძანებების პროექტების შემუშავებას; მშენებლობის პროექტის შეთანხმებას, 
მშენებლობისთვის არქიტექტურულ-გეგმარებითი დავალების მომზადებას, საპროექტო დოკუმენტაციის 
განხილვას, შეთანხმებას და მშენებლობადამთავრებული ობიექტების ექსპლუატაციაში მიღებას; 

ო) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობის ზედამხედველობას; 
პ) არქიტექტურულ-სამშენებლო სამართალდარღვევათა პრევენციას და აღკვეთას; 
ჟ) ზედამხედველობას მშენებლობის დაწყებიდან დასრულებამდე მშენებარე შენობა-ნაგებობების, 

წარმოებული სამშენებლო ნაკეთობების, კონსტრუქციების საპროექტო ნორმატიულ და სახელმძღვანელო 
დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის უზრუნველყოფაზე, დადგენილი ორგანიზაციულ-სამართლებრივი 
წესრიგის შესაბამისობაზე, ხობის მუნიციპალიტეტის დასახლებების გარე იერსახეზე, გარე რეკლამის 
განთავსებაზე, საზოგადოებრივი ადგილებით სარგებლობის შეზღუდვის წესებზე, გარე ვაჭრობაზე, 
ავტოტრანსპორტის პარკირებაზე, მოსახლეობის ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველსაყოფად 
ხმაურის, ინსოლაციისა და დასუფთავების განმსაზღვრელი სანიტარიული ნორმების დაცვაზე, გარემოსა და 
ბუნებრივი რესურსების დაცვასა და მათ რაციონალურ გამოყენებაზე, მიწათსარგებლობის წესების დაცვაზე; 

რ) საკუთარი უფლებამოსილების ფარგლებში, დამრღვევი ფიზიკური ან/და იურიდიული პირების მიმართ 
საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით, პროდუქტის უსაფრთხოებისა და 
თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსით და საქართველოს საარჩევნო კოდექსით დადგენილი ზომების 
განხორციელებას და საჭიროების შემთხვევაში შესაბამისი დადგენილების გამოცემას; 

ს) მშენებლობადამთავრებულ ობიექტებთან დაკავშირებით შესაბამისი აქტის გამოცემას „მშენებლობის 
ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის 
№57 დადგენილებით განსაზღვრული წესის შესაბამისად; 

ტ) გამგებლის სხვა დავალებების შესრულებას; 
უ) მოქმედი კანონმდებლობითა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა და 
თანამდებობის პირთა სამართლებრივი აქტებით სამსახურისათვის განსაზღვრული სხვა 
ფუნქციების განხორციელებას. 

 
მუხლის 4. სამსახურის უფლებები 
სამსახურს თავისი კომპეტენციის ფარგლებში უფლება აქვს:  
ა) მოითხოვოს და შეუფერხებლად მიიღოს ინფორმაცია თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიაზე 

მიმდინარე სამშენებლო საქმიანობასთან დაკავშირებით; საჭიროების შემთხვევაში ცალკეულ საკითხთა 
განხილვის, დაზუსტებისა და დამუშავების მიზნით მოიწვიოს ადგილობრივი თვითმმართველობის 
ორგანოების, სხვა დაწესებულებებისა და საწარმოების წარმომადგენლები და სპეციალისტები; 

ბ) კანონმდებლობით დადგენილი წესით შევიდეს და განახორციელოს კონტროლი მის საზედამხედველო 
ობიექტში არქიტექტურულ-სამშენებლო, გარემოსდაცვითი, სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმებისა და 
წესების დაცვასა და შესრულებაზე; შემოწმების პროცესში მოითხოვოს ყველა საჭირო და აუცილებელი 
დოკუმენტაცია სამოქმედო ტერიტორიაზე განლაგებული ნებისმიერი ფიზიკური ან/და იურიდიული 
პირისაგან, განურჩევლად საკუთრების ფორმისა და უწყებრივი ქვემდებარეობისა;  

გ) განსაზღვროს დარღვევის აღმოფხვრის ღონისძიებები და ვადები, კანონმდებლობით დადგენილი წესით 
გასცეს მიწერილობა, დააწესოს კონტროლი მათ ხარისხიან შესრულებაზე;  
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დ) დასახლებების განვითარებისა და რეაბილიტაციის, ტერიტორიის კეთილმოწყობისა და საინჟინრო 
ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამების განსახორციელებლად გამგეობის შესაბამის სამსახურებთან 
ერთად კოორდინირებულად მოიზიდოს ინვესტიციები და ხელი შეუწყოს საინვესტიციო გარემოს ფორმირებას;  

ე) აწარმოოს მშენებლობაში მონაწილეთა მიერ მშენებარე შენობა-ნაგებობის საპროექტო და ნორმატიულ 
დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დაცვის კონტროლი კომპეტენციის ფარგლებში;  

ვ) უზრუნველყოს სამშენებლო კანონის დარღვევით აშენებული რეკონსტრუირებული ან/და 
დამონტაჟებული შენობა-ნაგებობების მთლიანად ან ნაწილობრივ დემონტაჟის შესახებ გადაწყვეტილების 
მისაღებად სამართლებრივი საფუძვლის არსებობის შემთხვევაში შესაბამისი დოკუმენტის მომზადება 
ინდივიდუალური-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად;  

ზ) უზრუნველყოს სამშენებლო სამართალდარღვევისათვის საქმისწარმოების შემოწმების აქტის შედგენა, 
ასევე საქართველოს კანონის „პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსის“ 25-ე, 26-ე, 
43-ე-54-ე მუხლებით გათვალისწინებული ფუნქციების განხორციელება მისთვის მინიჭებული კომპეტენციის 
ფარგლებში;  

თ) უზრუნველყოს საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევისას საქართველოს ორგანული კანონის 
„საქართველოს საარჩევნო კოდექსის“ X თავით გათვალისწინებული ფუნქციების განხორციელება მისთვის 
მინიჭებული კომპეტენციის ფარგლებში;  

ი) ხმაურისა და დასუფთავების დამდგენი ნორმების მოთხოვნათა დარღვევის ფაქტებზე მოახდინოს 
სათანადო რეაგირება;  

კ) მონაწილეობა მიიღოს საგანგებო ეკოლოგიური სიტუაციების აღკვეთის პროფილაქტიკისა და თავიდან 
აცილების ღონისძიებათა შემუშავება-გატარებაში;  

ლ) უზრუნველყოს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენა-რეაგირება საქართველოს 
კანონმდებლობით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში;  

მ) მოამზადოს სამართლებრივი აქტების პროექტები ან/და მონაწილეობა მიიღოს მათ მომზადებაში, მისი 
კომპეტენციის ფარგლებში;  

ნ) განახორციელოს კანონმდებლობით მინიჭებული სხვა უფლებამოსილებანი. 
 
მუხლის 5. სამსახურის ვალდებულებები 
სამსახური ვალდებულია:  
ა) განახორციელოს ზედამხედველობა და კონტროლი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიმდინარე ყველა 

სახის არქიტექტურულ-სამშენებლო, სარეკონსტრუქციო და სარემონტო სამუშაოებზე და აღნიშნულ 
საქმიანობასთან დაკავშირებით დადგენილი ორგანიზაციულ-სამართლებრივი წესრიგის დაცვაზე;  

ბ) განახორციელოს ზედამხედველობა და კონტროლი ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ 
კომუნალური მეურნეობის, კეთილმოწყობის, გარე იერსახის, გარე რეკლამის, საზოგადოებრივი ადგილებით 
სარგებლობის შეზღუდვის, გარე ვაჭრობისა და ავტოტრანსპორტის პარკირების საკითხებზე მიღებული 
გადაწყვეტილებების შესრულებაზე;  

გ) დადგენილი წესით მოახდინოს არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობის განმახორციელებელი 
ფიზიკური ან/და იურიდიული პირების შემოწმება, მათი საქმიანობის შეჩერება, აშენებული, აღდგენილი, 
რეკონსტრუირებული ან/და დამონტაჟებული შენობა-ნაგებობების მთლიანი ან ნაწილობრივი დემონტაჟი;  

დ) განახორციელოს ზედამხედველობა და კონტროლი წინასაარჩევნო აგიტაციის, წინასაარჩევნო 
მოწოდებებისა და მასალების (მოწოდებების, განცხადებების, წარწერების, ფურცლების, ფოტო, სააგიტაციო 
დანიშნულების ავტოსატრანსპორტო და სპეციალური მოწყობილობით აღჭურვილი სხვა საშუალებები) 
გავრცელებაზე, პოლიტიკური, წინასაარჩევნო რეკლამის განთავსებაზე, სხვა წინასაარჩევნო საქმიანობებთან 
დაკავშირებით დადგენილი ორგანიზაციულ-სამართლებრივი წესრიგის დაცვაზე; უზრუნველყოს 
საქართველოს საარჩევნო კოდექსით დადგენილი სამართალდარღვევის ფაქტზე საჭირო სანქციების გამოყენება;  

ე) კომპეტენციის ფარგლებში განახორციელოს ზედამხედველობა და კონტროლი ადგილობრივი 
თვითმმართველობის ორგანოებისა და თანამდებობის პირთა სამართლებრივი აქტების და დავალებების 
შესრულებაზე მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობასა და სხვა სამეურნეო საქმიანობასთან დაკავშირებით, გარე 
იერსახის, გარე რეკლამის, საზოგადოებრივი ადგილებით სარგებლობის შეზღუდვის საკითხებზე; 

ვ) შეადგინოს პროექტი მშენებლობადამთავრებული ობიექტის ექსპლუატაციაში მიღების ან მიღებაზე უარის 
თქმის შესახებ;  

ზ) აწარმოოს კონტროლი ხეებისა და მწვანე ნარგავების გეგმაზომიერ განთავსებაზე, მათ მოჭრაზე, 
ამოძირკვაზე ან დაზიანებაზე;  
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თ) უზრუნველყოს მოქმედი კანონმდებლობითა და შესაბამისი სამართლებრივი აქტებით დადგენილი 
მოთხოვნებისა და ამ დებულებით განსაზღვრული ფუნქციების შესრულება. 

 
თავი III. 

სამსახურის სტრუქტურა 
 

მუხლი 6. სამსახურის სტრუქტურა და შემადგენლობა 
1. სამსახური შედგება სამსახურის უფროსისა და სტრუქტურული ქვედანაყოფების - 

განყოფილებებისგან. 
2. სამსახურის საქმიანობას წარმართავს სამსახურის უფროსი, რომლის უფლებამოსილებები და 

სამსახურებრივი ფუნქციები განისაზღვრება გამგეობის დებულებით, ამ დებულებითა და გამგებლის 
მიერ დამტკიცებული თანამდებობრივი ინსტრუქციით. 

3. სამსახურის სტრუქტურული ქვედანაყოფებია: 
ა) ინფრასტრუქტურის, სივრცით-ტერიტორიული მოწყობისა და ქალაქთმშენებლობის განყოფილება; 
ბ) ზედამხედველობის განყოფილება. 
4. სამსახურის განყოფილება შედგება განყოფილების უფროსისა და განყოფილების მოხელეებისგან. 
5. განყოფილების საქმიანობას წარმართავს განყოფილების უფროსი, რომლის უფლებამოსილებები 

და სამსახურებრივი ფუნქციები განისაზღვრება გამგეობის დებულებით, ამ დებულებითა და 
გამგებლის მიერ დამტკიცებული თანამდებობრივი ინსტრუქციით. 

 
მუხლი 7. ინფრასტრუქტურის, სივრცით-ტერიტორიული მოწყობისა და ქალაქთმშენებლობის 

განყოფილება 
ინფრასტრუქტურის, სივრცით-ტერიტორიული მოწყობისა და ქალაქთმშენებლობის განყოფილება 

დადგენილი წესით უზრუნველყოფს: 
ა) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობის სამუშაოთა დაგეგმვის, 

ინფრასტრუქტურული პროექტების მომზადება-განხორციელებისა და შესაბამისი ადგილობრივი 
შესყიდვების განხორციელებისთვის წინადადებების მომზადებას; 

ბ) თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიის უფლებრივი ზონირების, დასახლებათა ტერიტორიების 
გამოყენებისა და განაშენიანების წესების, დასახლებების განვითარებისა და რეაბილიტაციის, ტერიტორიის 
კეთილმოწყობისა და საინჟინრო ინფრასტრუქტურის განვითარების დაგეგმვას და შესაბამისი პროგრამების და 
პროექტების მომზადებას;  

გ) თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიის კეთილმოწყობის პროგრამების პროექტების მომზადებას;  
დ) დასახლებებში ელექტროფიკაციის, გაზმომარაგების, წყალმომარაგების სამუშაოთა წარმოების დაგეგმვას 

და მათ განხორციელებაზე მუნიციპალური დაკვეთის განსაზღვრას;  
ე) შესაბამის სამსახურებთან ერთად წინადადებების მომზადებას თვითმმართველ ერთეულში 

ადმინისტრაციული ერთეულების შექმნა-გაუქმების, მათი საზღვრების დადგენისა და შეცვლის თაობაზე;  
ვ) საჭიროების შემთხვევაში, გამგებლის წინაშე საკითხის დასმას დამპროექტებელთა და ექსპერტთა 

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

ჯებირების და სხვა საინჟინრო ნაგებობათა შეკეთებისა და ობიექტების ექსპლუატაციის უზრუნველსაყოფად;  
თ) „მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 

2009 წლის 24 მარტის №57 დადგენილების შესაბამისად, კომპეტენციის ფარგლებში, მშენებლობის ნებართვის 
გაცემის მიზნით გამგებლის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის პროექტის 
შემუშავებას; წინადადების შემუშავებას მშენებლობის პროექტის შესათანხმებლად, მშენებლობისთვის 
არქიტექტურულ-გეგმარებითი დავალების მომზადებას, საპროექტო დოკუმენტაციის განხილვას, წინადადების 
მომზადებას მათი შეთანხმებისა და მშენებლობადამთავრებული ობიექტების ექსპლუატაციაში მიღების 
თაობაზე; 

ი) დასახლებებში გარე განათებისა და სანიაღვრე ქსელების სრულფასოვანი ფუნქციონირების 
უზრუნველსაყოფად წინადადებების მომზადებას;  
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კ) წყალდიდობების შედეგების ლიკვიდაციის, ქუჩებისა და ტროტუარების თოვლისა და ყინულისაგან 
გამწმენდი ღონისძიების დაგეგმვას;  

ლ) წინადადების მომზადებას ტერიტორიის კეთილმოწყობის, პარკების, სკვერების, ბულვარების, 
წყალსატევების და გამწვანების ზონების მოწყობის შესახებ და მათი განხორციელების ორგანიზებას;  

მ) საქართველოს კანონმდებლობით და სამსახურის დებულებით განსაზღვრულ სხვა უფლებამოსილებათა 
განხორციელებას. 

 
მუხლი 8. ზედამხედველობის განყოფილება 
ზედამხედველობის განყოფილება დადგენილი წესით უზრუნველყოფს: 
ა) არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობის დადგენილი წესების დარღვევის ფაქტების გამოვლენას, 

წინადადებების შემუშავებას დარღვევით მშენებარე ობიექტების მშენებლობის შეჩერების ან/და დემონტაჟის, 
ასევე საჯარიმო სანქციების გამოყენების თაობაზე;  

ბ) კონტროლის დაწესებას სამშენებლო, სარემონტო და საავარიო სამუშაოების წარმოების წესების დაცვასა 
(სამშენებლო და სარემონტო ტერიტორიების შემოღობვა, მიწის გრუნტისა და სამშენებლო ნარჩენების 
სპეციალურად გამოყოფილ ადგილებზე გატანა, მიწისქვეშა კომუნიკაციათა ჩაწყობა-გადაკეთებისა და მიწის 
გათხრასთან დაკავშირებული სხვა სამუშაოების ჩატარება, სამუშაოების დამთავრების შემდეგ ობიექტის 
კეთილმოწყობა-მოწესრიგება და სხვა) და დასახლებებში დაზიანებული ქუჩებისა და მაგისტრალების 
მოწესრიგების ღონისძიებათა დროულ და ხარისხიან შესრულებაზე;  

გ) გარე რეკლამის განთავსებისთვის, გარე ვაჭრობისა და ავტოტრანსპორტის პარკირებისთვის დადგენილი 
წესების დარღვევის ფაქტების გამოვლენას და მათ შესაბამისობაში მოყვანაზე კონტროლს;  

დ) კონტროლს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განლაგებული იურიდიული და ფიზიკური პირების მიერ 
კეთილმოწყობის წესების დაცვაზე, შენობა-ნაგებობის ფასადების, გზის საფარის, გარე განათების, გამწვანებული 
ტერიტორიების, ვიტრინების, კომუნიკაციათა ჯიხურებისა და ჭების, კომუნალური მეურნეობის სხვა 
ელემენტების ტექნიკურ-ესთეტიკურ მდგომარეობაზე;  

ე) უკანონო, უსახური და ამორტიზებული კონსტრუქციების განთავსების ფაქტების გამოვლენას და 
წინადადებების შემუშავებას მათი აღკვეთისა და სადემონტაჟო ღონისძიებების განხორციელებაზე;  

ვ) ხმაურის, ინსოლაციისა და დასუფთავების განმსაზღვრელი სანიტარიული ნორმების დაცვაზე 
კონტროლის განხორციელებას;  

ზ) მშენებარე, რეკონსტრუქციაში მყოფი, ლანდშაფტური და მცირე არქიტექტურული ფორმების 
ინსპექტირებას;  

თ) გარემოს დაცვის ნორმების დარღვევის ფაქტების გამოვლენას და კანონმდებლობით მინიჭებული 
უფლებამოსილების ფარგლებში გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის შესრულებაზე კონტროლს;  

ი) საქართველოს კანონმდებლობით და ამ დებულებით დადგენილი ზედამხედველობითი ფუნქციების 
განხორციელებას; 

კ) საქართველოს კანონმდებლობით და ამ დებულებით განსაზღვრული სხვა უფლებამოსილებათა 
განხორციელება. 

 
თავი IV. 

სამსახურის მართვა 
 

მუხლი 9. სამსახურის ხელმძღვანელობა  
სამსახურის მუშაობას ხელმძღვანელობს, ორგანიზაციას და კოორდინაციას უწევს სამსახურის უფროსი, 

რომელსაც თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს გამგებელი. 
 
მუხლი 10. სამსახურის უფროსი  
1. სამსახურის უფროსი:  
ა) წარმართავს სამსახურის საქმიანობას;  
ბ) უზრუნველყოფს სამსახურის დებულებით განსაზღვრული ფუნქციების განხორციელებას;  
გ) უზრუნველყოფს სამსახურებრივი მოვალეობების შესასრულებლად აუცილებელი პირობების შექმნას; 
დ) შეიმუშავებს სამსახურის საჯარო მოხელეთა თანამდებობრივ ინსტრუქციებს და მოსამსახურეთათვის 

ფუნქციონალურ მოვალეობათა განაწილებას; 
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ე) ანაწილებს დავალებებს სამსახურის სტრუქტურულ ქვედანაყოფებსა და მოხელეებს შორის, 
უზრუნველყოფს სამუშაო გეგმებითა და გამგებლის დავალებებით გათვალისწინებული ღონისძიებების 
განხორციელებას;  

ვ) იბარებს და აფასებს სტრუქტურული ქვედანაყოფის და/ან მოხელეების ანგარიშებს გაწეული საქმიანობის 
შესახებ;  

ზ) ამზადებს და გამგებელს წარუდგენს ანგარიშებს სამსახურის მიერ სამუშაო გეგმებითა და გამგებლის 
ცალკეული დავალებებით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულების შესახებ;  

თ) უზრუნველყოფს სამსახურის მოხელეთა მიერ გამგეობის შინაგანაწესისა და შრომის დისციპლინის 
დაცვას. გამგებელს წარუდგენს წინადადებებს მოხელეთა დაწინაურების, წახალისების ან მათ მიმართ 
დისციპლინური ზომების გამოყენების შესახებ; 

ი) ამოწმებს სამსახურში დაცული დოკუმენტების ასლებს და გასცემს ცნობებს მათ საფუძველზე, შესაბამისი 
მოთხოვნის შემთხვევაში; 

კ) სამსახურის საქმიანობის ორგანიზების მიზნით, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი 
უფლებამოსილების ფარგლებში და გამგეობის დებულების საფუძველზე გამგებლის მხრიდან ცალკეული 
უფლებამოსილებების დელეგირების შემთხვევაში გამოსცემს ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-
სამართლებრივ აქტს - ბრძანებას; სამსახურის უფროსის ბრძანება ასევე გამოიცემა ისეთ საკითხებზე, რაც 
გამგეობის დებულებით და ამ დებულებით განსაზღვრული წესით სამსახურის უფროსისგან დამტკიცებას 
საჭიროებს; სამსახურის უფროსის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის მომზადების, 
გამოცემის, გაფორმებისა და აღრიცხვის წესი განისაზღვრება ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულებით; 

ლ) ახორციელებს მოქმედი კანონმდებლობით, გამგეობის დებულებითა და ამ დებულებით განსაზღვრულ 
სხვა უფლებამოსილებებს.  

2. სამსახურის უფროსი ანგარიშვალდებულია გამგებლის წინაშე. 
3. სამსახურის უფროსის არყოფნის შემთხვევაში, გამგებლის დავალებით, სამსახურის 
უფროსის უფლება-მოვალეობებს ასრულებს სამსახურის ერთ-ერთი განყოფილების 
უფროსი. 
 

მუხლი 11. განყოფილების უფროსი  
1. სამსახურის სტრუქტურულ ქვედანაყოფს - განყოფილებას ხელმძღვანელობს განყოფილების უფროსი, 

რომელსაც „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად თანამდებობაზე ნიშნავს და 
თანამდებობიდან ათავისუფლებს გამგებელი.  

2. განყოფილების უფროსი: 
ა) წარმართავს განყოფილების საქმიანობას; 
ბ) ახორციელებს სტრუქტურული ქვედანაყოფის საჯარო მოსამსახურეთა საქმიანობის საერთო 

ხელმძღვანელობას; 
გ) ანაწილებს დავალებებს განყოფილების მოსამსახურეებს შორის, უზრუნველყოფს სამუშაო გეგმებითა და 

სამსახურის უფროსის ცალკეული დავალებებით გათვალისწინებული ღონისძიებების განხორციელებას; 
დ) პასუხისმგებელია სტრუქტურული ქვედანაყოფისთვის დაკისრებული ამოცანებისა და ფუნქციების 

შესრულებაზე; 
ე) ამ დებულებით განსაზღვრული სტრუქტურული ქვედანაყოფის საქმიანობის ძირითადი მიმართულებების 

შესაბამისად შეიმუშავებს და სამსახურის უფროსს წარუდგენს სტრუქტურული ქვედანაყოფის მოსამსახურეთა 
ფუნქციონალურ განაწილებას და სამუშაო გეგმას;  

ვ) განსაზღვრავს სტრუქტურული ქვედანაყოფის მოსამსახურეთა თანამდებობრივ მოვალეობებს; 
ზ) სამსახურის უფროსს წარუდგენს წინადადებებს სტრუქტურული ქვედანაყოფის მოსამსახურეთა 

კუთვნილი შვებულების გამოყენების, მივლინების, წახალისებისა ან/და დისციპლინური პასუხიმგებლობის 
თაობაზე; 

თ) ორგანიზებას უწევს და აკონტროლებს სტრუქტურული ქვედანაყოფის მოსამსახურეთა მიერ დაკისრებულ 
მოვალეობათა შესრულებას; 

ი) განსაზღვრავს სტრუქტურული ქვედანაყოფის საქმიანობის ორგანიზაციისა და დაგეგმარების წესს, 
შეიმუშავებს წინადადებებს სტრუქტურული ქვედანაყოფის მუშაობის სრულყოფის საკითხებზე; 

კ) აუცილებელ პირობებს უქმნის შესაბამისი სტრუქტურული ქვედანაყოფის მოსამსახურეებს მათი 
ფუნქციონალური მოვალეობების შესრულებისთვის; 
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ლ) ამზადებს და სამსახურის უფროსს წარუდგენს ანგარიშებს განყოფილების მიერ სამუშაო გეგმებით და 
ცალკეული დავალებებით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულების შესახებ; 

მ) ახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობით და ამ დებულებით განსაზღვრულ სხვა 
უფლებამოსილებებს. 

3. განყოფილების უფროსი ანგარიშვალდებულია სამსახურის უფროსის წინაშე. 
4. განყოფილების უფროსის არყოფნის შემთხვევაში გამგებლის დავალებით მის მოვალეობებს ასრულებს 

სტრუქტურული ქვედანაყოფის ერთ-ერთი მოხელე. 
  

თავი V. 
საჯარო მოსამსახურეთა უფლებები და მოვალეობები 

 
მუხლი 12. სამსახურის საჯარო მოსამსახურეთა უფლებები  
სამსახურის საჯარო მოსამსახურეებს უფლება აქვთ: 
ა) წარუდგინონ უშუალო ხელმძღვანელს წინადადებები მათი საქმიანობის თაობაზე; 
ბ) მიიღონ მათი მუშაობისათვის აუცილებელი კონსულტაციები; 
გ) ისარგებლონ მათი მუშაობისათვის საჭირო სამართლებრივი აქტებით, საინფორმაციო და სხვა მასალებით; 
დ) დააყენონ უშუალო ხელმძღვანელის წინაშე საკითხი მოსამსახურეთა ფუნქციონალური მოვალეობის 

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

და გარანტიებით. 
 
მუხლი 13. სამსახურის საჯარო მოსამსახურეთა ვალდებულებები  
სამსახურის საჯარო მოსამსახურეები ვალდებულნი არიან: 
ა) შეასრულონ და დაიცვან „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით, საქართველოს 

კანონმდებლობით, გამგეობის დებულებით, ამ დებულებით, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებისა 
და თანამდებობის პირთა სამართლებრივი აქტებითა და გამგებლის დავალებით განსაზღვრული 
ვალდებულებანი; 

ბ) დროულად და სრულყოფილად შეასრულონ უშუალო და ზემდგომი ხელმძღვანელის დავალებები; 
გ) შესაბამისი საფუძვლის არსებობის შემთხვევაში დაიცვან საიდუმლოების რეჟიმი; 
დ) იმუშაონ საკუთარი პროფესიული მომზადების დონის ასამაღლებლად; 
ე) განუხრელად შეასრულონ დადგენილი შრომის შინაგანაწესის მოთხოვნები; 
ვ) გაუფრთხილდნენ მათ სარგებლობაში არსებულ ტექნიკას, ინვენტარსა და სხვა ქონებას. 

 

მუხლი 14. საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობაზე დანიშვნა, სამსახურებრივი 
მოვალეობები და თანამდებობრივი სარგოს განსაზღვრა 
1. სამსახურის საჯარო მოსამსახურეებს თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან 
ათავისუფლებს გამგებელი საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 

2. სამსახურის საშტატო რიცხოვნება განისაზღვრება გამგეობის საშტატო ნუსხით, 

რომელსაც გამგებლის წარდგინებით ამტკიცებს საკრებულო. 

3. მოსამსახურეთა სამსახურებრივი მოვალეობები განისაზღვრება თანამდებობრივი 
ინსტრუქციებით, რომელსაც ამტკიცებს გამგებელი. 
4. სამსახურის საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობას 
გამგებლის წარდგინებით, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი საჯარო 

მოსამსახურეთა თანამდებობების რანგირების სისტემის გათვალისწინებით, საქართველოს 
ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ შესაბამისად 

განსაზღვრავს მუნიციპალიტეტის საკრებულო. 
 

თავი VI. 
დასკვნითი დებულებანი  
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მუხლი 15. სამსახურის დებულების დამტკიცება და ცვლილებების შეტანა  
1. სამსახურის დებულებას გამგებლის წარდგინებით ამტკიცებს საკრებულო. 
2. სამსახურის დებულებაში ცვლილება შეიძლება შეტანილ იქნეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 
3. სამსახურის რეორგანიზაცია, მისი საქმიანობის შეწყვეტა (გაუქმება) ხორციელდება მოქმედი 

კანონმდებლობით და გამგეობის დებულებით დადგენილი წესით. 

255 



 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილება N20 

2014 წლის 28 ივლისი 

ქ. ხობი 

 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახურის 
დებულების დამტკიცების შესახებ 

 
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24-ე მუხლის პირველი 

ნაწილის „გ“ ქვეპუნქტის „გ.ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: 
1. დამტკიცდეს „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახურის 

დებულება“ თანახმად დანართისა. 
2. ეს დადგენილება ამოქმედდეს 2014 წლის 1 აგვისტოდან. 
 
 
 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                    ედიშერ ჯობავა 
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დანართი 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2014 წლის 28 ივლისის N20 დადგენილებისა 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახურის დებულება 
 

თავი I.  
ზოგადი დებულებანი 

 
მუხლი 1. გამგეობის სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახური  

1. ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახური 
(შემდგომში – „სამსახური“) წარმოადგენს ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 
სტრუქტურულ ერთეულს, რომელიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 
სოფლის მეურნეობის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის რეალიზაციისა და აგრარული 
რეფორმების განხორციელების ხელშეწყობას, აგროსასურსათო, აგროგადამამუშავებელი, 
ნიადაგის ნაყოფიერების აღდგენა-გაუმჯობესების, მემცენარეობის, მეცხოველეობის, 
მეთევზეობის, აგროსაინჟინრო და ვეტერინარიის დარგების ხელშემწყობი ღონისძიებების 
განხორციელებას, სოფლის მეურნეობის დარგში დასაქმებული მეურნე სუბიექტებისა და 
დაინტერესებული პირების დახმარების გაწევას პრობლემების გადაწყვეტაში.  

2. სამსახურს გააჩნია ბეჭედი და საკუთარი ბლანკი.  
3. სამსახურის საქმიანობა და თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება ხორციელდება თვითმმართველი 

ერთეულის ბიუჯეტიდან. 
4. სამსახურის მისამართია: ქ. ხობი, ცოტნე დადიანის  ქ. N189. 

 

მუხლი 2. სამსახურის საქმიანობის სამართლებრივი საფუძვლები 
სამსახურის საქმიანობის სამართლებრივი საფუძვლებია საქართველოს კონსტიტუცია, 
საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“, 
„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი, საქართველოს პრეზიდენტის, 
საქართველოს მთავრობის და საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრის 
სამართლებრივი აქტები, სხვა საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე აქტები, გამგეობის 
დებულება და ეს დებულება, ასევე, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებისა 
და თანამდებობის პირთა სამართლებრივი აქტები. 
 

თავი II.  
სამსახურის საქმიანობა 

 
მუხლი 3. სამსახურის ფუნქციები  
სამსახური დადგენილი წესით უზრუნველყოფს: 
ა) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი, დაინტერესებული ფიზიკური და იურიდიული პირებისთვის 

სასოფლო-სამეურნეო კულტურების წარმოების ახალი ტექნოლოგიების, ცხოველთა მოვლა-მოშენების 
თანამედროვე მეთოდების და საკვები რაციონის შესახებ ინფორმაციის მომზადებას და მიწოდებას, ამ მიზნით 
კომპეტენტურ ინსტიტუტებთან და სპეციალისტებთან თანამშრომლობას;  

ბ) საქართველოს მთავრობის და საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ დაგეგმილი სოფლის მეურნეობის 
განვითარების პროექტების განხორციელების ხელშეწყობას;  

გ) საინვესტიციო პროექტების განხორციელების ხელშეწყობა და დაინტერესებულ პირთა საჭირო 
ინფორმაციით უზრუნველყოფას; 

დ) სოფლის მეურნეობის დარგების მიხედვით პროექტების შემუშავებას და მათი განხორციელების 
ხელშეწყობას; 
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ე) სასურსათო პროდუქტების გადამამუშავებელი, შესანახი ინფრასტრუქტურის, სასოფლო-სამეურნეო 
მანქანა-დანადგარების, მომსახურების ცენტრების და სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების შესახებ 
ინფორმაციის კონსოლიდაციას და დაინტერესებული უწყებებისთვის (პირებისთვის) მიწოდებას; 

ვ) მელიორაციის სფეროში საქართველოს მთავრობის და საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ დაგეგმილი 
პროექტების განხორციელების ხელშეწყობას უფლებამოსილების ფარგლებში; 

ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოფლის მეურნეობის დარგებსა და სფეროებში გამოვლენილი 
პრობლემებისა და არსებული მდგომარეობის ანალიზს და შეფასებას;  

თ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  სასოფლო-სამეურნეო კოოპერაციის განვითარების ხელშეწყობას 
საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით; 
ი) სოფლის მეურნეობის სფეროში მონაცემთა საინფორმაციო ბაზის შექმნას; 
კ) გამგებლის სხვა დავალებების შესრულებას; 
ლ) მოქმედი კანონმდებლობითა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა და 
თანამდებობის პირთა სამართლებრივი აქტებით სამსახურისთვის განსაზღვრული სხვა 
ფუნქციების განხორციელებას. 

 
თავი III. 

სამსახურის სტრუქტურა 
 

მუხლი 4. სამსახურის სტრუქტურა და შემადგენლობა 
1. სამსახური შედგება სამსახურის უფროსისა და სამსახურის საჯარო მოსამსახურეებისგან.  
2. სამსახურის საქმიანობას წარმართავს სამსახურის უფროსი, რომლის უფლებამოსილებები და 

სამსახურებრივი ფუნქციები განისაზღვრება გამგეობის დებულებით, ამ დებულებითა და გამგებლის 
მიერ დამტკიცებული თანამდებობრივი ინსტრუქციით. 

 
 

თავი IV. 
სამსახურის მართვა 

 
მუხლი 5. სამსახურის ხელმძღვანელობა  
სამსახურის მუშაობას ხელმძღვანელობს, ორგანიზაციას და კოორდინაციას უწევს სამსახურის უფროსი, 

რომელსაც თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს გამგებელი. 
 
მუხლი 6. სამსახურის უფროსი  
1. სამსახურის უფროსი:  
ა) წარმართავს სამსახურის საქმიანობას;  
ბ) უზრუნველყოფს სამსახურის დებულებით განსაზღვრული ფუნქციების განხორციელებას;  
გ) უზრუნველყოფს სამსახურებრივი მოვალეობების შესასრულებლად აუცილებელი პირობების შექმნას; 
დ) შეიმუშავებს სამსახურის საჯარო მოხელეთა თანამდებობრივ ინსტრუქციებს და მოსამსახურეთათვის 

ფუნქციონალურ მოვალეობათა განაწილებას; 
ე) ანაწილებს დავალებებს სამსახურის მოხელეებს შორის, უზრუნველყოფს სამუშაო გეგმებითა და 

გამგებლის დავალებებით გათვალისწინებული ღონისძიებების განხორციელებას;  
ვ) იბარებს და აფასებს  მოხელეების ანგარიშებს გაწეული საქმიანობის შესახებ;  
ზ) ამზადებს და გამგებელს წარუდგენს ანგარიშებს სამსახურის მიერ სამუშაო გეგმებითა და გამგებლის 

ცალკეული დავალებებით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულების შესახებ;  
თ) უზრუნველყოფს სამსახურის მოხელეთა მიერ გამგეობის შინაგანაწესისა და შრომის დისციპლინის 

დაცვას. გამგებელს წარუდგენს წინადადებებს მოხელეთა დაწინაურების, წახალისების ან მათ მიმართ 
დისციპლინური ზომების გამოყენების შესახებ; 

ი) ამოწმებს სამსახურში დაცული დოკუმენტების ასლებს და გასცემს ცნობებს მათ საფუძველზე, შესაბამისი 
მოთხოვნის შემთხვევაში; 
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კ) სამსახურის საქმიანობის ორგანიზების მიზნით, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი 
უფლებამოსილების ფარგლებში და გამგეობის დებულების საფუძველზე გამგებლის მხრიდან ცალკეული 
უფლებამოსილებების დელეგირების შემთხვევაში გამოსცემს ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-
სამართლებრივ აქტს - ბრძანებას; სამსახურის უფროსის ბრძანება ასევე გამოიცემა ისეთ საკითხებზე, რაც 
გამგეობის დებულებით და ამ დებულებით განსაზღვრული წესით სამსახურის უფროსისგან დამტკიცებას 
საჭიროებს; სამსახურის უფროსის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის მომზადების, 
გამოცემის, გაფორმებისა და აღრიცხვის წესი განისაზღვრება ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულებით; 

ლ) ახორციელებს მოქმედი კანონმდებლობით, გამგეობის დებულებითა და ამ დებულებით განსაზღვრულ 
სხვა უფლებამოსილებებს.  

2. სამსახურის უფროსი ანგარიშვალდებულია გამგებლის წინაშე. 
3. სამსახურის უფროსის არყოფნის შემთხვევაში, გამგებლის დავალებით, სამსახურის 
უფროსის უფლება-მოვალეობებს ასრულებს სამსახურის ერთ-ერთი მოხელე. 

 
 

თავი V. 
საჯარო მოსამსახურეთა უფლებები და მოვალეობები 

 
მუხლი 7. სამსახურის საჯარო მოსამსახურეთა უფლებები  
სამსახურის საჯარო მოსამსახურეებს უფლება აქვთ: 
ა) წარუდგინონ უშუალო ხელმძღვანელს წინადადადებები მათი საქმიანობის თაობაზე; 
ბ) მიიღონ მათი მუშაობისათვის აუცილებელი კონსულტაციები; 
გ) ისარგებლონ მათი მუშაობისათვის საჭირო სამართლებრივი აქტებით, საინფორმაციო და სხვა მასალებით; 
დ) დააყენონ უშუალო ხელმძღვანელის წინაშე საკითხი მოსამსახურეთა ფუნქციონალური მოვალეობის 

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

და გარანტიებით. 
 
მუხლი 8. სამსახურის საჯარო მოსამსახურეთა ვალდებულებები  
სამსახურის საჯარო მოსამსახურეები ვალდებულნი არიან: 
ა) შეასრულონ და დაიცვან „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით, საქართველოს 

კანონმდებლობით, გამგეობის დებულებით, ამ დებულებით, ადგილობრივი თვითმმართველობის 
ორგანოებისა და თანამდებობის პირთა სამართლებრივი აქტებითა და გამგებლის დავალებით 
განსაზღვრული ვალდებულებანი; 

ბ) დროულად და სრულყოფილად შეასრულონ უშუალო და ზემდგომი ხელმძღვანელის 
დავალებები; 

გ) შესაბამისი საფუძვლის არსებობის შემთხვევაში დაიცვან საიდუმლოების რეჟიმი; 
დ) იმუშაონ საკუთარი პროფესიული მომზადების დონის ასამაღლებლად; 
ე) განუხრელად შეასრულონ დადგენილი შრომის შინაგანაწესის მოთხოვნები; 
ვ) გაუფრთხილდნენ მათ სარგებლობაში არსებულ ტექნიკას, ინვენტარსა და სხვა ქონებას. 

 

მუხლი 9. საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობაზე დანიშვნა, სამსახურებრივი 
მოვალეობები და თანამდებობრივი სარგოს განსაზღვრა 
1. სამსახურის საჯარო მოსამსახურეებს თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან 
ათავისუფლებს გამგებელი საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 

2. სამსახურის საშტატო რიცხოვნება განისაზღვრება გამგეობის საშტატო ნუსხით, რომელსაც 
გამგებლის წარდგინებით ამტკიცებს საკრებულო. 

3. მოსამსახურეთა სამსახურებრივი მოვალეობები განისაზღვრება თანამდებობრივი 
ინსტრუქციებით, რომელსაც ამტკიცებს გამგებელი. 
4. სამსახურის საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობას გამგებლის 
წარდგინებით, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი საჯარო მოსამსახურეთა 
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თანამდებობების რანგირების სისტემის გათვალისწინებით, საქართველოს ორგანული კანონის 
„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ შესაბამისად განსაზღვრავს მუნიციპალიტეტის 
საკრებულო. 

 
 
 

თავი VI. 
დასკვნითი დებულებანი  

 
მუხლი 10. სამსახურის დებულების დამტკიცება და ცვლილებების შეტანა  
1. სამსახურის დებულებას გამგებლის წარდგინებით ამტკიცებს საკრებულო. 
2. სამსახურის დებულებაში ცვლილება შეიძლება შეტანილ იქნეს კანონმდებლობით დადგენილი 

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

კანონმდებლობით და გამგეობის დებულებით დადგენილი წესით. 

260 



 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილება N21 

2014 წლის 28 ივლისი 

ქ. ხობი 

 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა 
დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ 

 
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24-ე მუხლის პირველი 

ნაწილის „გ“ ქვეპუნქტის „გ.ბ“ ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-16 
მუხლის მე-12 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: 

1. დამტკიცდეს „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა 
და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის დებულება“ თანახმად დანართისა. 

2. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის კულტურის, განათლების, 
სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ხობის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 25 თებერვლის N27 დადგენილება. 
3. ეს დადგენილება ამოქმედდეს 2014 წლის 1 აგვისტოდან. 
 
 
 
 
 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                ედიშერ ჯობავა 
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დანართი 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2014 წლის 28 ივლისის N21 დადგენილებისა 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და 
ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის დებულება 

 
თავი I.  

ზოგადი დებულებანი 
 

მუხლი 1. გამგეობის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ 
საქმეთა სამსახური  
1. ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა 
დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური (შემდგომში – „სამსახური“) 
წარმოადგენს ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სტრუქტურულ ერთეულს, რომელიც 
უზრუნველყოფს თვითმმართველი ერთეულის დაქვემდებარებაში არსებული კულტურის, 
განათლების, კულტურული მემკვიდრეობის, სასპორტო ინფრასტრუქტურის ობიექტების 
განვითარების კონცეფციებისა და პროგრამების მომზადებას, კულტურის, განათლების, 
სპორტისა და ახალგაზრდული პროგრამების მართვას, შესაბამისი დაწესებულებების 
ფუნქციონირებისთვის საჭირო პირობების შექმნას. 

2. სამსახურს გააჩნია ბეჭედი და საკუთარი ბლანკი.  
3. სამსახურის საქმიანობა და თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება ხორციელდება თვითმმართველი 

ერთეულის ბიუჯეტიდან. 
4. სამსახურის მისამართია: ქ. ხობი, ცოტნე დადიანის  ქ. N189. 

 

მუხლი 2. სამსახურის საქმიანობის სამართლებრივი საფუძვლები 
სამსახურის საქმიანობის სამართლებრივი საფუძვლებია საქართველოს კონსტიტუცია, 
საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“, 
„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი, სხვა საკანონმდებლო და 
კანონქვემდებარე აქტები, გამგეობის დებულება და ეს დებულება, ასევე, ადგილობრივი 
თვითმმართველობის ორგანოებისა და თანამდებობის პირთა სამართლებრივი აქტები. 
 

თავი II.  
სამსახურის საქმიანობა 

 
მუხლი 3. სამსახურის ფუნქციები  
სამსახური დადგენილი წესით უზრუნველყოფს: 
ა) კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის განვითარების მუნიციპალურ პროგრამათა 

შემუშავებას, კოორდინაციას, განხორციელებას და მონიტორინგს მათ მიმდინარეობაზე; 
ბ) სკოლამდელი და სკოლის გარეშე საგანმანათლებლო და სახელოვნებო დაწესებულებების საქმიანობას; 
გ) თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი კულტურის, განათლების, სასპორტო 

ინფრასტრუქტურის ობიექტების რეაბილიტაციისა და განვითარებისთვის აუცილებელი პროგრამების 
მომზადებას და დამტკიცებულ პროგრამათა განხორციელების კოორდინაციას; 

დ) კულტურის, განათლების (მათ შორის სკოლამდელი განათლების) და სპორტის სფეროში 
მუნიციპალიტეტის მიერ შექმნილი დაწესებულებების საქმიანობის კოორდინაციას და მათ საქმიანობაში 
გამოყენებული, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ობიექტების მართვას; 

ე) წინადადებების შემუშავებას კულტურის, განათლებისა და სპორტის სფეროში დაწესებულებების შექმნის, 
რეორგანიზაციის და ლიკვიდაციის საკითხებზე; 
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ვ) სამსახურის სფეროს მიკუთვნებულ კულტურის, საგანმანათლებლო, სასპორტო და ახალგაზრდულ 
დაწესებულებაში მონიტორინგის ჩატარებას და წინადადებებისა და კონცეფციების შემუშავებას მათი 
ფუნქციონირებისთვის საჭირო პირობების შესაქმნელად; 

ზ) წინადადებების შემუშავებას ახალგაზრდობის და გენდერული თანასწორობის საკითხებზე; 
თ) საჭიროების შემთხვევაში, პრობლემური საკითხების გადასაჭრელად მუნიციპალიტეტის გამგებელთან 

წინადადებების წარდგენას;  
ი) კულტურულ-საგანმანათლებლო, სპორტულ და ახალგაზრდულ ღონისძიებათა ჩატარების, ხალხური 

შემოქმედების, თეატრალური, მუსიკალური, მხატვრული და ხელოვნების სხვა დარგების განვითარების 
ხელშეწყობას, გასატარებელ ღონისძიებათა დაგეგმვას; 

კ) სპორტულ და კულტურულ ღონისძიებათა ორგანიზებას; მასობრივი სპორტულ-გამაჯანსაღებელი 
ღონისძიებების ჩატარების კოორდინაციას;  

ლ) შეზღუდული  შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისა და ახალგაზრდების საზოგადოებრივ ცხოვრებაში 
ჩაბმის ხელშეწყობისთვის აუცილებელი პროექტების შემუშავებას ან/და წარმოდგენილ პროექტებში  
მონაწილეობის მიღებას; 

მ) შესაბამის უწყებებთან კოორდინირებით სოციალურად დაუცველთა კულტურულ-საგანმანათლებლო 
პროექტების შემუშავება-ორგანიზებას: 

ნ) მატერიალური და არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის, კულტურის უძრავი და მოძრავი 
ძეგლების შესწავლას, შენარჩუნებას; სხვადასხვა ისტორიულ-კულტურული და შემოქმედებითი ნიმუშების 
(ფოლკლორის, ისტორიული, არქეოლოგიური, ეთნოლოგიური და ა.შ.) აღრიცხვას, დაცვას, შენარჩუნებას და 
პოპულარიზაციას; 

ო) კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტების გამოვლენას, მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე 
არსებული კულტურული მემკვიდრეობის ერთიანი საინფორმაციო ბაზის შექმნას; 

პ) მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე არსებული ისტორიული ძეგლების აღრიცხვას, ინფორმაციის  
დამუშავებას და საჭიროების შემთხვევაში ისტორიული ძეგლების მოვლა- პატრონობის მიზნით შესაბამისი 
სახელწიფო სტრუქტურებისთვის ინფორმაციის მიწოდებას; 

ჟ) ტურისტული პოტენციალის  კვლევის, განვითარების, ტურისტული  ინფრასტრუქტურის  
ჩამოყალიბებისა და  განვითარებისთვის ხელშეწყობას; 

რ) სხვა ორგანიზაცია-დაწესებულებებისთვის კულტურულ საქმიანობაში მეთოდური  დახმარების გაწევას; 
ს) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული შესაბამისი  სფეროს არასამეწარმეო პირების საქმიანობის 

კოორდინაციას; 
ტ) კულტურული, ტრადიციული მემკვიდრეობის  შენარჩუნების მიზნით ამ პროფილის  საგანმანათლებლო  

საქმიანობისა და პროფესიული დაოსტატების ხელშეწყობას, პროექტების შემუშავებასა ან დამტკიცებული 
პროექტების კოორდინაციას და მონიტორინგს; 

უ) კომპეტენციის ფარგლებში, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საბიბლიოთეკო სისტემის 
განვითარებას, ლიტერატურული და საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობას, მუნიციპალური 
დაქვემდებარების ბიბლიოთეკების მატერიალური უზრუნველყოფის ზედამხედველობას. 

ფ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ბიბლიოგრაფიული მასალების შეგროვებას, 
სისტემატიზირებას, დაგეგმილი და დასაგეგმი ღონისძიებების შეთანხმება-კოორდინაციას; 

ქ) მუნიციპალიტეტში საგანმანათლებლო რესურსცენტრთან ერთად საჯარო სკოლების ფინანსურ 
ხელშეწყობას და სარეაბილიტაციო პროგრამებში მონაწილეობას; 

ღ) მოზარდთა სკოლამდელი და სკოლისგარეშე (მოსწავლეთა თვითმმართველობებისა მიერ) კულტურულ-
საგანმანათლებლო  ღონისძიებების კოორდინაციას; 

ყ) სამსახურის  კომპეტენციას  მიკუთვნებული საინფორმაციო-საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობას; 
შ) მისი საქმიანობის სფეროსთან დაკავშირებით საქართველოში მოქმედ ადგილობრივ და საერთაშორისო 

ორგანიზაციებთან ურთიერთობას, ამ სფეროს განვითარების მიზნით თანამშრომლობის განმტკიცებას; 
ჩ) განათლების, კულტურის და კულტურული მემკვიდრეობის სფეროში საინვესტიციო და საქველმოქმედო 

საქმიანობის  განხორციელების ხელშეწყობას. 
 
მუხლი 4. სამსახურის კომპეტენცია  
სამსახური თავისი კომპეტენციის ფარგლებში: 
ა) სარგებლობს საბიუჯეტო სახსრებით;  

263 



ბ) ქმნის პირობებს საქართველოს და საერთაშორისო სამთავრობო, ასევე  არასამთავრობო დონორ 
ორგანიზაციებთან თანამშრომლობისთვის; ხელს უწყობს საინვესტიციო და საქველმოქმედო საქმიანობის 
განხორციელებას;  

გ) უფლება აქვს მოითხოვოს და შეუფერხებლად მიიღოს მის კომპეტენციას მიკუთვნებულ საკითხებთან 
დაკაშირებული ინფორმაცია; საჭიროების შემთხვევაში ცალკეულ საკითხთა განხილვის, დაზუსტებისა და 
დამუშავების მიზნით მოიწვიოს ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების, სახელმწიფო და კერძო 
დაწესებულებებისა და საწარმოების წარმომადგენლები, სპეციალისტები და მათგან გამოითხოვოს საჭირო 
ინფორმაცია; 

დ) სამსახურის კომპეტენციაში შემავალ საკითხებზე ჩაატაროს თათბირები და სხვა ორგანიზებული 
ღონისძიებები; საჭიროების შემთხვევაში მოიწვიოს სპეციალისტები და ექსპერტები გამგებელთან შეთანხმებით. 

 
თავი III. 

სამსახურის სტრუქტურა 
 

მუხლი 5. სამსახურის სტრუქტურა და შემადგენლობა 
1. სამსახური შედგება სამსახურის უფროსის, სტრუქტურული ქვედანაყოფის - განყოფილებისგან 

და სხვა საჯარო მოსამსახურეებისგან. 
2. სამსახურის საქმიანობას წარმართავს სამსახურის უფროსი, რომლის უფლებამოსილებები და 

სამსახურებრივი ფუნქციები განისაზღვრება გამგეობის დებულებით, ამ დებულებითა და გამგებლის 
მიერ დამტკიცებული თანამდებობრივი ინსტრუქციით. 

3. სამსახურის სტრუქტურული ქვედანაყოფია სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა 
განყოფილება. 

4. სამსახურის განყოფილება შედგება განყოფილების უფროსისა და განყოფილების მოხელეებისგან. 
5. განყოფილების საქმიანობას წარმართავს განყოფილების უფროსი, რომლის უფლებამოსილებები 

და სამსახურებრივი ფუნქციები განისაზღვრება გამგეობის დებულებით, ამ დებულებითა და 
გამგებლის მიერ დამტკიცებული თანამდებობრივი ინსტრუქციით. 

 
მუხლი 6. სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილება 
სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილება დადგენილი წესით უზრუნველყოფს: 
ა) მუნიციპალიტეტში ახალგაზრდობის პოლიტიკის შესახებ საზოგადოებრივი აზრის შესწავლას;  
ბ) საბავშვო და ახალგაზრდული, კულტურული, სამეცნიერო და სხვა ღონისძიებების ორგანიზებას და სხვა 

პირების მიერ ამგვარ ღონისძიებათა მოწყობის მხარდაჭერას;  
გ) განსაკუთრებით ნიჭიერ ბავშვთა, ახალგაზრდა მეცნიერთა და შემოქმედთა მხარდაჭერას და ამ მიზნით 

შესაბამისი წინადადებების, რეკომენდაციებისა და პროგრამების შემუშავებას;  
დ) თავისი კომპეტენციის ფარგლებში უწყვეტი სახელოვნებო საბაზო და საშუალო-პროფესიული 

განათლებისთვის ხელშეწყობას;  
ე) სახელოვნებო, საგანმანათლებო დაწესებულებათა ხელმძღვანელების მიერ წარმოდგენილი 

შემოქმედებითი პროგრამებისა და ინიციატივების განხორციელებისთვის ზრუნვას;  
ვ) თავისი კომპეტენციის ფარგლებში სახელმწიფო და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ურთიერთობას და 

თანამშრომლობას;  
ზ) ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის განვითარების სფეროს აღორძინებისთვის საჭირო ღონისძიებათა 

განხორციელებას;  
თ) ფიზიკური აღზრდის, ზოგადად სპორტისა და სპორტის სახეობათა ტრადიციების შენარჩუნების, დაცვისა 

და განვითარებისთვის სათანადო პირობების შექმნას;  
ი) სპორტის განვითარების ძირითად მიმართულებათა განსაზღვრას;  
კ) სპორტის მუნიციპალური პროგრამის შემუშავებას და კოორდინაციას. მუნიციპალური სტადიონების, 

სპორტული მოედნების, საცურაო აუზების, სპორტული კომპლექსების მართვას; 
ლ) შეზღუდული შესაძლებლობის  მქონე  ბავშვებისა და ახალგაზრდობის  საზოგადოებრივ ცხოვრებაში 

ჩაბმის ხელშემწყობი პროექტების შექმნას, ან/და შემოთავაზებული პროექტების კოორდინაციას. 
მ) სხვადასხვა რეგიონის ახალგაზრდებთან  ერთობლივი სპორტულ- განაჯანსაღებელი ღონისძიებების  

დაგეგმვას და განხორციელებას; 
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ნ) მასობრივ-გამაჯანსაღებელ და სპორტულ ღონისძიებათა ერთიანი გეგმის შემუშავებას და მათი მოწყობის 
კოორდინაციას; 

ო) სპორტის ეროვნული სახეობების განვითარებაზე ზრუნვას; 
პ) საქართველოს კანონმდებლობითა და სამსახურის დებულებით განსაზღვრული სხვა უფლებამოსილებათა 

განხორციელებას. 
 

თავი IV. 
სამსახურის მართვა 

 
მუხლი 7. სამსახურის ხელმძღვანელობა  
სამსახურის მუშაობას ხელმძღვანელობს, ორგანიზაციას და კოორდინაციას უწევს სამსახურის უფროსი, 

რომელსაც თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს გამგებელი. 
 
მუხლი 8. სამსახურის უფროსი  
1. სამსახურის უფროსი:  
ა) წარმართავს სამსახურის საქმიანობას;  
ბ) უზრუნველყოფს სამსახურის დებულებით განსაზღვრული ფუნქციების განხორციელებას;  
გ) უზრუნველყოფს სამსახურებრივი მოვალეობების შესასრულებლად აუცილებელი პირობების შექმნას; 
დ) შეიმუშავებს სამსახურის საჯარო მოხელეთა თანამდებობრივ ინსტრუქციებს და მოსამსახურეთათვის 

ფუნქციონალურ მოვალეობათა განაწილებას; 
ე) ანაწილებს დავალებებს სამსახურის სტრუქტურულ ქვედანაყოფებსა და მოხელეებს შორის, 

უზრუნველყოფს სამუშაო გეგმებითა და გამგებლის დავალებებით გათვალისწინებული ღონისძიებების 
განხორციელებას;  

ვ) იბარებს და აფასებს სტრუქტურული ქვედანაყოფის და/ან მოხელეების ანგარიშებს გაწეული საქმიანობის 
შესახებ;  

ზ) ამზადებს და გამგებელს წარუდგენს ანგარიშებს სამსახურის მიერ სამუშაო გეგმებითა და გამგებლის 
ცალკეული დავალებებით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულების შესახებ;  

თ) უზრუნველყოფს სამსახურის მოხელეთა მიერ გამგეობის შინაგანაწესისა და შრომის დისციპლინის 
დაცვას. გამგებელს წარუდგენს წინადადებებს მოხელეთა დაწინაურების, წახალისების ან მათ მიმართ 
დისციპლინური ზომების გამოყენების შესახებ;  

ი) ამოწმებს სამსახურში დაცული დოკუმენტების ასლებს და გასცემს ცნობებს მათ საფუძველზე, შესაბამისი 
მოთხოვნის შემთხვევაში; 

კ) სამსახურის საქმიანობის ორგანიზების მიზნით, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი 
უფლებამოსილების ფარგლებში და გამგეობის დებულების საფუძველზე გამგებლის მხრიდან ცალკეული 
უფლებამოსილებების დელეგირების შემთხვევაში გამოსცემს ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-
სამართლებრივ აქტს - ბრძანებას; სამსახურის უფროსის ბრძანება ასევე გამოიცემა ისეთ საკითხებზე, რაც 
გამგეობის დებულებით და ამ დებულებით განსაზღვრული წესით სამსახურის უფროსისგან დამტკიცებას 
საჭიროებს; სამსახურის უფროსის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის მომზადების, 
გამოცემის, გაფორმებისა და აღრიცხვის წესი განისაზღვრება ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულებით; 

ლ) ახორციელებს მოქმედი კანონმდებლობით, გამგეობის დებულებითა და ამ დებულებით განსაზღვრულ 
სხვა უფლებამოსილებებს.  

2. სამსახურის უფროსი ანგარიშვალდებულია გამგებლის წინაშე. 
3. სამსახურის უფროსის არყოფნის შემთხვევაში, გამგებლის დავალებით, სამსახურის 
უფროსის უფლება-მოვალეობებს ასრულებს სამსახურის განყოფილების უფროსი, ხოლო 

მისი არყოფნის შემთხვევაში - სამსახურის ერთ-ერთი მოხელე. 
 

მუხლი 9. განყოფილების უფროსი  
1. სამსახურის სტრუქტურულ ქვედანაყოფს - განყოფილებას ხელმძღვანელობს განყოფილების უფროსი, 

რომელსაც „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად თანამდებობაზე ნიშნავს და 
თანამდებობიდან ათავისუფლებს გამგებელი.  

2. განყოფილების უფროსი: 
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ა) წარმართავს განყოფილების საქმიანობას; 
ბ) ახორციელებს სტრუქტურული ქვედანაყოფის საჯარო მოსამსახურეთა საქმიანობის საერთო 

ხელმძღვანელობას; 
გ) ანაწილებს დავალებებს განყოფილების მოსამსახურეებს შორის, უზრუნველყოფს სამუშაო გეგმებითა და 

სამსახურის უფროსის ცალკეული დავალებებით გათვალისწინებული ღონისძიებების განხორციელებას; 
დ) პასუხისმგებელია სტრუქტურული ქვედანაყოფისთვის დაკისრებული ამოცანებისა და ფუნქციების 

შესრულებაზე; 
ე) ამ დებულებით განსაზღვრული სტრუქტურული ქვედანაყოფის საქმიანობის ძირითადი მიმართულებების 

შესაბამისად შეიმუშავებს და სამსახურის უფროსს წარუდგენს სტრუქტურული ქვედანაყოფის მოსამსახურეთა 
ფუნქციონალურ განაწილებას და სამუშაო გეგმას;  

ვ) განსაზღვრავს სტრუქტურული ქვედანაყოფის მოსამსახურეთა თანამდებობრივ მოვალეობებს; 
ზ) სამსახურის უფროსს წარუდგენს წინადადებებს სტრუქტურული ქვედანაყოფის მოსამსახურეთა 

კუთვნილი შვებულების გამოყენების, მივლინების, წახალისებისა ან/და დისციპლინური პასუხიმგებლობის 
თაობაზე; 

თ) ორგანიზებას უწევს და აკონტროლებს სტრუქტურული ქვედანაყოფის მოსამსახურეთა მიერ დაკისრებულ 
მოვალეობათა შესრულებას; 

ი) განსაზღვრავს სტრუქტურული ქვედანაყოფის საქმიანობის ორგანიზაციისა და დაგეგმარების წესს, 
შეიმუშავებს წინადადებებს სტრუქტურული ქვედანაყოფის მუშაობის სრულყოფის საკითხებზე; 

კ) აუცილებელ პირობებს უქმნის შესაბამისი სტრუქტურული ქვედანაყოფის მოსამსახურეებს მათი 
ფუნქციონალური მოვალეობების შესრულებისთვის; 

ლ) ამზადებს და სამსახურის უფროსს წარუდგენს ანგარიშებს განყოფილების მიერ სამუშაო გეგმებით და 
ცალკეული დავალებებით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულების შესახებ; 

მ) ახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობით და ამ დებულებით განსაზღვრულ სხვა 
უფლებამოსილებებს. 

3. განყოფილების უფროსი ანგარიშვალდებულია სამსახურის უფროსის წინაშე. 
4. განყოფილების უფროსის არყოფნის შემთხვევაში გამგებლის დავალებით მის მოვალეობებს ასრულებს 

სტრუქტურული ქვედანაყოფის ერთ-ერთი მოხელე. 
  

თავი V. 
საჯარო მოსამსახურეთა უფლებები და მოვალეობები 

 
მუხლი 10. სამსახურის საჯარო მოსამსახურეთა უფლებები  
სამსახურის საჯარო მოსამსახურეებს უფლება აქვთ: 
ა) წარუდგინონ უშუალო ხელმძღვანელს წინადადებები მათი საქმიანობის თაობაზე; 
ბ) მიიღონ მათი მუშაობისათვის აუცილებელი კონსულტაციები; 
გ) ისარგებლონ მათი მუშაობისათვის საჭირო სამართლებრივი აქტებით, საინფორმაციო და სხვა მასალებით; 
დ) დააყენონ უშუალო ხელმძღვანელის წინაშე საკითხი მოსამსახურეთა ფუნქციონალური მოვალეობის 

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

და გარანტიებით. 
 
მუხლი 11. სამსახურის საჯარო მოსამსახურეთა ვალდებულებები  
სამსახურის საჯარო მოსამსახურეები ვალდებულნი არიან: 
ა) შეასრულონ და დაიცვან „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით, საქართველოს 

კანონმდებლობით, გამგეობის დებულებით, ამ დებულებით, ადგილობრივი თვითმმართველობის 
ორგანოებისა და თანამდებობის პირთა სამართლებრივი აქტებითა და გამგებლის დავალებით 
განსაზღვრული ვალდებულებანი; 

ბ) დროულად და სრულყოფილად შეასრულონ უშუალო და ზემდგომი ხელმძღვანელის 
დავალებები; 

გ) შესაბამისი საფუძვლის არსებობის შემთხვევაში დაიცვან საიდუმლოების რეჟიმი; 
დ) იმუშაონ საკუთარი პროფესიული მომზადების დონის ასამაღლებლად; 
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ე) განუხრელად შეასრულონ დადგენილი შრომის შინაგანაწესის მოთხოვნები; 
ვ) გაუფრთხილდნენ მათ სარგებლობაში არსებულ ტექნიკას, ინვენტარსა და სხვა ქონებას. 

 
მუხლი 12. საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობაზე დანიშვნა, სამსახურებრივი მოვალეობები და 
თანამდებობრივი სარგოს განსაზღვრა 
1. სამსახურის საჯარო მოსამსახურეებს თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან 
ათავისუფლებს გამგებელი საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 

2. სამსახურის საშტატო რიცხოვნება განისაზღვრება გამგეობის საშტატო ნუსხით, რომელსაც 
გამგებლის წარდგინებით ამტკიცებს საკრებულო. 

3. მოსამსახურეთა სამსახურებრივი მოვალეობები განისაზღვრება თანამდებობრივი 
ინსტრუქციებით, რომელსაც ამტკიცებს გამგებელი. 
4. სამსახურის საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობას გამგებლის 
წარდგინებით, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი საჯარო მოსამსახურეთა 
თანამდებობების რანგირების სისტემის გათვალისწინებით, საქართველოს ორგანული კანონის 
„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ შესაბამისად განსაზღვრავს მუნიციპალიტეტის 
საკრებულო. 

 
თავი VI. 

დასკვნითი დებულებანი  
 

მუხლი 13. სამსახურის დებულების დამტკიცება და ცვლილებების შეტანა  
1. სამსახურის დებულებას გამგებლის წარდგინებით ამტკიცებს საკრებულო. 
2. სამსახურის დებულებაში ცვლილება შეიძლება შეტანილ იქნეს კანონმდებლობით დადგენილი 

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

კანონმდებლობით და გამგეობის დებულებით დადგენილი წესით. 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილება N22 

2014 წლის 28 ივლისი 

ქ. ხობი 

 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და 
სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა 

საქმეების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ 
 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24-ე მუხლის პირველი 
ნაწილის „გ“ ქვეპუნქტის „გ.ბ“ ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-16 
მუხლის მე-12 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: 

1. დამტკიცდეს „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და 
სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმეების სამსახურის 
დებულება“ თანახმად დანართისა. 

2. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შრომის, საზოგადოებრივი 
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა 
საქმეების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 25 
თებერვლის N28 დადგენილება. 
3. ეს დადგენილება ამოქმედდეს 2014 წლის 1 აგვისტოდან. 
 
 
 
 
 
 
 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                       ედიშერ ჯობავა 
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დანართი 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2014 წლის 28 ივლისის N22 დადგენილებისა 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, 
ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმეების სამსახურის დებულება 

 
თავი I.  

ზოგადი დებულებანი 
 

მუხლი 1. გამგეობის შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, 
ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმეების სამსახური  
1. ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და 
სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა 
საქმეების სამსახური (შემდგომში - „სამსახური“) წარმოადგენს ხობის მუნიციპალიტეტის 
გამგეობის სტრუქტურულ ერთეულს, რომელიც უზრუნველყოფს ჯანმრთელობისა და 
სოციალური დაცვის მუნიციპალური პროგრამების შემუშავებას, თვითმმართველი 
ერთეულის დაქვემდებარებაში არსებული ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური 
ინფრასტრუქტურის ობიექტების მართვას და დამტკიცებული პროგრამების 
განხორციელებას მოსახლეობის შრომითი მოწყობის და უმუშევართა, ვეტერანთა და 
ლტოლვილთა სოციალური დახმარების საკითხებში. 

2. სამსახურს გააჩნია ბეჭედი და საკუთარი ბლანკი.  
3. სამსახურის საქმიანობა და თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება ხორციელდება თვითმმართველი 

ერთეულის ბიუჯეტიდან. 
4. სამსახურის მისამართია: ქ. ხობი, ცოტნე დადიანის  ქ. N189. 

 

მუხლი 2. სამსახურის საქმიანობის სამართლებრივი საფუძვლები 
სამსახურის საქმიანობის სამართლებრივი საფუძვლებია საქართველოს კონსტიტუცია, 
საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“, 
„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი, სხვა საკანონმდებლო და 
კანონქვემდებარე აქტები, გამგეობის დებულება და ეს დებულება, ასევე, ადგილობრივი 
თვითმმართველობის ორგანოებისა და თანამდებობის პირთა სამართლებრივი აქტები. 
 

თავი II.  
სამსახურის საქმიანობა 

 
მუხლი 3. სამსახურის ფუნქციები  
სამსახური დადგენილი წესით უზრუნველყოფს: 
ა) ჯანმრთელობის, სოციალური დაცვისა და დასაქმების მუნიციპალური პროგრამების შემუშავებას და 

განხორციელებას; 
ბ) ჯანმრთელობის დაცვის მუნიციპალური ობიექტების მართვას; 
გ) მონიტორინგს მუნიციპალიტეტისთვის დელეგირებული საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის 

უფლებამოსილებათა განხორციელებაზე; 
დ) უმუშევართა რეგისტრაციას, მათი პროფესიული გადამზადებისა და სოციალური რეაბილიტაციის 

ხელშეწყობას; 
ე) წინადადებების შემუშავებას ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის დაწესებულებათა შექმნისა და 

რეორგანიზაციის საკითხებზე; 
ვ) უსახლკაროთა რეგისტრაციას და მათ თავშესაფრით უზრუნველყოფას; 
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ზ) მონიტორინგს უმწეო კატეგორიას მიკუთვნებულ მოქალაქეთათვის განსაზღვრულ კვებით 
უზრუნველყოფასა და სხვა სახის სოციალური მომსახურებების გაწევაზე; 

თ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მის კომპეტენციას მიკუთვნებულ საკითხებში დამტკიცებული 
წესების, სტანდარტების დანერგვას, დაცვას, დამტკიცებული სახელმწიფო და ადგილობრივი (მუნიციპალური) 
პროგრამების განხორციელების ხელშეწყობას. დადგენილი ფორმით ინფორმაციის წერილობით ანალიზს და მის 
მიწოდებას ზემდგომი უწყებებისთვის; 

ი) მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური 
დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმიანობაში არსებული სისტემის, 
დაფინანსების საკითხებისა და სამართლებრივი ურთიერთობების საზოგადოებისთვის მიწოდებას; 

კ) ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში: 
კ.ა) თვითმმართველი ერთეულის მოსახლეობის ჯანმრთელობის, სოციალური დაცვის, სოციალური 

ინფრასტრუქტურის ობიექტების რეაბილიტაციისა და მათი განვითარების პროგრამების შემუშავებას და მათი 
განხორციელების კოორდინაციას; 

კ.ბ) მოსახლეობის ეპიდკეთილსაიმედო მდგომარეობის უზრუნველყოფის მიზნით, გარემოს ფაქტორთა და 
მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის მონიტორინგის, ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების 
ხელშეწყობას; 

კ.გ) დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში გასატარებელ ღონისძიებათა 
შემუშავებას და მათი განხორციელების კოორდინაციას;  

კ.დ) ჯანმრთელობის დაცვის, სანიტარიულ-ეპიდემიოლოგიური მომსახურების, მუნიციპალურ პროგრამათა 
განხორციელებას; 

კ.ე) მოსახლეობის სასწრაფო-სამედიცინო დახმარების, პირველადი სამედიცინო-სანიტარიული და სხვა 
სახის სამედიცინო-სოციალური დახმარებების ღონისძიებათა ორგანიზებას; 

კ.ვ) სამედიცინო დაწესებულებათა მოვლა-პატრონობის, რემონტისა და რეკონსტრუქციის ორგანიზებას;  
კ.ზ) ჯანმრთელობის დაცვის ადგილობრივი სისტემის ქსელის განვითარების უზრუნველყოფას; 
კ.თ) მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის, მასზე სოციალური გავლენის პირობების შესწავლას და 

შესაბამის ღონისძიებათა დაგეგმვას; 
ლ) შრომისა და სოციალური დაცვის სფეროში:  
ლ.ა) სოციალურად დაუცველი პირების აღრიცხვას, მათზე სოციალური დახმარებისა და სხვა სახის 

შეღავათების დაწესების შესახებ წინადადებების მომზადებას; 
ლ.ბ) თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიაზე სოციალური დაცვისა და დემოგრაფიის ერთიანი 

სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელებისთვის ხელშეწყობას; 
ლ.გ) სამზრუნველო ქსელის განვითარებას, თავშესაფრის მოწყობის ორგანიზებას და მოსახლეობის 

ადაპტაციისათვის საჭირო ღონისძიებების გატარებას; 
ლ.დ) იმ პირთა აღრიცხვის ორგანიზებას, რომელთა დახმარებაც ხდება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან;  
ლ.ე) მოსახლეობის შრომითი მოწყობის და უმუშევართა დახმარების მუნიციპალურ პროგრამათა 

პროექტების მომზადებას და დამტკიცებულ პროგრამათა განხორციელებას; 
ლ.ვ) ღონისძიებათა დაგეგმვას დამატებითი სამუშაო ადგილების შექმნის შესახებ;  
ლ.ზ) შრომის ბაზრის ანალიზს და შესაბამის წინადადებათა მომზადებას; 
მ) ლტოლვილთა და ვეტერანთა სფეროში: 
მ.ა) თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიაზე მცხოვრები დევნილების ზუსტ აღრიცხვას; 
მ.ბ) მონიტორინგის ჩატარებას ლტოლვილთა საყოფაცხოვრებო პირობების შესწავლის მიზნით;  
მ.გ) ლტოლვილთა დასაქმების, მათი საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესების მიზნით პროექტების 

შემუშავებას და მათ შესრულებაზე კონტროლის განხორციელებას; 
მ.დ) მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვისა და განათლების უზრუნველყოფას, ამ 

მიზნით საგანმანათლებო და ჯანმრთელობის დაცვის დაწესებულებებში სათანადო მონიტორინგის 
განხორციელებას;  

მ.ე) ვეტერანთა აღრიცხვის, მათი უფლებების დაცვის, კანონმდებლობით მინიჭებული შეღავათების 
განსახორციელებლად მონიტორინგის ჩატარებას და შედეგების გაანალიზებას; 

მ.ვ) ლტოლვილთა და ვეტერან მოქალაქეთა განცხადებებისა და საჩივრების აღრიცხვას და შესაბამისი 
გადაწყვეტილებების მიღებას; 

ნ) მოქმედი კანონმდებლობითა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა და თანამდებობის პირთა 
სამართლებრივი აქტებით სამსახურისთვის განსაზღვრული სხვა ფუნქციების განხორციელებას. 

თავი III. 
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სამსახურის სტრუქტურა 
 

მუხლი 4. სამსახურის სტრუქტურა და შემადგენლობა 
1. სამსახური შედგება სამსახურის უფროსის, სტრუქტურული ქვედანაყოფის - განყოფილებისა და 

სხვა საჯარო მოხელეებისგან. 
2. სამსახურის საქმიანობას წარმართავს სამსახურის უფროსი, რომლის უფლებამოსილებები და 

სამსახურებრივი ფუნქციები განისაზღვრება გამგეობის დებულებით, ამ დებულებითა და გამგებლის 
მიერ დამტკიცებული თანამდებობრივი ინსტრუქციით. 

3. სამსახურის სტრუქტურული ქვედანაყოფებია ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით 
გადაადგილებულ პირთა საქმეების განყოფილება. 

4. სამსახურის განყოფილება შედგება განყოფილების უფროსისა და განყოფილების მოხელეებისგან. 
5. განყოფილების საქმიანობას წარმართავს განყოფილების უფროსი, რომლის უფლებამოსილებები 

და სამსახურებრივი ფუნქციები განისაზღვრება გამგეობის დებულებით, ამ დებულებითა და 
გამგებლის მიერ დამტკიცებული თანამდებობრივი ინსტრუქციით. 

 
მუხლი 5. ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმეების 

განყოფილება 
ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმეების განყოფილება 

დადგენილი წესით უზრუნველყოფს: 
ა) თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიაზე მცხოვრები ლტოლვილების ზუსტ აღრიცხვას; 
ბ) მონიტორინგის ჩატარებას ლტოლვილთა საყოფაცხოვრებო პირობების შესწავლის მიზნით;  
გ) ლტოლვილთა დასაქმების, მათი საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესების მიზნით პროექტების 

შემუშავებას და მათ შესრულებაზე კონტროლის განხორციელებას; 
დ) ლტოლვილი მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვისა და განათლების უზრუნველყოფას; ამ მიზნით 

საგანმანათლებლო და ჯანმრთელობის დაცვის დაწესებულებებში სათანადო მონიტორინგის განხორციელებას;  
ე) ვეტერანთა აღრიცხვის, მათი უფლებების დაცვის, კანონმდებლობით მინიჭებული შეღავათების 

განსახორციელებლად მონიტორინგის ჩატარებას და შედეგების გაანალიზებას; 
ვ) ლტოლვილთა და ვეტერან მოქალაქეთა განცხადებებისა და საჩივრების აღრიცხვას და შესაბამისი 

წინადადებების შემუშავებას; 
ზ) მოქმედი კანონმდებლობით და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებისა და 

თანამდებობის პირთა სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრულ სხვა ფუნქციების განხორციელებას. 
 

თავი IV. 
სამსახურის მართვა 

 
მუხლი 6. სამსახურის ხელმძღვანელობა  
სამსახურის მუშაობას ხელმძღვანელობს, ორგანიზაციას და კოორდინაციას უწევს სამსახურის უფროსი, 

რომელსაც თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს გამგებელი. 
 
მუხლი 7. სამსახურის უფროსი  
1. სამსახურის უფროსი:  
ა) წარმართავს სამსახურის საქმიანობას;  
ბ) უზრუნველყოფს სამსახურის დებულებით განსაზღვრული ფუნქციების განხორციელებას;  
გ) უზრუნველყოფს სამსახურებრივი მოვალეობების შესასრულებლად აუცილებელი პირობების შექმნას; 
დ) შეიმუშავებს სამსახურის საჯარო მოხელეთა თანამდებობრივ ინსტრუქციებს და მოსამსახურეთათვის 

ფუნქციონალურ მოვალეობათა განაწილებას; 
ე) ანაწილებს დავალებებს სამსახურის სტრუქტურულ ქვედანაყოფებსა და მოხელეებს შორის, 

უზრუნველყოფს სამუშაო გეგმებითა და გამგებლის დავალებებით გათვალისწინებული ღონისძიებების 
განხორციელებას;  
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ვ) იბარებს და აფასებს სტრუქტურული ქვედანაყოფის და/ან მოხელეების ანგარიშებს გაწეული საქმიანობის 
შესახებ;  

ზ) ამზადებს და გამგებელს წარუდგენს ანგარიშებს სამსახურის მიერ სამუშაო გეგმებითა და გამგებლის 
ცალკეული დავალებებით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულების შესახებ;  

თ) უზრუნველყოფს სამსახურის მოხელეთა მიერ გამგეობის შინაგანაწესისა და შრომის დისციპლინის 
დაცვას. გამგებელს წარუდგენს წინადადებებს მოხელეთა დაწინაურების, წახალისების ან მათ მიმართ 
დისციპლინური ზომების გამოყენების შესახებ;  

ი) ამოწმებს სამსახურში დაცული დოკუმენტების ასლებს და გასცემს ცნობებს მათ საფუძველზე, შესაბამისი 
მოთხოვნის შემთხვევაში; 

კ) სამსახურის საქმიანობის ორგანიზების მიზნით, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი 
უფლებამოსილების ფარგლებში და გამგეობის დებულების საფუძველზე გამგებლის მხრიდან ცალკეული 
უფლებამოსილებების დელეგირების შემთხვევაში გამოსცემს ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-
სამართლებრივ აქტს - ბრძანებას; სამსახურის უფროსის ბრძანება ასევე გამოიცემა ისეთ საკითხებზე, რაც 
გამგეობის დებულებით და ამ დებულებით განსაზღვრული წესით სამსახურის უფროსისგან დამტკიცებას 
საჭიროებს; სამსახურის უფროსის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის მომზადების, 
გამოცემის, გაფორმებისა და აღრიცხვის წესი განისაზღვრება ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულებით; 

ლ) ახორციელებს მოქმედი კანონმდებლობით, გამგეობის დებულებითა და ამ დებულებით განსაზღვრულ 
სხვა უფლებამოსილებებს.  

2. სამსახურის უფროსი ანგარიშვალდებულია გამგებლის წინაშე. 
3. სამსახურის უფროსის არყოფნის შემთხვევაში, გამგებლის დავალებით, სამსახურის 
უფროსის უფლება-მოვალეობებს ასრულებს სამსახურის განყოფილების უფროსი, ხოლო 

მისი არყოფნის შემთხვევაში - სამსახურის ერთ-ერთი მოხელე. 
 

მუხლი 8. განყოფილების უფროსი  
1. სამსახურის სტრუქტურულ ქვედანაყოფს - განყოფილებას ხელმძღვანელობს განყოფილების უფროსი, 

რომელსაც „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად თანამდებობაზე ნიშნავს და 
თანამდებობიდან ათავისუფლებს გამგებელი.  

2. განყოფილების უფროსი: 
ა) წარმართავს განყოფილების საქმიანობას; 
ბ) ახორციელებს სტრუქტურული ქვედანაყოფის საჯარო მოსამსახურეთა საქმიანობის საერთო 

ხელმძღვანელობას; 
გ) ანაწილებს დავალებებს განყოფილების მოსამსახურეებს შორის, უზრუნველყოფს სამუშაო გეგმებითა და 

სამსახურის უფროსის ცალკეული დავალებებით გათვალისწინებული ღონისძიებების განხორციელებას; 
დ) პასუხისმგებელია სტრუქტურული ქვედანაყოფისთვის დაკისრებული ამოცანებისა და ფუნქციების 

შესრულებაზე; 
ე) ამ დებულებით განსაზღვრული სტრუქტურული ქვედანაყოფის საქმიანობის ძირითადი მიმართულებების 

შესაბამისად შეიმუშავებს და სამსახურის უფროსს წარუდგენს სტრუქტურული ქვედანაყოფის მოსამსახურეთა 
ფუნქციონალურ განაწილებას და სამუშაო გეგმას;  

ვ) განსაზღვრავს სტრუქტურული ქვედანაყოფის მოსამსახურეთა თანამდებობრივ მოვალეობებს; 
ზ) სამსახურის უფროსს წარუდგენს წინადადებებს სტრუქტურული ქვედანაყოფის მოსამსახურეთა 

კუთვნილი შვებულების გამოყენების, მივლინების, წახალისებისა ან/და დისციპლინური პასუხიმგებლობის 
თაობაზე; 

თ) ორგანიზებას უწევს და აკონტროლებს სტრუქტურული ქვედანაყოფის მოსამსახურეთა მიერ დაკისრებულ 
მოვალეობათა შესრულებას; 

ი) განსაზღვრავს სტრუქტურული ქვედანაყოფის საქმიანობის ორგანიზაციისა და დაგეგმარების წესს, 
შეიმუშავებს წინადადებებს სტრუქტურული ქვედანაყოფის მუშაობის სრულყოფის საკითხებზე; 

კ) აუცილებელ პირობებს უქმნის შესაბამისი სტრუქტურული ქვედანაყოფის მოსამსახურეებს მათი 
ფუნქციონალური მოვალეობების შესრულებისთვის; 

ლ) ამზადებს და სამსახურის უფროსს წარუდგენს ანგარიშებს განყოფილების მიერ სამუშაო გეგმებით და 
ცალკეული დავალებებით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულების შესახებ; 

მ) ახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობით და ამ დებულებით განსაზღვრულ სხვა 
უფლებამოსილებებს. 
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3. განყოფილების უფროსი ანგარიშვალდებულია სამსახურის უფროსის წინაშე. 
4. განყოფილების უფროსის არყოფნის შემთხვევაში გამგებლის დავალებით მის მოვალეობებს ასრულებს 

სტრუქტურული ქვედანაყოფის ერთ-ერთი მოხელე. 
  

თავი V. 
საჯარო მოსამსახურეთა უფლებები და მოვალეობები 

 
მუხლი 9. სამსახურის საჯარო მოსამსახურეთა უფლებები  
სამსახურის საჯარო მოსამსახურეებს უფლება აქვთ: 
ა) წარუდგინონ უშუალო ხელმძღვანელს წინადადებები მათი საქმიანობის თაობაზე; 
ბ) მიიღონ მათი მუშაობისათვის აუცილებელი კონსულტაციები; 
გ) ისარგებლონ მათი მუშაობისათვის საჭირო სამართლებრივი აქტებით, საინფორმაციო და სხვა 

მასალებით; 
დ) დააყენონ უშუალო ხელმძღვანელის წინაშე საკითხი მოსამსახურეთა ფუნქციონალური 

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

უფლებით და გარანტიებით. 
 
მუხლი 10. სამსახურის საჯარო მოსამსახურეთა ვალდებულებები  
სამსახურის საჯარო მოსამსახურეები ვალდებულნი არიან: 
ა) შეასრულონ და დაიცვან „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით, საქართველოს 

კანონმდებლობით, გამგეობის დებულებით, ამ დებულებით, ადგილობრივი თვითმმართველობის 
ორგანოებისა და თანამდებობის პირთა სამართლებრივი აქტებითა და გამგებლის დავალებით 
განსაზღვრული ვალდებულებანი; 

ბ) დროულად და სრულყოფილად შეასრულონ უშუალო და ზემდგომი ხელმძღვანელის 
დავალებები; 

გ) შესაბამისი საფუძვლის არსებობის შემთხვევაში დაიცვან საიდუმლოების რეჟიმი; 
დ) იმუშაონ საკუთარი პროფესიული მომზადების დონის ასამაღლებლად; 
ე) განუხრელად შეასრულონ დადგენილი შრომის შინაგანაწესის მოთხოვნები; 
ვ) გაუფრთხილდნენ მათ სარგებლობაში არსებულ ტექნიკას, ინვენტარსა და სხვა ქონებას. 

 
მუხლი 11. საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობაზე დანიშვნა, სამსახურებრივი მოვალეობები და 
თანამდებობრივი სარგოს განსაზღვრა 
1. სამსახურის საჯარო მოსამსახურეებს თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან 
ათავისუფლებს გამგებელი საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 

2. სამსახურის საშტატო რიცხოვნება განისაზღვრება გამგეობის საშტატო ნუსხით, რომელსაც 
გამგებლის წარდგინებით ამტკიცებს საკრებულო. 

3. მოსამსახურეთა სამსახურებრივი მოვალეობები განისაზღვრება თანამდებობრივი 
ინსტრუქციებით, რომელსაც ამტკიცებს გამგებელი. 
4. სამსახურის საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობას გამგებლის 
წარდგინებით, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი საჯარო მოსამსახურეთა 
თანამდებობების რანგირების სისტემის გათვალისწინებით, საქართველოს ორგანული კანონის 
„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ შესაბამისად განსაზღვრავს მუნიციპალიტეტის 
საკრებულო. 

 
თავი VI. 

დასკვნითი დებულებანი  
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მუხლი 12. სამსახურის დებულების დამტკიცება და ცვლილებების შეტანა  
1. სამსახურის დებულებას გამგებლის წარდგინებით ამტკიცებს საკრებულო. 
2. სამსახურის დებულებაში ცვლილება შეიძლება შეტანილ იქნეს კანონმდებლობით დადგენილი 

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

კანონმდებლობით და გამგეობის დებულებით დადგენილი წესით. 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილება N23 

2014 წლის 28 ივლისი 

ქ. ხობი 

 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის წვევამდელთა, რეზერვისტთა, სამხედრო 

აღრიცხვის, გაწვევის და მობილიზაციის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ 
 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24-ე მუხლის პირველი 
ნაწილის „გ“ ქვეპუნქტის „გ.ბ“ ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-16 
მუხლის მე-12 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: 

1. დამტკიცდეს „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის წვევამდელთა, რეზერვისტთა, სამხედრო აღრიცხვის, 
გაწვევის და მობილიზაციის სამსახურის დებულება“ თანახმად დანართისა. 

2. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის წვევამდელთა და რეზერვისტთა 
აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ხობის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 25 თებერვლის N29 დადგენილება. 
3. ეს დადგენილება ამოქმედდეს 2014 წლის 1 აგვისტოდან. 
 
 
 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                ედიშერ ჯობავა 
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დანართი 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2014 წლის 28 ივლისის N23 დადგენილებისა 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის წვევამდელთა, რეზერვისტთა, სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და 
მობილიზაციის სამსახურის დებულება 

 
თავი I.  

ზოგადი დებულებანი 
 

მუხლი 1. გამგეობის წვევამდელთა, რეზერვისტთა, სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და 
მობილიზაციის სამსახური  
1. ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის წვევამდელთა, რეზერვისტთა, სამხედრო 

აღრიცხვის, გაწვევის და მობილიზაციის სამსახური (შემდეგში - „სამსახური“) 
წარმოადგენს ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სტრუქტურულ ერთეულს, რომელიც 
უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მოქალაქეთა სამხედრო აღრიცხვაზე 
აყვანას, სამხედრო სამსახურისთვის მომზადებას, სამხედრო სავალდებულო სამსახურში 
გაწვევას, მობილიზაციისა და სამხედრო ძალების რეზერვთან დაკავშირებული 
საკითხების გადაწყვეტას. 

2. სამსახურს გააჩნია ბეჭედი, შტამპი და საკუთარი ბლანკი.  
3. სამსახურის საქმიანობა და თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება ხორციელდება თვითმმართველი 

ერთეულის ბიუჯეტიდან. 
4. სამსახურის მისამართია: ქ. ხობი, ცოტნე დადიანის  ქ. N202. 

 

მუხლი 2. სამსახურის საქმიანობის სამართლებრივი საფუძვლები 
სამსახური თავის საქმიანობას ახორციელებს საქართველოს კონსტიტუციით, 

საქართველოს ორგანული კანონით „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“, 
„სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“, „სამხედრო სარეზერვო 

სამსახურის შესახებ“ და „მობილიზაციის შესახებ“ საქართველოს კანონებით, სხვა 
საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე აქტებით, ამ დებულებითა და ადგილობრივი 
თვითმმართველობის ორგანოებისა და თანამდებობის პირთა სამართლებრივი აქტებით 

დადგენილი უფლებამოსილების ფარგლებში. 
 

თავი II.  
სამსახურის საქმიანობა 

მუხლი 3. სამსახურის ძირითადი ამოცანები  

სამსახურის ძირითადი ამოცანებია: 
ა) უზრუნველყოს მოქალაქეთა პირველად სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანა, სამხედრო 

სამსახურისათვის მომზადება და სავალდებულო სამხედრო სამსახურში გაწვევის 
ორგანიზება; 

ბ) უზრუნველყოს ახალგაზრდებთან პატრიოტულ-აღმზრდელობითი მუშაობა; 
გ) გააკონტროლოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქალაქეთა მიერ ,,სამხედრო 

ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილ 
მოთხოვნათა შესრულება; 
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დ) სამობილიზაციო რესურსების (რეზერვის ოფიცერთა, რიგითთა, კაპრალთა, სერჟანტთა 
და ტექნიკის) აღრიცხვის ორგანიზება; 

ე) აქტიურ, ინდივიდუალურ და ეროვნული გვარდიის რეზერვისტთა შერჩევა, მოზიდვა 
და გაწვეულთა შეიარაღებული ძალების ქვედანაყოფებში გაგზავნა;  

ვ) რეზერვისტთა სპეციალური აღრიცხვის (დაჯავშნის) ორგანიზება; 
ზ) განახორციელოს საქართველოს კანონმდებლობით და ამ დებულებით განსაზღვრული 

სხვა უფლება-მოვალეობანი. 

 
მუხლი 4. სამსახურის ძირითადი ფუნქციები  
სამსახური დადგენილი წესით უზრუნველყოფს: 

ა) ჭაბუკებისა და წვევამდელი ასაკის მოქალაქეთა ზუსტ აღრიცხვას;  
ბ) 17 წლის ასაკის ჭაბუკთა პირველად სამხედრო აღრიცხვას; 
გ) ზოგადსაგანმანათლებლო სასწავლო დაწესებულებებში დაწყებითი სამხედრო 

მომზადების მიმდინარეობის კონტროლს; 
დ) მოქალაქეთა სამხედრო სამსახურში გასაწვევად მოსამზადებელ სამუშაოთა 

შესრულებას; 
ე) სავალდებულო სამხედრო სამსახურში გამწვევი კომისიების მუშაობის ორგანიზებას და 

გაწვეულთა შემკრებ-გამანაწილებელ პუნტებში წარდგენას; 
ვ) სასწავლო დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების ხელმძღვანელთა მიერ „სამხედრო 

ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონისა და 
,,მოქალაქეთა სამხედრო აღრიცხვის შესახებ” დებულების მოთხოვნათა დაცვის კონტროლს; 

ზ) მოქალაქეთა და სატრანსპორტო რესურსის მობილიზაციას; სამობილიზაციო 
მოთხოვნათა დაკმაყოფილებას ადგილობრივი რესურსის ხარჯზე, საჯარისო 
სამობილიზაციო გაშლისათვის შესაბამისი ბაზის მომზადებას; 

თ) თეორიული მეცადინეობის მოწყობას გაძლიერების აპარატთან და თანამშრომლებთან, 
რომლებიც მიმაგრებული არიან სამხედრო სამსახურზე მობილიზაციის დროს; 

ი) ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანებისა და მათთან გათანაბრებული პირების 
აღრიცხვას და მათთან მუშაობის ორგანიზებას; 

კ) მოქალაქეთა საჩივრებისა და განცხადებების განხილვას, შესაბამისი ზომების მიღებას, 
მათში დასმული საკითხების დროულად და კანონის ფარგლებში გადაწყვეტას; 

ლ) სამართალდამცავი ორგანოებისთვის მასალების გადაცემას იმ მოქალაქეების შესახებ, რომლებიც 
არღვევენ სამხედრო აღრიცხვიანობისა და სამხედრო სამსახურში გაწვევის წესებს; 
მ) გამგებლის სხვა დავალებების შესრულებას; 

ნ) მოქმედი კანონმდებლობითა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა და თანამდებობის პირთა 
სამართლებრივი აქტებით სამსახურისათვის განსაზღვრული სხვა ფუნქციების განხორციელებას. 

მუხლი 5. სამსახურის უფლებები და მოვალეობანი  

სამსახურის უფლებები და მოვალეობებია: 
ა) აწარმოოს მოქალაქეთა სამხედრო სავალდებულო და სამხედრო სარეზერვო სამსახურში 

გაწვევა; 
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ბ) სამხედრო აღრიცხვიანობისა და სამხედრო სამსახურში გაწვევის საკითხებზე წესების 
დარღვევის ფაქტებზე, სათანადო საფუძვლის არსებობის შემთხვევაში, კანონმდებლობით 
დადგენილი კომპეტენციის ფარგლებში მასალები გადასცეს სამართალდამცავ ორგანოებს; 

გ) სამსახურის კომპეტენციას მიკუთვნებულ საკითხებზე გამართოს თათბირები და 
განახორციელოს სხვა ორგანიზაციული ღონისძიებები; 

დ) განახორციელოს საქართველოს კანონმდებლობით და სამსახურის დებულებით განსაზღვრული სხვა 
უფლებამოსილებანი. 

 
თავი III. 

სამსახურის სტრუქტურა 
 

მუხლი 6. სამსახურის სტრუქტურა და შემადგენლობა 
1. სამსახური შედგება სამსახურის უფროსისა და სამსახურის საჯარო მოსამსახურეებისგან. 
2. სამსახურის საქმიანობას წარმართავს სამსახურის უფროსი, რომლის უფლებამოსილებები და 

სამსახურებრივი ფუნქციები განისაზღვრება გამგეობის დებულებით, ამ დებულებითა და გამგებლის 
მიერ დამტკიცებული თანამდებობრივი ინსტრუქციით. 

 
 

თავი IV. 
სამსახურის მართვა 

 
მუხლი 7. სამსახურის ხელმძღვანელობა  
სამსახურის მუშაობას ხელმძღვანელობს, ორგანიზაციას და კოორდინაციას უწევს სამსახურის უფროსი, 

რომელსაც თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს გამგებელი. 
 
მუხლი 8. სამსახურის უფროსი  
1. სამსახურის უფროსი:  
ა) წარმართავს სამსახურის საქმიანობას;  
ბ) უზრუნველყოფს სამსახურის დებულებით განსაზღვრული ფუნქციების განხორციელებას;  
გ) უზრუნველყოფს სამსახურებრივი მოვალეობების შესასრულებლად აუცილებელი პირობების შექმნას; 
დ) შეიმუშავებს სამსახურის საჯარო მოხელეთა თანამდებობრივ ინსტრუქციებს და მოსამსახურეთათვის 

ფუნქციონალურ მოვალეობათა განაწილებას; 
ე) ანაწილებს დავალებებს სამსახურის სტრუქტურულ ქვედანაყოფებსა და მოხელეებს შორის, 

უზრუნველყოფს სამუშაო გეგმებითა და გამგებლის დავალებებით გათვალისწინებული ღონისძიებების 
განხორციელებას;  

ვ) იბარებს და აფასებს სტრუქტურული ქვედანაყოფის და/ან მოხელეების ანგარიშებს გაწეული საქმიანობის 
შესახებ;  

ზ) ამზადებს და გამგებელს წარუდგენს ანგარიშებს სამსახურის მიერ სამუშაო გეგმებითა და გამგებლის 
ცალკეული დავალებებით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულების შესახებ;  

თ) უზრუნველყოფს სამსახურის მოხელეთა მიერ გამგეობის შინაგანაწესისა და შრომის დისციპლინის 
დაცვას. გამგებელს წარუდგენს წინადადებებს მოხელეთა დაწინაურების, წახალისების ან მათ მიმართ 
დისციპლინური ზომების გამოყენების შესახებ; 

ი) დადგენილი წესით წარადგენს წინადადებებს სამსახურის საშტატო რიცხოვნებასა და 
ხარჯთა ნუსხაში ცვლილებებისა და დამატებების თაობაზე მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან 
გამოყოფილ ასიგნებათა ფარგლებში; 
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კ) უფლებამოსილია თავისი კომპეტენციის ფარგლებში შეუფერხებლად გამოითხოვოს და მიიღოს საჭირო 
ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული საწარმოებიდან, დაწესებულებებიდან და 
ორგანიზაციებიდან მათი საკუთრების და ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის მიუხედავად. 

ლ) კანონმდებლობით დადგენილი წესით და შემთხვევებში გამგებელს წარუდგენს 
წინადადებებს ახალგაზრდობის სამხედრო სამსახურისთვის მომზადების, პირველადი 
სამხედრო აღრიცხვის, სამხედრო სამსახურში გაწვევისა და სხვა სამუშაოს შესრულების 
შესახებ;  

მ) გამგებელს წარუდგენს წინადადებებს მობილიზაციის, აღრიცხვიანობისა და სამხედრო 
სამსახურში გაწვევის საკითხებზე;  

ნ) ორგანიზებას უწევს სამობილიზაციო რესურსის სრულყოფილ და ხარისხიან აღრიცხვასა 
და მოქალაქეთა სამხედრო სამსახურში გაწვევას; 

ო) უზრუნველყოფს დადგენილი ფორმით ანგარიშებისა და მოხსენებების ხარისხიან და 
დროულ წარდგენას შესაბამის ორგანოებში; 

პ) უზრუნველყოფს სამხედრო სამსახურის სამობილიზაციო მზადყოფნას; 
ჟ) ხელმძღვანელობს გაძლიერების აპარატის მომზადებასა და სამობილიზაციო გაშლის 

ბაზის სრულყოფას; 
რ) ახორციელებს სახელმწიფო და კერძო სექტორის საწარმოების, დაწესებულებების 

მუშაკთა დაჯავშნის საკითხთა გადაწყვეტის შემოწმებას; 
ს) სამსახურის კომპეტენციის ფარგლებში გასცემს ტექნიკურ რეკომენდაციებს, 

მითითებებს სახელმწიფო ორგანოებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების 
იმ გადაწყვეტილებათა შესასრულებლად, რომელიც ეხება სამსახურის ფუნქციებს; 

ტ) ამოწმებს სამსახურში დაცული დოკუმენტების ასლებს და გასცემს ცნობებს მათ საფუძველზე, შესაბამისი 
მოთხოვნის შემთხვევაში; 

უ) სამსახურის საქმიანობის ორგანიზების მიზნით, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი 
უფლებამოსილების ფარგლებში და გამგეობის დებულების საფუძველზე გამგებლის მხრიდან ცალკეული 
უფლებამოსილებების დელეგირების შემთხვევაში გამოსცემს ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-
სამართლებრივ აქტს - ბრძანებას; სამსახურის უფროსის ბრძანება ასევე გამოიცემა ისეთ საკითხებზე, რაც 
გამგეობის დებულებით და ამ დებულებით განსაზღვრული წესით სამსახურის უფროსისგან დამტკიცებას 
საჭიროებს; სამსახურის უფროსის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის მომზადების, 
გამოცემის, გაფორმებისა და აღრიცხვის წესი განისაზღვრება ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულებით; 

ფ) ახორციელებს მოქმედი კანონმდებლობით, გამგეობის დებულებითა და ამ დებულებით განსაზღვრულ 
სხვა უფლებამოსილებებს.  

2. სამსახურის უფროსი ანგარიშვალდებულია გამგებლის წინაშე. 
3. სამსახურის უფროსის არყოფნის შემთხვევაში, გამგებლის დავალებით, სამსახურის 
უფროსის უფლება-მოვალეობებს ასრულებს სამსახურის ერთ-ერთი საჯარო მოხელე. 
 

თავი V. 
საჯარო მოსამსახურეთა უფლებები და მოვალეობები 

 
მუხლი 9. სამსახურის საჯარო მოსამსახურეთა უფლებები  
სამსახურის საჯარო მოსამსახურეებს უფლება აქვთ: 
ა) წარუდგინონ უშუალო ხელმძღვანელს წინადადებები მათი საქმიანობის თაობაზე; 
ბ) მიიღონ მათი მუშაობისათვის აუცილებელი კონსულტაციები; 
გ) ისარგებლონ მათი მუშაობისათვის საჭირო სამართლებრივი აქტებით, საინფორმაციო და სხვა მასალებით; 
დ) დააყენონ უშუალო ხელმძღვანელის წინაშე საკითხი მოსამსახურეთა ფუნქციონალური მოვალეობის 

შესრულებისთვის საჭირო პირობებით უზრუნველყოფის შესახებ; 
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ე) ისარგებლონ საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული საჯარო მოსამსახურის სხვა უფლებით 
და გარანტიებით. 

 
მუხლი 10. სამსახურის საჯარო მოსამსახურეთა ვალდებულებები  
სამსახურის საჯარო მოსამსახურეები ვალდებულნი არიან: 
ა) შეასრულონ და დაიცვან „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით, საქართველოს 

კანონმდებლობით, გამგეობის დებულებით, ამ დებულებით, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებისა 
და თანამდებობის პირთა სამართლებრივი აქტებითა და გამგებლის დავალებით განსაზღვრული 
ვალდებულებანი; 

ბ) დროულად და სრულყოფილად შეასრულონ უშუალო და ზემდგომი ხელმძღვანელის დავალებები; 
გ) შესაბამისი საფუძვლის არსებობის შემთხვევაში დაიცვან საიდუმლოების რეჟიმი; 
დ) იმუშაონ საკუთარი პროფესიული მომზადების დონის ასამაღლებლად; 
ე) განუხრელად შეასრულონ დადგენილი შრომის შინაგანაწესის მოთხოვნები; 
ვ) გაუფრთხილდნენ მათ სარგებლობაში არსებულ ტექნიკას, ინვენტარსა და სხვა ქონებას; 

ზ) აწარმოონ დადგენილი წესით სამობილიზაციო რესურსების აღრიცხვა, გაწვევა და 
ტექნიკის მიწოდება შეიარაღებულ ძალებში მშვიდობიანობისა და მობილიზაციის დროს იმ 
მოცულობითა და ვადებში, რომლებიც განსაზღვრულია დავალებით; 

თ) დროულად და ხარისხიანად შეადგინონ დადგენილი ფორმის ანგარიშები და 
მოხსენებები შესაბამის ორგანოებში წარსადგენად;  

ი) მოაწყონ სამობილიზაციო სწავლებები; 

კ) შეასრულონ უფროსის დავალებები სამსახურებრივ საკითხებთან დაკავშირებით. 
 
 

მუხლი 11. საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობაზე დანიშვნა, სამსახურებრივი 
მოვალეობები და თანამდებობრივი სარგოს განსაზღვრა 
1. სამსახურის საჯარო მოსამსახურეებს თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან 
ათავისუფლებს გამგებელი საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 

2. სამსახურის საშტატო რიცხოვნება განისაზღვრება გამგეობის საშტატო ნუსხით, 

რომელსაც გამგებლის წარდგინებით ამტკიცებს საკრებულო. 

3. მოსამსახურეთა სამსახურებრივი მოვალეობები განისაზღვრება თანამდებობრივი 
ინსტრუქციებით, რომელსაც ამტკიცებს გამგებელი. 
4. სამსახურის საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობას 
გამგებლის წარდგინებით, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი საჯარო 

მოსამსახურეთა თანამდებობების რანგირების სისტემის გათვალისწინებით, საქართველოს 
ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ შესაბამისად 

განსაზღვრავს მუნიციპალიტეტის საკრებულო. 
 

თავი VI. 
დასკვნითი დებულებანი  

 
მუხლი 12. სამსახურის დებულების დამტკიცება და ცვლილებების შეტანა  
1. სამსახურის დებულებას გამგებლის წარდგინებით ამტკიცებს საკრებულო. 
2. სამსახურის დებულებაში ცვლილება შეიძლება შეტანილ იქნეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 
3. სამსახურის რეორგანიზაცია, მისი საქმიანობის შეწყვეტა (გაუქმება) ხორციელდება მოქმედი 

კანონმდებლობით და გამგეობის დებულებით დადგენილი წესით. 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილება N24 

2014 წლის 28 ივლისი 

ქ. ხობი 

 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახურის 
დებულების დამტკიცების შესახებ 

 
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24-ე მუხლის პირველი 

ნაწილის „გ“ ქვეპუნქტის „გ.ბ“ ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-16 
მუხლის მე-12 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: 

1. დამტკიცდეს „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახურის 
დებულება“ თანახმად დანართისა. 

2. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სახანძრო დაცვისა და სამაშველო 
სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 25 
თებერვლის N30 დადგენილება. 
3. ეს დადგენილება ამოქმედდეს 2014 წლის 1 აგვისტოდან. 
 
 
 
 
 
 
 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                     ედიშერ ჯობავა 
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დანართი 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2014 წლის 28 ივლისის N24 დადგენილებისა 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახურის დებულება 
 

თავი I.  
ზოგადი დებულებანი 

 
მუხლი 1. გამგეობის სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახური  

1. ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახური 
(შემდგომში - „სამსახური“) წარმოადგენს ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 
სტრუქტურულ ერთეულს, რომელიც უფლებამოსილების ფარგლებში უზრუნველყოფს 
თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიაზე სახანძრო უსაფრთხოებას, ხანძრების, 
ავარიების, სტიქიური უბედურებისა და სხვა სახის საგანგებო სიტუაციების 
ლიკვიდაციას, საავარიო-სამაშველო სამუშაოების ჩატარებას და სახელმწიფო 

ხანძარსაწინააღმდეგო ზედამხედველობას. 
2. სამსახურს გააჩნია ბეჭედი, შტამპი და საკუთარი ბლანკი.  
3. სამსახურის საქმიანობა და თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება ხორციელდება თვითმმართველი 

ერთეულის ბიუჯეტიდან. 
4. სამსახურის მისამართია: ქ. ხობი, თაყაიშვილის ქ. N1. 

 

მუხლი 2. სამსახურის საქმიანობის სამართლებრივი საფუძვლები 
სამსახური საქმიანობისას ხელმძღვანელობს საქართველოს კონსტიტუციით, „სამოქალაქო 

უსაფრთხოების შესახებ“ და „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით, 

საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრისა და საქართველოს შინაგან საქმეთა 
სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის დეპარტამენტის სამართლებრივი 
აქტებით, სხვა საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე აქტებით, გამგეობის დებულებით, 

ამ დებულებით, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებისა და თანამდებობის 
პირთა სამართლებრივი აქტებით. 
 

თავი II.  
სამსახურის საქმიანობა 

 

მუხლი 3 . სამსახურის ამოცანები  
სამსახურის ძირითადი ამოცანაა თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიის საზღვრებში 
ხანძრების პროფილაქტიკის ორგანიზება და განხორციელება, სახანძრო დაცვის 
ზედამხედველობის, ხანძრების ლოკალიზაცია-ჩაქრობისა და საავარიო-სამაშველო 

სამუშაოების ჩატარების ორგანიზება და განხორციელება, ხანძრების დროს ადამიანთა 
სიცოცხლის, ჯანმრთელობისა და ქონების გადარჩენა. 

 
მუხლი 4. სამსახურის ფუნქციები  
სამსახური დადგენილი წესით უზრუნველყოფს: 

ა) თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიაზე ხანძრების ჩაქრობას და საავარიო-
სამაშველო სამუშაოების ჩატარებას;  
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ბ) ხანძარსაწინააღმდეგო ზედამხედველობის განხორციელებას იმ ორგანიზაცია-
დაწესებულებებში, რომლებიც წარმოადგენენ ხანძარსაწინააღმდეგო ზედამხედველობას 
დაქვემდებარებულ ობიექტებს;  

გ) ხანძრების თავიდან აცილების უზრუნველსაყოფად შესაბამისი სამუშაოების 
შესრულებას და მომსახურების გაწევას სახანძრო უსაფრთხოების სფეროში;  

დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხანძრებისა და მათი შედეგების, ასევე პირველი 
რიგის საავარიო-სამაშველო (ტექნიკური) სამუშაოების აღრიცხვას; 

ე) ხანძრების, ავარიების, კატასტროფების, სტიქიური უბედურებებისა და სხვა საგანგებო 
სიტუაციების სალიკვიდაციო სამუშაოებში და დაგეგმილ სახანძრო-ტაქტიკურ სწავლებებში 
მონაწილეობას;  

ვ) საავარიო-სამაშველო სამუშაოების ჩატარებას, ადამიანის სიცოცხლის, ქონების 
გადარჩენის, აგრეთვე ავარიების, კატასტროფებისა და სხვა საგანგებო სიტუაციებისთვის 
დამახასიათებელი საშიში ფაქტორების (შედეგების) შესაძლო მინიმუმადე დაყვანას;  

ზ) ავარიების, კატასტროფებისა და სხვა საგანგებო სიტუაციების ადგილებიდან ადამიანთა 
ევაკუაციის უზრუნველყოფას;  

თ) „სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული სხვა 
ფუნქციების შესრულებას, რომელიც დაკავშირებულია საგანგებო სიტუაციების, ავარიების, 
კატასროფებისა და სტიქიური უბედურებების შედეგების აღმოფხვრასთან; 

ი) ხანძრის ქრობაში მონაწილე ყველა ფორმირებების ოპერატიულ მართვას;  
კ) სახანძრო უსაფრთხოების დაცვის მიზნით მშენებლობისა და ტექნიკური გადაიარაღების 

საპროექტო დოკუმენტაციის შეთანხმებას;  
ლ) სახანძრო უსაფრთხოების უზრუნველყოფის საკითხებში ურთიერთთანამშრომლობას 

მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სამსახურებთან და ორგანიზაცია-დაწესებულებებთან;  
მ) სასიცოცხლო უზრუნველყოფის სამსახურებთან ურთიერთქმედების ორგანიზებას;  
ნ) საგანგებო სიტუაციების თაობაზე შემოსულ შეტყობინებებზე პირველად რეაგირებას;  
ო) დისლოკაციის ადგილზე სახანძრო-სამაშველო დანაყოფის 24 საათიანი მორიგეობის და 

მათი მუდმივი მზადყოფნის უზრუნველყოფას;  
პ) ხანძრებისა და სხვა საგანგებო სიტუაციების შედეგების ლიკვიდაციაში პირადი 

შემადგენლობის ჩაბმის ღონისძიებების შემუშავებას, ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული 
ერთეულის საზღვრებში ხანძარზე გასვლის განრიგისა და ჩაბმის გეგმის შემუშავება-
დამტკიცებას „ხანძრების, ავარიების, კატასტროფების, სტიქიური უბედურებებისა და სხვა 
საგანგებო სიტუაციებისას ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების სახანძრო-
სამაშველო დანაყოფების და სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაციის 
რეგიონული საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის ძალებისა და საშუალებების 
ჩაბმის წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2010 წლის 6 
ივნისის N571 ბრძანების მოთხოვნების შესაბამისად;  

ჟ) ხანძრებისა და მათი შედეგების, აგრეთვე საავარიო-სამაშველო სამუშაოების აღრიცხვას; 
რ) გამგებლის სხვა დავალებების შესრულებას; 
ს) მოქმედი კანონმდებლობითა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა და 

თანამდებობის პირთა სამართლებრივი აქტებით სამსახურისთვის განსაზღვრული სხვა 
ფუნქციების განხორციელებას. 

 

მუხლი 5. სამსახურის უფლებები  
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სამსახურს უფლება აქვს:  
ა) გააკონტროლოს ხანძარსაწინააღმდეგო ზედამხედველობას დაქვემდებარებულ 

ობიექტებში სახანძრო უსაფრთხოების მოთხოვნათა შესრულება, ჩაატაროს ამ ობიექტების 
სახანძრო-ტექნიკური გამოკვლევა და შემოწმება;  
ბ) კომპეტენციის ფარგლებში გასცეს სავალდებულო სახელმწიფო ზედამხედველობითი 
მიწერილობები;  
გ) მთლიანად ან ნაწილობრივ შეაჩეროს ხანძარსაწინააღმდეგო ზედამხედველობას 
დაქვემდებარებული ობიექტების ექსპლუატაცია, თუ გამოავლენს სახანძრო 

უსაფრთხოების მოთხოვნათა დარღვევებს ან მათ შეუსრულებლობას, რაც ქმნის ხანძრის 
გაჩენის საშიშროებას ან ემუქრება ადამიანთა უსაფრთხოებას, თუ ამას მოჰყვება 
სახელმწიფო ქონების შენობა-ნაგებობების ან მთლიანად წარმოების ფუნქციონირების 
შეწყვეტა;  
დ) კანონით დადგენილი წესით დააკისროს ადმინისტრაციული სახდელი სახანძრო 

უსაფრთხოების მოთხოვნათა დაღვევისათვის, მათ შორის ხანძარსაწინააღმდეგო 

სამსახურის თანამდებობის პირთა მითითებების შეუსრულებლობის ან არადროულად 

შესრულებისთვის; 
ე) მოითხოვოს და შეუფერხებლად მიიღოს მის კომპეტენციას მიკუთვნებულ 

საკითხებთან დაკავშირებული ინფორმაცია; საჭიროების შემთხვევაში ცალკეულ 

საკითხთა განხილვის, დაზუსტებისა და დამუშავების მიზნით მოიწვიოს ადგილობრივი 
თვითმმართველობის ორგანოების, სახელმწიფო და კერძო დაწესებულებებისა და 
საწარმოების წარმომადგენლები, სპეციალისტები და მოსთხოვოს საჭირო ინფორმაცია; 
ვ) საჭიროების შემთხვევაში მონაწილეობა მიიღოს ხანძრების ქრობისა და სამაშველო 

ოპერაციებში საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე;  
ზ) სამსახურის კომპეტენციაში შემავალ საკითხებზე ჩაატაროს თათბირები და სხვა 
ორგანიზაციული ღონისძიებები;  
თ) განახორციელოს საქართველოს კანონმდებლობით, ამ დებულებითა და გამგებლის 
დავალებით განსაზღვრული სხვა უფლებამოსილებები. 
 

თავი III. 
სამსახურის სტრუქტურა 

 
მუხლი 6. სამსახურის სტრუქტურა და შემადგენლობა 
1. სამსახური შედგება სამსახურის უფროსისა და სტრუქტურული ქვედანაყოფების - 

განყოფილებებისგან. 
2. სამსახურის საქმიანობას წარმართავს სამსახურის უფროსი, რომლის უფლებამოსილებები და 

სამსახურებრივი ფუნქციები განისაზღვრება გამგეობის დებულებით, ამ დებულებითა და გამგებლის 
მიერ დამტკიცებული თანამდებობრივი ინსტრუქციით. 

3. სამსახურის სტრუქტურული ქვედანაყოფებია: 

ა) ადმინისტრირების განყოფილება;  
ბ) ხანძარსაწინააღმდეგო განყოფილება; 
გ) სამაშველო განყოფილება. 

4. სამსახურის განყოფილება შედგება განყოფილების უფროსისა და განყოფილების მოხელეებისგან. 
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5. განყოფილების საქმიანობას წარმართავს განყოფილების უფროსი, რომლის უფლებამოსილებები 
და სამსახურებრივი ფუნქციები განისაზღვრება გამგეობის დებულებით, ამ დებულებითა და 
გამგებლის მიერ დამტკიცებული თანამდებობრივი ინსტრუქციით. 

 
მუხლი 7. ადმინისტრირების განყოფილება 
ადმინისტრირების განყოფილება: 

ა) უზრუნველყოფს სამსახურში საქმისწარმოებას, აფორმებს და აღრიცხავს მიღებულ და 
სამსახურში შექმნილ დოკუმენტებს;  

ბ) უზრუნველყოფს ხანძრების, სამაშველო ოპერაციების, ტექნოგენური სიტუაციების, მათი 
შედეგების, ასევე პირველი რიგის (ტექნიკური) სამუშაოების აღრიცხვას, საგანგებო 
სიტუაციების ლიკვიდაციის ადგილზე არსებული ვითარების შესახებ მონაცემების შეკრებას, 
ზუსტ ანალიზსა და შეფასებას;  

გ) საქართველოს პრეზიდენტის, საქართველოს მთავრობის, საქართველოს შინაგან საქმეთა 
სამინისტროს სამართლებრივი აქტების და მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად 
უზრუნველყოფს:  

გ.ა) სამსახურის ფუნქციების და უფლებების შესრულების პროცესში ყველა საჭირო 
დოკუმენტის შექმნას, დამუშავებას და შესაბამის სტრუქტურაში დადგენილ ვადებში და 
ფორმით წარდგენას;  

გ.ბ) სახანძრო-ხანძარსაწინააღმდეგო ზედამხედველობას დაქვემდებარებული ობიექტების 
აღრიცხვას;  

გ.გ) სახელმწიფო ობიექტებზე, ხანძარსაწინააღმდეგო-პროფილაქტიკური ღონისძიებების 
ჩატარება-შემოწმებას, მათ შორის განსაკუთრებულ და სარეჟიმო ობიექტებზე:  

გ.გ.ა) საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ობიექტები;  
გ.გ.ბ) საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ობიექტები;  
გ.გ.გ) საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს 

ობიექტები;  
გ.გ.დ) საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ობიექტები.  
დ) უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სახელმწიფო 

ობიექტებზე (ეროვნულ-მეურნეობებზე) ხანძრის ქრობის ოპერატიული გეგმების, 
ოპერატიული ბარათების და გეგმის შედგენა-კონტროლს;  

ე) უზრუნველყოფს პირადი შემადგენლობის პროფესიულ მომზადებას და სწავლებას;  
ვ) აკონტროლებს ხანძრებზე და სამაშველო ოპერაციებში პირადი შემადგენლობის 

მონაწილეობის მზადყოფნას;  
ზ) რეაგირებს სახანძრო და სამაშველო საჭიროებასთან დაკავშირებით შემოსულ ყველა 

შეტყობინებაზე, კოორდინირებას უწევს და უზრუნველყოფს შესაბამისი ჯგუფის 
ოპერატიულ გასვლას შემთხვევის ადგილზე;  

თ) აკონტროლებს დაქვემდებარებულ დანაყოფში სახანძრო ტექნიკისა და ტექნიკური 
შეიარაღების ექსპლუატაციის მდგომარეობას;  

ი) აანალიზებს სამსახურის მუშაობის შედეგებს, ამზადებს წინადადებებს და ღონისძიებებს 
პირადი შემადგენლობის საბრძოლო მომზადების ამაღლებისთვის;  

კ) ახორციელებს ხანძრის ქრობაში, სამაშველო ღონისძიებებში მონაწილე ყველა 
ფორმირების ოპერატიულ მართვას; 
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ლ) ახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობით, ამ დებულებითა და ადგილობრივი 
თვითმმართველობის ორგანოთა და თანამდებობის პირთა სამართლებრივი აქტებით 
განსაზღვრულ სხვა უფლებამოსილებებს. 

 
მუხლი 8. ხანძარსაწინააღმდეგო განყოფილება 
ხანძარსაწინააღმდეგო განყოფილება: 

ა) ახორციელებს ხანძრების ქრობის ღონისძიებებს და მასში მონაწილე ყველა ფორმირების 
ოპერატიულ მართვას;  

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

გ) აკონტროლებს ხანძრის ქრობის განხორციელების წესის შესრულებასა და მეხანძრეთა 
ტაქტიკური და პროფესიული მომზადების სრულყოფას;  

დ) აანალიზებს ხანძრებზე სამსახურის მუშაობას, ამზადებს წინადადებებსა და 
ღონისძიებებს პირადი შემადგენლობის საბრძოლო მომზადების ამაღლებისათვის; 

ე) ახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობით, ამ დებულებითა და ადგილობრივი 
თვითმმართველობის ორგანოთა და თანამდებობის პირთა სამართლებრივი აქტებით 
განსაზღვრულ სხვა უფლებამოსილებებს. 

 
მუხლი 9. სამაშველო განყოფილება 
სამაშველო განყოფილება: 

ა) მიწისძვრის, წყალდიდობის, ხანძრის, ავტოსაგზაო შემთხვევის და სხვა სახის 
ფორსმაჟორულ სიტუაციებში გეგმავს და ახორციელებს სამაშველო-სამძებრო ოპერაციებს;  

ბ) საჭიროების შემთხვევაში მონაწილეობას იღებს სამაშველო ოპერაციებში საქართველოს 
მთელ ტერიტორიაზე;  

გ) ოპერატიულად რეაგირებს სამაშველო საჭიროებასთან დაკავშირებით შემოსულ ყველა 
შეტყობინებაზე; 

დ) ახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობით, ამ დებულებითა და ადგილობრივი 
თვითმმართველობის ორგანოთა და თანამდებობის პირთა სამართლებრივი აქტებით 
განსაზღვრულ სხვა უფლებამოსილებებს. 

 

 
 
 

თავი IV. 
სამსახურის მართვა 

 
მუხლი 10. სამსახურის ხელმძღვანელობა  
სამსახურის მუშაობას ხელმძღვანელობს, ორგანიზაციას და კოორდინაციას უწევს სამსახურის უფროსი, 

რომელსაც თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს გამგებელი. 
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მუხლი 11. სამსახურის უფროსი  
1. სამსახურის უფროსი:  

ა) ხელმძღვანელობს და წარმართავს სამსახურის საქმიანობას, დამოუკიდებლად იღებს 
გადაწყვეტილებებს სამსახურის კომპეტენციას მიკუთვნებულ საკითხებზე, მოქმედებს 
სამსახურის სახელით, წარმოადგენს სამსახურს სხვა ორგანოებთან და ორგანიზაციებთან 
ურთიერთობისას;  

ბ) მუნიციპალიტეტის გამგებელს წარუდგენს წინადადებებს სამსახურის სტრუქტურის, 
თანამშრომელთა კუთვნილი შვებულების გამოყენების, მივლინების, წახალისებისა ან/და 
დისციპლინური პასუხისმგებლობის თაობაზე;  

გ) მუნიციპალიტეტის გამგებელს წარუდგენს ყოველკვარტალურ ანგარიშს სამსახურის 
მიერ გაწეული საქმიანობის შესახებ;  

დ) მუნიციპალიტეტის გამგებელთან შუამდგომლობს (წარუდგენს) სამსახურში მისაღებ 
კანდიდატებს;  

ე) ხელს აწერს სამსახურში მომზადებულ დოკუმენტებს;  
ვ) აკონტროლებს დაქვემდებარებულ დანაყოფში სახანძრო ტექნიკისა და ტექნიკური 

შეიარაღების ექსპლუატაციის მდგომარეობას;  
ზ) აანალიზებს სამსახურის მუშაობის შედეგებს, ამზადებს წინადადებებს და 

ღონისძიებებს პირადი შემადგენლობის საბრძოლო მომზადების ამაღლებისთვის;  
თ) ახორციელებს ხანძრის ქრობაში, სამაშველო ღონისძიებებში მონაწილე ყველა 

ფორმირების ოპერატიულ მართვას;  
ი) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შედგენასთან დაკავშირებით შეიმუშავებს და 

მუნიციპალიტეტის გამგებელს წარუდგენს სამსახურის ბიუჯეტის პროექტს;  
კ) მიღებული საბიუჯეტო ასიგნებების ფარგლებში ვალდებულია უზრუნველყოს 

სამსახურის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის სრულყოფა და განვითარება;  
ლ) მუნიციპალიტეტის გამგებლის წინაშე შუამდგომლობს იმ სახსრების, 

მოწყობილობებისა და ინვენტარის გამოყოფაზე, რაც აუცილებელია სახანძრო-სამაშველო 
სამსახურის წინაშე მდგარი ფუნქციებისა და ამოცანების შესასრულებლად;  

მ) ორგანიზაციას უწევს მოქალაქეების წინადადებების, განცხადებების განხილვას. 
აწარმოებს მათ პირად მიღებას; 

ნ) ამოწმებს სამსახურში დაცული დოკუმენტების ასლებს და გასცემს ცნობებს მათ საფუძველზე, შესაბამისი 
მოთხოვნის შემთხვევაში; 

ო უზრუნველყოფს „სახანძრო დაცვის სამსახურების ორგანიზაციის წესდების 
დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2006 წლის 26 ოქტომბრის 
N1254 ბრძანებით განსაზღვრული ხელმძღვანელობითი ფუნქციების განხორციელებას; 

პ) სამსახურის საქმიანობის ორგანიზების მიზნით, საქართველოს კანონმდებლობით 
დადგენილი უფლებამოსილების ფარგლებში და გამგეობის დებულების საფუძველზე 
გამგებლის მხრიდან ცალკეული უფლებამოსილებების დელეგირების შემთხვევაში 
გამოსცემს ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტს - ბრძანებას; 
სამსახურის უფროსის ბრძანება ასევე გამოიცემა ისეთ საკითხებზე, რაც გამგეობის 
დებულებით და ამ დებულებით განსაზღვრული წესით სამსახურის უფროსისგან 
დამტკიცებას საჭიროებს; სამსახურის უფროსის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-
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სამართლებრივი აქტის მომზადების, გამოცემის, გაფორმებისა და აღრიცხვის წესი 
განისაზღვრება ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულებით; 

ჟ) ახორციელებს მოქმედი კანონმდებლობით, გამგეობის დებულებით და ამ დებულებით 
განსაზღვრულ სხვა უფლებამოსილებებს.  

2. სამსახურის უფროსი ანგარიშვალდებულია გამგებლის წინაშე. 
3. სამსახურის უფროსის არყოფნის შემთხვევაში, გამგებლის დავალებით, სამსახურის 
უფროსის უფლება-მოვალეობებს ასრულებს სამსახურის ერთ-ერთი განყოფილების 
უფროსი. 
 

მუხლი 12. განყოფილების უფროსი  
1. სამსახურის სტრუქტურულ ქვედანაყოფს - განყოფილებას ხელმძღვანელობს განყოფილების უფროსი, 

რომელსაც „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად თანამდებობაზე ნიშნავს და 
თანამდებობიდან ათავისუფლებს გამგებელი.  

2. განყოფილების უფროსი: 
ა) წარმართავს განყოფილების საქმიანობას; 
ბ) ახორციელებს სტრუქტურული ქვედანაყოფის საჯარო მოსამსახურეთა საქმიანობის საერთო 

ხელმძღვანელობას; 
გ) ანაწილებს დავალებებს განყოფილების მოსამსახურეებს შორის, უზრუნველყოფს სამუშაო გეგმებითა და 

სამსახურის უფროსის ცალკეული დავალებებით გათვალისწინებული ღონისძიებების განხორციელებას; 
დ) პასუხისმგებელია სტრუქტურული ქვედანაყოფისთვის დაკისრებული ამოცანებისა და ფუნქციების 

შესრულებაზე; 
ე) ამ დებულებით განსაზღვრული სტრუქტურული ქვედანაყოფის საქმიანობის ძირითადი მიმართულებების 

შესაბამისად შეიმუშავებს და სამსახურის უფროსს წარუდგენს სტრუქტურული ქვედანაყოფის მოსამსახურეთა 
ფუნქციონალურ განაწილებას და სამუშაო გეგმას;  

ვ) განსაზღვრავს სტრუქტურული ქვედანაყოფის მოსამსახურეთა თანამდებობრივ მოვალეობებს; 
ზ) სამსახურის უფროსს წარუდგენს წინადადებებს სტრუქტურული ქვედანაყოფის მოსამსახურეთა 

კუთვნილი შვებულების გამოყენების, მივლინების, წახალისებისა ან/და დისციპლინური პასუხიმგებლობის 
თაობაზე; 

თ) ორგანიზებას უწევს და აკონტროლებს სტრუქტურული ქვედანაყოფის მოსამსახურეთა მიერ დაკისრებულ 
მოვალეობათა შესრულებას; 

ი) განსაზღვრავს სტრუქტურული ქვედანაყოფის საქმიანობის ორგანიზაციისა და დაგეგმარების წესს, 
შეიმუშავებს წინადადებებს სტრუქტურული ქვედანაყოფის მუშაობის სრულყოფის საკითხებზე; 

კ) აუცილებელ პირობებს უქმნის შესაბამისი სტრუქტურული ქვედანაყოფის მოსამსახურეებს მათი 
ფუნქციონალური მოვალეობების შესრულებისთვის; 

ლ) ამზადებს და სამსახურის უფროსს წარუდგენს ანგარიშებს განყოფილების მიერ სამუშაო გეგმებით და 
ცალკეული დავალებებით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულების შესახებ; 

მ) ახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობით და ამ დებულებით განსაზღვრულ სხვა 
უფლებამოსილებებს. 

3. განყოფილების უფროსი ანგარიშვალდებულია სამსახურის უფროსის წინაშე. 
4. განყოფილების უფროსის არყოფნის შემთხვევაში გამგებლის დავალებით მის მოვალეობებს ასრულებს 

სტრუქტურული ქვედანაყოფის ერთ-ერთი მოხელე. 
  

თავი V. 
საჯარო მოსამსახურეთა უფლებები და მოვალეობები 

 
მუხლი 13. სამსახურის საჯარო მოსამსახურეთა უფლებები  
სამსახურის საჯარო მოსამსახურეებს უფლება აქვთ: 
ა) წარუდგინონ უშუალო ხელმძღვანელს წინადადადებები მათი საქმიანობის თაობაზე; 
ბ) მიიღონ მათი მუშაობისათვის აუცილებელი კონსულტაციები; 
გ) ისარგებლონ მათი მუშაობისათვის საჭირო სამართლებრივი აქტებით, საინფორმაციო და სხვა მასალებით; 
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დ) დააყენონ უშუალო ხელმძღვანელის წინაშე საკითხი მოსამსახურეთა ფუნქციონალური მოვალეობის 
შესრულებისთვის საჭირო პირობებით უზრუნველყოფის შესახებ; 

ე) ისარგებლონ საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული საჯარო მოსამსახურის სხვა უფლებით 
და გარანტიებით. 

  
მუხლი 14. სამსახურის საჯარო მოსამსახურეთა ვალდებულებები  

სამსახურის საჯარო მოსამსახურეები ვალდებულნი არიან: 
ა) შეასრულონ და დაიცვან „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით, საქართველოს 

კანონმდებლობით, „სახანძრო დაცვის სამსახურების ორგანიზაციის წესდების დამტკიცების შესახებ“ 
საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2006 წლის 26 ოქტომბრის N1254 ბრძანებით, გამგეობის დებულებით, 
ამ დებულებით, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებისა და თანამდებობის პირთა სამართლებრივი 
აქტებითა და გამგებლის დავალებით განსაზღვრული ვალდებულებანი; 

ბ) დროულად და სრულყოფილად შეასრულონ უშუალო და ზემდგომი ხელმძღვანელის დავალებები; 
გ) შესაბამისი საფუძვლის არსებობის შემთხვევაში დაიცვან საიდუმლოების რეჟიმი; 
დ) იმუშაონ საკუთარი პროფესიული მომზადების დონის ასამაღლებლად; 
ე) განუხრელად შეასრულონ დადგენილი შრომის შინაგანაწესის მოთხოვნები; 
ვ) გაუფრთხილდნენ მათ სარგებლობაში არსებულ ტექნიკას, ინვენტარსა და სხვა ქონებას. 

 

მუხლი 15. საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობაზე დანიშვნა, სამსახურებრივი 
მოვალეობები და თანამდებობრივი სარგოს განსაზღვრა 
1. სამსახურის საჯარო მოსამსახურეებს თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან 
ათავისუფლებს გამგებელი საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 

2. სამსახურის საშტატო რიცხოვნება განისაზღვრება გამგეობის საშტატო ნუსხით, 

რომელსაც გამგებლის წარდგინებით ამტკიცებს საკრებულო. 

3. მოსამსახურეთა სამსახურებრივი მოვალეობები განისაზღვრება თანამდებობრივი 
ინსტრუქციებით, რომელსაც ამტკიცებს გამგებელი. 
4. სამსახურის საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობას 
გამგებლის წარდგინებით, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი საჯარო 

მოსამსახურეთა თანამდებობების რანგირების სისტემის გათვალისწინებით, საქართველოს 
ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ შესაბამისად 

განსაზღვრავს მუნიციპალიტეტის საკრებულო. 
 

თავი VI. 
დასკვნითი დებულებანი  

 
მუხლი 16. სამსახურის დებულების დამტკიცება და ცვლილებების შეტანა  
1. სამსახურის დებულებას გამგებლის წარდგინებით ამტკიცებს საკრებულო. 
2. სამსახურის დებულებაში ცვლილება შეიძლება შეტანილ იქნეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 
3. სამსახურის რეორგანიზაცია, მისი საქმიანობის შეწყვეტა (გაუქმება) ხორციელდება მოქმედი 

კანონმდებლობით და გამგეობის დებულებით დადგენილი წესით. 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილება N25 

2014 წლის 28 ივლისი 

ქ. ხობი 

 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შიდა აუდიტისა და კონტროლის სამსახურის 
დებულების დამტკიცების შესახებ 

 
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24-ე მუხლის პირველი 

ნაწილის „გ“ ქვეპუნქტის „გ.ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: 
1. დამტკიცდეს „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შიდა აუდიტისა და კონტროლის სამსახურის 

დებულება“ თანახმად დანართისა. 
2. ეს დადგენილება ამოქმედდეს 2014 წლის 1 აგვისტოდან. 
 
 
 
 
 
 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                        ედიშერ ჯობავა 
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დანართი 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2014 წლის 28 ივლისის N25 დადგენილებისა 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შიდა აუდიტისა და კონტროლის სამსახურის დებულება 
 

თავი I.  
ზოგადი დებულებანი 

 
მუხლი 1. გამგეობის შიდა აუდიტისა და კონტროლის სამსახური  

1. ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შიდა აუდიტისა და კონტროლის სამსახური 
(შემდგომში – „სამსახური“) წარმოადგენს ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 
სტრუქტურულ ერთეულს, რომელიც უზრუნველყოფს ადგილობრივი 
თვითმმართველობის ორგანოებისა და მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული 
იურიდიული პირების საქმიანობის სრულყოფას და კანონიერებას, ფინანსების მართვის 
გაუმჯობესებას, სახსრების, სხვა მატერიალური ფასეულობების ხარჯვისა და გამოყენების 
კანონიერებას, მიზნობრიობის დაცვასა და ეფექტიანობის გაზრდას. 
2. სამსახური ფუნქციურად დამოუკიდებელია თავის საქმიანობაში, ანგარიშვალდებულია 
გამგებლის წინაშე და „სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის შესახებ“ 
საქართველოს კანონით განსაზღვრულ შემთხვევებში მოქმედებს შიდა კონტროლთან 
დაკავშირებული საკითხების განმხილველ საბჭოსთან (შემდგომში – „ჰარმონიზაციის 
ცენტრი“) კოორდინირებულად.  

3. სამსახური მოქმედებს ჰარმონიზაციის ცენტრის მიერ შემუშავებული 
მეთოდოლოგიური დოკუმენტების, მეთოდური მითითებების, სტანდარტების და სხვა 
სამართლებრივი აქტების საფუძველზე. 
4. სამსახური თანამშრომლობს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურთან. მოთხოვნის 
შემთხვევაში, აწვდის მას შესაბამის ინფორმაციას ან/და დოკუმენტაციას და მასთან 
ურთიერთობას წარმართავს შიდა კონტროლის საერთაშორისო სტანდარტების 
შესაბამისად.  

5. სამსახურს გააჩნია ბეჭედი და საკუთარი ბლანკი.  
6. სამსახურის საქმიანობა და თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება ხორციელდება 
თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიდან. 
7. სამსახურის მისამართია: ქ. ხობი, ცოტნე დადიანის  ქ. N189. 
 

მუხლი 2. სამსახურის საქმიანობის სამართლებრივი საფუძვლები 
სამსახურის საქმიანობის სამართლებრივი საფუძვლებია საქართველოს კონსტიტუცია, 
საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“, 
„საჯარო სამსახურის შესახებ“ და „სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის შესახებ“ 
საქართველოს კანონები, სხვა საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე აქტები, გამგეობის 
დებულება და ეს დებულება, ასევე, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებისა 
და თანამდებობის პირთა სამართლებრივი აქტები. 
 

თავი II.  
სამსახურის საქმიანობა 
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მუხლი 3. სამსახურის ფუნქციები  

სამსახურის ფუნქციებია:  
ა) ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების წინაშე არსებული რისკების დადგენა 
და შეფასება; 
ბ) შიდა აუდიტორული შემოწმების განხორციელება ადგილობრივი თვითმმართველობის 
ორგანოებში და მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებულ იურიდიულ პირებში;  
გ) კონტროლის განხორციელება გამგეობის სტრუქტურული ერთეულების, თანამდებობის 
პირებისა და თანამშრომელთა მიერ კანონმდებლობის მოთხოვნათა დაცვასა და 
კანონმდებლობის შესრულებაზე; 
დ) გამგეობის საქმიანობის ეკონომიურობის, ეფექტიანობისა და პროდუქტიულობის 
გაზრდის მიზნით რეკომენდაციების შემუშავება;  
ე) გამგეობაში ადამიანური, მატერიალური და სხვა რესურსების გამოყენების, მართვის 
სფეროში განხორციელებული საქმიანობისა და გადაწყვეტილებების მიზანშეწონილობის 
შესწავლა, ანალიზი და შეფასება; 
ვ) ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებსა და მუნიციპალიტეტის მიერ 

დაფუძნებულ იურიდიულ პირებში დისციპლინისა და კანონიერების დაცვის 
სამსახურებრივი კონტროლი, თანამშრომელთა მიერ მოქალაქეთა კონსტიტუციური 
უფლებებისა და კანონიერი ინტერესების შელახვის, სამსახურებრივი გადაცდომის 
ფაქტებისა და სხვა მართლსაწინააღმდეგო ქმედებათა გამოვლენა, აღნიშნულ ფაქტებთან 
დაკავშირებული განცხადებების ან საჩივრების შესწავლა და შესაბამისი რეაგირება; 
ზ) შიდა აუდიტის წლიური და სტრატეგიული გეგმის შემუშავება და საანგარიშო წლის 
დაწყებამდე, გამგებლისათვის დასამტკიცებლად წარდგენა;  
თ) დამტკიცებული წლიური და სტრატეგიული გეგმის წარდგენა საქართველოს 
ფინანსთა სამინისტროს ჰარმონიზაციის ცენტრში;  
ი) სამსახურის მიერ შემუშავებული და გაცემული რეკომენდაციების შემდგომი 
შესრულების მონიტორინგი და კონტროლი;  
კ) ფინანსური მართვისა და კონტროლის სისტემის ადეკვატურობისა და ეფექტიანობის 
შეფასება;  
ლ) ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებსა და მუნიციპალიტეტის მიერ 

დაფუძნებულ იურიდიულ პირებში ასიგნებების განაწილებისა და ხარჯვის 
კანონიერების, მიზნობრივი განკარგვის, მატერიალური ფასეულობების და სხვა 
საშუალებათა რაციონალური გამოყენების შესწავლა, ანალიზი, შეფასება და შესაძლო 

დარღვევების, ხარვეზებისა და რისკების განსაზღვრის მიზნით რეკომენდაციების 
შემუშავება; 
მ) ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების შემოწმება საქართველოს 
კანონმდებლობასთან და მოქმედ სტანდარტებთან მათი შესაბამისობის დადგენის 
მიზნით; 

ნ) მუნიციპალიტეტის საბიუჯეტო სახსრების გამოყენების, ვალდებულებების აღების, 
შესყიდვების პროცედურის განხორციელების, ხელშეკრულების გაფორმების, გადახდების 
განხორციელების შესწავლა და შეფასება; 
ო) ფინანსური მართვის და კონტროლის სისტემის თვითმმართველობის მიზნებთან 
თანხვედრისა და შესაბამისობის ანალიზი, მათი ეფექტურობის ამაღლების მიზნით 

რეკომენდაციების შემუშავება; 
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პ) მუნიციპალიტეტის აქტივების, სხვა რესურსებისა და ინფორმაციის ადეკვატურად 

დაცულობის შეფასება;  
ჟ) ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების საქმიანობის საქართველოს 
კანონმდებლობასთან შესაბამისობის შეფასება/მონიტორინგი; კანონმდებლობის 
მოთხოვნათა დაცვასა და შესრულებაზე კონტროლის განხორციელება, მოსალოდნელი 
დარღვევების ან/და ხარვეზების ანალიზი და მათი პრევენცია; გამგებლისთვის 
შესაბამისი რეკომენდაციების წარდგენა; 
რ) ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა მიერ დისციპლინისა და 
კანონიერების დაცვის კონტროლი, სამსახურებრივ გადაცდომათა და სხვა 
მართლსაწინააღმდეგო ქმედებათა ჩადენის ფაქტების გამოვლენა და სამსახურებრივი 
შემოწმების ჩატარება, ამ ფაქტებთან დაკავშირებული განცხადებების შესწავლა და 
შესაბამის სამსახურებთან ერთად მათზე რეაგირება შესაბამისი დასკვნებისა და 
რეკომენდაციების შედგენის მიზნით;  

ს) ინტერესთა შეუთავსებლობის ფაქტების გამოვლენა, ადგილობრივი 
თვითმმართველობის მოხელეთა მიერ სამსახურებრივი ეთიკის წესების შესრულებაზე 
კონტროლისა და ზედამხედველობის განხორციელება;  
ტ) შემუშავებულ და გაცემულ რეკომენდაციათა შემდგომი შესრულების მონიტორინგი 
და კონტროლი; 
 

უ) სამსახურებრივი შემოწმების შედეგად, დანაშაულის ნიშნების გამოვლენის 
შემთხვევაში, გამგებელთან შეთანხმებით, მასალების შესაბამის ორგანოში გადაგზავნა;  
ფ) ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების საქმიანობის საჯაროობისა და 
გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა, საზოგადოებრივი კონტროლის მექანიზმების 
ჩამოყალიბების ხელშეწყობა და მხარდაჭერა;  
ქ) ინფორმაციული ტექნოლოგიების ადეკვატურობისა და სისტემის უსაფრთხოების 
დაცულობის შემოწმება და შეფასება სისტემის კონფიდენციალურობის, მთლიანობის და 
ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით; 

ღ) თავისი კომპეტენციის ფარგლებში, სახელმწიფო ორგანოებთან, საზოგადოების 
წარმომადგენლებთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და მასობრივი ინფორმაციის 
საშუალებებთან თანამშრომლობა;  
ყ) გამგებლის დავალებების შესრულება; 
შ) „სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით, 

მოქმედი კანონმდებლობითა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა და 
თანამდებობის პირთა სამართლებრივი აქტებით სამსახურისთვის განსაზღვრული სხვა 
ფუნქციების განხორციელება. 
 

მუხლი 4. სამსახურის უფლებები  
სამსახური უფლებამოსილია:  
ა) გამგეობის სტრუქტურულ ერთეულებსა და მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებულ 

იურიდიულ პირებში ჩაატაროს სისტემური, შესაბამისობის, ეფექტიანობის, ფინანსური 
და ინფორმაციული ტექნოლოგიების აუდიტი, რომელთა მეშვეობით შესაძლებელი 
იქნება გაირკვეს, თუ რამდენად შეესაბამება მათი საქმიანობა დაგეგმილ მიზნებსა და 
ამოცანებს, რამდენად კანონიერად, მიზნობრივად და ეფექტიანად ხდება დაფინანსების 
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გამოყენება, რამდენად სრულყოფილად არის დანერგილი მართვის და კონტროლის 
მექანიზმები და სხვა;  
ბ) განახორციელოს გამგეობის სტრუქტურულ ქვედანაყოფებსა და მუნიციპალიტეტის 
მიერ დაფუძნებულ იურიდიულ პირებში დისციპლინის და კანონიერების დაცვის 
სამსახურებრივი კონტროლი. სამსახურებრივი შემოწმების მეშვეობით გამოავლინოს 
თანამშრომელთა მხრიდან მოქალაქეთა კონსტიტუციური უფლებების და კანონიერი 
ინტერესების შელახვის, დისციპლინური გადაცდომის ფაქტები და სხვა 
მართლსაწინააღმდეგო ქმედებები, მათი შესაძლებლობის რისკები. აღნიშნულ ფაქტებთან 
დაკავშირებით მიიღოს, განიხილოს, შეისწავლოს შემოსული წერილები, შეტყობინებები, 
განცხადებები ან სხვა სახის ინფორმაცია და მოსაზრებები. მოახდინოს შემდგომი 
კანონშესაბამისი რეაგირება და რისკების მართვა;  
გ) ადგილობრივი თვითმმართველობის მოსამსახურის მხრიდან ჩადენილი დარღვევის 
გამოვლენის შემთხვევაში გამგებლის წინაშე დააყენოს საკითხი ასეთი თანამშრომლის 
მიმართ დისციპლინური სახის ღონისძიებების გამოყენების შესახებ და გასცეს 
რეკომენდაცია მომავალში მსგავსი დარღვევების თავიდან აცილების უზრუნველყოფის 
მიზნით;  

დ) მიმდინარე შიდა აუდიტის, სამსახურებრივი შემოწმების ან საკითხის შესწავლა-
ანალიზის პროცესში გამგეობის სტრუქტურული ქვედანაყოფებისა და მუნიციპალიტეტის 
მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირისგან შეუზღუდავად მოითხოვოს საჭირო 

დოკუმენტური თუ სხვა სახის ინფორმაცია, ამასთან, გასაუბრებაზე გამოიძახოს 
ნებისმიერი  თანამშრომელი შესაბამისი ინფორმაციის ან/და ახსნა-განმარტების მიღების 
მიზნით;  

ე) განახორციელოს შიდა აუდიტთან დაკავშირებული სხვა ფუნქციები „სახელმწიფო 

შიდა ფინანსური კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნების 
შესაბამისად.  
 

მუხლი 5. სამსახურის მოვალეობები  
სამსახური ვალდებულია:  
ა) დაიცვას  წინამდებარე  დებულება,  შიდა აუდიტის სტანდარტები, შიდა 
აუდიტორთა ეთიკის კოდექსი, შიდა აუდიტის მეთოდოლოგია და შიდა აუდიტის 
მარეგულირებელი სხვა სამართლებრივი აქტები;  
ბ) შიდა აუდიტორული შემოწმების დაწყებამდე შიდა აუდიტის ობიექტს წარუდგინოს 
აუდიტორული  შემოწმების ინდივიდუალური გეგმა, გარდა იმ შემთხვევისა, თუკი 
შემოწმების ხასიათიდან და კონკრეტული საქმის მასალების თავისებურებიდან 
გამომდინარე მიზანშეწონილია შემოწმების ჩატარება შემოწმების ობიექტის წინასწარ 

ინფორმირების გარეშე;  
გ) შიდა აუდიტორული ანგარიშის პროექტი, შუალედური სახით, გაუგზავნოს შიდა 
აუდიტის ობიექტს იმ მიზნით, რომ მან წარმოადგინოს საკუთარი მოსაზრება და 
არგუმენტირებული პასუხი ანგარიშში დასმულ საკითხებთან დაკავშირებით, რაც 
აისახება საბოლოო ანგარიშში;  
დ) საბოლოო შიდა აუდიტორული ანგარიში და გაცემული რეკომენდაციების 
შესრულების გეგმა გაუგზავნოს გამგებელს;  
ე) შიდა აუდიტის წლიური ანგარიში წარუდგინოს გამგებელს, საკრებულოს და 
ჰარმონიზაციის ცენტრს მომდევნო წლის იანვრის ბოლომდე;  

294 



ვ) შიდა აუდიტორული შემოწმების პროცესში დანაშაულის ნიშნების გამოვლენის 
შემთხვევაში მასალები გადაუგზავნოს შესაბამის ორგანოს გამგებელთან შეთანხმებით;  

ზ) უზრუნველყოს შიდა აუდიტის ობიექტის სახელმწიფო, სამსახურებრივი, 
კომერციული და პირადი საიდუმლოების დაცვა საქართველოს კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით და არ გაამჟღავნოს ის ინფორმაცია, რომელიც ცნობილი გახდა 
თავისი საქმიანობის განხორციელებისას ან მასთან დაკავშირებით, გარდა იმ 
შემთხვევისა, როდესაც იგი გამომდინარეობს შიდა აუდიტორული შემოწმების მიზნიდან 
ან/და გათვალისწინებულია შესაბამისი კანონმდებლობით.  
 

თავი III. 
სამსახურის სტრუქტურა 

 
მუხლი 6. სამსახურის სტრუქტურა და შემადგენლობა 
1. სამსახური შედგება სამსახურის უფროსისა და სამსახურის საჯარო მოსამსახურეებისგან.  
2. სამსახურის საქმიანობას წარმართავს სამსახურის უფროსი, რომლის უფლებამოსილებები და 

სამსახურებრივი ფუნქციები განისაზღვრება გამგეობის დებულებით, ამ დებულებითა და გამგებლის 
მიერ დამტკიცებული თანამდებობრივი ინსტრუქციით. 

 
 

თავი IV. 
სამსახურის მართვა 

 
მუხლი 7. სამსახურის ხელმძღვანელობა  
სამსახურის მუშაობას ხელმძღვანელობს, ორგანიზაციას და კოორდინაციას უწევს სამსახურის უფროსი, 

რომელსაც თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს გამგებელი. 
 
მუხლი 8. სამსახურის უფროსი  
1. სამსახურის უფროსი:  
ა) წარმართავს სამსახურის საქმიანობას;  
ბ) უზრუნველყოფს სამსახურის დებულებით განსაზღვრული ფუნქციების განხორციელებას;  
გ) უზრუნველყოფს სამსახურებრივი მოვალეობების შესასრულებლად აუცილებელი პირობების შექმნას; 
დ) შეიმუშავებს სამსახურის საჯარო მოხელეთა თანამდებობრივ ინსტრუქციებს და მოსამსახურეთათვის 

ფუნქციონალურ მოვალეობათა განაწილებას; 
ე) ანაწილებს დავალებებს სამსახურის მოხელეებს შორის, უზრუნველყოფს სამუშაო გეგმებითა და 

გამგებლის დავალებებით გათვალისწინებული ღონისძიებების განხორციელებას;  
ვ) იბარებს და აფასებს  მოხელეების ანგარიშებს გაწეული საქმიანობის შესახებ;  
ზ) ამზადებს და გამგებელს წარუდგენს ანგარიშებს სამსახურის მიერ სამუშაო გეგმებითა და გამგებლის 

ცალკეული დავალებებით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულების შესახებ;  
თ) უზრუნველყოფს სამსახურის მოხელეთა მიერ გამგეობის შინაგანაწესისა და შრომის დისციპლინის 

დაცვას. გამგებელს წარუდგენს წინადადებებს მოხელეთა დაწინაურების, წახალისების ან მათ მიმართ 
დისციპლინური ზომების გამოყენების შესახებ; 

ი) ამოწმებს სამსახურში დაცული დოკუმენტების ასლებს და გასცემს ცნობებს მათ საფუძველზე, შესაბამისი 
მოთხოვნის შემთხვევაში; 

კ) სამსახურის საქმიანობის ორგანიზების მიზნით, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი 
უფლებამოსილების ფარგლებში და გამგეობის დებულების საფუძველზე გამგებლის მხრიდან ცალკეული 
უფლებამოსილებების დელეგირების შემთხვევაში გამოსცემს ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-
სამართლებრივ აქტს - ბრძანებას; სამსახურის უფროსის ბრძანება ასევე გამოიცემა ისეთ საკითხებზე, რაც 
გამგეობის დებულებით და ამ დებულებით განსაზღვრული წესით სამსახურის უფროსისგან დამტკიცებას 
საჭიროებს; სამსახურის უფროსის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის მომზადების, 
გამოცემის, გაფორმებისა და აღრიცხვის წესი განისაზღვრება ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულებით; 
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ლ) ახორციელებს მოქმედი კანონმდებლობით, გამგეობის დებულებითა და ამ დებულებით განსაზღვრულ 
სხვა უფლებამოსილებებს.  

2. სამსახურის უფროსი ანგარიშვალდებულია გამგებლის წინაშე. 
3. სამსახურის უფროსის არყოფნის შემთხვევაში, გამგებლის დავალებით, სამსახურის 
უფროსის უფლება-მოვალეობებს ასრულებს სამსახურის ერთ-ერთი მოხელე. 

 
 

თავი V. 
საჯარო მოსამსახურეთა უფლებები და მოვალეობები 

 
მუხლი 9. სამსახურის საჯარო მოსამსახურეთა უფლებები  
სამსახურის საჯარო მოსამსახურეებს უფლება აქვთ: 
ა) წარუდგინონ უშუალო ხელმძღვანელს წინადადებები მათი საქმიანობის თაობაზე; 
ბ) მიიღონ მათი მუშაობისათვის აუცილებელი კონსულტაციები; 
გ) ისარგებლონ მათი მუშაობისათვის საჭირო სამართლებრივი აქტებით, საინფორმაციო და სხვა მასალებით; 
დ) დააყენონ უშუალო ხელმძღვანელის წინაშე საკითხი მოსამსახურეთა ფუნქციონალური მოვალეობის 

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

და გარანტიებით. 
 
მუხლი 10. სამსახურის საჯარო მოსამსახურეთა ვალდებულებები  
სამსახურის საჯარო მოსამსახურეები ვალდებულნი არიან: 
ა) შეასრულონ და დაიცვან „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით, საქართველოს 

კანონმდებლობით, გამგეობის დებულებით, ამ დებულებით, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებისა 
და თანამდებობის პირთა სამართლებრივი აქტებითა და გამგებლის დავალებით განსაზღვრული 
ვალდებულებანი; 

ბ) დროულად და სრულყოფილად შეასრულონ უშუალო და ზემდგომი ხელმძღვანელის დავალებები; 
გ) შესაბამისი საფუძვლის არსებობის შემთხვევაში დაიცვან საიდუმლოების რეჟიმი; 
დ) იმუშაონ საკუთარი პროფესიული მომზადების დონის ასამაღლებლად; 
ე) განუხრელად შეასრულონ დადგენილი შრომის შინაგანაწესის მოთხოვნები; 
ვ) გაუფრთხილდნენ მათ სარგებლობაში არსებულ ტექნიკას, ინვენტარსა და სხვა ქონებას. 

 

მუხლი 11. საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობაზე დანიშვნა, სამსახურებრივი 
მოვალეობები და თანამდებობრივი სარგოს განსაზღვრა 
1. სამსახურის საჯარო მოსამსახურეებს თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან 
ათავისუფლებს გამგებელი საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 

2. სამსახურის საშტატო რიცხოვნება განისაზღვრება გამგეობის საშტატო ნუსხით, 

რომელსაც გამგებლის წარდგინებით ამტკიცებს საკრებულო. 

3. მოსამსახურეთა სამსახურებრივი მოვალეობები განისაზღვრება თანამდებობრივი 
ინსტრუქციებით, რომელსაც ამტკიცებს გამგებელი. 
4. სამსახურის საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობას 
გამგებლის წარდგინებით, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი საჯარო 

მოსამსახურეთა თანამდებობების რანგირების სისტემის გათვალისწინებით, საქართველოს 
ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ შესაბამისად 

განსაზღვრავს მუნიციპალიტეტის საკრებულო. 
 

თავი VI. 
დასკვნითი დებულებანი  

 
296 



მუხლი 12. სამსახურის დებულების დამტკიცება და ცვლილებების შეტანა  
1. სამსახურის დებულებას გამგებლის წარდგინებით ამტკიცებს საკრებულო. 
2. სამსახურის დებულებაში ცვლილება შეიძლება შეტანილ იქნეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 
3. სამსახურის რეორგანიზაცია, მისი საქმიანობის შეწყვეტა (გაუქმება) ხორციელდება მოქმედი 

კანონმდებლობით და გამგეობის დებულებით დადგენილი წესით. 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილება N26 

2014 წლის 28 ივლისი 

ქ. ხობი 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებად დაყოფის შესახებ 
 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მე-
4 მუხლის მე-3 და მე-4 ნაწილებისა და 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტის 
„ა.ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: 

1. ხობის მუნიციპალიტეტი დაიყოს 22 ადმინისტრაციულ ერთეულად. 

2. ხობის მუნიციპალიტეტში შექმნილი ადმინისტრაციული ერთეულები თავის 
საზღვრებში მოიცავს ამ დადგენილების მე-3 პუნქტით შესაბამისი ადმინისტრაციული 
ერთეულისთვის მიკუთვნებულ დასახლებებს. 

3. ხობის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულებია: 
ა) ხობის ადმინისტრაციული ერთეული (ქალაქი ხობი); 
ბ) ახალი ხიბულის ადმინისტრაციული ერთეული (სოფლები: ახალი ხიბულა, გაშფერდი, ზუბი); 
გ) ახალსოფლის ადმინისტრაციული ერთეული (სოფლები: ახალსოფელი, განთიადი, გაღმა პირველი ხორგა); 
დ) ბიის ადმინისტრაციული ერთეული  (სოფლები: ბია, ბია-საშონიო, ზემო ბია); 
ე) გურიფულის ადმინისტრაციული ერთეული (სოფლები: პირველი გურიფული, მეორე გურიფული); 
ვ) ზემო ქვალონის ადმინისტრაციული ერთეული (სოფლები: ზემო ქვალონი, საალანიო-საფაჩულიო, 

სახოჭოლავო); 
ზ) თორსა-დღვაბის ადმინისტრაციული ერთეული (სოფლები: თორსა, დღვაბა, საბუკიო); 
თ) ნოჯიხევის ადმინისტრაციული ერთეული (სოფლები: ნოჯიხევი, დასახლება, ზენი, კუთხენოჯიხევი, 

ნაფოშტუ); 
ი) პატარა ფოთის ადმინისტრაციული ერთეული (სოფელი პატარა ფოთი); 
კ) პირველი მაისის ადმინისტრაციული ერთეული (სოფლები: ბულიწყუ, საკვიკვინიო, ჭიხუ); 
ლ) პირველი ხორგის ადმინისტრაციული ერთეული (სოფელი გამოღმა პირველი ხორგა); 
მ) საგვიჩიოს ადმინისტრაციული ერთეული (სოფელი საგვიჩიო); 
ნ) საჯიჯაოს ადმინისტრაციული ერთეული (სოფლები: ზენი, გაღმა საჯიჯაო, ზუბი, ჯაპიშაქარი); 
ო) ქარიატის ადმინისტრაციული ერთეული (სოფლები: გაღმა ქარიატა, გამოღმა ქარიატა); 
პ) ქვემო ქვალონის ადმინისტრაციული ერთეული (სოფლები: გიმოზგონჯილი, ბულიში, გვიმარონი, 

დურღენა, ჭითაუშქური); 
ჟ)  ყულევის ადმინისტრაციული ერთეული (სოფელი ყულევი); 
რ)  შავღელეს ადმინისტრაციული ერთეული (სოფელი შავღელე); 
ს) შუა ხორგის ადმინისტრაციული ერთეული (სოფლები: გამოღმა შუა ხორგა, გაღმა შუა ხორგა, ყორათი); 
ტ) ძველი ხიბულის ადმინისტრაციული ერთეული (სოფელი ძველი ხიბულა). 
უ) ჭალადიდის ადმინისტრაციული ერთეული (სოფლები: საბაჟო, საქორქიო, საღვამიჩავო, საჭოჭუო); 
ფ) ხამისკურის ადმინისტრაციული ერთეული (სოფლები: ხამისკური, საკუკავო, საქირიო); 
ქ) ხეთის ადმინისტრაციული ერთეული (სოფლები: ხეთა, ლარჩვა, ნოჩხონი, ოხვამეკარი, წინაგოლა). 
4. დადგენილება ძალაში შევიდეს 2014 წლის 1 აგვისტოს. 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
დადგენილება N27 

2014 წლის 28 ივლისი 
ქ. ხობი 

 
 

„ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ფორმისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის 
დამტკიცების შესახებ “ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 10 მაისის N41 

დადგენილებაში  ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 
 
 
 
 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 165-ე 
მუხლის მე-4 ნაწილისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 
მუხლის შესაბამისად, ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: 

1. „ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ფორმისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების 
წესის დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 10 მაისის 
N41 დადგენილებაში   („საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე“, ვებგვერდი, 110517015, 
20.05.2011 წ. სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი: 010250020.35.106.016034) შეტანილ იქნეს 
ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული წესის: 

ა) მე-2 მუხლის მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 
„2. პოლიგრაფიული საწარმოს მიერ სტამბური წესით დაბეჭდილი ადმინისტრაციული 

სამართალდარღვევის ოქმის ფორმების ჩაბარების უფლება აქვს ხობის მუნიციპალიტეტის 
გამგეობის ინფრასტრუქტურის, ურბანული განვითარებისა და არქიტექტურის სამსახურის 
უფროსს.“. 

ბ) მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 
„მუხლი 3 
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურის, ურბანული განვითარებისა და 

არქიტექტურის სამსახურის უფლებამოსილი პირი, კანონის მოთხოვნის შესაბამისად, 
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმს შემოსავლის და გასავლის ჟურნალში 
სათანადო აღნიშვნისა და ხელმოწერის შემდეგ წარუდგენს შესაბამის უწყებას.“. 

გ) დადგენილებით დამტკიცებულ წესს დაემატოს მე-6 მუხლი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი 
რეადაქციით: 

„მუხლი 6 
1. „ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ფორმისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების 

წესის დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 10 მაისის 
N41 დადგენილებით დამტკიცებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი 
ინარჩუნებს იურიდიულ ძალას ამ დადგენილებით განხორციელებული ცვლილების 
შესაბამისი ახალი სამართალდარღვევის ოქმების საქართველოს კანონმდებლობით 
დადგენილი წესით დამზადებამდე. 
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2. დაევალოს ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობას, ამ დადგენილებით განხორციელებული 
ცვლილების შესაბამისი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ნიმუშის 
მომზადება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით და საკრებულოში 
დასამტკიცებლად წარმოდგენა.“ 

2. დადგენილება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე. 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
დადგენილება N28 

2014 წლის 28 ივლისი 
ქ. ხობი 

 
„მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული 

ობიექტების მშენებლობის) სანებართვო მოწმობის ფორმის, მათი გამოყენებისა და აღრიცხვა-
ანგარიშგების წესის, გამოსაყენებლად უვარგისი სანებართვო მოწმობის ფორმების ჩამოწერის 

აქტის ფორმისა და სანებართვო მოწმობის აღრიცხვის ჟურნალის ფორმის დამტკიცების 
თაობაზე“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 25 მაისის N18 დადგენილებაში  

 ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 165-ე 

მუხლის მე-4 ნაწილისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 
მუხლის შესაბამისად, ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: 

1. „მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული 
ობიექტების მშენებლობის) სანებართვო მოწმობის ფორმის, მათი გამოყენებისა და აღრიცხვა-
ანგარიშგების წესის, გამოსაყენებლად უვარგისი სანებართვო მოწმობის ფორმების ჩამოწერის 
აქტის ფორმისა და სანებართვო მოწმობის აღრიცხვის ჟურნალის ფორმის დამტკიცების 
თაობაზე“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 25 მაისის N18 დადგენილებაში   
(„საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე“, ვებგვერდი, 6.06.2012 წ. სახელმწიფო 
სარეგისტრაციო კოდი: 330130000.35.106.016067) შეტანილ იქნეს და ცვლილება და 
დადგენილებით დამტკიცებული წესის: 

ა) მე-4 მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 
„1. სანებართვო მოწმობის ფორმების შევსებას სამსახური აწარმოებს სანებართვო მოწმობის 

შევსებაზე პასუხისმგებელი პირის მეშვეობით, მშენებლობის ნებართვის გაცემის შესახებ 
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მიერ გამოცემული ინდივიდუალური 
ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის - ბრძანების საფუძველზე.“. 

ბ)  მე-5 მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 
„1.  სანებართვო მოწმობას გასცემს სამსახური, მშენებლობის ნებართვის გაცემის შესახებ 

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მიერ გამოცემული ინდივიდუალური 
ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის - ბრძანების საფუძველზე შევსებულ სანებართვო 
მოწმობაზე პასუხისმგებელი პირის ხელმოწერისა და სანებართვო მოწმობის ფორმების 
აღრიცხვის ჟურნალში სათანადო მონაცემების შეტანის შემდგომ.“. 

ბ) დადგენილებით დამტკიცებულ წესს დაემატოს მე-9 მუხლი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი 
რეადაქციით: 

„მუხლი 9. გარდამავალი დებულებები 
1. „მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული 

ობიექტების მშენებლობის) სანებართვო მოწმობის ფორმის, მათი გამოყენებისა და აღრიცხვა-
ანგარიშგების წესის, გამოსაყენებლად უვარგისი სანებართვო მოწმობის ფორმების ჩამოწერის 
აქტის ფორმისა და სანებართვო მოწმობის აღრიცხვის ჟურნალის ფორმის დამტკიცების 
თაობაზე“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 25 მაისის N18 დადგენილებით 
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დამტკიცებული მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან 
ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) სანებართვო მოწმობა ინარჩუნებს იურიდიულ 
ძალას ამ დადგენილებით განხორციელებული ცვლილების შესაბამისად საქართველოს 
კანონმდებლობით დადგენილი წესით ახლის დამზადებამდე. 

2. დაევალოს ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობას, ამ დადგენილებით განხორციელებული 
ცვლილების შესაბამისი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის 
რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) სანებართვო მოწმობის ახალი 
ფორმის ნიმუშის მომზადება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით და 
საკრებულოში დასამტკიცებლად წარმოდგენა.“ 

2. დადგენილება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე. 
 
 
 

საკრებულოს თვმჯდომარე                           ედიშერ ჯობავა 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
დადგენილება N29 

2014 წლის 8 აგვისტო 
ქ. ხობი 

 

ხობის საპატიო მოქალაქეობის მინიჭების წესის დამტკიცების შესახებ 
 
 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24-ე 
მუხლის პირველი პუნქტის „ა.დ“ ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ 
საქართველოს კანონის თანახმად, ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: 

1. დამტკიცდეს ხობის საპატიო მოქალაქის წოდების მინიჭების წესი თანახმად დანართისა. 
2. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ხობის საპატიო მოქალაქეობის შემოღებისა და 

„ხობის საპატიო მოქალაქის წოდების შესახებ“ დებულების დამტკიცების თაობაზე“ ხობის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2008 წლის 30 აპრილის N97 დადგენილება. 

3. დადგენილება ძალაში შევიდეს მიღებისთანავე. 
 
 
 
 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                           ედიშერ ჯობავა 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

დანართი 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
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2014 წლის 8 აგვისტოს N29 დადგენილების  
 
 

ხობის საპატიო მოქალაქეობის მინიჭების წესი 
 

მუხლი 1.  
ეს წესი განსაზღვრავს ხობის საპატიო მოქალაქეობის მინიჭების სამართლებრივ 

საფუძვლებს და მისი განხილვის წესს. 
 
მუხლი 2. 
ხობის საპატიო მოქალაქეობა შეიძლება მიენიჭოს სრულწლოვან პირს, როგორც 

საქართველოს, ასევე უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს.  
 
მუხლი 3.  
საქართველოს მოქალაქეს ხობის საპატიო მოქალაქეობა შეიძლება მიენიჭოს ხობის 

მუნიციპალიტეტის წინაშე გაწეული დამსახურებისთვის, ქვეყნის აღმშენებლობის საქმეში 
შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისა და მაღალი პროფესიული ოსტატობისთვის. 

 
მუხლი 4. 
უცხო სახელმწიფოს მოქალაქეს ხობის საპატიო მოქალაქეობა შეიძლება მიენიჭოს 

განსაკუთრებული დამსახურებისთვის საქართველოსა და ხობის წინაშე, ან ხობთან 
მეგობრული კავშირების განმტკიცებაში შეტანილი მნიშვნელოვანი წვლილისთვის. 

 
მუხლი 5. 
ხობის საპატიო მოქალაქეობის მინიჭების თაობაზე მოტივირებული შუამდგომლობის 

აღძვრის უფლება აქვს ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრს, მუნიციპალიტეტის 
გამგებელს, სახელმწიფო და საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს და საინიციატივო ჯგუფს. 

 
მუხლი 6. 
შუამდგომლობას თან უნდა ერთვოდეს საპატიო მოქალაქეობაზე წარდგენილი პირის 

პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი, 2 ფოტოსურათი და ბიოგრაფია. 
 
მუხლი 7. 
საპატიო მოქალაქეობის მინიჭების თაობაზე წარმოდგენილ დოკუმენტაციას ბიუროზე 

განსახილველად ამზადებს საკრებულოს სოციალურ საკითხთა კომისია.  
 
მუხლი 8. 
ბიურო განიხილავს წარმოდგენილ დოკუმენტაციას და იღებს რეკომენდაციას ხობის 

საპატიო მოქალაქეობის მინიჭების მიზანშეწონილობის თაობაზე. ბიუროს მიერ მიღებული 
რეკომენდაცია წარედგინება მუნიციპალიტეტის გამგებელს, რომლის საფუძველზეც 
გამგებელი გამოსცემს შესაბამის სამართლებრივ აქტს საპატიო მოქალაქეობის მინიჭების 
თაობაზე. 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
დადგენილება N30 

2014 წლის 8 აგვისტო 
ქ. ხობი 

ცოტნე დადიანის სახელობის ჯილდოს შემოღებისა და მინიჭების  
დებულების დამტკიცების თაობაზე 

 
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის’’ 24-ე 

მუხლის პირველი პუნქტის ა.დ ქვეპუნქტის, 54-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ე.ზ“ 
ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ’’ საქართველოს კანონის’’ შესაბამისად, ხობის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულომ ადგენს: 

1. დამტკიცდეს ცოტნე დადიანის სახელობის ჯილდოს შემოღებისა და მინიჭების 
დებულება თანახმად N1 დანართის. 

2.  დამტკიცდეს ცოტნე დადიანის სახელობის ჯილდოს მფლობელებზე გადასაცემი 
მოწმობის ნიმუშები თანახმად N2 და N3 დანართებისა. 

3. დადგენილება ძალაში შევიდეს მიღებისთანავე. 
 
 
 

                          საკრებულოს თავმჯდომარე                                         ედიშერ ჯობავა 
 
 
                                                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 დანართი 1 
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                        ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
2014 წლის 8 აგვისტოს N30 დადგენილებისა 

 
ცოტნე დადიანის სახელობის ჯილდოს შემოღებისა და მინიჭების დებულება 

 
 

მუხლი 1. რეგულირების სფერო 
წინამდებარე დებულება განსაზღვრავს ხობის მუნიციპალიტეტში ცოტნე დადიანის 

სახელობის ჯილდოს სუბიექტს, კრიტერიუმებს, სახეს, მინიჭებისა და გადაცემის წესს. 
 

    მუხლი 2. ცოტნე დადიანის სახელობის ჯილდოს სუბიექტი 
 ცოტნე დადიანის სახელობის ჯილდო გადაეცემა ფიზიკურ პირს, რომელიც ჯილდოს 

გადაცემის თარიღამდე სულ მცირე 30 (ოცდაათი) დღით ადრე რეგისტრირებულია ხობის 
მუნიციპალიტეტში, რაც დასტურდება სარეგისტრაციო სამსახურის მიერ გაცემული 
პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტით. 

 

     მუხლი 3.  ცოტნე დადიანის სახელობის ჯილდოს გადაცემის კრიტერიუმები 
ცოტნე დადიანის სახელობის ჯილდო გადაეცემა პირს კულტურის, განათლების, სპორტის, 

ხელოვნების, ჯანმრთელობის დაცვისა და მეცნიერების სფეროში მიღწეული 
განსაკუთრებული წარმატებისათვის, ქვეყნისა და მუნიციპალიტეტის წინაშე გაწეული 
დამსახურებული საზოგადო მოღვაწეობისათვის. 

 

     მუხლი 4. ცოტნე დადიანის სახელობის ჯილდოს სახე 
1. ცოტნე დადიანის სახელობის ჯილდო არის ფულადი თანხა და გამოიხატება 2 (ორი) ხარისხში: 
ა)  ცოტნე დადიანის სახელობის  პირველი ხარისხის ჯილდო - 500 (ხუთასი) ლარის 

ოდენობით, რომელიც გადაეცემა ამ ჯილდოს მფლობელს; 
ბ) ცოტნე დადიანის სახელობის მეორე ხარისხის ჯილდო - 300 (სამასი) ლარის ოდენობით, 

რომელიც გადაეცემა ამ ჯილდოს მფლობელს. 
2. ამავე დროს ამ პირებს ენიჭებათ ტიტული - „ცოტნე დადიანის სახელობის პირველი ხარისხის 

ჯილდოს მფლობელ“’ და „ცოტნე დადიანის სახელობის მეორე ხარისხის ჯილდოს მფლობელი“ და 
გადაეცემათ ამ ტიტულის დამადასტურებელი შესაბამისი მოწმობები. 

 

მუხლი  5. ცოტნე დადიანის სახელობის ჯილდოს მფლობელის გამოსავლენი და 
სარეკომენდაციო კომისია 

1. ცოტნე დადიანის სახელობის ჯილდოს მფლობელის გამოსავლენად ხობის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს  შესაბამისი აქტით იქმნება „ცოტნე დადიანის სახელობის ჯილდოს მფლობელის 
გამოსავლენი და სარეკომენდაციო კომისია’’ (შემდგომში - კომისია), რომლის შემადგენლობაში 
შედიან ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 4 (ოთხი) წევრი და ხობის მუნიციპალიტეტის 
გამგეობის 4 (ოთხი) წარმომადგენელი. 

2. კომისიის წევრთა კანდიდატურებს საკრებულოს წარუდგენს: ხობის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს თავმჯდომარე - 4 (ოთხი) კანდიდატს და ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებელი - 4 
(ოთხი) კანდიდატს.  

3. კომისიის შემადგენლობაში არ შეიძლება შედიოდეს ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებელი. 
4. კომისია საკუთარი შემადგენლობიდან ირჩევს კომისიის თავმჯდომარეს და კომისიის მდივანს. 
5. კომისია უფლებამოსილია მიიღოს წინამდებარე დებულების მე-6 მუხლის მე-5 პუნქტით 

გათვალისწინებული გადაწყვეტილება, თუ სხდომას ესწრება კომისიის სიითი შემადგენლობის სამი 
მეოთხედი. 

6. კომისია გადაწყვეტილებას იღებს ღია კენჭისყრით, გადაწყვეტილება მიღებულად ჩაითვლება 
თუ მას მხარი დაუჭირა  კომისიის სიითი შემადგენლობის სამმა მეოთხედმა. 
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7. კომისიას თავმჯდომარეობს კომისიის თავმჯდომარე, ხოლო მისი არყოფნის შემთხვევაში 
კომისიის უხუცესი წევრი. 

8. კომისიის სხდომის მიმდინარეობის შესახებ კომისიის სხდომის მდივანი ადგენს ოქმს, 
რომელიც დაერთვის კომისიის გადაწყვეტილებას. 

9. კომისიის გადაწყვეტილებას და სარეკომენდაციო წერილს ხელს აწერს კენჭისყრაში მონაწილე 
კომისიის ყველა ის წევრი, რომელმაც მხარი დაუჭირა ამ გადაწყვეტილებას. 

10. კომისია იქმნება ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს უფლებამოსილების ვადით. 
11. კომისიის სამუშაო და საორგანიზაციო უზრუნველყოფას ახორციელებს ხობის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობა.  
12. კომისიის ადგილსამყოფელია ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული 

შენობა. 
 

მუხლი 6. ცოტნე დადიანის სახელობის ჯილდოს გადაცემის წესი 
1. ცოტნე დადიანის სახელობის ჯილდოს გადაცემა ხდება წელიწადში ერთჯერ და გადაეცემა 

მხოლოდ ორ სხვადასხვა ფიზიკურ პირს, შესაბამისად პირველი ხარისხის ჯილდო და მეორე 
ხარისხის ჯილდო. ჯილდოს გადაცემის თარიღია წმინდა ცოტნე აღმსარებლის ხსენების დღე, ყოველი 
წლის 12 აგვისტო. 

2. ცოტნე დადიანის სახელობის ჯილდო პირს შეიძლება გადაეცეს მხოლოდ ერთჯერ. 
3. ჯილდოზე კანდიდატთა წარდგენის უფლება აქვს ხობის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ 

სრულწლოვან ქმედუნარიან ფიზიკურ პირს, ასეთ პირთა ჯგუფს, ასევე კერძო და საჯარო სამართლის 
იურიდიულ პირს, რომლებიც საქმიანობას ახორციელებენ ხობის მუნიციპალიტეტში. 

4. კომისიაში კანდიდატებზე განაცხადები შეიტანება ყოველი წლის 14 აგვისტოდან მომდევნო 
წლის 10 აგვისტოს ჩათვლით. განაცხადს ყოველი პერსონალური კანდიდატის შესახებ უნდა ახლდეს 
წინამდებარე დებულების მე-3 მუხლით დადგენილი კრიტერიუმის (კრიტერიუმების) 
დამადასტურებელი მასალა და დასაბუთებული განაცხადი. 

5. კომისია განაცხადის შეტანის ვადის დასრულებიდან მომდევნო დღეს, საკუთარ სხდომაზე 
იხილავს თითოეული კანდიდატის შესახებ წარმოდგენილ დოკუმენტალურ მასალას და ინფორმაციას 
და წინამდებარე დებულების მე-3 მუხლით დადგენილი კრიტერიუმის (კრიტერიუმების) 
გათვალისწინებით საკუთარი გადაწყვეტილებით ავლენს „ცოტნე დადიანის სახელობის პირველი 
ხარისხის ჯილდოს მფლობელის“ და „ცოტნე დადიანის სახელობის მეორე ხარისხის ჯილდოს 
მფლობელის“ სარეკომენდაციო პირს, რის შემდეგადაც იმავე დღეს, გამოვლენილი პირის (პირების) 
მიმართ ჯილდოს მინიჭების თაობაზე შესაბამისი აქტის გამოსაცემად, გადაწყვეტილებას და 
სარეკომენდაციო წერილს წარუდგენს ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებელს. 

6. იმ შემთხვევაში, თუ კომისია ხმების საკმარისი რაოდენობით ვერ გამოავლენს 
სარეკომენდაციო პირს (პირებს), თითოეული კანდიდატის (კანდიდატების) მიმართ კენჭისყრის 
შედეგებს, სარეკომენდაციო წერილისა და გადაწყვეტილების გარეშე გადასცემს ხობის 
მუნიციპალიტეტის გამგებელს. 

7. ცოტნე დადიანის სახელობის პირველი ხარისხის ჯილდოს და ცოტნე დადიანის სახელობის 
მეორე ხარისხის ჯილდოს მინიჭების თაობაზე შესაბამის აქტს გამოსცემს ხობის მუნიციპალიტეტის 
გამგებელი. 

8. ჯილდოს გადაცემა ხდება საზეიმო ვითარებაში.  
9. ჯილდოსთან დაკავშირებული შესაბამისი თანხა ანაზღაურდება ხობის მუნიციპალიტეტის 

ადგილობრივი ბიუჯეტიდან. 
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დანართი 2 
                        ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2014 წლის 8 აგვისტოს N30 დადგენილებისა 
 

 
 
 
 
 

 

 
eZleva ------------------------------------- 

cotne dadianis saxelobis pirveli xarisxis jildos mflobels 

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

 

N ---- 
„----“   --------- 

-------------------------- 
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებელი 

 
ხობის მუნიციპალიტეტის 
გამგებლის ---- წლის ----- N-- 
ბრძანება 
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დანართი 3 
                        ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2014 წლის 8 აგვისტოს N30 დადგენილებისა 
 
 
 
 

 

 
 

 
eZleva ------------------------------------- 

cotne dadianis saxelobis meore xarisxis jildos mflobels 
 

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

 
N ---- 
„----“   --------- 

-------------------------- 
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებელი 

 
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ---- 
წლის ----- N-- ბრძანება 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
დადგენილება N31 

2014 წლის 22 აგვისტო 
ქ. ხობი 

„ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ხობის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 28 ივლისის N15 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ და  
„სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ“ და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს 
კანონების შესაბამისად, ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: 

1. „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ხობის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 28 ივლისის N15 დადგენილებაში („საქართველოს 
საკანონმდებლო მაცნე“ (ვებგვერდი - www.matsne.gov.ge), 04.08.2014 წ., სახელმწიფო 
სარეგისტრაციო კოდი: 010260020.35.106.016114) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით 
დამტკიცებული დებულების: 

ა) მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 
„მუხლი 2. გამგეობის სამართლებრივი სტატუსი 
1. გამგეობა არის მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანოს - გამგებლისადმი 

დაქვემდებარებული დაწესებულება, რომელიც უზრუნველყოფს გამგებლის უფლებამოსილების 
განხორციელებას. 

2. გამგეობას ხელმძღვანელობს გამგებელი. 
3. გამგეობა შედგება სტრუქტურული ერთეულებისგან - გამგეობის სამსახურებისგან 

(შემდგომში - „გამგეობის სამსახური“), რომლებიც შესაბამისი დებულებებით განსაზღვრული 
უფლებამოსილების ფარგლებში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და 
გამგებლის დავალებების შესრულებას.“; 

ბ) მე-8 მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის „ა.ბ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი 
რედაქციით: 

„ა.ბ) საკრებულოს დასამტკიცებლად წარუდგენს გამგეობის დებულებას და საშტატო ნუსხას, 
აგრეთვე გამგეობის სტრუქტურული ერთეულების დებულებებს;“; 

გ) მე-8 მუხლის პირველი პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტის „გ.ვ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი 
რედაქციით: 

„გ.ვ) საკრებულოს დასამტკიცებლად წარუდგენს მუნიციპალიტეტის მიერ წლის განმავლობაში 
განსახორციელებელი შესყიდვების გეგმას; ახორციელებს შესყიდვებს საქართველოს 
კანონმდებლობით დადგენილი წესით;“; 

დ) მე-12 მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 
„1. გამგეობის სამსახური შესაბამისი დებულებით განსაზღვრული უფლებამოსილების 

ფარგლებში უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და გამგებლის დავალებების 
შესრულებას, ამზადებს გამგებლის და მისი დავალებით - საკრებულოს გადაწყვეტილებების 
პროექტებს.“; 

ე) 45-ე მუხლის მე-2 და მე-3 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 
„2. ამ დებულების ამოქმედებამდე ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანოების 

სამსახურებრივ სარგებლობაში არსებული ხობის მუნიციპალიტეტის რწმუნებულების ბეჭდები 
ინარჩუნებენ იურიდიულ ძალას 2014 წლის 15 სექტემბრის ჩათვლით და მათი გამოყენება ამ 
დებულებით დადგენილი წესით და შემთხვევებში გაგრძელდეს შესაბამის ადმინისტრაციულ 
ერთეულში დანიშნული გამგებლის წარმომადგენლის მიერ, ამ პუნქტში მითითებულ ვადამდე. 
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3. ამ დებულების ამოქმედებამდე მოქმედი ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკისა 
და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის სარგებლობაში არსებული სამსახურებრივი 
ბეჭედი ინარჩუნებს იურიდიულ ძალას 2014 წლის 15 სექტემბრის ჩათვლით და ამ ვადამდე მისი 
გამოყენების უფლება გადაეცეს ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურის, 
ურბანული განვითარებისა და არქიტექტურის სამსახურს, სამსახურის დებულებით, 
„ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ფორმისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის 
დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 10 მაისის N41 
დადგენილებით და „მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან 
ბირთვული ობიექტების მშენებლობის) სანებართვო მოწმობის ფორმის, მათი გამოყენებისა და 
აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის, გამოსაყენებლად უვარგისი სანებართვო მოწმობის ფორმების 
ჩამოწერის აქტის ფორმისა და სანებართვო მოწმობის აღრიცხვის ჟურნალის ფორმის დამტკიცების 
თაობაზე“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 25 მაისის N18 დადგენილებით 
განსაზღვრული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად.“; 

ვ) 45-ე მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-6 პუნქტი: 
„6. ამ დებულების მე-6 მუხლის მე-3 პუნქტი არ ვრცელდება ხობის მუნიციპალიტეტის 

გამგეობის სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახურის უფროსზე.“; 
ზ) 46-ე მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 
„1. ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის რეორგანიზაციის ვადად განისაზღვროს ამ 

დადგენილების ამოქმედებიდან 2015 წლის 10 იანვრამდე პერიოდი: 
ა)  2014 წლის 31 ოქტომბრამდე - გამგეობის სტრუქტურის და საჯარო მოსამსახურეთა საშტატო 

რაოდენობის „საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 
156-ე მუხლით დადგენილ მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით; 

ბ) 2015 წლის 10 იანვრამდე - „სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს კანონის 56-ე 
მუხლით დადგენილი მოთხოვნებით განპირობებული ცვლილებების განსახორციელებლად.“; 

თ) 46-ე მუხლის მე-3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 
„3. ამ დებულებით განსაზღვრული ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ახალშექმნილი 

სამსახურები და ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის წარმომადგენლები მუნიციპალიტეტის 
ადმინისტრაციულ ერთეულებში 2014 წლის 15 სექტემბრამდე უზრუნველყოფილნი იქნენ 
შესაბამისი სამსახურებრივი ბეჭდებით.“. 

2. დადგენილება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე. 
 
 
 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                          ედიშერ ჯობავა 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
დადგენილება N32 

2014 წლის 22 აგვისტო 
ქ. ხობი 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და გამგეობის თანამდებობის პირთა და საკრებულოს 
აპარატის და გამგეობის მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების  

განსაზღვრის შესახებ 
 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24-ე 
მუხლის პირველი ნაწილის „დ“ ქვეპუნქტის „დ.ე“ ქვეპუნქტისა და 53-ე მუხლის მე-2 ნაწილის, 
„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-9 მუხლის მე-4 პუნქტის, „ნორმატიული 
აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის პირველი პუნტის, 24-ე მუხლის და 25-ე 
მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტისა და „საჯარო სამსახურის თანამდებობათა რეესტრის 
შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2001 წლის 21 ივლისის N286 ბრძანებულების შესაბამისად, 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: 

1. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და გამგეობის თანამდებობის პირთა და 
საკრებულოს აპარატის და გამგეობის მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობები 
თანახმად დანართისა. 

2. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი 
თვითმმართველობის მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთების განსაზღვრის 
შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 2 ნოემბრის N26 დადგენილება. 

3. დადგენილება ძალაში შევიდეს მიღებისთანავე და მისი მოქმედება გავრცელდეს 2014 წლის 1 
აგვისტოდან წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე. 
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დანართი 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2014 წლის 22 აგვისტოს N32 დადგენილებისა 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და გამგეობის თანამდებობის პირთა და საკრებულოს 
აპარატის და გამგეობის მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობები 

N თანამდებობათა დასახელება 
თანამდებობრივი 
სარგოს ოდენობა 

(ლარი) 
1. გამგებელი 2650 
2. საკრებულოს თავმჯდომარე 2650 
3. საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე 1700 
4. გამგებლის პირველი მოადგილე 1400 
5. გამგებლის მოადგილე 1300 
6. საკრებულოს კომისიის თავმჯდომარე 1350 
7. საკრებულოს ფრაქციის თავმჯდომარე 1350 
8. გამგეობის სამსახურის უფროსი 1000 
9. საკრებულოს აპარატის უფროსი 1000 
10. გამგეობის სამსახურის განყოფილების უფროსი 810 
11. საკრებულოს აპარატის განყოფილების უფროსი 790 
12. გამგებლის თანაშემწე 790 
13. საკრებულოს თავმჯდომარის თანაშემწე 790 

14. 
გამგებლის წარმომადგენელი მუნიციპალიტეტის 
ადმინისტრაციულ ერთეულში 

790 

15. მთავარი სპეციალისტი 560 
16. წამყვანი სპეციალისტი 530 
17. უფროსი სპეციალისტი 500 
18. სპეციალისტი 470 
19. დამხმარე მოსამსახურე (მძღოლი) 530 
20. სხვა დამხმარე მოსამსახურე 470 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილება N33 

2014 წლის 29 სექტემბერი 

ქ. ხობი 

„ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“  
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 30 დეკემბრის N21 დადგენილებაში  

ცვლილების შეტანის თაობაზე  
 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მე-16 
მუხლის მეორე პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 
საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“, საქართველოს კანონის 
,,საქართველოს 2014 სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“, საქართველოს კანონის „ნორმატიული 
აქტების შესახებ“ შესაბამისად, ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: 

3. „ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების 
შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 30 დეკემბრის N21 
დადგენილებაში („საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე“, ვებგვერდი, 31/12/2013 წ. 
სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.106.016099) შეტანილ იქნეს შემდეგი 
ცვლილება: 

ა) 215.8  ათასი ლარით მცირდება  ხობის  მუნიციპალიტეტის  ადგილობრივი  ბიუჯეტის 
ხარჯები, კერძოდ:   

ა.ა) პრიორიტეტის ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაციის 
ასიგნებები 157,7  ათასი ლარით (პროგრამული კოდი 03 00), კერძოდ: 

ა.ა.ა) 157,7 ათასი ლარით პროგრამის მოსახლეობის, მათ შორის მეციტრუსეობის დარგში 
დასაქმებულის, სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა (პროგრამული 
კოდი 03 03) ასიგნება, აქედან: 157,7 ათასი ლარი – მუხლი ,,სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების 
სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი“–ს ასიგნება; 

ა.ბ) პრიორიტეტის განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)  ასიგნებები 29.1 ათასი ლარით, 
კერძოდ: 

ა.ბ.ა) 29.1 ათასი ლარით პროგრამის სკოლამდელი განათლების დაფინანსება 
(პროგრამული კოდი 04 01) ასიგნება, აქედან: 29.1 ათასი ლარი – ა(ა)იპ ,,ხობის 
მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანება"-ს სუბსიდია. 

ა.გ) პრიორიტეტის კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 
(პროგრამული კოდი 05 00) ასიგნებები 20,0 ათასი ლარით, კერძოდ: 

ა.გ.ა) 20,0 ათასი ლარით პროგრამის კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული 
კოდი 05 02) ქვეპროგრამა კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 01) ასიგნება, 
აქედან: 20,0 ათასი ლარი – ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი"-ს 
სუბსიდია. 

ა.დ) პრიორიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური 
უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00) ასიგნებები 9,0 ათასი ლარით, კერძოდ: 
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ა.დ.ა) 4,0 ათასი ლარით პროგრამის მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა 
(პროგრამული კოდი 06 03) ქვეპროგრამა სარიტუალო მომსახურება (ომის ვეტერანთა და 
დევნილთა დაკრძალვის ხარჯები) (პროგრამული კოდი 06 03 02) ასიგნება, აქედან: 4,0 ათასი 
ლარი – მუხლის ,,სოციალური უზრუნველყოფა“ ასიგნება; 

ა.დ.ბ) 5,0 ათასი ლარით პროგრამის მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა 
(პროგრამული კოდი 06 03) ქვეპროგრამა უმწეოთა სასადილო და ხანდაზმულთა ბინაზე 
მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 03 05) ასიგნება, აქედან: 5,0 ათასი ლარი – ა(ა)იპ ,,ხობის 
მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი“-ს სუბსიდია. 

ბ) „ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნების 
გადანაწილების წესის დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 
წლის 12 ივლისის N5 დადგენილების შესაბამისად, ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის 
დამტკიცებულ ბიუჯეტში ხობის  მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანებებით მხარჯავი 
დაწესებულებებისთვის ადგილობრივი ბიუჯეტით გამოყოფილ ასიგნებებში ეკონომიკური 
კლასიფიკაციის მუხლებს  შორის განხორციელებულია შემდეგი გადანაწილებები: 

ბ.ა) „ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ 
პროგრამაში „კულტურის განვითარების ხელშეწყობა“, ქვეპროგრამის „ძეგლთა დაცვის 
ხარჯები“ (05 02 02)  ასიგნებების ღონისძიებებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის 
მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2014 წლის 15 აპრილის N128 ბრძანებით ხობის 
მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ პროგრამაში 
„კულტურის განვითარების ხელშეწყობა“, „ძეგლთა დაცვის ხარჯები“ (05 02 02)  
ქვეპროგრამის ასიგნებებში 5,5 ათასი ლარით შემცირდა ღონისძიების ,,ხობის 
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული არქეოლოგიური ძეგლების ისტორიული 
მნიშვნელობის, სტრატიგრაფიისა და ქრონოლოგიის განსაზღვრა სადაზვერვო თხრილების 
საშუალებით არქეოლოგიურ ობიექტებზე, სოფლებში: თორსა, შუა ხორგა, ნოჯიხევი, 
ჭალადიდი“ ასიგნება და 5,5 ათასი ლარი მიიმართა ღონისძიების ,,ხობის მონასტრის ეზოში 
არქეოლოგიური სამუშაოების ჩატარება“-ს ასიგნებაზე; 

ბ.ბ) ,,ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივ ბიუჯეტში ცვლილების შეტანის 
შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2014 წლის 22 აპრილის N138 ბრძანებით 
მიღებულ იქნა ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის 
განვითარების სამსახურის წინადადება და პრიორიტეტებისა და გადაუდებელი 
აუცილებლობის გათვალისწინებით, „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში 
საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ადგილობრივი თვითმმართველი 
ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 20 
მარტის N471 განკარგულებით ხობის მუნიციპალიტეტისთვის გამოყოფილი 844,6 ათასი 
ლარის ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივ ბიუჯეტში ასახვის მიზნით, 
ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივ ბიუჯეტში განხორციელდა შემდეგი 
ცვლილება:  

ბ.ბ.ა) გადიდდა ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივ ბიუჯეტში 
შემოსავლები „გრანტებიდან“ (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა) 844,6 ათასი  ლარით; 

ბ.ბ.ბ) შემოსავლების ზრდის თანხების მთლიანი მოცულობა 844,6 ათასი ლარი მიიმართა 
პრიორიტეტის „ინფრასტრუქტურის მშენებლობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლოატაცია“ 
პროგრამის ,,სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა“ (03 05) ასიგნებაზე; 

ბ.გ) ,,ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით ხობის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის დამტკიცებული ასიგნებების ეკონომიკური 
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კლასიფიკაციის მუხლებს  შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის 
გამგებლის 2014 წლის 22 აპრილის N140 ბრძანებით ხობის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოსთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით 
დამტკიცებულ ასიგნებებში 1,5 ათასი ლარით შემცირდა „საქონელი და მომსახურების“ 
„ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები“-ს 
ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის „საწვავ/საპოხი მასალების შეძენა“ ასიგნება და 1,5 
ათასი ლარით გადიდდა მუხლის „არაფინანსური აქტივების ზრდა“ ასიგნება; 

ბ.დ) ,,ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით  ა(ა)იპ „ხობის 
მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბ „კოლხეთისათვის“ დამტკიცებული ასიგნებების 
ღონისძიებებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2014 
წლის 25 აპრილის N142 ბრძანებით ა(ა)იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბ 
„,კოლხეთისთვის“ ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით 
დამტკიცებულ ასიგნებებში 1,3 ათასი ლარით შემცირდა ,,საქონელი და მომსახურება“-ს 
ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,კვების ხარჯები“ ასიგნება და 1,3 ათასი ლარით 
გადიდდა მუხლი ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“ ასიგნება; 

ბ.ე) ,,ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის წვევამდელთა, რეზერვისტთა, სამხედრო 
აღრიცხვის, გაწვევის და მობილიზაციის სამსახურისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 
წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების ეკონომიკური კლასიფიკაციის 
მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2014 წლის 25 
აპრილის N143 ბრძანებით ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის წვევამდელთა, 
რეზერვისტთა, სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და მობილიზაციის სამსახურისთვის ხობის 
მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 1,5 
ათასი ლარით შემცირდა ,,საქონელი და მომსახურება“–ს მუხლის ,,შტატგარეშე მომუშავეთა 
ანაზღაურება“ ასიგნება და 1,5 ათასი ლარით გადიდდა მუხლის ,,არაფინანსური აქტივების 
ზრდა“ ასიგნება; 

ბ.ვ) ,,ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით  ა(ა)იპ „ხობის 
მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანებისთვის“ დამტკიცებული 
ასიგნებების ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის 
მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2014 წლის 25 აპრილის #144 ბრძანებით ა(ა)იპ „ხობის 
მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანებისთვის“ ხობის 
მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 1,53 
ათასი ლარით შემცირდა მუხლის ,,შრომის ანაზღაურება“ ასიგნება და 1,53 ათასი ლარით 
გადიდდა ,,საქონელი და მომსახურება“-ს მუხლის ,,სოციალური უზრუნველყოფა“ ასიგნება. 

ბ.ზ) ,,ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით  ა(ა)იპ „ხობის 
მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანებისთვის“ დამტკიცებული 
ასიგნებების ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის 
მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2014 წლის 30 აპრილის N157 ბრძანებით  ა(ა)იპ „ხობის 
მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანებისთვის“ ხობის 
მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 1,45 
ათასი ლარით შემცირდა მუხლის ,,შრომის ანაზღაურება“ ასიგნება და 1,45 ათასი ლარით 
გადიდდა ,,საქონელი და მომსახურებას“ ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,სხვა 
დანარჩენი საქონელი და მომსახურება“ ასიგნება; 

ბ.თ) ,,ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის 
ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების ეკონომიკური კლასიფიკაციის 
 317 



 

მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2014 წლის 2 
მაისის N159 ბრძანებით ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით 
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის დამტკიცებულ ასიგნებებში 0,2 ათასი ლარით 
შემცირდა ,,ოფისის ხარჯები“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,კარტრიჯების შეძენა 
დატუმბვა“ ასიგნება და 0,2 ათასი ლარით გადიდდა მუხლის ,,არაფინანსური აქტივების 
ზრდა“ ასიგნება;   

ბ.ი) „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის წვევამდელთა, რეზერვისტთა, სამხედრო 
აღრიცხვის, გაწვევის და მობილიზაციის სამსახურისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 
წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების ეკონომიკური კლასიფიკაციის 
მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2014 წლის 8 
მაისის N167 ბრძანებით ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის წვევამდელთა, რეზერვისტთა, 
სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და მობილიზაციის სამსახურისთვის ხობის 
მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 0,4 
ათასი ლარით შემცირდა ,,საქონელი და მომსახურება“–ს მუხლის ,,შტატგარეშე მომუშავეთა 
ანაზღაურება“ ასიგნება და 0.4 ათასი ლარით გადიდდა ,,საქონელი და მომსახურება“-ს 
,,ოფისის ხარჯები“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,კომუნალური ხარჯი“ ასიგნება; 

ბ.კ) „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის 
ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების ეკონომიკური კლასიფიკაციის 
მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2014 წლის 13 
მაისის N168 ბრძანებით ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით 
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის დამტკიცებულ ასიგნებებში 0,5 ათასი ლარით 
შემცირდა ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,სხვა 
დანარჩენი საქონელი და მომსახურება“-ს ასიგნება და 0,5 ათასი ლარით გადიდდა ,,საქონელი 
და მომსახურება“-ს ,,ოფისის ხარჯები“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,შენობა-
ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი“ ასიგნება; 

ბ.ლ) ,,ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სახანძრო დაცვისა და სამაშველო 
სამსახურისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით 
დამტკიცებული ასიგნებების ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლებს შორის გადანაწილების 
შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2014 წლის 15 მაისის N175 ბრძანებით ხობის 
მუნიციპალიტეტის გამგეობის სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახურისთვის ხობის 
მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 2,9 
ათასი ლარით შემცირდა მუხლის ,,შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება“ ასიგნება, 0,9 
ათასი ლარით - მუხლის ,,რბილი ინვენტარი“ ასიგნება, 1,8 ათასი ლარით - ,,ოფისის 
ხარჯები“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,ოფისის ხარჯი, რომელიც არ არის 
კლასიფიცირებული“ ასიგნება, 5,3 ათასი ლარით - ,,საქონელი და მომსახურება“-ს 
ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება“ 
ასიგნება და 10,9 ათასი ლარით გადიდდა მუხლის ,,შრომის ანაზღაურება“ ასიგნება; 

ბ.მ) ,,ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით ა(ა)იპ „ხობის 
მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრისთვის“ დამტკიცებული ასიგნებების ღონისძიებებს 
შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2014 წლის 29 მაისის 
N209 ბრძანებით ა(ა)იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრისთვის“ ხობის 
მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 3,0 
ათასი ლარით შემცირდა ,,შემხვედრი ღონისძიებების ხარჯები“-ს ასიგნება, 2,0 ათასი ლარით 
- ,,საქართველოში ცნობილი ფოლკლორული ანსაბლის მოწვევა“ ღონისძიების ასიგნება და 
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5,0 ათასი ლარი მიმართულ იქნა სახელმწიფო რწმუნებულის-გუბერნატორის სამხარეო 
ადმინისტრაციის პროექტების მართვის სამსახურის მიერ დაგეგმილი საერთაშორისო ბიზნეს 
ფორუმის კულტურული ღონისძიებების ხარჯების ასიგნებაზე; 

ბ.ნ) ,,ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის 
ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების ეკონომიკური კლასიფიკაციის 
მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2014 წლის 2 
ივნისის N217 ბრძანებით ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით 
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის დამტკიცებულ ასიგნებებში 2,0 ათასი ლარით 
შემცირდა ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,სხვა 
დანარჩენი საქონელი და მომსახურება“-ს ასიგნება და 2,0 ათასი ლარით გადიდდა მუხლის 
,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“ ასიგნება; 

ბ.ო) ,,ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით შპს „ხობი 
დასუფთავება და განათებასთვის“ დამტკიცებული ასიგნებების ეკონომიკური 
კლასიფიკაციის მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის 
გამგებლის 2014 წლის 2 ივნისის N218 ბრძანებით შპს „ხობი დასუფთავება და 
განათებასთვის“ ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით 
დამტკიცებულ ასიგნებებში 1,7 ათასი ლარით შემცირდა ,,საქონელი და მომსახურება“-ს 
მუხლის ,,სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება“ ასიგნება და 1,2 ათასი ლარით 
გადიდდა ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ,,ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის 
ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის 
,,ტრანსპორტის დაქირავების ხარჯი“ ასიგნება, 0,5 ათასი ლარით - მუხლის ,,არაფინანსური 
აქტივების ზრდა“ ასიგნება; 

ბ.პ) ,,ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრისათვის“ 
ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებული 
ასიგნებების ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის 
მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2014 წლის 9 ივნისის N230 ბრძანებით ხობის 
მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის 
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრისთვის“  დამტკიცებულ ასიგნებებში 0,1 ათასი ლარით 
შემცირდა ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ,,ოფისის ხარჯები“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის 
მუხლის ,,კავშირგაბმულობის ხარჯი“ ასიგნება და 0,1 ათასი ლარით გადიდდა ,,საქონელი და 
მომსახურება“-ს მუხლის ,,სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება“ ასიგნება;   

ბ.ჟ) ,,ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით შპს „ხობი 
დასუფთავება და განათებასთვის“ დამტკიცებული ასიგნებების ღონისძიებებს შორის 
გადანაწილების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2014 წლის 11 ივნისის N233 
ბრძანებით შპს „ხობი დასუფთავება და განათებასთვის“ ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის 
ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 4,0 ათასი ლარით შემცირდა 
,,საქონელი და მომსახურება“-ს მუხლის ,,სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება“ 
საკანალიზაციო ქსელის მოვლა-შენახვის ხარჯების ასიგნება და 4,0 ათასი ლარით გადიდდა 
,,საქონელი და მომსახურება“-ს მუხლის ,,სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება“ გარე 
განათების მოვლა-შენახვის ხარჯების ასიგნება; 

ბ.რ) ,,ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის 
ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების ეკონომიკური კლასიფიკაციის 
მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2014 წლის 11 
ივნისის N234 ბრძანებით ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით 
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ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის დამტკიცებულ ასიგნებებში 0,5 ათასი ლარით 
შემცირდა მუხლის ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“ ასიგნება (მიწის აღრიცხვიანობის 
პროგრამის შეძენის ხარჯები) და 0,5 ათასი ლარით გადიდდა ,,საქონელი და მომსახურებას“ 
,,ოფისის ხარჯების“ ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,ოფისისათვის საჭირო საგნებისა 
და მასალების მასალების შეძენის ხარჯი“ ასიგნება;    

ბ.ს) ,,ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის 
ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების ეკონომიკური კლასიფიკაციის 
მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2014 წლის 24 
ივნისის N243 ბრძანებით ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით 
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის დამტკიცებულ ასიგნებებში 0,7 ათასი ლარით 
შემცირდა ,,ოფისის ხარჯების“ ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,მცირეფასიანი 
საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟება“ ასიგნება და 0,7 ათასი ლარით გადიდდა ,,ოფისის 
ხარჯების“ ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და 
მასალების მასალების შეძენის ხარჯი“ ასიგნება; 

ბ.ტ) ,,ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით ხობის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის დამტკიცებული ასიგნებების ეკონომიკური 
კლასიფიკაციის მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის 
გამგებლის 2014 წლის 24 ივნისის N244 ბრძანებით ხობის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოსთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით 
დამტკიცებულ ასიგნებებში 0,1 ათასი ლარით შემცირდა ,,ოფისის ხარჯების“ ეკონომიკური 
კლასიფიკაციის მუხლის ,,მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟება“ ასიგნება 
და 0,1 ათასი ლარით გადიდდა ,,ოფისის ხარჯების“ ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის 
,,ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების მასალების შეძენის ხარჯი“ ასიგნება; 

ბ.უ) ,,ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის 
ადგილობრივი ბიუჯეტით ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,ნორმატიული აქტების, 
საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და საგამომცემლო-
სასტამბო ხარჯები“ დამტკიცებული ასიგნებების ღონისძიებებს შორის გადანაწილების 
შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2014 წლის 30 ივნისის N261 ბრძანებით ხობის 
მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით ხობის მუნიციპალიტეტის 
გამგეობისთვის დამტკიცებულ მუხლი ,,ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური 
ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და საგამომცემლო-სასტამბო ხარჯები“ 
ასიგნებებში შემცირდა 0,14 ათასი ლარით კორესპოდენციების აღრიცხვის ჟურნალის 
ბეჭდვის, 0,17 ათასი ლარით -  სამსახურებრივი პირადობის მოწმობების ბეჭდვის, 0,2 ათასი 
ლარით - სსმ-ში დადგენილებების გამოქვეყნების ხარჯების ასიგნებები და 
გამოთავისუფლებული ასიგნებები მიმართულ იქნა 0,2 ათასი ლარი სამართლებრივი აქტების 
აღრიცხვის წიგნების, 0,04 ათასი ლარი სამუშაოს მაძიებელთა აღრიცხვის ჟურნალების და 
0,27 ათასი ლარი საკომლო წიგნების ბეჭდვაზე;  

ბ.ფ) ,,ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივ ბიუჯეტში ცვლილების შეტანის 
შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2014 წლის 22 აპრილის N138 ბრძანებაში 
ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2014 წლის 30 ივნისის 
N262 ბრძანებით მიღებულ იქნა ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკისა და 
ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის წინადადება და „საქართველოს ზოგიერთი 
მუნიციპალიტეტის სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიისაგან გათავისუფლების 
თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 9 ივნისის N1008 განკარგულების 
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საფუძველზე, „ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივ ბიუჯეტში ცვლილების 
შეტანის შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2014 წლის 22 აპრილის N138 
ბრძანებით ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივ ბიუჯეტში 
გათვალისწინებულ ასიგნებებში 0,9 ათასი ლარით შემცირდა პრიორიტეტის 
„ინფრასტრუქტურის მშენებლობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლოატაციის“ პროგრამის 
„სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის“ (03 05) მუხლის „ოფისის ხარჯების“ ასიგნება და 0,9 
ათასი ლარით გადიდდა პრიორიტეტის „ინფრასტრუქტურის მშენებლობის, 
რეაბილიტაციისა და ექსპლოატაციის“ პროგრამის „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის“ (03 05) 
მუხლის „სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურების“ ასიგნება; 

ბ.ქ) ,,ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით  ა(ა)იპ „ხობის 
მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანებისთვის“ დამტკიცებული 
ასიგნებების ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის 
მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2014 წლის 9 ივლისის N285 ბრძანებით ა(ა)იპ „ხობის 
მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანებისთვის“ ხობის 
მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 0,67 
ათასი ლარით შემცირდა მუხლის ,,შრომის ანაზღაურება“ ასიგნება და 0,46 ათასი ლარით 
გადიდდა ,,საქონელი და მომსახურებას“ ,,ოფისის ხარჯების“ ეკონომიკური კლასიფიკაციის 
მუხლის ,,მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟება“ ასიგნება, 0,06 ათასი 
ლარით - ,,საქონელი და მომსახურებას“ ,,ოფისის ხარჯების“ ეკონომიკური კლასიფიკაციის 
მუხლის ,,საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა–დანადგარების მოვლა–შენახვის, 
ექსპლოატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი“ ასიგნება, 0,15 ათასი ლარით - ,,საქონელი 
და მომსახურებას“  ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,სხვა დანარჩენი საქონელი და 
მომსახურება“ ასიგნება; 

ბ.ღ) ,,ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით  ა(ა)იპ „ხობის 
მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბ „კოლხეთისათვის“ დამტკიცებული ასიგნებების 
ღონისძიებებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2014 
წლის 9 ივლისის N286 ბრძანებით ა(ა)იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბ 
„,კოლხეთისთვის“ ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით 
დამტკიცებულ ასიგნებებში 0,2 ათასი ლარით შემცირდა ,,საქონელი და მომსახურება“-ს 
მუხლის ,,შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება“ ასიგნება და 0,2 ათასი ლარით გადიდდა 
მუხლის ,,შრომის ანაზღაურება“ ასიგნება; 

ბ.ყ) ,,ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით  ა(ა)იპ „ხობის 
მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანებისთვის“ დამტკიცებული 
ასიგნებების ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის 
მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2014 წლის 28 ივლისის N340 ბრძანებით ა(ა)იპ „ხობის 
მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანებისთვის“ ხობის 
მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 0,8 
ათასი ლარით შემცირდა მუხლის ,,შრომის ანაზღაურება“ ასიგნება და 0,8 ათასი ლარით 
გადიდდეს ,,საქონელი და მომსახურებას“ ,,ოფისის ხარჯების“ ეკონომიკური კლასიფიკაციის 
მუხლის ,,შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის 
ხარჯი“ ასიგნება; 

ბ.შ) ,,ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით ა(ა)იპ „ხობის 
მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრისთვის“ დამტკიცებული ასიგნებების ღონისძიებებს 
შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2014 წლის 31 ივლისის 
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N349 ბრძანებით ა(ა)იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრისთვის“ ხობის 
მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 0,7 
ათასი ლარით შემცირდა ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ,,ოფისის ხარჯების“ ეკონომიკური 
კლასიფიკაციის მუხლის ,,კომუნალური ხარჯი“ ასიგნება და 0,7 ათასი ლარით გადიდდა 
,,საქონელი და მომსახურება“-ს ,,ოფისის ხარჯები“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის 
,,კავშირგაბმულობის ხარჯი“ ასიგნება; 

ბ.ჩ) ,,ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით  ა(ა)იპ „ხობის 
მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანებისთვის“ დამტკიცებული 
ასიგნებების ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის 
მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2014 წლის 6 აგვისტოს N473 ბრძანებით ა(ა)იპ „ხობის 
მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანებისთვის“ ხობის 
მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 0,55 
ათასი ლარით შემცირდა მუხლის ,,შრომის ანაზღაურება“ ასიგნება და 0,55 ათასი ლარით 
გადიდდა ,,საქონელი და მომსახურებას“ ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის 
,,სოციალური უზრუნველყოფა“ ასიგნება; 

ბ.ც) ,,ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით ა(ა)იპ „ხობის 
მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრისთვის“ დამტკიცებული ასიგნებების ღონისძიებებს 
შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2014 წლის 6 აგვისტოს 
N474 ბრძანებით ა(ა)იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრისთვის“ ხობის 
მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 0,43 
ათასი ლარით შემცირდა ,,საქონელი და მომსახურების“ ეკონომიკური კლასიფიკაციის 
მუხლის ,,სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება“  ასიგნება და 0,43 ათასი ლარი 
მიმართულ იქნა ,,საქონელი და მომსახურების“ ,,ოფისის ხარჯების“ ეკონომიკური 
კლასიფიკაციის მუხლის ,,შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე 
რემონტის ხარჯი“ ასიგნებაზე; 

ბ.ძ) ,,ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით ხობის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის დამტკიცებული ასიგნებების ეკონომიკური 
კლასიფიკაციის მუხლებს  შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის 
გამგებლის 2014 წლის 15 აგვისტოს N510 ბრძანებით ხობის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოსთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით 
დამტკიცებულ ასიგნებებში 1,3 ათასი ლარით შემცირდა „საქონელი და მომსახურების“ 
„ოფისის ხარჯები“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის „ნორმატიული აქტების, 
საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და საგამომცემლო-
სასტამბო ხარჯები“ ასიგნება და 1,3 ათასი ლარით გადიდდა მუხლის „არაფინანსური 
აქტივების ზრდა“ ასიგნება; 

ბ.წ) ,,ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის 
ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების ეკონომიკური კლასიფიკაციის 
მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2014 წლის 22 
აგვისტოს N527 ბრძანებით ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით 
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის დამტკიცებულ ასიგნებებში 1,1 ათასი ლარით 
შემცირდა ,,ოფისის ხარჯები“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,ნორმატიული 
აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და 
საგამომცემლო-სასტამბო ხარჯები“ ასიგნებები, 0,2 ათასი ლარით - ,,ოფისის ხარჯები“-ს 
ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა–
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დანადგარების მოვლა–შენახვის, ექსპლუატაციის და მიმდინარე რემონტის ხარჯი“ 
ასიგნებები და 1,3 ათასი ლარით გადიდდა ,,ოფისის ხარჯები“-ს ეკონომიკური 
კლასიფიკაციის მუხლის ,,მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟება“ 
ასიგნებები; 

ბ.ჭ) ,,ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით  ა(ა)იპ „ხობის 
მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანებისთვის“ დამტკიცებული 
ასიგნებების ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის 
მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2014 წლის 22 აგვისტოს N528 ბრძანებით ა(ა)იპ „ხობის 
მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანებისთვის“ ხობის 
მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 0,1 
ათასი ლარით შემცირდა მუხლის ,,შრომის ანაზღაურება“ ასიგნება და 0,1 ათასი ლარით 
გადიდდა ,,საქონელი და მომსახურებას“ ,,ოფისის ხარჯების“ ეკონომიკური კლასიფიკაციის 
მუხლის ,,ოფისის ხარჯი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული“ ასიგნება; 

ბ.ხ) ,,ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის 
ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების ეკონომიკური კლასიფიკაციის 
მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2014 წლის 25 
აგვისტოს N531 ბრძანებით ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით 
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის დამტკიცებულ ასიგნებებში 72,6 ათასი ლარით 
შემცირდა მუხლის ,,შრომის ანაზღაურება“ ასიგნება და 72,6 ათასი ლარით გადიდდა 
,,საქონელი და მომსახურება“-ს მუხლის ,,შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება“ ასიგნება;   

ბ.ჯ) ,,ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით ხობის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის დამტკიცებული ასიგნებების ეკონომიკური 
კლასიფიკაციის მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის 
გამგებლის 2014 წლის 27 აგვისტოს N534 ბრძანებით ხობის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოსთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით 
დამტკიცებულ ასიგნებებში 1,3 ათასი ლარით შემცირდა მუხლის „არაფინანსური აქტივების 
ზრდა“ ასიგნება და 1,3 ათასი ლარით გადიდდა „საქონელი და მომსახურების“ „ოფისის 
ხარჯები“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის „მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა 
და დამონტაჟება“ ასიგნება; 

ბ.ჰ) ,,ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სახანძრო დაცვისა და სამაშველო 
სამსახურისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით 
დამტკიცებული ასიგნებების ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლებს შორის გადანაწილების 
შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2014 წლის 27 აგვისტოს N536 ბრძანებით 
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახურისთვის 
ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 
0,4 ათასი ლარით შემცირდა ,,საქონელი და მომსახურება“-ს მუხლის ,,რბილი ინვენტარი“ 
ასიგნება და 0,4 ლარით გადიდდა ,,საქონელი და მომსახურება“-ს მუხლის ,,მივლინებები“ 
ასიგნება;  

ბ.ჰ1) ,,ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით  ა(ა)იპ „ხობის 
მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბ „კოლხეთისათვის“ დამტკიცებული ასიგნებების 
ღონისძიებებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2014 
წლის 27 აგვისტოს N538 ბრძანებით ა(ა)იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბ 
„,კოლხეთისთვის“ ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით 
დამტკიცებულ ასიგნებებში 5,64 ათასი ლარით შემცირდა ,,საქონელი და მომსახურება“-ს 
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მუხლის ,,რბილი ინვენტარი“ ასიგნება, 6,0 ათასი ლარით - ,,საქონელი და მომსახურება“-ს 
მუხლის ,,სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება“ ასიგნება, 1,0 ათასი ლარით - მუხლის 
,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“ ასიგნება და 12,14 ათასი ლარით გადიდდა ,,საქონელი და 
მომსახურება“-ს მუხლის ,,შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება“ ასიგნება, 0,5 ათასი 
ლარით - ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ,,ოფისის ხარჯები“-ს ეკონომიკური 
კლასიფიკაციის მუხლის ,,ოფისის ხარჯი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული“ ასიგნება; 

ბ.ჰ2) „ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივ ბიუჯეტში ცვლილების შეტანის 
შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2014 წლის 27 იანვრის N20 ბრძანებაში 
ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2014 წლის 5 
სექტემბრის N571 ბრძანებით მიღებულ იქნა ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 
ინფრასტრუქტურის, ურბანული განვითარებისა და არქიტექტურის სამსახურის წინადადება 
(მოხსენებითი ბარათი N10/2003 04.09.2014 წ.) და პრიორიტეტებისა და გადაუდებელი 
აუცილებლობის გათვალისწინებით, „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი 
პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის 
გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 13 იანვრის N34 განკარგულებაში 
ცვლილებების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 19 აგვისტოს N1461 
განკარგულებით განხორციელებული ცვლილებების შედეგად ხობის 
მუნიციპალიტეტისთვის გამოყოფილი თანხების ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივ 
ბიუჯეტში ასახვის მიზნით, ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივ ბიუჯეტში 
განხორციელდა შემდეგი ცვლილება: 

ბ.ჰ2.ა) გადიდდა ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივ ბიუჯეტში 
შემოსავლები „გრანტებიდან“ (საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების 
ფონდიდან) 813,3 ათასი ლარით; 

ბ.ჰ2.ბ) 848,7 ათასი ლარით გადიდდა პროგრამის ,,საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, 
რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები)“ ქვეპროგრამის ,,გზების მშენებლობა, 
რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა“ ასიგნება (პროგრამული კოდი 03 01 01); 

ბ.ჰ2.გ) 35,4 ათასი ლარით შემცირდა პროგრამის ,,კომუნალური ინფრასტრუქტურის 
მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია“ ქვეპროგრამის ,,მუნიციპალიტეტის 
საკუთრებაში არსებული აქტივების რეაბილიტაცია“ ასიგნება (პროგრამული კოდი 03 02 03); 

ბ.ჰ3) ,,ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით ა(ა)იპ „ხობის 
მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრისთვის“ დამტკიცებული ასიგნებების ღონისძიებებს 
შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2014 წლის 5 
სექტემბრის N572 ბრძანებით ა(ა)იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრისთვის“ 
ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 
0,97 ათასი ლარით შემცირდა ღონისძიების ,,საქართველოში ცნობილი ანსაბლის მოწვევის 
ხარჯები“ ასიგნება, 0,03 ათასი ლარით - ღონისძიების ,,ლიტერატურული კაფე საღამო“ 
ასიგნება და 1,0 ათასი ლარი მიიმართა ღონისძიების ,,საქველმოქმედო კავშირის 
,,ცისარტყელას ახალგაზრდული კავშირის“ ღონისძიების თანადაფინანსება“ ასიგნებაზე; 

ბ.ჰ4) ,,ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით  ა(ა)იპ „ხობის 
მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანებისთვის“ დამტკიცებული 
ასიგნებების ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის 
მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2014 წლის 5 სექტემბრის N573 ბრძანებით ა(ა)იპ „ხობის 
მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანებისთვის“ ხობის 
მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 0,93 
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ათასი ლარით შემცირდა მუხლის ,,შრომის ანაზღაურება“ ასიგნება და 0,34 ათასი ლარით 
გადიდდა ,,საქონელი და მომსახურებას“ ,,ოფისის ხარჯების“ ეკონომიკური კლასიფიკაციის 
მუხლის ,,ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების მასალების შეძენის ხარჯი“ ასიგნება, 
0,59 ათასი ლარით - ,,საქონელი და მომსახურებას“ ,,ოფისის ხარჯების“ ეკონომიკური 
კლასიფიკაციის მუხლის ,,მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟება“ 
ასიგნება.  

გ) გამოთავისუფლებული ასიგნებები 215,8 ათასი ლარი მიიმართება შემდეგ 
ღონისძიებათა დასაფინანსებლად: 

გ.ა) პრიორიტეტის ,,წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება“ 
(პროგრამული კოდი 01 00)  ასიგნებაზე 20,0 ათასი ლარი, კერძოდ: 

გ.ა.ა) 20,0 ათასი ლარი პროგრამის სარეზერვო ფონდი (პროგრამული კოდი 01 03) მუხლის 
,,სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი“ ასიგნებაზე; 

გ.ბ) პრიორიტეტის ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაციის    
(პროგრამული კოდი 03 00) ასიგნებებზე 18.1 ათასი ლარი, კერძოდ: 

გ.ბ.ა) 15,1 ათასი ლარი პროგრამა ,,საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, 
რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები)“ ქვეპროგრამის ,,გზების მშენებლობა, 
რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა“ ასიგნებაზე; 

გ.ბ.ბ) 3,0 ათასი ლარი პროგრამა ,,კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-
რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია“ ქვეპროგრამის ,,მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 
არსებული აქტივების რეაბილიტაცია“ (პროგრამული კოდი 03 02 03) ასიგნებაზე;   

გ.გ) პრიორიტეტის კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 
(პროგრამული კოდი 05 00) ასიგნებებზე 2,5 ათასი ლარი, კერძოდ: 

გ.გ.ა) 2,5 ათასი ლარი პროგრამა ,,სპორტის განვითარების ხელშეწყობა“ ქვეპროგრამის 
,,სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება“ (პროგრამული კოდი 05 01 01) ასიგნებაზე, აქედან: 
2,5 ათასი ლარი -  ხობის მუნიციპალიტეტის მსოფლიოს, ევროპისა და საერთაშორისო 
ტურნირების გამარჯვებული და პრიზიორი სპორტსმენების დაჯილდოვების ასიგნებაზე;   

გ.დ) პრიორიტეტის ,,მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური 
უზრუნველყოფა“ (პროგრამული კოდი 06 00) ასიგნებებზე 4,0 ათასი ლარი, კერძოდ: 

გ.დ.ა) 4,0 ათასი ლარი პროგრამის ,,საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება“ 
(პროგრამული კოდი 06 01) ასიგნებებზე, აქედან: 4,0 ათასი ლარი - ა(ა)იპ ,,ხობის 
მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“-ს სუბსიდია;   

გ.ე) 171.2 ათასი ლარი მუხლის ,,წინა წელს გამოუყენებელი თანხების დაბრუნება“ 
ასიგნებაზე. 

2. დადგენილების თავი I, თავი, II, თავი III ჩამოყალიბდეს თანახმად დანართისა. 
     3. დადგენილება ძალაში შევიდეს  გამოქვეყნებისთანავე. 
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„დანართი  
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2013 წლის 30 დეკემბრის N21  დადგენილებისა 
 

თავი I 
ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი 

 
მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი 
 
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით: 
 

დასახელება 
2012 წლის 

ფაქტი 

2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 
სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 
ფონდებიდან 
გამოყოფილი 
ტრანსფერები 

საკუთარი 
შემოსავლე

ბი 

სახელმწიფო 
ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 
გამოყოფილი 
ტრანსფერები 

საკუთარ
ი 

შემოსავ
ლები 

შემოსავლები 8,820.7 8,188.5 2,131.6 6,056.9 8,535.7 2,888.2 5,647.5 
გადასახადები 5,782.0 5,327.8 0.0 5,327.8 5,000.0 0.0 5,000.0 
გრანტები 2,472.8 2,336.6 2,131.6 205.0 3,108.2 2,888.2 220.0 
სხვა შემოსავლები 565.9 524.1 0.0 524.1 427.5 0.0 427.5 

                

ხარჯები 5,666.6 6,811.5 443.7 6,367.8 6,578.5 780.0 5,798.5 

შრომის ანაზღაურება 1,674.0 1,964.0 0.0 1,964.0 1,766.6 0.0 1,766.6 
საქონელი და მომსახურება 807.1 1,510.2 443.7 1,066.5 1,801.5 777.2 1,024.3 
ძირითადი კაპიტალის 
მომსახურება  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

პროცენტი 185.7 108.1 0.0 108.1 97.0 0.0 97.0 
სუბსიდიები 2,711.6 2,995.0 0.0 2,995.0 2,709.5 0.0 2,709.5 
გრანტები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
სოციალური უზრუნველყოფა 288.2 234.2 0.0 234.2 201.1 0.0 201.1 
სხვა ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 2.8 0.0 

                
საოპერაციო სალდო 3,154.1 1,377.0 1,687.9 -310.9 1,957.2 2,108.2 -151.0 

                
არაფინანსური აქტივების 
ცვლილება 

2,368.9 2,364.4 1,764.3 600.1 1,800.0 1,886.6 -86.6 

ზრდა  3,499.7 2,667.4 1,764.3 903.1 1,960.7 1,886.6 74.1 
კლება 1,130.8 303.0 0.0 303.0 160.7 0.0 160.7 

                
მთლიანი სალდო 785.2 -987.4 -76.5 -911.0 157.2 221.6 -64.4 

                
ფინანსური აქტივების 

ცვლილება 
579.4 -1,088.9 -76.4 -1,012.4 42.7 221.6 -178.9 

ზრდა 837.3 0.0 0.0 0.0 221.6 221.6 0.0 
ვალუტა და დეპოზიტები 837.3 0.0     221.6 221.6   
ფასიანი ქაღალდები, გარდა 
აქციებისა  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

სესხები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
აქციები და სხვა კაპიტალი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
სადაზღვევო ტექნიკური 
რეზერვები  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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წარმოებული ფინანსური 
ინსტრუმენტები  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

სხვა დებიტორული 
დავალიანებები 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

კლება 257.9 1,088.9 76.4 1,012.4 178.9 0.0 178.9 
ვალუტა და დეპოზიტები 257.9 1,088.9 76.4 1,012.4 178.9   178.9 
ფასიანი ქაღალდები, გარდა 
აქციებისა  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

სესხები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
აქციები და სხვა კაპიტალი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
სადაზღვევო ტექნიკური 
რეზერვები  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

წარმოებული ფინანსური 
ინსტრუმენტები  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

სხვა დებიტორული 
დავალიანებები 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

                
ვალდებულებების ცვლილება -205.8 -101.4 0.0 -101.4 -114.5 0.0 -114.5 

ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
საგარეო 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
საშინაო 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

კლება 205.8 101.4 0.0 101.4 114.5 0.0 114.5 
საგარეო 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
საშინაო 205.8 101.4 0.0 101.4 114.5 0.0 114.5 

                
ბალანსი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 
მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის 

ცვლილება 
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის 

ცვლილება თანდართული რედაქციით: 
 

დასახელება 
2012 

წლის 
ფაქტი 

2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 
სახელმწ

იფო 
ბიუჯეტი

ს 
ფონდები

დან 
გამოყოფ

ილი 
ტრანსფე

რები 

საკუთარი 
შემოსავლე

ბი 

სახელმწი
ფო 

ბიუჯეტი
ს 

ფონდები
დან 

გამოყოფი
ლი 

ტრანსფერ
ები 

საკუთარი 
შემოსავლ

ები 

შემოსულობები 9951.5 8491.5 2131.6 6359.9 8696.4 2888.2 5808.2 
შემოსავლები 8820.7 8188.5 2131.6 6056.9 8535.7 2888.2 5647.5 
არაფინანსური აქტივების კლება 1130.8 303.0 0.0 303.0 160.7 0.0 160.7 
ფინანსური აქტივების კლება 
(ნაშთის გაკლებით) 

0.0 0.0     0.0 0.0 0.0 

                
გადასახდელები 9372.1 9580.3 2208.0 7372.3 8653.7 2666.6 5987.1 
 ხარჯები 5666.6 6811.5 443.7 6367.8 6578.5 780.0 5798.5 
 არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

3499.7 2667.4 1764.3 903.1 1960.7 1886.6 74.1 

ვალდებულებების კლება 205.8 101.4 0.0 101.4 114.5 0.0 114.5 
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ნაშთის ცვლილება 579.400 -1088.800 -76.400 -1012.400 42.700 221.600 -178.900 

 
 
მუხლი 3. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 8535.7 ათასი ლარის 

ოდენობით, თანდართული რედაქციით: 
 

დასახელება 
2012 

წლის 
ფაქტი 

2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 
სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 
ფონდებიდან 
გამოყოფილი 
ტრანსფერები 

საკუთარი 
შემოსავლ

ები 

სახელმწიფო 
ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 
გამოყოფილი 
ტრანსფერები 

საკუთარი 
შემოსავლები 

შემოსავლები 8,820.7 8,188.5 2,131.6 6,056.9 8,535.7 2,888.2 5,647.5 
გადასახადები 5,782.0 5,327.8 0.0 5,327.8 5,000.0 0.0 5,000.0 
გრანტები 2,472.8 2,336.6 2,131.6 205.0 3,108.2 2,888.2 220.0 
სხვა შემოსავლები 565.9 524.1 0.0 524.1 427.5 0.0 427.5 

 
მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 5000.0 ათასი ლარის 

ოდენობით, თანდართული რედაქციით: 

დასახელება კოდი 
2012 

წლის 
ფაქტი 

2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 

სახელმწი
ფო 

ბიუჯეტის 
ფონდები

დან 
გამოყოფი

ლი 
ტრანსფერ

ები 

საკუთარი 
შემოსავლ

ები 

სახელმწიფო 
ბიუჯეტის 

ფონდებიდა
ნ 

გამოყოფილ
ი 

ტრანსფერებ
ი 

საკუთარი 
შემოსავლები 

გადასახადები 11 5,782.0 5,327.8 0.0 5,327.8 5,000.0 0.0 5,000.0 
საშემოსავლო გადასახადი 

        
ქონების გადასახადი 113 5,782.0 5,327.8 0.0 5,327.8 5,000.0 0.0 5,000.0 
საქართველოს საწარმოთა 
ქონებაზე (გარდა მიწისა)         

113111 4,387.8 3,295.0 
 

3,295.0 3,198.0 
 

3,198.0 

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე 
(გარდა მიწისა) 

113113 6.0 5.0 0.0 5.0 2.0 0.0 2.0 

ეკონომიკური 
საქმიანობისთვის 
გამოყენებულ ქონებაზე 

1131131 2.1 5.0 
 

5.0 2.0 
 

2.0 

არაეკონომიკური 
საქმიანობისთვის 
გამოყენებულ უძრავ 
ქოენბაზე 

1131132 3.9 0.0 
  

0.0 
  

სასოფლო-სამეურნეო 
დანიშნულების მიწაზე                                

113114 202.4 250.0 0.0 250.0 220.0 0.0 220.0 

ფიზიკურ პირებიდან 1131141 106.3 90.0 
 

90.0 100.0 
 

100.0 
იურიდიულ პირებიდან 1131142 96.1 160.0 

 
160.0 120.0 

 
120.0 

არასასოფლო-სამეურნეო 
დანიშნულების მიწაზე                                            

113115 1,185.8 1,777.8 0.0 1,777.8 1,580.0 0.0 1,580.0 
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ფიზიკურ პირებიდან 1131151 43.8 5.0 
 

5.0 10.0 
 

10.0 
იურიდიულ პირებიდან 1131152 1,142.0 1,772.8 

 
1,772.8 1,570.0 

 
1,570.0 

სხვა გადასახადები 
ქონებაზე 

1136 
 

0.0 
  

0.0 
  

სხვა გადასახადები 116 
 

0.0 
  

0.0 
  

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 2888.2 ათასი ლარით, 

თანდართული რედაქციით: 
  
 

დასახელება კოდი 
2012 

წლის 
ფაქტი 

2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 
სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 
ფონდებიდან 
გამოყოფილი 
ტრანსფერები 

საკუთარი 
შემოსავლებ

ი 

სახელმწიფო 
ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 
გამოყოფილი 
ტრანსფერები 

საკუთარი 
შემოსავლებ

ი 

გრანტები 13 2,472.8 2,336.6 2,131.6 205.0 3,108.2 2,888.2 220.0 
საერთაშორისო 
ორგანიზაციებიდან და 
სხვა ქვეყნის 
მთავრობიდან 
მიღებული გრანტები 

131 0.0 0.0 
  

0.0 
  

აჭარის ავტონომიური 
რესპუბლიკის 
ბიუჯეტიდან 
გამოყოფილი 
ტრანსფერი 

133 0.0 0.0 
  

0.0 
  

სახელმწიფო 
ბიუჯეტიდან 
გამოყოფილი 
ტრანსფერი 

133 2,472.8 2,336.6 2,131.6 205.0 3,108.2 2,888.2 220.0 

ბიუჯეტით 
გათვალისწინებული 
ტრანსფერები 

1311 199.4 205.0 0.0 205.0 220.0 0.0 220.0 

გათანაბრებითი 
ტრანსფერი  

0.0 0.0 
  

0.0 
  

მიზნობრივი 
ტრანსფერი 
დელეგირებული 
უფლებამოსილების 
განსახორციელებლად 

 
199.4 205.0 

 
205.0 220.0 

 
220.0 

ფონდებიდან 
გამოყოფილი 
ტრანსფერები 

1312 2,273.4 2,131.6 2,131.6 0.0 2,888.2 2,888.2 0.0 

სულ რეგიონებში 
განსახორციელებელი 
პროექტების ფონდი  

 
982.3 1,248.8 1,248.8 

 
2,043.6 2,043.6 

 

სოფლის მხარდაჭერის 
პროგრამა  

875.1 882.8 882.8 
 

844.6 844.6 
 

პრეზიდენტის 
სარეზერვო ფონდი  

400.0 0.0 
  

0.0 
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მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 427.5 ათასი ლარით, 

თანდართული რედაქციით: 
 

დასახელება კოდი 
2012 

წლის 
ფაქტი 

2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 
სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 
ფონდებიდან 
გამოყოფილი 
ტრანსფერები 

საკუთარი 
შემოსავლებ

ი 

სახელმწიფო 
ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 
გამოყოფილი 
ტრანსფერები 

საკუთარი 
შემოსავლებ

ი 

სხვა შემოსავლები 14 565.9 524.1 0.0 524.1 427.5 0.0 427.5 
შემოსავლები 
საკუთრებიდან 

141 112.3 124.0 0.0 124.0 132.0 0.0 132.0 

პროცენტები 1411 0.0 0.0 
  

19.2 
 

19.2 
დივიდენდები 1412 0.0 0.0 

  
0.0 

  
რენტა 1415 112.3 124.0 0.0 124.0 112.8 0.0 112.8 
მოსაკრებელი 
ბუნებრივი რესურსებით 
სარგებლობისათვის                      

14151 112.3 90.5 
 

90.5 112.8 
 

112.8 

შემოსავალი მიწის 
იჯარიდან და მართვაში 
(უზურფრუქტი, 
ქირავნობა და სხვა) 
გადაცემიდან 

14154 0.0 33.5 
 

33.5 0.0 
  

სხვა 
არაკლასიფიცირებული 
რენტა 

14159 0.0 0.0 
  

0.0 
  

საქონლისა და 
მომსახურების 
რეალიზაცია 

142 210.2 210.1 0.0 210.1 85.5 0.0 85.5 

ადმინისტრაციული 
მოსაკრებლები და 
გადასახდელები 

1422 70.7 26.8 0.0 26.8 43.9 0.0 43.9 

საერთო-
სახელმწიფოებრივი 
სალიცენზიო 
მოსაკრებელი 

14222 0.0 0.0 
  

0.0 
  

სანებართვო 
მოსაკრებელი 

14223 17.5 5.0 
 

5.0 6.1 
 

6.1 

სახელმწიფო ბაჟი 14227 0.0 0.0 
  

0.0 
  

საჯარო ინფორმაციის 
ასლის გადაღების 
მოსაკრებელი   

14229 0.0 0.0 
  

0.0 
  

სამხედრო 
სავალდებულო 
სამსახურის 
გადავადების 
მოსაკრებელი 

142212 0.4 0.0 
  

0.0 
  

სათამაშო ბიზნესის 142213 0.0 0.0 
  

0.0 
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მოსაკრებელი 
კულტურული 
მემკვიდრეობის 
სარეაბილიტაციო 
არიალის 
ინფრასტრუქტურის 
ადგილობრივი 
მოსაკრებელი 

142215 0.0 0.0 
  

0.0 
  

ადგილობრივი 
მოსაკრებელი 
სპეციალური 
(ზონალური) 
შეთანხმების 
გაცემისათვის  

142216 0.0 0.0 
  

0.0 
  

ადგილობრივი 
მოსაკრებელი 
დასახლებული 
ტერიტორიის 
დასუფთავებისათვის  

142214 52.8 21.8 
 

21.8 37.8 
 

37.8 

სხვა 
არაკლასიფიცირებული 
მოსაკრებელი  

142299 0.0 0.0 
  

0.0 
  

არასაბაზრო წესით 
გაყიდული საქონელი და 
მომსახურება 

1423 139.5 183.3 0.0 183.3 41.6 0.0 41.6 

შემოსავლები საქონლის 
რეალიზაციიდან 

14231 0.0 0.0 
  

0.0 
  

შემოსავლები 
მომსახურების 
გაწევიდან 

14232 139.5 183.3 
 

183.3 41.6 
 

41.6 

ჯარიმები, სანქციები და 
საურავები  

143 213.3 190.0 
 

190.0 210.0 
 

210.0 

ნებაყოფლობითი 
ტრანსფერები, 
გრანტების გარეშე 

144 30.0 0.0 
  

0.0 
  

შერეული და სხვა 
არაკლასიფიცირებული 
შემოსავლები 

145 0.1 0.0 
  

0.0 
  

 
მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 6578.5 ათასი ლარით, 

თანდართული რედაქციით: 
 

დასახელება 2012 წლის 
ფაქტიური 

2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 
სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 
ფონდებიდან 
გამოყოფილი 
ტრანსფერები 

საკუთარი 
შემოსავლე

ბი 

სახელმწიფო 
ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 
გამოყოფილი 
ტრანსფერები 

საკუთარი 
შემოსავლებ

ი 

ხარჯები 5,666.6 6,811.5 443.7 6,367.8 6,578.5 780.0 5,798.5 
შრომის ანაზღაურება 1,674.0 1,964.0 0.0 1,964.0 1,766.6 0.0 1,766.6 
საქონელი და მომსახურება 807.1 1,510.2 443.7 1,066.5 1,801.5 777.2 1,024.3 
ძირითადი კაპიტალის 
მომსახურება 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

პროცენტი 185.7 108.1 0.0 108.1 97.0 0.0 97.0 
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სუბსიდიები 2,711.6 2,995.0 0.0 2,995.0 2,709.5 0.0 2,709.5 
გრანტები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
სოციალური უზრუნველყოფა 288.2 234.2 0.0 234.2 201.1 0.0 201.1 
სხვა ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 2.8 0.0 
არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

3,499.7 2,667.4 1,764.3 903.1 1,960.7 1,886.6 74.1 

ძირითადი აქტივები  3,499.7 2,667.4 1,764.3 903.1 1,960.7 1,886.6 74.1 
მატერიალური მარაგები  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
ფასეულობები  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
არაწარმოებული აქტივები   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
საშინაო  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
საგარეო  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
მონეტარული ოქრო და 

ნასესხობის სპეციალური 
უფლება  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

ვალდებულებების კლება  205.8 101.4 0.0 101.4 114.5 0.0 114.5 
საშინაო  205.8 101.4 0.0 101.4 114.5 0.0 114.5 
საგარეო  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 
მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება, მათ 

შორის: 
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 785.7 

ათასი ლარით, თანდართული რედაქციით: 
 

დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა 

არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,499.7 2,667.4 1,960.7 

 
 
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 160.7 

ათასი ლარით, თანდართული რედაქციით: 
 

დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა 

არაფინანსური აქტივების კლება 1,130.8 303.0 160.7 
ძირითადი აქტივები 48.0 0.0 10.7 
არაწარმოებული აქტივები 1,082.8 303.0 150.0 
მიწა 1,082.8 303.0 150.0 

 
მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის 

ფუნქციონალური კლასიფიკაცია 
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების 

ზრდის ფუნქციონალურ ჭრილში თანდართული ფორმით: 
 

ფ
უ

ნქ
ცი

ო
ნ

ალ
უ

რ
ი 

 

დასახელება 
2012 

წლის 
2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა 

სულ მათ შორის სულ მათ შორის 
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ფაქტი სახელმწ
იფო 

ბიუჯეტ
ის 

ფონდებ
იდან 

გამოყოფ
ილი 

ტრანსფე
რები 

საკუთარი 
შემოსავლ

ები 

სახელმწი
ფო 

ბიუჯეტის 
ფონდები

დან 
გამოყოფი

ლი 
ტრანსფერ

ები 

საკუთარ
ი 

შემოსავ
ლები 

701 
საერთო დანიშნულების 
სახელმწიფო მომსახურება 

2,207.3     2,664.0     0.0     2,664.0     2,761.0     475.6     2,285.4     

7011 

აღმასრულებელი და 
წარმომადგენლობითი 
ორგანოების საქმიანობის 
უზრუნველყოფა, ფინანსური და 
ფისკალური საქმიანობა, საგარეო 
ურთიერთობები 

2,010.1     2,555.9     0.0     2,555.9     2,188.4     0.0     2,188.4     

70111 

აღმასრულებელი და 
წარმომადგენლობითი 
ორგანოების საქმიანობის 
უზრუნველყოფა 

1,940.3     2,464.9     0.0     2,464.9     2,097.4     0.0     2,097.4     

70112 
ფინანსური და ფისკალური 
საქმიანობა 

69.8     91.0     0.0     91.0     91.0     0.0     91.0     

7016 
ვალთან დაკავშირებული 
ოპერაციები  

185.7     108.1     0.0     108.1     572.6     475.6     97.0     

7018 

სხვა არაკლასიფიცირებული 
საქმიანობა საერთო 
დანიშნულების სახელმწიფო 
მომსახურებაში 

11.5     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     

702 თავდაცვა 96.3     113.1     0.0     113.1     108.1     0.0     108.1     

703 
საზოგადოებრივი წესრიგი და 
უსაფრთხოება 

512.2     692.8     250.0     442.8     410.7     0.0     410.7     

7031 
პოლიციის სამსახური და 
სახელმწიფო დაცვა 

138.3     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     

7032 ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა 373.9     692.8     250.0     442.8     410.7     0.0     410.7     
704 ეკონომიკური საქმიანობა 2,382.8     1,352.1     1,287.3     64.8     1,759.0     1,719.1     39.9     

7042 
სოფლის მეურნეობა, სატყეო 
მეურნეობა, მეთევზეობა და 
მონადირეობა 

1,069.4     931.8     897.0     34.8     852.2     847.4     4.8     

70421 სოფლის მეურნეობა 1,069.4     931.8     897.0     34.8     852.2     847.4     4.8     
7045 ტრანსპორტი 1,313.4     420.3     390.3     30.0     906.8     871.7     35.1     

70451 
საავტომობილო ტრანსპორტი და 
გზები 

1,313.4     420.3     390.3     30.0     906.8     871.7     35.1     

705 გარემოს დაცვა 812.0     887.5     135.8     751.7     511.1     0.0     511.1     
7052 ჩამდინარე წყლების მართვა 223.7     165.4     35.8     129.6     0.0     0.0     0.0     

7053 
გარემოს დაბინძურების 
წინააღმდეგ ბრძოლა 

588.3     722.1     100.0     622.1     511.1     0.0     511.1     

706 
საბინაო-კომუნალური 
მეურნეობა 

645.0     1,066.9     531.1     535.8     504.9     471.9     33.0     

7061 ბინათმშენებლობა 0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     

7062 
კომუნალური მეურნეობის 
განვითარება 

0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     

7063 წყალმომარაგება 147.1     24.5     19.5     5.0     10.0     0.0     10.0     

7066 
სხვა არაკლასიფიცირებული 
საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ 
მეურნეობაში 

497.9     1,042.4     511.6     530.8     494.9     471.9     23.0     
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707 ჯანმრთელობის დაცვა 125.9     110.5     0.0     110.5     123.5     0.0     123.5     
7072 ამბულატორიული მომსახურება 46.8     19.0     0.0     19.0     14.6     0.0     14.6     

70724 
საშუალო სამედიცინო 
პერსონალის მომსახურება 

46.8     19.0     0.0     19.0     14.6     0.0     14.6     

7074 
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის 
მომსახურება 

79.1     91.5     0.0     91.5     108.9     0.0     108.9     

708 
დასვენება, კულტურა და 
რელიგია 

962.0     1,026.4     0.0     1,026.4     865.3     0.0     865.3     

7081 
მომსახურება დასვენებისა და 
სპორტის სფეროში 

442.3     470.8     0.0     470.8     428.5     0.0     428.5     

7082 
მომსახურება კულტურის 
სფეროში 

462.1     492.8     0.0     492.8     383.2     0.0     383.2     

7083 
ტელერადიომაუწყებლობა და 
საგამომცემლო საქმიანობა 

43.8     47.4     0.0     47.4     35.8     0.0     35.8     

7084 
რელიგიური და სხვა სახის 
საზოგადოებრივი საქმიანობა 

13.8     15.4     0.0     15.4     17.8     0.0     17.8     

709 განათლება 1,051.1     1,241.0     3.8     1,237.2     1,210.9     0.0     1,210.9     
7091 სკოლამდელი აღზრდა 644.0     836.7     3.8     832.9     863.3     0.0     863.3     
7092 ზოგადი განათლება 49.3     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     
70923 საშუალო ზოგადი განათლება 49.3     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     
7093 პროფესიული განათლება 84.3     94.7     0.0     94.7     80.7     0.0     80.7     

7098 
სხვა არაკლასიფიცირებული 
საქმიანობა განათლების 
სფეროში 

273.5     309.6     0.0     309.6     266.9     0.0     266.9     

710 სოციალური დაცვა 371.7     324.6     0.0     324.6     284.7     0.0     284.7     

7101 
ავადმყოფთა და შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირთა 
სოციალური დაცვა 

129.0     70.0     0.0     70.0     45.6     0.0     45.6     

71011 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 129.0     70.0     0.0     70.0     45.6     0.0     45.6     

7104 
ოჯახებისა და ბავშვების 
სოციალური დაცვა 

131.2     100.0     0.0     100.0     113.8     0.0     113.8     

7107 
სოციალური გაუცხოების 
საკითხები, რომლებიც არ 
ექვემდებარება კლასიფიკაციას 

86.1     91.6     0.0     91.6     83.6     0.0     83.6     

7109 
სხვა არაკლასიფიცირებული 
საქმიანობა სოციალური დაცვის 
სფეროში 

25.4     63.0     0.0     63.0     41.7     0.0     41.7     

  სულ 9,166.3     9,478.9     2,208.0     7,270.9     8,539.2     2,666.6     5,872.6     
 
 

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 157.2 ათასი ლარით. 
 

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 221.6 -ით. 
2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 178.9 -ით. 
 

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ზრდა 0-ით. 
2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება -114.5 ათასი 
ლარით. 
 

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი 
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების 

მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 90.0 ათასი ლარის 
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ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის 
გადაწყვეტილებების შესაბამისად. 

 

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 
დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 

გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 220.0 ათასი ლარი მიიმართოს: 
ა) ,,საზოგადოებრივი ჯამრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზრვრული 

უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 108.9 ათასი ლარი; 
ბ) ,,სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და ,,სამხედრო 

სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული 
უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 108,1 ათასი ლარი; 

გ) ,,სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის 
უკვდავყოფის შესახებ“ და ,,საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით 
გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული 
უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 3,0 ათასი ლარი; 

 

მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა 
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების 

განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და 
საქრთველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. 

 
 

თავი II 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები 
 

მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები 
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00) 
საგანგებო სიტუაციების (ხანძარი, წყალდიდობა, მეწყერი, ავტოსატრანსპორტო 

შემთხვევები და სხვა ბუნებრივი და ტექნოლოგიური ხასიათის სტიქიური უბედურებები) 
სალიკვიდაციოდ პრევენციის მიზნით აუცილებელია სახანძრო დაცვისა და სამაშველო 
სამსახურის პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. 
ხანძრის ჩაქრობისა და სამაშველო ღონისძიებების მაღალპროფესიული 
უზრუველყოფისათვის პირადი შემადგელობის ტექნიკური და პროფესიული მომზადების 
სრულყოფა. თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელსეწყობის მიზნით 
მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის, წვევამდელთა 
სამედიცინო შემოწმებისა და ტრანსპორტირების ღონისძიებები. 

ა) საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01) 
პროგრამის მიზანია საგანგებო სიტუაციების სამსახურის ქმედითუნარიანობის ამაღლება, 

სამაშველო–საავარიო ტექნიკით უზრუნველყოფა, ხანძრების დროს მატერიალურ 
ფასეულობათა გადარჩენის პროცენტული მაჩვენებლების ზრდა, ხანძრის გამომწვევი 
მიზეზების შესწავლა და ხანძარსაწინააღმდეგო ღონისძიებების გატარება, პირადი 
შემადგენლობის კანონით გათვალისწინებული სოციალური და სამართლებრივი უფლების 
დაცვა. 

ბ) ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03) 
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პროგრამით ხორციელდება მოქალაქეთა სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანა, წვევამდელთა 
ჯამრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე 
ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. 

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული 
კოდი 03 00) 

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს 
მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება 
ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში 
გაგრძელდება ქალაქში მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების, 
ასფალტის საფარიანი გზების მოვლა–შენახვა, ტროტუარების რეაბილიტაცია, ქალაქის 
სკვერებისა და პარკების,  ქუჩებისა და მოედნების დასუფთავების ღონისძიებები, გარე 
განათების მოვლა-შენახვა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და 
რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული 
ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან 
დაკავშირებული ხარჯები. 

ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა 
(პროგრამული კოდი 03 01) 

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: 
ა.ა) გზების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01 01) 
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების 

რეაბილიტაცია, ასფალტის საფარიანი გზების მოვლა–შენახვა. 
ა.ბ). კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 
(პროგრამული კოდი 03 02) 
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: 
ა.გ) მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და განათება (პროგრამული კოდი 03 02 01) 
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქ. ხობშის ტერიტორიის ყოველდღიური 

დაგვა–დასუფთავება და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა, ნაგავსაყრელი პოლიგონის 
გამართული ფუნქციონირება, განხორციელდება გარე განათების არსებული ქსელის 
ექსპლოატაცია და ახალი ქსელების მოწყობა. 

ა.დ) წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02) 
ქვეპროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება წყლის სისტემების ექსპლოატაცია, სოფ. 

ყულევში სასმელი წყლის შეზიდვა. 
ა.ე) მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული აქტივების რეაბილიტაცია (პროგრამული 

კოდი 03 02 03) 
აღნიშნული პროგრამის მიხედვით განხორციელდება ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული 

მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა, სახურავების 
რეაბილიტაცია, ქალაქის ცენტრის კეთილმოწყობა. 

ა.ვ) საკანალიზაციო სისტემების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 
(პროგრამული კოდი 03 02 04) 

რეაბილიტაცია ჩაუტარდება და მოეწყობა სანიაღვრე არხები. 
ბ) მოსახლეობის, მათ შორის მეციტრუსეობის დარგში დასაქმებულის, სოციალური 

მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 03 03) 
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პროგრამის ფარგლებში იწარმოებს მოსახლეობის მიერ ჩაბარებულ ყოველ კილოგრამ 
სტანდარტულ ციტრუსზე დამატებით 0,15 ლარის გადახდა, ამავე პროგრამით მოხდება 
ბუნებიდან სათანადო ნებართვით მტაცებელი ცხოველების ამოღება. 

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00) 
ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის განათლების ცენტრი"-ს მეშვეობით მუნიციპალიტეტი ახორციელებს 

სკოლისგარეშე მუშაობის ორგანიზებას მომავალ თაობასთან, ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის 
პროფესიული სწავლების ცენტრი"–ს მეშვეობით ხორციელდება ახალგაზრდობის პროფორიენტაციის 
პროგრამა. დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი არის სკოლამდელი განათლება, 
რაც თვითმმართველი ერთეულის უფლებამოსილებას განეკუთვნება და შესაბამისად ერთ–ერთ 
პრიორიტეტს წარმოადგენს.  

ა) სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01) 
მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი 

სააღმზრდელო გაერთიანება“, რომელიც აერთიანებს 30 საბავშვო ბაღს, სადაც განათლებას 
იღებს 1092-მდე ბავშვი. ხორციელდება ღონისძიებები საბავშვო ბაღების 
ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსებაზე, მათ რეაბილიტაციაზე და 
მატერიალურ–ტექნიკური ბაზის განახლებაზე. 

ბ)  მოსწავლე–ახალგაზრდობის კლასგარეშე და სკოლის გარეშე მუშაობის ხელშეწყობის 
პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 03) 

ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის განათლების ცენტრი"-ს მეშვეობით მუნიციპალიტეტი 
ახორციელებს სკოლისგარეშე მუშაობის ორგანიზებას მომავალ თაობასთან, ხორციელდება 
სასწავლო–აღმზრდელობითი პროცესების და მასობრივი მუშაობის საინფორმაციო 
მეთოდური უზრუნველყოფა, სხვადასხვა სახის სასწავლო, შემეცნებითი, სახელოვნებო 
კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა, ტურების, ფესტივალების მოწყობა და ნიჭიერ 
მოზარდთა გამოვლენა. ინტელექტუალური, სახელოვნებო, სასპორტო და სხვა 
მიმართულებებით ჩამოყალიბებული სექციებისა და ჯგუფების მუშაობის უზრუნველყოფა.  

გ) პროფესიული სწავლება (პროგრამული კოდი 04 04) 
ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის პროფესიული სწავლების ცენტრი"–ს მეშვეობით 

ხორციელდება ახალგაზრდობის პროფორიენტაციის პროგრამა. 
4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული 

კოდი 05 00) 
მუნიციპალიტეტი ამ პროგრამის მეშვეობით ახდენს სხვადასხვა კულტურული 

ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, ახორციელებს კულტურულ, სპორტულ და სხვა 
ღონისძიებებს, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობ და სანახაობრივ 
ღონისძიებებს. ხელს უწყობს საზოგადოებაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას, 
წარმატებული სპოტსმენების წახალისებას, ნიჭიერ ბავშვებს და ახალგაზრდებს მათი 
სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენაში. პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია 
სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებების დაფინანსება. იზრდება ჩატარებილი კულტურული 
ღონისძიებების რაოდენობა და ახალგაზრდობის ჩართულობა კულტურულ ღონისძიებებში. 
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ისტორიული ძეგლების მონიტორინგი, საჭირო 
შემთხვევაში არქეოლოგიური კუთხით სადაზვერვო სამუშაოების წარმოებისათვის.  

ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01) 
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: 
ა.ა) სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 01) 
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ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის მასშტაბით სპორტის 
სხვადასხვა სახეობებში ტურნირების ჩატარება, სპორტში ახალგაზრდების ჩართულობის 
გაზრდა, სპორტის სახეობების პოპულარიზაცია და განვითარების ხელშეწყობა. 

ა.ბ) ხობის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი ,,კოლხეთის" ხელშეწყობის 
ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 01 02) 

ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი ,,კოლხეთი“–ს სუბსიდირება, 
უზრუნველყოფს სპორტის უმნიშვნელოვანესი სახეობის ფეხბურთის პოპულარიზაციას და 
გუნდის მომზადებას საქართველოს ჩემპიონატში მონაწილეობისათვის. 

ა.გ) სტადიონების მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვის ხარჯები (პროგრამული 
კოდი 05 01 03) 

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ქალაქსა და სოფლებში არსებული მარტივი 
ტიპის მოედნების ექპლოატაცია და რეაბილიტაცია. 

ა.დ) ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 04) 
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფეხბურთის განვითარების ხელსეწყობის მიზნით 

ფუნქციონირებს ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა“, სადაც 11 ასაკობრივ 
ჯგუფებში გაერთიანებულია 216 ბავშვი, სკოლის გუნდები მონაწილეობას იღებენ 
სამეგრელოს, იმერეთისა და გურიის რეგიონების ტურნირებში. 

ბ)  კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02) 
მუნიციპალიტეტის კულტურულინ ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში 

ხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე 
განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო 
დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.  

ბ.ა) კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 01) 
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის კულტურის 

ცენტრი“, რომელიც აერთიანებს 13 ბიბლიოთეკას, 3 მუზეუმს, 7 სასოფლო კლუბსა და 3 
კულტურის სახლს. ცენტრი ხელს უწყობს ქართული ფოლკლორის განვითარებას, ატარებს 
სხვადასხვა კულტურულ ღონისძიებებს და უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის 
შემოქმედებითი კოლექტივების მონაწილეობას სხვადასხვა ღონისძიებებში და ხალხური 
შემოქმედების ნაწარმოებების გამოფენას. 

ბ.ბ) ძეგლთა დაცვის ხარჯები (პროგრამული კოდი 05 02 02) 
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ისტორიული ძეგლების მონიტორინგი, საჭირო 

შემთხვევაში არქეოლოგიური კუთხით სადაზვერვო სამუშაოების წარმოებისათვის, წარმოებს 
გამოფენების ორგანიზება. 

ბ.გ) კულტურული მემკვიდრეობის ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 
02 03) 

ქვეპროგრამის ფარგლებში ტარდება ხობის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-
ახალგაზრდობის მონაწილეობით ადგილობრივი ფოლკლორის, ხალხური ტრადიციების 
გამოვლენისა და პოპულარიზაციის მიზნით კონკურსები, გათვალისწინებულია მოეწყოს 
მეგრული ფოლკლორისა  და რეწვის საღამო. 

ბ.დ) ტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა (პროგრამული კოდი 05 02 
04) 

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი სუბსიდირებას უწევს შ.პ.ს. ,,ხობის მოამბე“–
ს, რითაც ხელი ეწყობა მოსახლეობისათვის ინფორმაციის მიწოდებას მუნიციპალიტეტსა და 
ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებზე. 
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გ) ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03) 
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სხვადასხვა ღონისძიებები, მხარეთმცოდნეობის 

კუთხით ლაშქრობების მოწყობა, ახალგაზრდული დღეების გამართვა, ექსკურსიების 
მოწყობა, ახალგაზრდობისათვის სხვადასხვა თემატურ საკითხებზე შეხვედრების მოწყობა, 
რაც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდობის ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ 
საქმიანობასა და მის განვითარებაში. 

დ) რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 04) 
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ხობის ხარების დედათა მონასტრის ფინასური 

მხარდაჭერა. 
5. მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული 

კოდი 06 00) 
მოსახლეობის ჯამრთელობის დაცვის ხელსეწყობა და მათი სოციალური დაცვა 

მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი 
არსებული რესურსების ფარგლებში ახორციელებს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის 
სხვადსხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას, ერთიანი სახერლმწიფო 
პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯამრთელობის დაცვის მიზნით 
ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება. 

ა) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01) 
პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის 

ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული 
ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ: 

გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლის ღონისძიებები (პირველადი 
ეპიდკვლევის განხორციელება; ეპიდსაწიინაღმდეგო ღონისძიებების დაგეგმვა; დაავადებების 
პირველადი ღონისძიებები; ლაბორატორიული სინჯის აღება.) 

იმუნიპროფილაქტიკის დაგეგმვა, განხორციელება, საინფორმაციო სისტემის უზრუნველყოფა ( 
იმუნოპროფილაქტიკის მონაცემთა რუტინული დამუშავება, ანალიზი, შეფასება, დაზუსტება და 
ანგარიშგებადადგენილი წესის მიხედვით. ვაქცინაცინათა, სხვა ასაცრელი მასალის და ცივი ჯაჭვის 
ინვენტარის საჭიტოების განსაზღვრა მუნიციპალიტეტისათვის დადგენილი წესის მიხედვით. 

იმუნოპროფილაქტიკის ლოჯისტიკის უზრუნველყოფა (ვაქცინათა, სხვა ასაცრელი მასალის 1 თვის 
მარაგის შექმნა მუნიციპალიტეტში; (ვაქცინათა, სხვა ასაცრელი მასალის მიღება, რეგისტრაცია, გაცემა 
მუნიციპალიტეტის პჯდ დაწესებულებებისათვის დადგენილი წესის მიხედვით; ,,ცივი ჯაჭვის" 
ფუნქციონირების უზრუნველყოფა; 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამტანების ფაუნის გავრცელების შესწავლა/დადგენა 
(წყალსატევების პასპორტიზაცია დადგენილი წესის მიხედვით და გადამტანების არსებობის დაგენა 
სეზონის განმავლობაში. 

პრევენციული და კონტროლის ღონისძიებები (წყალსატევებში გამბუზიის გავრცელება 
ყოველწლიურად და ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებების გატარება, მათ შორის გადამტანების 
წინააღმდეგ ბრძოლა.) 

პარაზიტული დაავადებების პირველადი ეპიდკვლევა (მალარიის სკრინინგული კვლევა კერებში 
და კერის გარშემო; სხვა პარაზიტული და ჰელმინთური დაავადებების სკრინინგული კვლევა. 

დაავადებების დიაგნოსტიკა, პროფილაქტიკური მკურნალობა (მალარიის დიაგნოსტიკა, 
პროფილაქტიკური მკურნალობა; სხვა პარაზიტული დაავადებების დიგნოსტიკა, რეკომენდაციების 
მიწოდება). 

სანიტარული ღონისძიებები (საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო საგანმანათლებლო-
საარმზრდელო დაწესებულებებსი სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, 
პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 
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საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარული ნორმების დაცვის 
ზედამხედველობა. 

ბ მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 03) 
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის 

სხვადასხვა ფენებისათვის სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას, კანონმდებლობით 
გათვალისწინებული სარიატულო მომსახურების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და 
სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის 
გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სტიქიით დაზარალებულთა 
დახმარებასა და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს. 

ბ.ა) ავადმყოფთა სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 01) 
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სოციალურად შეჭირვებული ადამიანებისათვის 

ფაქტიური საოპერაციო ხარჯების 50 %-ის დაფარვა, არამუმეტეს 2000 ლარისა, ასევე დიალეზით 
დაავადებულთაბ სატრანსპორტო ხარჯების დაფარვა, მუნიციპალიტეტის საკრებულოზე 
დამტკიცებული წესის შესაბამისად. 

ბ.ბ) სარიტუალო მომსახურება (ომის ვეტერანთა და დევნილთა დაკრძალვის ხარჯები) 
(პროგრამული კოდი 06 03 02) 

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ომის ვეტერანთა და დევნილთა დაღუპვის შემთხვევაში 
სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა. 

ბ.გ) ომის ვეტერანთა სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯები (9 მაისის ერთჯერადი დახმარება) 
(პროგრამული კოდი 06 03 03) 

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია დახმარება მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებზე, 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოზე დამტკიცებული წესის შესაბამისად. 

ბ.დ) მრავალშვილიანი ოჯახებისა (4 შვილი და მეტი), დედ-მამით ობოლი ბავშვების და 100 წელს 
გადაცილებულთა ერთჯერადი დახმარების ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 03 04) 

ქვეპროგრამის ფარგლებში  დახმარება ეწევა 4 და მეტი შვილზე 85 ოჯახს, 100 წელზე უხნესს 7 
პიროვნებას, მუნიციპალიტეტის საკრებულოზე დამტკიცებული წესის შესაბამისად. 

ბ.ე) უმწეოთა სასადილო და ხანდაზმულთა ბინაზე მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 03 05) 
ქვეპროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი“–ს 

სუბსიდიის მოცულობა შეადგენს 88.6 ათას ლარს. სასადილო ემსახურება 120 ბენეფიციარს, 
ხოლო ბინაზე მომსახურება ეწევა 90-მდე მარტოხელას. 

ბ.ვ) ბავშვის შეძენასთან დაკავშირებული ერთჯერადი დახმარების ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 
03 06) 

ქვეპროგრამის ფარგლებში გამოყოფილია სულ 36.0 ათასი ლარი, ერთ ბავშვის შეძენისას გაიცემა 
ერთჯერადი დახმარება 100 ლარი, ხოლო ყოველ მესამე და ზევით შვილზე 300 ლარი. 

ბ.ზ) უმწეო კატეგორიაზე სასმელი წყლის ხარჯის ანაზღაურება (პროგრამული კოდი 06 03 07) 
ქვეპროგრამის ფარგლებში 0-57000 სარეიტინგო ქულის მქონეთ ეწევა დახმარება, რაც 

მოიცავს 130-მდე ოჯახს, რომელთა სულადობა 600-მდეა, გამოყოფილია 2014 წელს 6.0 ათასი 
ლარი. 

გ) უმწეოთა ერთჯერადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 04) 
ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება ეწევა სოციალურად შეჭირვებულ ადამიანებს 

ერთჯერადად 50-200 ლარის ფარგლებში,  2014 წელს გამოყოფილია 55.0 ათასი ლარი, 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოზე დამტკიცებული წესის შესაბამისად. 

დ) ხანძრითა და სტიქიით დაზარალებულთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 05) 
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება გაიცემა ერთჯერადად, 

სტიქიური მოვლენებითა და ხანძრით დაზარებული მოსახლეობის სოციალური 
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დაცვისათვის, გასაცემი თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 3000 ლარს და გაიცემა 
ერთჯერადად, მუნიციპალიტეტის საკრებულოზე დამტკიცებული წესის შესაბამისად. 

 
 
 

თავი III 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები 
 

მუხლი 17. ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები 
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის 

მიხედვით თანდართული რედაქციით: 
 

პრ
ო

გრ
ამ

უ
ლ

ი 
კო

დ
ი 

დასახელება 

2012 
წლის 

ფაქტიუ
რი 

2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 

სახელმწი
ფო 

ბიუჯეტის 
ფონდები

დან 
გამოყოფი

ლი 
ტრანსფერ

ები 

საკუთარ
ი 

შემოსავ
ლები 

სახელმწი
ფო 

ბიუჯეტი
ს 

ფონდები
დან 

გამოყოფი
ლი 

ტრანსფერ
ები 

საკუთარ
ი 

შემოსავ
ლები 

  ხობის მუნიციპალიტეტი 9,372.1 9,580.3 2,208.0 7,372.3 8,653.7 2,666.6 5,987.1 
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 206.0 221.0 0.0 221.0 221.0 0.0 221.0 
  ხარჯები 5,666.6 6,811.5 443.7 6,367.8 6,578.5 780.0 5,798.5 
  შრომის ანაზღაურება 1,674.0 1,964.0 0.0 1,964.0 1,766.6 0.0 1,766.6 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

3,499.7 2,667.4 1,764.3 903.1 1,960.7 1,886.6 74.1 

  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  205.8 101.4 0.0 101.4 114.5 0.0 114.5 

01 00 

 წარმომადგენლობითი და 
აღმასრულებელი 

ორგანოების დაფინანსება 
2,413.1 2,765.4 0.0 2,765.4 2,875.5 475.6 2,399.9 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 156.0 162.0 0.0 162.0 162.0 0.0 162.0 
  ხარჯები 2,103.7 2,465.8 0.0 2,465.8 2,473.6 222.5 2,251.1 
  შრომის ანაზღაურება 1,364.5 1,565.1 0.0 1,565.1 1,387.3 0.0 1,387.3 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

103.6 198.2 0.0 198.2 287.4 253.1 34.3 

  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  205.8 101.4 0.0 101.4 114.5 0.0 114.5 

01 01 
ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო 
442.9 511.9 0.0 511.9 484.6 0.0 484.6 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 25.0 28.0   28.0 25.0   25.0 
  ხარჯები 371.4 503.6 0.0 503.6 483.1 0.0 483.1 
  შრომის ანაზღაურება 263.0 344.9 0.0 344.9 335.9 0.0 335.9 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

71.5 8.3 0.0 8.3 1.5 0.0 1.5 

  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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01 02 
 ხობის მუნიციპალიტეტის 

გამგეობა 
1,497.4 1,953.0 0.0 1,953.0 1,612.8 0.0 1,612.8 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 131.0 134.0   134.0 137.0   137.0 
  ხარჯები 1,465.3 1,763.1 0.0 1,763.1 1,580.0 0.0 1,580.0 
  შრომის ანაზღაურება 1,101.5 1,220.2 0.0 1,220.2 1,051.4 0.0 1,051.4 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

32.1 189.9 0.0 189.9 32.8 0.0 32.8 

  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

01 03 სარეზერვო ფონდი 69.8 90.0 0.0 90.0 90.0 0.0 90.0 
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 69.8 90.0 0.0 90.0 90.0 0.0 90.0 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

01 04 
საბანკო მომსახურების 

ხარჯი 
0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

01 05 

წინა წლებში წარმოქმნილი 
ვალდებულებების დაფარვა 

და სასამართლოს 
გადაწყვეტილებების 

აღსრულების ფინანსური 
უზრუნველყოფა 

391.5 209.5 0.0 209.5 687.1 475.6 211.5 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 185.7 108.1 0.0 108.1 319.5 222.5 97.0 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

0.0 0.0 0.0 0.0 253.1 253.1 0.0 

  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  205.8 101.4 0.0 101.4 114.5 0.0 114.5 

01 06 
მაჟორიტარი დეპუტატის 

მომსახურების ხარჯი 
11.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 11.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

02 00 
თავდაცვა, საზოგადოებრივი 

წესრიგი და უსაფრთხოება 
608.5 805.9 250.0 555.9 518.8 0.0 518.8 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 50.0 59.0 0.0 59.0 59.0 0.0 59.0 
  ხარჯები 478.5 542.3 0.0 542.3 514.6 0.0 514.6 
  შრომის ანაზღაურება 309.5 398.9 0.0 398.9 379.3 0.0 379.3 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

130.0 263.6 250.0 13.6 4.2 0.0 4.2 

  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

02 01 
საგანგებო სიტუაციების 

მართვა 
373.9 692.8 250.0 442.8 410.7 0.0 410.7 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 42.0 51.0   51.0 51.0   51.0 
  ხარჯები 306.8 430.5 0.0 430.5 408.6 0.0 408.6 
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  შრომის ანაზღაურება 251.8 336.7 0.0 336.7 321.8 0.0 321.8 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

67.1 262.3 250.0 12.3 2.1 0.0 2.1 

  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

02 02 

საზოგადოებრივი წესრიგისა 
და უსაფრთხოების 

ხელშეწყობა 
138.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 77.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

61.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

02 03 

ქვეყნის 
თავდაცვისუნარიანობის 
ამაღლების ხელშეწყობა 

96.3 113.1 0.0 113.1 108.1 0.0 108.1 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 8.0 8.0   8.0 8.0   8.0 
  ხარჯები 94.7 111.8 0.0 111.8 106.0 0.0 106.0 
  შრომის ანაზღაურება 57.7 62.2 0.0 62.2 57.5 0.0 57.5 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

1.6 1.3 0.0 1.3 2.1 0.0 2.1 

  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

03 00 

ინფრასტრუქტურის 
მშენებლობა, რეაბილიტაცია 

და ექსპლოატაცია  
3,839.8 3,306.5 1,954.2 1,352.3 2,775.0 2,191.0 584.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ხარჯები 613.9 1,105.6 443.7 661.9 1,105.9 557.5 548.4 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

3,225.9 2,200.9 1,510.5 690.4 1,669.1 1,633.5 35.6 

  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

03 01 

საგზაო ინფრასტრუქტურის 
მშენებლობა, რეაბილიტაცია 
და მოვლა შენახვა (გზები და 

ხიდები) 

1,313.4 420.3 390.3 30.0 906.8 871.7 35.1 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ხარჯები 29.7 30.0 0.0 30.0 22.5 0.0 22.5 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

1,283.7 390.3 390.3 0.0 884.3 871.7 12.6 

  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

03 01 

01 

გზების მშენებლობა, 
რეაბილიტაცია და მოვლა-

შენახვა  
1,297.7 420.3 390.3 30.0 906.8 871.7 35.1 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 29.7 30.0 0.0 30.0 22.5 0.0 22.5 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

1,268.0 390.3 390.3 0.0 884.3 871.7 12.6 

  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

03 01 

02 

ხიდების, ხიდ-ბოგირების 
მშენებლობა, რეაბილიტაცია 

და მოვლა-შენახვა 
15.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

15.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

03 02 

კომუნალური 
ინფრასტრუქტურის 

მშენებლობა-რეაბილიტაცია 
და ექსპლოატაცია 

1,457.0 1,954.4 666.9 1,287.5 1,016.0 471.9 544.1 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ხარჯები 584.2 627.1 0.0 627.1 521.1 0.0 521.1 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

872.8 1,327.3 666.9 660.4 494.9 471.9 23.0 

  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

03 02 

01 

მუნიციპალიტეტის 
დასუფთავება და განათება 

588.3 722.1 100.0 622.1 511.1 0.0 511.1 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 584.2 622.1 0.0 622.1 511.1 0.0 511.1 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

4.1 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

03 02 

02 

წყლის სისტემის 
რეაბილიტაცია და 

ექსპლოატაცია 
147.1 24.5 19.5 5.0 10.0 0.0 10.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 0.0 5.0 0.0 5.0 10.0 0.0 10.0 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

147.1 19.5 19.5 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

03 02 

03  

მუნიციპალიტეტის 
საკუთრებაში არსებული 

აქტივების რეაბილიტაცია 
497.9 1,042.4 511.6 530.8 494.9 471.9 23.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

497.9 1,042.4 511.6 530.8 494.9 471.9 23.0 

  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

03 02 

04  

სანიაღვრე არხების 
მშენებლობა რეაბილიტაცია 

და ექსპლოატაცია 
223.7 165.4 35.8 129.6 0.0 0.0 0.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

223.7 165.4 35.8 129.6 0.0 0.0 0.0 

  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

03 02 

05  

საკანალიზაციო სისტემების 
მშენებლობა რეაბილიტაცია 

და ექსპლოატაცია 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

03 03 

მოსახლეობის, მათ შორის 
მეციტრუსეობის დარგში 

დასაქმებულის, სოციალური 
მდგომარეობის 

გაუმჯობესების ხელშეწყობა 

0.0 14.8 10.0 4.8 7.6 2.8 4.8 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 0.0 14.8 10.0 4.8 7.6 2.8 4.8 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

03 04 

სარწყავი არხებისა და 
ნაპირსამაგრი ჯებირების 

მშენებლობა-რეაბილიტაცია 
171.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

171.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

03 05 
სოფლის მხარდაჭერის 

პროგრამა 
898.3 917.0 887.0 30.0 844.6 844.6 0.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 0.0 433.7 433.7 0.0 554.7 554.7 0.0 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

898.3 483.3 453.3 30.0 289.9 289.9 0.0 

  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

04 00 განათლება 1,051.1 1,241.0 3.8 1,237.2 1,210.9 0.0 1,210.9 
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ხარჯები 1,021.6 1,236.3 0.0 1,236.3 1,210.9 0.0 1,210.9 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

29.5 4.7 3.8 0.9 0.0 0.0 0.0 

  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

04 01 
სკოლამდელი განათლების 

დაფინანსება 
644.0 836.7 3.8 832.9 863.3 0.0 863.3 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 622.8 832.0 0.0 832.0 863.3 0.0 863.3 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

21.2 4.7 3.8 0.9 0.0 0.0 0.0 

  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

04 02 
საჯარო სკოლების 

დაფინანსება 
49.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 41.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

8.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

04 03 

ა(ა)იპ ,,ხობის 
მუნიციპალიტეტის 

განათლების ცენტრი" 
273.5 309.6 0.0 309.6 266.9 0.0 266.9 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 273.5 309.6 0.0 309.6 266.9 0.0 266.9 
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  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

04 04 პროფესიული განათლება 84.3 94.7 0.0 94.7 80.7 0.0 80.7 
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 84.3 94.7 0.0 94.7 80.7 0.0 80.7 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

04 05   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

05 00 

კულტურა, რელიგია 
ახალგაზრდული და 

სპორტული ღონისძიებები 
962.0 1,026.4 0.0 1,026.4 865.3 0.0 865.3 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ხარჯები 956.6 1,026.4 0.0 1,026.4 865.3 0.0 865.3 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

5.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

05 01 
სპორტის განვითარების 

ხელშეწყობა 
442.3 470.8 0.0 470.8 428.5 0.0 428.5 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ხარჯები 442.3 470.8 0.0 470.8 428.5 0.0 428.5 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

05 01 

01 

სპორტული ღონისძიებების 
დაფინანსება 

18.5 27.8 0.0 27.8 22.5 0.0 22.5 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 18.5 27.8 0.0 27.8 22.5 0.0 22.5 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

05 01 

02 

ხობის მუნიციპალიტეტის 
საფეხბურთო კლუბი 

,,კოლხეთის" ხელშეწყობის 
ღონისძიებები 

326.6 324.7 0.0 324.7 292.5 0.0 292.5 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 326.6 324.7 0.0 324.7 292.5 0.0 292.5 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

05 01 

03 

სტადიონების მშენებლობა 
რეაბილიტაცია და მოვლა-

შენახვის ხარჯები 
14.7 15.0 0.0 15.0 15.0 0.0 15.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
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  ხარჯები 14.7 15.0 0.0 15.0 15.0 0.0 15.0 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

05 01 

04 

ფეხბურთის განვითარების 
ხელშეწყობა 

82.5 103.3 0.0 103.3 98.5 0.0 98.5 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 82.5 103.3 0.0 103.3 98.5 0.0 98.5 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

05 02 
კულტურის განვითარების 

ხელშეწყობა 
505.9 540.2 0.0 540.2 419.0 0.0 419.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ხარჯები 500.5 540.2 0.0 540.2 419.0 0.0 419.0 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

5.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

05 02 

01 
 კულტურის ცენტრი 451.6 459.1 0.0 459.1 368.2 0.0 368.2 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 446.2 459.1 0.0 459.1 368.2 0.0 368.2 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

5.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

05 02 

02 
ძეგლთა დაცვის ხარჯები 10.1 31.7 0.0 31.7 10.0 0.0 10.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 10.1 31.7 0.0 31.7 10.0 0.0 10.0 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

05 02 

03 

კულტურული 
მემკვიდრეობის 

ღონისძიებების დაფინანსება 
0.4 2.0 0.0 2.0 5.0 0.0 5.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 0.4 2.0 0.0 2.0 5.0 0.0 5.0 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

05 02 

04 

ტელერადიო მაუწყებლობა 
და საგამომცემლო 

საქმიანობა 
43.8 47.4 0.0 47.4 35.8 0.0 35.8 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 43.8 47.4 0.0 47.4 35.8 0.0 35.8 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

05 03 
ახალგაზრდული 

პროგრამების დაფინანსება 
12.2 13.0 0.0 13.0 13.0 0.0 13.0 
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  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 12.2 13.0 0.0 13.0 13.0 0.0 13.0 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

05 04 

რელიგიური 
ორგანიზაციების 

ხელშეწყობა 
1.6 2.4 0.0 2.4 4.8 0.0 4.8 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 1.6 2.4 0.0 2.4 4.8 0.0 4.8 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

06 00 

მოსახლეობის 
ჯანმრთელობისა დაცვა და  

სოციალური 
უზრუნველყოფა 

497.6 435.1 0.0 435.1 408.2 0.0 408.2 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ხარჯები 492.3 435.1 0.0 435.1 408.2 0.0 408.2 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

06 01 
საზოგადოებრივი 

ჯანდაცვის მომსახურება 
79.1 91.5 0.0 91.5 108.9 0.0 108.9 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 79.1 91.5 0.0 91.5 108.9 0.0 108.9 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

06 02 

ხობის მუნიციპალიტეტის 
მოსახლეობის დამატებითი 

ამბულატორიული 
სამედიცინო დახმარების 

პროგრამა 

46.8 19.0 0.0 19.0 14.6 0.0 14.6 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 46.8 19.0 0.0 19.0 14.6 0.0 14.6 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

06 03 
მოსახლეობის სოციალური 

უზრუნველყოფა 
274.2 234.6 0.0 234.6 199.7 0.0 199.7 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ხარჯები 268.9 234.6 0.0 234.6 199.7 0.0 199.7 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

06 03 

01 

ავადმყოფთა სოციალური 
დახმარება 

129.0 70.0 0.0 70.0 45.6 0.0 45.6 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 129.0 70.0 0.0 70.0 45.6 0.0 45.6 
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  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

06 03 

02 

სარიტუალო მომსახურება 
(ომის ვეტერანთა და 

დევნილთა დაკრძალვის 
ხარჯები) 

2.6 5.0 0.0 5.0 3.0 0.0 3.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 2.6 5.0 0.0 5.0 3.0 0.0 3.0 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

06 03 

03 

ომის ვეტერანთა 
სოციალური 

უზრუნველყოფის ხარჯები 
(9 მაისის ერთჯერადი 

დახმარება) 

6.9 10.0 0.0 10.0 2.7 0.0 2.7 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 6.9 10.0 0.0 10.0 2.7 0.0 2.7 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

06 03 

04 

მრავალშვილიანი ოჯახებისა 
(4 შვილი და მეტი), დედ-

მამით ობოლი ბავშვების და 
100 წელს გადაცილებულთა 

ერთჯერადი დახმარების 
ხარჯი 

12.9 15.0 0.0 15.0 13.8 0.0 13.8 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 12.9 15.0 0.0 15.0 13.8 0.0 13.8 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

06 03 

05 

უმწეოთა სასადილო და 
ხანდაზმულთა ბინაზე 

მომსახურება 
86.1 91.6 0.0 91.6 83.6 0.0 83.6 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 80.8 91.6 0.0 91.6 83.6 0.0 83.6 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

06 03 

06 

 ბავშვის შეძენასთან 
დაკავშირებული 

ერთჯერადი დახმარების 
ხარჯი 

29.8 35.0 0.0 35.0 45.0 0.0 45.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 29.8 35.0 0.0 35.0 45.0 0.0 45.0 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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06 03 

07 

უმწეო კატეგორიაზე 
სასმელი წყლის ხარჯის 

ანაზღაურება 
6.9 8.0 0.0 8.0 6.0 0.0 6.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 6.9 8.0 0.0 8.0 6.0 0.0 6.0 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

06 04 
 უმწეოთა ერთჯერადი 

დახმარება 
88.5 50.0 0.0 50.0 55.0 0.0 55.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 88.5 50.0 0.0 50.0 55.0 0.0 55.0 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

06 05 

ხანძრითა და სტიქიით 
დაზარალებულთა 

დახმარება 
9.0 40.0 0.0 40.0 30.0 0.0 30.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 9.0 40.0 0.0 40.0 30.0 0.0 30.0 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
დადგენილება N34 

2014  წლის 29 სექტემბერი 
ქ. ხობი 

 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ზოგიერთ დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 

შესახებ 
 

 „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, ხობის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: 

 
მუხლი 1. 
„ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარებისა და პროგრამების 

მართვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს 2014 წლის 28 ივლისის N18 დადგენილებაში („საქართველოს საკანონმდებლო 
მაცნე“ (ვებგვერდი - www.matsne.gov.ge), 04.08.2014 წ., სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი: 
010260020.35.106.016120) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული 
დებულების მე-3 მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „ჟ1“ და „ჟ2“ ქვეპუნქტები: 

„ჟ1. წინადადებების შემუშავებას კერძო სამართლის სამეწარმეო და არასამეწარმეო 
იურიდიული პირების დაფუძნების, რეორგანიზაციისა და ლიკვიდაციის საკითხებზე; 

ჟ2. სამსახურის კომპეტენციას მიკუთვნებულ სფეროში (სფეროებში) განსახორციელებელი 
საქმიანობის უზრუნველყოფის მიზნით შექმნილი მუნიციპალიტეტის იურიდიული პირების 
საქმიანობის კოორდინაციას და მონიტორინგს, მათი სამუშაო გეგმების, პროგრამებისა და 
ბიუჯეტის პროექტების განხილვა-შეთანხმებას, ბიუჯეტის ხარჯვის მიზნობრიობის 
შეფასებას და საჭიროების შემთხვევაში სათანადო რეკომენდაციებისა და წინადადებების 
მომზადებას;“. 

 
მუხლი 2. 
„ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა 

დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ხობის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 28 ივლისის N21 დადგენილებაში 
(„საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე“ (ვებგვერდი - www.matsne.gov.ge), 04.08.2014 წ., 
სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი: 010260020.35.106.016123) შეტანილ იქნეს ცვლილება და 
დადგენილებით დამტკიცებული დებულების: 

ა) მე-3 მუხლის „ე“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 
„ე) წინადადებების შემუშავებას სამსახურის კომპეტენციას მიკუთვნებულ სფეროში კერძო 

სამართლის სამეწარმეო და არასამეწარმეო იურიდიული პირების დაფუძნების, 
რეორგანიზაციისა და ლიკვიდაციის საკითხებზე;“; 

ბ) მე-3 მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „ე1“ ქვეპუნქტი: 
„ე1. სამსახურის კომპეტენციას მიკუთვნებულ სფეროში განსახორციელებელი საქმიანობის 

უზრუნველყოფის მიზნით შექმნილი მუნიციპალიტეტის იურიდიული პირების სამუშაო 
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გეგმების, პროგრამებისა და ბიუჯეტის პროექტების განხილვა-შეთანხმებას, ბიუჯეტის 
ხარჯვის მიზნობრიობის შეფასებას და საჭიროების შემთხვევაში სათანადო 
რეკომენდაციებისა და წინადადებების მომზადებას;“. 

 
მუხლი 3. 
„ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა 
საქმეების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს 2014 წლის 28 ივლისის N22 დადგენილებაში („საქართველოს საკანონმდებლო 
მაცნე“ (ვებგვერდი - www.matsne.gov.ge), 04.08.2014 წ., სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი: 
010260020.35.106.016124) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული 
დებულების: 

ა) მე-3 მუხლის „ე“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 
„ე) წინადადებების შემუშავებას სამსახურის კომპეტენციას მიკუთვნებულ სფეროში კერძო 

სამართლის სამეწარმეო და არასამეწარმეო იურიდიული პირების დაფუძნების, 
რეორგანიზაციისა და ლიკვიდაციის საკითხებზე;“; 

ბ) მე-3 მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „ე1“ ქვეპუნქტი: 
„ე1. სამსახურის კომპეტენციას მიკუთვნებულ სფეროში (სფეროებში) განსახორციელებელი 

საქმიანობის უზრუნველყოფის მიზნით შექმნილი მუნიციპალიტეტის იურიდიული პირების 
საქმიანობის კოორდინაციას და მონიტორინგს, მათი სამუშაო გეგმების, პროგრამებისა და 
ბიუჯეტის პროექტების განხილვა-შეთანხმებას, ბიუჯეტის ხარჯვის მიზნობრიობის 
შეფასებას და საჭიროების შემთხვევაში სათანადო რეკომენდაციებისა და წინადადებების 
მომზადებას;“. 

 
მუხლი 4. 
დადგენილება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე. 
 
 
 
 
 
 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                  ედიშერ ჯობავა 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
 

დადგენილება N35 
 

2014 წლის  30  ოქტომბერი 
 

ქ. ხობი 
 

„ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“  
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 30 დეკემბრის N21 დადგენილებაში  

ცვლილების შეტანის თაობაზე  
 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 
მუხლის მეორე პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 
საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ მე-80 მუხლის, „ნორმატიული 
აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, ხობის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: 

 
მუხლი 1. „ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების 
შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 30 დეკემბრის N21 
დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 31.12.2013 წ. სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი: 

190020020.35.106.016099) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება: 
1. 6.7 ათასი ლარით მცირდება  ხობის  მუნიციპალიტეტის  ადგილობრივი  ბიუჯეტის 

ხარჯები, კერძოდ:   
ა.) პრიორიტეტის ,,წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება“ 

ასიგნებები 6.7  ათასი ლარით (პროგრამული კოდი 01 00), კერძოდ: 
     ა.ა) 6.7 ათასი ლარით მუნიციპალიტეტის გამგეობის (პროგრამული კოდი 01 02) ასიგნება, 
აქედან: 6,7 ათასი ლარი – მუხლის ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“ ასიგნება; 

2. „ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნების 
გადანაწილების წესის დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 
წლის 12 ივლისის N5 დადგენილების შესაბამისად, ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის 
დამტკიცებულ ბიუჯეტში ხობის  მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანებებით მხარჯავი 
დაწესებულებებისთვის ადგილობრივი ბიუჯეტით გამოყოფილ ასიგნებებში ეკონომიკური 
კლასიფიკაციის მუხლებს  შორის განხორციელებულია შემდეგი გადანაწილებები: 

ა) „ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით ა(ა)იპ „ხობის 
მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრისთვის“ დამტკიცებული ასიგნებების ღონისძიებებს 
შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2014 წლის 16 
სექტემბრის N593 ბრძანებით ა(ა)იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრისთვის“ 
ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 
0,9 ათასი ლარით შემცირდა ღონისძიების ,,სახელმწიფო რწმუნებულის-გუბერნატორის 
სამხარეო ადმინისტრაციის პროექტების მართვის სამსახურის მიერ დაგეგმილი 
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საერთაშორისო ბიზნეს ფორუმის კულტურული ღონისძიებები“ ასიგნება, 0,6 ათასი ლარით - 
ღონისძიების ,,ლიტერატურული კაფე საღამო“ ასიგნება და 1,5 ათასი ლარი მიიმართა  
ღონისძიების ,,საგამომცემლო სახლ ,,ქართული ელიტის“ მიერ წმინდა ილია მართლის 
გაზეთ ,,ივერიის“ სახელობის პრემიის მეათე ტური“ ასიგნებაზე; 

ბ) ,,ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით ა(ა)იპ „ხობის 
მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანებისთვის“ დამტკიცებული 
ასიგნებების ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის 
მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2014 წლის 22 სექტემბრის N603 ბრძანებით ა(ა)იპ „ხობის 
მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანებისთვის“ ხობის 
მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 0,45 
ათასი ლარით შემცირდა მუხლის ,,შრომის ანაზღაურება“ ასიგნება და 0,45 ათასი ლარით 
გადიდდა ,,საქონელი და მომსახურებას“ ,,ოფისის ხარჯების“ ეკონომიკური კლასიფიკაციის 
მუხლის ,,ოფისის ხარჯი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული“ ასიგნება; 

გ) ,,ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის წვევამდელთა, რეზერვისტთა, სამხედრო 
აღრიცხვის, გაწვევის და მობილიზაციის სამსახურისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 
წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების ეკონომიკური კლასიფიკაციის 
მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2014 წლის 25 
სექტემბრის N609 ბრძანებით ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის წვევამდელთა, 
რეზერვისტთა, სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და მობილიზაციის სამსახურისთვის ხობის 
მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 0,4 
ათასი ლარით შემცირდა ,,საქონელი და მომსახურება“–ს მუხლის ,,შტატგარეშე მომუშავეთა 
ანაზღაურება“ ასიგნება და 0.4 ათასი ლარით გადიდდა ,,საქონელი და მომსახურება“-ს 
,,ოფისის ხარჯები“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,ნორმატიული აქტების, 
საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და საგამომცემლო-
სასტამბო ხარჯები“ ასიგნება; 

დ) ,,ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით შპს „ხობი 
დასუფთავება და განათებასთვის“ დამტკიცებული ასიგნებების ღონისძიებებს შორის 
გადანაწილების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2014 წლის 1 ოქტომბრის N624 
ბრძანებით შპს „ხობი დასუფთავება და განათებასთვის“ ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის 
ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 4,5 ათასი ლარით შემცირდა 
,,საქონელი და მომსახურება“-ს მუხლის ,,სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება“ 
ასიგნებებში ხეების სანიტარული ჭრის ასიგნება და 4,5 ათასი ლარით გადიდდა ქუჩების 
დაგვა-დასუფთავების ასიგნება; 

ე) ,,ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის 
ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების ეკონომიკური კლასიფიკაციის 
მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2014 წლის 1 
ოქტომბრის N625 ბრძანებით ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი 
ბიუჯეტით ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის დამტკიცებულ ასიგნებებში 0,1 ათასი 
ლარით შემცირდა მუხლის ,,შრომის ანაზღაურება“ ასიგნება და 0,1 ათასი ლარით გადიდდა 
,,საქონელი და მომსახურებას“ ,,ოფისის ხარჯების“ ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის 
,,ოფისის ხარჯი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული“ ასიგნება; 

ვ) ,,ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის 
ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების ეკონომიკური კლასიფიკაციის 
მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2014 წლის 3 
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ოქტომბრის #630 ბრძანებით ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი 
ბიუჯეტით ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის დამტკიცებულ ასიგნებებში 0,7 ათასი 
ლარით შემცირდა მუხლი ,,შრომის ანაზღაურება“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის 
,,თანამდებობრივი სარგო“ ასიგნება და 0,7 ათასი ლარი მიიმართა მუხლის ,,შრომის 
ანაზღაურება“ ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,პრემია“ ასიგნებაზე; 

ზ) ,,ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრისათვის“ ხობის 
მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების 
ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის 
მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2014 წლის 13 ოქტომბრის N651 ბრძანებით  ხობის 
მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის 
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრისთვის“  დამტკიცებულ ასიგნებებში 0,24 ათასი ლარით 
შემცირდა ,,საქონელი და მომსახურება“-ს მუხლის ,,მივლინებები“ ასიგნება, 0,38 ათასი 
ლარით - ,,საქონელი და მომსახურება“–ს ,,ოფისის ხარჯები“–ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის 
მუხლის ,,მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟება“ ასიგნება, 0,36 ათასი 
ლარით - ,,საქონელი და მომსახურება“–ს ,,ოფისის ხარჯები“–ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის 
მუხლის ,,ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების მასალების შეძენის ხარჯი“ ასიგნება, 
0,2 ათასი ლარით - ,,საქონელი და მომსახურება“–ს ,,ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის 
ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები“–ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის 
,,მიმდინარე რემონტის ხარჯი“ ასიგნება, 0,2 ათასი ლარით - ,,საქონელი და მომსახურება“–ს 
,,ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები“–ს 
ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,სათადარიგო ნაწილები“ ასიგნება, 0,24 ათასი 
ლარით - ,,საქონელი და მომსახურება“-ს მუხლის ,,რბილი ინვენტარი“ ასიგნება, 0,3 ათასი 
ლარით - მუხლის ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“ ასიგნება და 1,0 ათასი ლარით გადიდდა 
,,საქონელი და მომსახურება“–ს ,,ოფისის ხარჯები“–ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის 
,,შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი“ 
ასიგნება, 0,23 ათასი ლარით - ,,საქონელი და მომსახურება“–ს ,,ოფისის ხარჯები“–ს 
ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,კომუნალური ხარჯი“ ასიგნება, 0,04 ათასი ლარით - 
,,საქონელი და მომსახურება“–ს ,,ოფისის ხარჯები“–ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის 
,,საფოსტო მომსახურების ხარჯი“ ასიგნება, 0,65 ათასი ლარით - მუხლის ,,არაფინანსური 
აქტივების ზრდა“ ასიგნება;     

თ) ,,ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ 
პრიორიტეტის „მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა“  
ასიგნებების პროგრამებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის 
გამგებლის 2014 წლის 13 ოქტომბრის N652 ბრძანებით ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის 
ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ პრიორიტეტის „მოსახლეობის ჯანმრთელობისა 
დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა“  ასიგნებებში 10,0 ათასი ლარით შემცირდა 
პროგრამის ,,ხანძრითა და სტიქიით დაზარალებულთა დახმარება“ ასიგნება და 10,0 ათასი 
ლარით გადიდდა პროგრამის ,,მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა“ ქვეპროგრამის 
,,ავადმყოფთა სოციალური დახმარება“ ასიგნება; 

ი) „ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით  ა(ა)იპ „ხობის 
მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლისთვის“ დამტკიცებული ასიგნებების ეკონომიკური 
კლასიფიკაციის მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის 
გამგებლის 2014 წლის 16 ოქტომბრის N659 ბრძანებით ა(ა)იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის 
საფეხბურთო სკოლისთვის“ ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით 
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დამტკიცებულ ასიგნებებში 0,8 ათასი ლარით შემცირდა ,,საქონელი და მომსახურება“-ს 
მუხლის ,,სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება“ ასიგნება (სპორტულ ღონისძიებების 
ხარჯები) და 0,8 ათასი ლარით გადიდდა ,,საქონელი და მომსახურება“-ს მუხლის 
,,ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები“ 
ასიგნება. 

3. გამოთავისუფლებული ასიგნებები 6,7 ათასი ლარი მიიმართება შემდეგ ღონისძიებათა 
დასაფინანსებლად: 

ა) პრიორიტეტის ,,ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია“    
(პროგრამული კოდი 03 00) ასიგნებებზე 4,5 ათასი ლარი, კერძოდ: 
    ა.ა) 4,5 ათასი ლარი პროგრამა ,,საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია 
და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები)“ ქვეპროგრამის ,,გზების მშენებლობა, რეაბილიტაცია 
და მოვლა-შენახვა“ (პროგრამული კოდი 03 01 01) ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის 
,,სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება“ ასიგნებაზე; 

ბ) პრიორიტეტის ,,კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები“ 
(პროგრამული კოდი 05 00) ასიგნებებზე 2,2 ათასი ლარი, კერძოდ: 

ბ.ა) 2,2 ათასი ლარი პროგრამის ,,რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა“ 
(პროგრამული კოდი 05 04) ,,ოფისის ხარჯების“ ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის 
,,შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი“ 
ასიგნებაზე; 

მუხლი 2. დადგენილების თავი I, თავი, II, თავი III დანართები ჩამოყალიბდეს 
თანდართული სახით. 

 მუხლი 3. დადგენილება ძალაშია  გამოქვეყნებისთანავე. 
 
 

 
 
 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                         ედიშერ ჯობავა 
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„დანართი  
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2013 წლის 30 დეკემბრის N21  დადგენილებისა 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი 
 

თავი I 
 

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი 
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით: 
 

 

დასახელება 
2012 

წლის 
ფაქტი 

2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 
სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 
ფონდებიდან 
გამოყოფილი 
ტრანსფერები 

საკუთარი 
შემოსავლე

ბი 

სახელმწიფო 
ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 
გამოყოფილი 
ტრანსფერები 

საკუთარი 
შემოსავლები 

შემოსავლები 8,820.7 8,188.5 2,131.6 6,056.9 8,535.7 2,888.2 5,647.5 
გადასახადები 5,782.0 5,327.8 0.0 5,327.8 5,000.0 0.0 5,000.0 
გრანტები 2,472.8 2,336.6 2,131.6 205.0 3,108.2 2,888.2 220.0 
სხვა შემოსავლები 565.9 524.1 0.0 524.1 427.5 0.0 427.5 

                
ხარჯები 5,666.6 6,811.5 443.7 6,367.8 6,585.2 780.0 5,805.2 
შრომის ანაზღაურება 1,674.0 1,964.0 0.0 1,964.0 1,766.5 0.0 1,766.5 
საქონელი და მომსახურება 807.1 1,510.2 443.7 1,066.5 1,808.3 777.2 1,031.1 
ძირითადი კაპიტალის 
მომსახურება  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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პროცენტი 185.7 108.1 0.0 108.1 97.0 0.0 97.0 
სუბსიდიები 2,711.6 2,995.0 0.0 2,995.0 2,709.5 0.0 2,709.5 
გრანტები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
სოციალური უზრუნველყოფა 288.2 234.2 0.0 234.2 201.1 0.0 201.1 
სხვა ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 2.8 0.0 

                
საოპერაციო სალდო 3,154.1 1,377.0 1,687.9 -310.9 1,950.5 2,108.2 -157.7 

                
არაფინანსური აქტივების 
ცვლილება 

2,368.9 2,364.4 1,764.3 600.1 1,793.3 1,886.6 -93.3 

ზრდა  3,499.7 2,667.4 1,764.3 903.1 1,954.0 1,886.6 67.4 
კლება 1,130.8 303.0 0.0 303.0 160.7 0.0 160.7 

                
მთლიანი სალდო 785.2 -987.4 -76.5 -911.0 157.2 221.6 -64.4 

                
ფინანსური აქტივების ცვლილება 579.4 -1,088.9 -76.4 -1,012.4 42.7 221.6 -178.9 
ზრდა 837.3 0.0 0.0 0.0 221.6 221.6 0.0 
ვალუტა და დეპოზიტები 837.3 0.0     221.6 221.6   
ფასიანი ქაღალდები, გარდა 
აქციებისა  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

სესხები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
აქციები და სხვა კაპიტალი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
სადაზღვევო ტექნიკური 
რეზერვები  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

წარმოებული ფინანსური 
ინსტრუმენტები  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

სხვა დებიტორული 
დავალიანებები 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

კლება 257.9 1,088.9 76.4 1,012.4 178.9 0.0 178.9 
ვალუტა და დეპოზიტები 257.9 1,088.9 76.4 1,012.4 178.9   178.9 
ფასიანი ქაღალდები, გარდა 
აქციებისა  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

სესხები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
აქციები და სხვა კაპიტალი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
სადაზღვევო ტექნიკური 
რეზერვები  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

წარმოებული ფინანსური 
ინსტრუმენტები  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

სხვა დებიტორული 
დავალიანებები 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

                
ვალდებულებების ცვლილება -205.8 -101.4 0.0 -101.4 -114.5 0.0 -114.5 

ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
საგარეო 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
საშინაო 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
კლება 205.8 101.4 0.0 101.4 114.5 0.0 114.5 
საგარეო 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
საშინაო 205.8 101.4 0.0 101.4 114.5 0.0 114.5 

                
ბალანსი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 
მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის 

ცვლილება 
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის 

ცვლილება თანდართული რედაქციით: 
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დასახელება 
2012 წლის 

ფაქტი 

2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 
სახელმ
წიფო 

ბიუჯეტ
ის 

ფონდებ
იდან 

გამოყო
ფილი 

ტრანსფ
ერები 

საკუთარი 
შემოსავლე

ბი 

სახელმწ
იფო 

ბიუჯეტ
ის 

ფონდებ
იდან 

გამოყოფ
ილი 

ტრანსფე
რები 

საკუთარი 
შემოსავლები 

შემოსულობები 9951.5 8491.5 2131.6 6359.9 8696.4 2888.2 5808.2 
შემოსავლები 8820.7 8188.5 2131.6 6056.9 8535.7 2888.2 5647.5 
არაფინანსური აქტივების კლება 1130.8 303.0 0.0 303.0 160.7 0.0 160.7 
ფინანსური აქტივების კლება 
(ნაშთის გაკლებით) 

0.0 0.0     0.0 0.0 0.0 

                
გადასახდელები 9372.1 9580.3 2208.0 7372.3 8653.7 2666.6 5987.1 
 ხარჯები 5666.6 6811.5 443.7 6367.8 6585.2 780.0 5805.2 
 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3499.7 2667.4 1764.3 903.1 1954.0 1886.6 67.4 
ვალდებულებების კლება 205.8 101.4 0.0 101.4 114.5 0.0 114.5 
ნაშთის ცვლილება 579.400 -1088.800 -76.400 -1012.400 42.700 221.600 -178.900 

 

 
 
მუხლი 3. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 8535.7 ათასი ლარის 

ოდენობით, თანდართული რედაქციით: 
 

 

დასახელება 
2012 

წლის 
ფაქტი 

2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 

სახელმწიფო 
ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 
გამოყოფილი 
ტრანსფერები 

საკუთარი 
შემოსავლები 

სახელმწ
იფო 

ბიუჯეტ
ის 

ფონდები
დან 

გამოყოფ
ილი 

ტრანსფე
რები 

საკუთარი 
შემოსავლები 

შემოსავლები 8,820.7 8,188.5 2,131.6 6,056.9 8,535.7 2,888.2 5,647.5 
გადასახადები 5,782.0 5,327.8 0.0 5,327.8 5,000.0 0.0 5,000.0 
გრანტები 2,472.8 2,336.6 2,131.6 205.0 3,108.2 2,888.2 220.0 
სხვა შემოსავლები 565.9 524.1 0.0 524.1 427.5 0.0 427.5 

 
 

მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 5000.0 ათასი ლარის 

ოდენობით, თანდართული რედაქციით: 
 
 

დასახელება კოდი 
2012 

წლის 
2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა 

სულ მათ შორის სულ მათ შორის 
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ფაქტი სახელმწ
იფო 

ბიუჯეტ
ის 

ფონდები
დან 

გამოყოფ
ილი 

ტრანსფე
რები 

საკუთა
რი 

შემოსავ
ლები 

სახელმწიფო 
ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 
გამოყოფილი 
ტრანსფერები 

საკუთარი 
შემოსავლები 

გადასახადები 11 5,782.0 5,327.8 0.0 5,327.8 5,000.0 0.0 5,000.0 
საშემოსავლო გადასახადი                 
ქონების გადასახადი 113 5,782.0 5,327.8 0.0 5,327.8 5,000.0 0.0 5,000.0 
საქართველოს საწარმოთა 
ქონებაზე (გარდა მიწისა)         

113111 
4,387.8 3,295.0   3,295.0 3,198.0   3,198.0 

ფიზიკურ პირთა 
ქონებაზე (გარდა მიწისა) 

113113 6.0 5.0 0.0 5.0 2.0 0.0 2.0 

ეკონომიკური 
საქმიანობისთვის 
გამოყენებულ ქონებაზე 

1131131 2.1 5.0 
 

5.0 2.0 
 

2.0 

არაეკონომიკური 
საქმიანობისთვის 
გამოყენებულ უძრავ 
ქოენბაზე 

1131132 3.9 0.0 
  

0.0 
 

  
სასოფლო-სამეურნეო 
დანიშნულების მიწაზე                                

113114 
202.4 250.0 0.0 250.0 220.0 0.0 220.0 

ფიზიკურ პირებიდან 1131141 106.3 90.0   90.0 100.0   100.0 
იურიდიულ პირებიდან 1131142 96.1 160.0   160.0 120.0   120.0 
არასასოფლო-სამეურნეო 
დანიშნულების მიწაზე                                            

113115 1,185.8 1,777.8 0.0 1,777.8 1,580.0 0.0 1,580.0 

ფიზიკურ პირებიდან 1131151 43.8 5.0   5.0 10.0   10.0 
იურიდიულ პირებიდან 1131152 1,142.0 1,772.8   1,772.8 1,570.0   1,570.0 
სხვა გადასახადები 
ქონებაზე 

1136 
  0.0     0.0     

სხვა გადასახადები 116   0.0     0.0     

 
მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 2888.2 ათასი ლარით, 

თანდართული რედაქციით: 
 

დასახელება კოდი 
2012 

წლის 
ფაქტი 

2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 
სახელმწი

ფო 
ბიუჯეტის 
ფონდები

დან 
გამოყოფი

ლი 
ტრანსფერ

ები 

საკუთა
რი 

შემოსავ
ლები 

სახელმწიფო 
ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 
გამოყოფილი 
ტრანსფერები 

საკუთარი 
შემოსავლები 

გრანტები 13 2,472.8 2,336.6 2,131.6 205.0 3,108.2 2,888.2 220.0 
საერთაშორისო 
ორგანიზაციებიდან და სხვა 
ქვეყნის მთავრობიდან 
მიღებული გრანტები 

131 0.0 0.0 
  

0.0 
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აჭარის ავტონომიური 
რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან 
გამოყოფილი ტრანსფერი 

133 0.0 0.0 
  

0.0 
  

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 
გამოყოფილი ტრანსფერი 

133 2,472.8 2,336.6 2,131.6 205.0 3,108.2 2,888.2 220.0 

ბიუჯეტით 
გათვალისწინებული 
ტრანსფერები 

1311 199.4 205.0 0.0 205.0 220.0 0.0 220.0 

გათანაბრებითი ტრანსფერი 
 

0.0 0.0 
  

0.0 
  

მიზნობრივი ტრანსფერი 
დელეგირებული 
უფლებამოსილების 
განსახორციელებლად 

 
199.4 205.0 

 
205.0 220.0 

 
220.0 

ფონდებიდან გამოყოფილი 
ტრანსფერები 

1312 2,273.4 2,131.6 2,131.6 0.0 2,888.2 2,888.2 0.0 

სულ რეგიონებში 
განსახორციელებელი 
პროექტების ფონდი  

 
982.3 1,248.8 1,248.8 

 
2,043.6 2,043.6 

 

სოფლის მხარდაჭერის 
პროგრამა  

875.1 882.8 882.8 
 

844.6 844.6 
 

პრეზიდენტის სარეზერვო 
ფონდი  

400.0 0.0 
  

0.0 
  

  
მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 427.5 ათასი ლარით, 

თანდართული რედაქციით: 
 

დასახელება კოდი 
2012 

წლის 
ფაქტი 

2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 
სახელმწი

ფო 
ბიუჯეტის 
ფონდები

დან 
გამოყოფი

ლი 
ტრანსფერ

ები 

საკუთარი 
შემოსავლე

ბი 

სახელმწი
ფო 

ბიუჯეტის 
ფონდები

დან 
გამოყოფი

ლი 
ტრანსფერ

ები 

საკუთარი 
შემოსავლები 

სხვა შემოსავლები 14 565.9 524.1 0.0 524.1 427.5 0.0 427.5 
შემოსავლები 
საკუთრებიდან 

141 112.3 124.0 0.0 124.0 132.0 0.0 132.0 

პროცენტები 1411 0.0 0.0     19.2   19.2 
დივიდენდები 1412 0.0 0.0     0.0     
რენტა 1415 112.3 124.0 0.0 124.0 112.8 0.0 112.8 
მოსაკრებელი ბუნებრივი 
რესურსებით 
სარგებლობისათვის                      

14151 112.3 90.5   90.5 112.8   112.8 

შემოსავალი მიწის 
იჯარიდან და მართვაში 
(უზურფრუქტი, ქირავნობა 
და სხვა) გადაცემიდან 

14154 0.0 33.5   33.5 0.0     

სხვა არაკლასიფიცირებული 
რენტა 

14159 0.0 0.0     0.0     

საქონლისა და 
მომსახურების რეალიზაცია 

142 210.2 210.1 0.0 210.1 85.5 0.0 85.5 

ადმინისტრაციული 1422 70.7 26.8 0.0 26.8 43.9 0.0 43.9 
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მოსაკრებლები და 
გადასახდელები 

საერთო-
სახელმწიფოებრივი 
სალიცენზიო მოსაკრებელი 

14222 0.0 0.0     0.0     

სანებართვო მოსაკრებელი 14223 17.5 5.0   5.0 6.1   6.1 

სახელმწიფო ბაჟი 14227 0.0 0.0     0.0     
საჯარო ინფორმაციის 
ასლის გადაღების 
მოსაკრებელი   

14229 0.0 0.0     0.0     

სამხედრო სავალდებულო 
სამსახურის გადავადების 
მოსაკრებელი 

142212 0.4 0.0     0.0     

სათამაშო ბიზნესის 
მოსაკრებელი 

142213 0.0 0.0     0.0     

კულტურული 
მემკვიდრეობის 
სარეაბილიტაციო არიალის 
ინფრასტრუქტურის 
ადგილობრივი 
მოსაკრებელი 

142215 0.0 0.0     0.0     

ადგილობრივი 
მოსაკრებელი სპეციალური 
(ზონალური) შეთანხმების 
გაცემისათვის  

142216 0.0 0.0     0.0     

ადგილობრივი 
მოსაკრებელი 
დასახლებული 
ტერიტორიის 
დასუფთავებისათვის  

142214 52.8 21.8   21.8 37.8   37.8 

სხვა არაკლასიფიცირებული 
მოსაკრებელი  

142299 0.0 0.0     0.0     

არასაბაზრო წესით 
გაყიდული საქონელი და 
მომსახურება 

1423 
139.5 183.3 0.0 183.3 41.6 0.0 41.6 

შემოსავლები საქონლის 
რეალიზაციიდან 

14231 0.0 0.0     0.0     

შემოსავლები მომსახურების 
გაწევიდან 

14232 139.5 183.3   183.3 41.6   41.6 

ჯარიმები, სანქციები და 
საურავები  

143 213.3 190.0   190.0 210.0   210.0 

ნებაყოფლობითი 
ტრანსფერები, გრანტების 
გარეშე 

144 30.0 0.0     0.0     

შერეული და სხვა 
არაკლასიფიცირებული 
შემოსავლები 

145 0.1 0.0     0.0     

 
მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 6585,2 ათასი ლარით, 

თანდართული რედაქციით: 
 
 

დასახელება 2012 წლის 
ფაქტიური 

2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა 
სულ მათ შორის სულ მათ შორის 
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სახელმწიფო 
ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 
გამოყოფილი 
ტრანსფერები 

საკუთა
რი 

შემოსა
ვლები 

სახელმწიფო 
ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 
გამოყოფილი 
ტრანსფერები 

საკუთარი 
შემოსავლები 

ხარჯები 5,666.6 6,811.5 443.7 6,367.8 6,585.2 780.0 5,805.2 
შრომის ანაზღაურება 1,674.0 1,964.0 0.0 1,964.0 1,766.5 0.0 1,766.5 
საქონელი და მომსახურება 807.1 1,510.2 443.7 1,066.5 1,808.3 777.2 1,031.1 
ძირითადი კაპიტალის 
მომსახურება 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

პროცენტი 185.7 108.1 0.0 108.1 97.0 0.0 97.0 
სუბსიდიები 2,711.6 2,995.0 0.0 2,995.0 2,709.5 0.0 2,709.5 
გრანტები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
სოციალური უზრუნველყოფა 288.2 234.2 0.0 234.2 201.1 0.0 201.1 
სხვა ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 2.8 0.0 
არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,499.7 2,667.4 1,764.3 903.1 1,954.0 1,886.6 67.4 
ძირითადი აქტივები  3,499.7 2,667.4 1,764.3 903.1 1,954.0 1,886.6 67.4 
მატერიალური მარაგები  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
ფასეულობები  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
არაწარმოებული აქტივები   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
საშინაო  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
საგარეო  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
მონეტარული ოქრო და 
ნასესხობის სპეციალური 
უფლება  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

ვალდებულებების კლება  205.8 101.4 0.0 101.4 114.5 0.0 114.5 
საშინაო  205.8 101.4 0.0 101.4 114.5 0.0 114.5 
საგარეო  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება, მათ 

შორის: 
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 1954.0 

ათასი ლარით, თანდართული რედაქციით: 
 

დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა 

არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,499.7 2,667.4 1954.0 
 

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 160.7 
ათასი ლარით, თანდართული რედაქციით: 

 

დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა 

არაფინანსური აქტივების კლება 1,130.8 303.0 160.7 
ძირითადი აქტივები 48.0 0.0 10.7 
არაწარმოებული აქტივები 1,082.8 303.0 150.0 
მიწა 1,082.8 303.0 150.0 

  
მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის 

ფუნქციონალური კლასიფიკაცია 
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განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების 
ზრდის ფუნქციონალურ ჭრილში თანდართული ფორმით: 

 

 
ფ

უ
ნქ

ცი
ო

ნა
ლ

უ
რ

ი 
კო

დ
ი 

დასახელება 
2012 

წლის 
ფაქტი 
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701 
საერთო დანიშნულების 
სახელმწიფო მომსახურება 

2,207.3     2,664.0     0.0     2,664.0     2,754.3     475.6     2,278.7     

7011 

აღმასრულებელი და 
წარმომადგენლობითი 
ორგანოების საქმიანობის 
უზრუნველყოფა, ფინანსური 
და ფისკალური საქმიანობა, 
საგარეო ურთიერთობები 

2,010.1     2,555.9     0.0     2,555.9     2,181.7     0.0     2,181.7     

70111 

აღმასრულებელი და 
წარმომადგენლობითი 
ორგანოების საქმიანობის 
უზრუნველყოფა 

1,940.3     2,464.9     0.0     2,464.9     2,090.7     0.0     2,090.7     

70112 
ფინანსური და ფისკალური 
საქმიანობა 

69.8     91.0     0.0     91.0     91.0     0.0     91.0     

7013 
საერთო დანიშნულების 
მომსახურება 

0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     

70131 
საერთო საკადრო 
მომსახურება 

0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     

7016 
ვალთან დაკავშირებული 
ოპერაციები  

185.7     108.1     0.0     108.1     572.6     475.6     97.0     

7018 

სხვა არაკლასიფიცირებული 
საქმიანობა საერთო 
დანიშნულების სახელმწიფო 
მომსახურებაში 

11.5     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     

702 თავდაცვა 96.3     113.1     0.0     113.1     108.1     0.0     108.1     

703 
საზოგადოებრივი წესრიგი 
და უსაფრთხოება 

512.2     692.8     250.0     442.8     410.7     0.0     410.7     

7031 
პოლიციის სამსახური და 
სახელმწიფო დაცვა 

138.3     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     

7032 ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა 373.9     692.8     250.0     442.8     410.7     0.0     410.7     
704 ეკონომიკური საქმიანობა 2,382.8     1,352.1     1,287.3     64.8     1,763.5     1,719.1     44.4     

7042 
სოფლის მეურნეობა, სატყეო 
მეურნეობა, მეთევზეობა და 
მონადირეობა 

1,069.4     931.8     897.0     34.8     852.2     847.4     4.8     

70421 სოფლის მეურნეობა 1,069.4     931.8     897.0     34.8     852.2     847.4     4.8     
70443 მშენებლობა 0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     

7045 ტრანსპორტი 1,313.4     420.3     390.3     30.0     911.3     871.7     39.6     

70451 
საავტომობილო ტრანსპორტი 
და გზები 

1,313.4     420.3     390.3     30.0     911.3     871.7     39.6     

705 გარემოს დაცვა 812.0     887.5     135.8     751.7     511.1     0.0     511.1     
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7051 
ნარჩენების შეგროვება, 
გადამუშავება და 
განადგურება 

0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     

7052 ჩამდინარე წყლების მართვა 223.7     165.4     35.8     129.6     0.0     0.0     0.0     

7053 
გარემოს დაბინძურების 
წინააღმდეგ ბრძოლა 

588.3     722.1     100.0     622.1     511.1     0.0     511.1     

706 
საბინაო-კომუნალური 
მეურნეობა 

645.0     1,066.9     531.1     535.8     504.9     471.9     33.0     

7061 ბინათმშენებლობა 0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     

7062 
კომუნალური მეურნეობის 
განვითარება 

0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     

7063 წყალმომარაგება 147.1     24.5     19.5     5.0     10.0     0.0     10.0     
7064 გარე განათება 0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     

7065 
გამოყენებითი კვლევები 
საბინაო-კომუნალურ 
მეურნეობაში 

0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     

7066 
სხვა არაკლასიფიცირებული 
საქმიანობა საბინაო-
კომუნალურ მეურნეობაში 

497.9     1,042.4     511.6     530.8     494.9     471.9     23.0     

707 ჯანმრთელობის დაცვა 125.9     110.5     0.0     110.5     123.5     0.0     123.5     

7072 
ამბულატორიული 
მომსახურება 

46.8     19.0     0.0     19.0     14.6     0.0     14.6     

70724 
საშუალო სამედიცინო 
პერსონალის მომსახურება 

46.8     19.0     0.0     19.0     14.6     0.0     14.6     

7074 
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის 
მომსახურება 

79.1     91.5     0.0     91.5     108.9     0.0     108.9     

708 
დასვენება, კულტურა და 
რელიგია 

962.0     1,026.4     0.0     1,026.4     867.5     0.0     867.5     

7081 
მომსახურება დასვენებისა და 
სპორტის სფეროში 

442.3     470.8     0.0     470.8     428.5     0.0     428.5     

7082 
მომსახურება კულტურის 
სფეროში 

462.1     492.8     0.0     492.8     383.2     0.0     383.2     

7083 
ტელერადიომაუწყებლობა და 
საგამომცემლო საქმიანობა 

43.8     47.4     0.0     47.4     35.8     0.0     35.8     

7084 
რელიგიური და სხვა სახის 
საზოგადოებრივი საქმიანობა 

13.8     15.4     0.0     15.4     20.0     0.0     20.0     

709 განათლება 1,051.1     1,241.0     3.8     1,237.2     1,210.9     0.0     1,210.9     
7091 სკოლამდელი აღზრდა 644.0     836.7     3.8     832.9     863.3     0.0     863.3     
7092 ზოგადი განათლება 49.3     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     

70922 საბაზო ზოგადი განათლება 0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     
70923 საშუალო ზოგადი განათლება 49.3     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     

7093 პროფესიული განათლება 84.3     94.7     0.0     94.7     80.7     0.0     80.7     
7094 უმაღლესი განათლება 0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     

7098 
სხვა არაკლასიფიცირებული 
საქმიანობა განათლების 
სფეროში 

273.5     309.6     0.0     309.6     266.9     0.0     266.9     

710 სოციალური დაცვა 371.7     324.6     0.0     324.6     284.7     0.0     284.7     

7101 

ავადმყოფთა და 
შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირთა 
სოციალური დაცვა 

129.0     70.0     0.0     70.0     55.6     0.0     55.6     

71011 
ავადმყოფთა სოციალური 
დაცვა 

129.0     70.0     0.0     70.0     55.6     0.0     55.6     

7104 
ოჯახებისა და ბავშვების 
სოციალური დაცვა 

131.2     100.0     0.0     100.0     113.8     0.0     113.8     
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7107 

სოციალური გაუცხოების 
საკითხები, რომლებიც არ 
ექვემდებარება 
კლასიფიკაციას 

86.1     91.6     0.0     91.6     83.6     0.0     83.6     

7109 
სხვა არაკლასიფიცირებული 
საქმიანობა სოციალური 
დაცვის სფეროში 

25.4     63.0     0.0     63.0     31.7     0.0     31.7     

  სულ 9,166.3     9,478.9     2,208.0     7,270.9     8,539.2     2,666.6     5,872.6     
 

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 157.2 ათასი ლარით. 
 

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 221.6 -ით. 
2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 178.9 -ით. 

 

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ზრდა 0-ით. 
2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება -114.5 ათასი 
ლარით. 
 

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი 
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების 

მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 90.0 ათასი ლარის 
ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის 
გადაწყვეტილებების შესაბამისად. 

 

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 
დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 

გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 220.0 ათასი ლარი მიიმართოს: 
ა) ,,საზოგადოებრივი ჯამრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზრვრული 

უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 108.9 ათასი ლარი; 
ბ) ,,სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და ,,სამხედრო 

სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული 
უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 108,1 ათასი ლარი; 

გ) ,,სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის 
უკვდავყოფის შესახებ“ და ,,საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით 
გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული 
უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 3,0 ათასი ლარი; 

 

მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა 
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების 

განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და 
საქრთველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. 
 

თავი II 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები 
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მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები 
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00) 
საგანგებო სიტუაციების (ხანძარი, წყალდიდობა, მეწყერი, ავტოსატრანსპორტო 

შემთხვევები და სხვა ბუნებრივი და ტექნოლოგიური ხასიათის სტიქიური უბედურებები) 
სალიკვიდაციოდ პრევენციის მიზნით აუცილებელია სახანძრო დაცვისა და სამაშველო 
სამსახურის პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. 
ხანძრის ჩაქრობისა და სამაშველო ღონისძიებების მაღალპროფესიული 
უზრუველყოფისათვის პირადი შემადგელობის ტექნიკური და პროფესიული მომზადების 
სრულყოფა. თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით 
მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის, წვევამდელთა 
სამედიცინო შემოწმებისა და ტრანსპორტირების ღონისძიებები. 

ა) საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01) 
პროგრამის მიზანია საგანგებო სიტუაციების სამსახურის ქმედითუნარიანობის ამაღლება, 

სამაშველო–საავარიო ტექნიკით უზრუნველყოფა, ხანძრების დროს მატერიალურ 
ფასეულობათა გადარჩენის პროცენტული მაჩვენებლების ზრდა, ხანძრის გამომწვევი 
მიზეზების შესწავლა და ხანძარსაწინააღმდეგო ღონისძიებების გატარება, პირადი 
შემადგენლობის კანონით გათვალისწინებული სოციალური და სამართლებრივი უფლების 
დაცვა. 

ბ) ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03) 
პროგრამით ხორციელდება მოქალაქეთა სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანა, წვევამდელთა 

ჯამრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე 
ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. 

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული 
კოდი 03 00) 

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს 
მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება 
ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში 
გაგრძელდება ქალაქში მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების, 
ასფალტის საფარიანი გზების მოვლა–შენახვა, ტროტუარების რეაბილიტაცია, ქალაქის 
სკვერებისა და პარკების,  ქუჩებისა და მოედნების დასუფთავების ღონისძიებები, გარე 
განათების მოვლა-შენახვა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და 
რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული 
ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან 
დაკავშირებული ხარჯები. 

ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა 
(პროგრამული კოდი 03 01) 

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: 
ა.ა) გზების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01 01) 
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების 

რეაბილიტაცია, ასფალტის საფარიანი გზების მოვლა–შენახვა. 
ბ) კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 

(პროგრამული კოდი 03 02) 
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: 
ბ.ა) მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და განათება (პროგრამული კოდი 03 02 01) 
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ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქ. ხობშის ტერიტორიის ყოველდღიური 
დაგვა–დასუფთავება და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა, ნაგავსაყრელი პოლიგონის 
გამართული ფუნქციონირება, განხორციელდება გარე განათების არსებული ქსელის 
ექსპლოატაცია და ახალი ქსელების მოწყობა. 

ბ.ბ) წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02) 
ქვეპროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება წყლის სისტემების ექსპლოატაცია, სოფ. 

ყულევში სასმელი წყლის შეზიდვა. 
ბ.გ) მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული აქტივების რეაბილიტაცია (პროგრამული 

კოდი 03 02 03) 
აღნიშნული პროგრამის მიხედვით განხორციელდება ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული 

მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა, სახურავების 
რეაბილიტაცია, ქალაქის ცენტრის კეთილმოწყობა. 

ბ.დ) საკანალიზაციო სისტემების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 
(პროგრამული კოდი 03 02 04) 

რეაბილიტაცია ჩაუტარდება და მოეწყობა სანიაღვრე არხები. 
გ) მოსახლეობის, მათ შორის მეციტრუსეობის დარგში დასაქმებულის, სოციალური 

მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 03 03) 
პროგრამის ფარგლებში იწარმოებს მოსახლეობის მიერ ჩაბარებულ ყოველ კილოგრამ 

სტანდარტულ ციტრუსზე დამატებით 0,15 ლარის გადახდა, ამავე პროგრამით მოხდება 
ბუნებიდან სათანადო ნებართვით მტაცებელი ცხოველების ამოღება. 

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00) 
ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის განათლების ცენტრი"-ს მეშვეობით მუნიციპალიტეტი 

ახორციელებს სკოლისგარეშე მუშაობის ორგანიზებას მომავალ თაობასთან, ა(ა)იპ ,,ხობის 
მუნიციპალიტეტის პროფესიული სწავლების ცენტრი"–ს მეშვეობით ხორციელდება ახალგაზრდობის 
პროფორიენტაციის პროგრამა. დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი არის 
სკოლამდელი განათლება, რაც თვითმმართველი ერთეულის უფლებამოსილებას განეკუთვნება და 
შესაბამისად ერთ–ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს.  

ა) სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01) 
მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი 

სააღმზრდელო გაერთიანება“, რომელიც აერთიანებს 30 საბავშვო ბაღს, სადაც განათლებას 
იღებს 1092-მდე ბავშვი. ხორციელდება ღონისძიებები საბავშვო ბაღების 
ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსებაზე, მათ რეაბილიტაციაზე და 
მატერიალურ–ტექნიკური ბაზის განახლებაზე. 

ბ) მოსწავლე–ახალგაზრდობის კლასგარეშე და სკოლის გარეშე მუშაობის ხელშეწყობის 
პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 03) 

ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის განათლების ცენტრი"-ს მეშვეობით მუნიციპალიტეტი 
ახორციელებს სკოლისგარეშე მუშაობის ორგანიზებას მომავალ თაობასთან, ხორციელდება 
სასწავლო–აღმზრდელობითი პროცესების და მასობრივი მუშაობის საინფორმაციო 
მეთოდური უზრუნველყოფა, სხვადასხვა სახის სასწავლო, შემეცნებითი, სახელოვნებო 
კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა, ტურების, ფესტივალების მოწყობა და ნიჭიერ 
მოზარდთა გამოვლენა. ინტელექტუალური, სახელოვნებო, სასპორტო და სხვა 
მიმართულებებით ჩამოყალიბებული სექციებისა და ჯგუფების მუშაობის უზრუნველყოფა.  

გ) პროფესიული სწავლება (პროგრამული კოდი 04 04) 
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ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის პროფესიული სწავლების ცენტრი"–ს მეშვეობით 
ხორციელდება ახალგაზრდობის პროფორიენტაციის პროგრამა. 

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული 
კოდი 05 00) 

მუნიციპალიტეტი ამ პროგრამის მეშვეობით ახდენს სხვადასხვა კულტურული 
ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, ახორციელებს კულტურულ, სპორტულ და სხვა 
ღონისძიებებს, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობ და სანახაობრივ 
ღონისძიებებს. ხელს უწყობს საზოგადოებაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას, 
წარმატებული სპოტსმენების წახალისებას, ნიჭიერ ბავშვებს და ახალგაზრდებს მათი 
სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენაში. პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია 
სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებების დაფინანსება. იზრდება ჩატარებილი კულტურული 
ღონისძიებების რაოდენობა და ახალგაზრდობის ჩართულობა კულტურულ ღონისძიებებში. 
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ისტორიული ძეგლების მონიტორინგი, საჭირო 
შემთხვევაში არქეოლოგიური კუთხით სადაზვერვო სამუშაოების წარმოებისათვის.  

ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01) 
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: 
ა.ა) სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 01) 
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის მასშტაბით სპორტის 

სხვადასხვა სახეობებში ტურნირების ჩატარება, სპორტში ახალგაზრდების ჩართულობის 
გაზრდა, სპორტის სახეობების პოპულარიზაცია და განვითარების ხელშეწყობა. 

ა.ბ) ხობის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი ,,კოლხეთის" ხელშეწყობის 
ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 01 02) 

ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი ,,კოლხეთი“–ს სუბსიდირება, 
უზრუნველყოფს სპორტის უმნიშვნელოვანესი სახეობის ფეხბურთის პოპულარიზაციას და 
გუნდის მომზადებას საქართველოს ჩემპიონატში მონაწილეობისათვის. 

ა.გ) სტადიონების მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვის ხარჯები (პროგრამული 
კოდი 05 01 03) 

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ქალაქსა და სოფლებში არსებული მარტივი 
ტიპის მოედნების ექპლოატაცია და რეაბილიტაცია. 

ა.დ) ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 04) 
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფეხბურთის განვითარების ხელსეწყობის მიზნით 

ფუნქციონირებს ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა“, სადაც 11 ასაკობრივ 
ჯგუფებში გაერთიანებულია 216 ბავშვი, სკოლის გუნდები მონაწილეობას იღებენ 
სამეგრელოს, იმერეთისა და გურიის რეგიონების ტურნირებში. 

ბ)  კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02) 
მუნიციპალიტეტის კულტურულინ ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში 

ხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე 
განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო 
დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.  

ბ.ა) კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 01) 
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის კულტურის 

ცენტრი“, რომელიც აერთიანებს 13 ბიბლიოთეკას, 3 მუზეუმს, 7 სასოფლო კლუბსა და 3 
კულტურის სახლს. ცენტრი ხელს უწყობს ქართული ფოლკლორის განვითარებას, ატარებს 
სხვადასხვა კულტურულ ღონისძიებებს და უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის 
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შემოქმედებითი კოლექტივების მონაწილეობას სხვადასხვა ღონისძიებებში და ხალხური 
შემოქმედების ნაწარმოებების გამოფენას. 

ბ.ბ) ძეგლთა დაცვის ხარჯები (პროგრამული კოდი 05 02 02) 
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ისტორიული ძეგლების მონიტორინგი, საჭირო 

შემთხვევაში არქეოლოგიური კუთხით სადაზვერვო სამუშაოების წარმოებისათვის, წარმოებს 
გამოფენების ორგანიზება. 

ბ.გ) კულტურული მემკვიდრეობის ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 
02 03) 

ქვეპროგრამის ფარგლებში ტარდება ხობის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-
ახალგაზრდობის მონაწილეობით ადგილობრივი ფოლკლორის, ხალხური ტრადიციების 
გამოვლენისა და პოპულარიზაციის მიზნით კონკურსები, გათვალისწინებულია მოეწყოს 
მეგრული ფოლკლორისა  და რეწვის საღამო. 

ბ.დ) ტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა (პროგრამული კოდი 05 02 
04) 

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი სუბსიდირებას უწევს შ.პ.ს. ,,ხობის მოამბე“–
ს, რითაც ხელი ეწყობა მოსახლეობისათვის ინფორმაციის მიწოდებას მუნიციპალიტეტსა და 
ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებზე. 

გ) ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03) 
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სხვადასხვა ღონისძიებები, მხარეთმცოდნეობის 

კუთხით ლაშქრობების მოწყობა, ახალგაზრდული დღეების გამართვა, ექსკურსიების 
მოწყობა, ახალგაზრდობისათვის სხვადასხვა თემატურ საკითხებზე შეხვედრების მოწყობა, 
რაც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდობის ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ 
საქმიანობასა და მის განვითარებაში. 

დ) რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 04) 
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ხობის ხარების დედათა მონასტრის ფინასური 

მხარდაჭერა. 
5. მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული 

კოდი 06 00) 
მოსახლეობის ჯამრთელობის დაცვის ხელსეწყობა და მათი სოციალური დაცვა 

მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი 
არსებული რესურსების ფარგლებში ახორციელებს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის 
სხვადსხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას, ერთიანი სახერლმწიფო 
პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯამრთელობის დაცვის მიზნით 
ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება. 

ა) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01) 
პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის 

ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული 
ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ: 

გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლის ღონისძიებები (პირველადი 
ეპიდკვლევის განხორციელება; ეპიდსაწიინაღმდეგო ღონისძიებების დაგეგმვა; დაავადებების 
პირველადი ღონისძიებები; ლაბორატორიული სინჯის აღება.) 

იმუნიპროფილაქტიკის დაგეგმვა, განხორციელება, საინფორმაციო სისტემის უზრუნველყოფა ( 
იმუნოპროფილაქტიკის მონაცემთა რუტინული დამუშავება, ანალიზი, შეფასება, დაზუსტება და 
ანგარიშგებადადგენილი წესის მიხედვით. ვაქცინაცინათა, სხვა ასაცრელი მასალის და ცივი ჯაჭვის 
ინვენტარის საჭიროების განსაზღვრა მუნიციპალიტეტისათვის დადგენილი წესის მიხედვით. 
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იმუნოპროფილაქტიკის ლოჯისტიკის უზრუნველყოფა (ვაქცინათა, სხვა ასაცრელი მასალის 1 თვის 
მარაგის შექმნა მუნიციპალიტეტში; (ვაქცინათა, სხვა ასაცრელი მასალის მიღება, რეგისტრაცია, გაცემა 
მუნიციპალიტეტის პჯდ დაწესებულებებისათვის დადგენილი წესის მიხედვით; ,,ცივი ჯაჭვის" 
ფუნქციონირების უზრუნველყოფა; 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამტანების ფაუნის გავრცელების შესწავლა/დადგენა 
(წყალსატევების პასპორტიზაცია დადგენილი წესის მიხედვით და გადამტანების არსებობის დაგენა 
სეზონის განმავლობაში. 

პრევენციული და კონტროლის ღონისძიებები (წყალსატევებში გამბუზიის გავრცელება 
ყოველწლიურად და ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებების გატარება, მათ შორის გადამტანების 
წინააღმდეგ ბრძოლა.) 

პარაზიტული დაავადებების პირველადი ეპიდკვლევა (მალარიის სკრინინგული კვლევა კერებში 
და კერის გარშემო; სხვა პარაზიტული და ჰელმინთური დაავადებების სკრინინგული კვლევა. 

დაავადებების დიაგნოსტიკა, პროფილაქტიკური მკურნალობა (მალარიის დიაგნოსტიკა, 
პროფილაქტიკური მკურნალობა; სხვა პარაზიტული დაავადებების დიგნოსტიკა, რეკომენდაციების 
მიწოდება). 

სანიტარული ღონისძიებები (საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო საგანმანათლებლო-
საარმზრდელო დაწესებულებებსი სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, 
პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 
საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარული ნორმების დაცვის 
ზედამხედველობა. 

ბ) მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 03) 
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის 

სხვადასხვა ფენებისათვის სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას, კანონმდებლობით 
გათვალისწინებული სარიატულო მომსახურების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და 
სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის 
გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სტიქიით დაზარალებულთა 
დახმარებასა და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს. 

 ბ.ა) ავადმყოფთა სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 01) 
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სოციალურად შეჭირვებული ადამიანებისათვის 

ფაქტიური საოპერაციო ხარჯების 50 %-ის დაფარვა, არამუმეტეს 2000 ლარისა, ასევე დიალეზით 
დაავადებულთაბ სატრანსპორტო ხარჯების დაფარვა, მუნიციპალიტეტის საკრებულოზე 
დამტკიცებული წესის შესაბამისად. 

ბ.ბ) სარიტუალო მომსახურება (ომის ვეტერანთა და დევნილთა დაკრძალვის ხარჯები) 
(პროგრამული კოდი 06 03 02) 

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ომის ვეტერანთა და დევნილთა დაღუპვის შემთხვევაში 
სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა. 

ბ.გ) ომის ვეტერანთა სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯები (9 მაისის ერთჯერადი დახმარება) 
(პროგრამული კოდი 06 03 03) 

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია დახმარება მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებზე, 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოზე დამტკიცებული წესის შესაბამისად. 

ბ.დ) მრავალშვილიანი ოჯახებისა (4 შვილი და მეტი), დედ-მამით ობოლი ბავშვების და 100 წელს 
გადაცილებულთა ერთჯერადი დახმარების ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 03 04) 

ქვეპროგრამის ფარგლებში  დახმარება ეწევა 4 და მეტი შვილზე 85 ოჯახს, 100 წელზე უხნესს 7 
პიროვნებას, მუნიციპალიტეტის საკრებულოზე დამტკიცებული წესის შესაბამისად. 

ბ.ე) უმწეოთა სასადილო და ხანდაზმულთა ბინაზე მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 03 05) 
ქვეპროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი“–ს 

სუბსიდიის მოცულობა შეადგენს 88.6 ათას ლარს. სასადილო ემსახურება 120 ბენეფიციარს, 
ხოლო ბინაზე მომსახურება ეწევა 90-მდე მარტოხელას. 
 372 



 

ბ.ვ)  ბავშვის შეძენასთან დაკავშირებული ერთჯერადი დახმარების ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 
03 06) 

ქვეპროგრამის ფარგლებში გამოყოფილია სულ 36.0 ათასი ლარი, ერთ ბავშვის შეძენისას გაიცემა 
ერთჯერადი დახმარება 100 ლარი, ხოლო ყოველ მესამე და ზევით შვილზე 300 ლარი. 

ბ.ზ) უმწეო კატეგორიაზე სასმელი წყლის ხარჯის ანაზღაურება (პროგრამული კოდი 06 03 07) 
ქვეპროგრამის ფარგლებში 0-57000 სარეიტინგო ქულის მქონეთ ეწევა დახმარება, რაც 

მოიცავს 130-მდე ოჯახს, რომელთა სულადობა 600-მდეა, გამოყოფილია 2014 წელს 6.0 ათასი 
ლარი. 

გ)  უმწეოთა ერთჯერადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 04) 
ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება ეწევა სოციალურად შეჭირვებულ ადამიანებს 

ერთჯერადად 50-200 ლარის ფარგლებში,  2014 წელს გამოყოფილია 55.0 ათასი ლარი, 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოზე დამტკიცებული წესის შესაბამისად. 

დ) ხანძრითა და სტიქიით დაზარალებულთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 05) 
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება გაიცემა ერთჯერადად, 

სტიქიური მოვლენებითა და ხანძრით დაზარებული მოსახლეობის სოციალური 
დაცვისათვის, გასაცემი თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 3000 ლარს და გაიცემა 
ერთჯერადად, მუნიციპალიტეტის საკრებულოზე დამტკიცებული წესის შესაბამისად. 
 

თავი III 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები 
 

მუხლი 17. ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები 
განისაზრვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის 

მიხედვით თანდართული რედაქციით: 
 

პრ
ო

გრ
ამ

უ
ლ

ი 
კო

დ
ი 

დასახელება 
2012 წლის 
ფაქტიური 

2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 
სახელმ
წიფო 

ბიუჯეტ
ის 

ფონდებ
იდან 

გამოყო
ფილი 

ტრანსფ
ერები 

საკუთა
რი 

შემოსავ
ლები 

სახელმ
წიფო 

ბიუჯეტ
ის 

ფონდებ
იდან 

გამოყო
ფილი 

ტრანსფ
ერები 

საკუთარი 
შემოსავლე

ბი 

  ხობის მუნიციპალიტეტი 9,372.1 9,580.3 2,208.0 7,372.3 8,653.7 2,666.6 5,987.1 
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 206.0 221.0 0.0 221.0 221.0 0.0 221.0 
  ხარჯები 5,666.6 6,811.5 443.7 6,367.8 6,585.2 780.0 5,805.2 
  შრომის ანაზღაურება 1,674.0 1,964.0 0.0 1,964.0 1,766.5 0.0 1,766.5 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,499.7 2,667.4 1,764.3 903.1 1,954.0 1,886.6 67.4 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  205.8 101.4 0.0 101.4 114.5 0.0 114.5 

01 00 
 წარმომადგენლობითი და 

აღმასრულებელი ორგანოების 
დაფინანსება 

2,413.1 2,765.4 0.0 2,765.4 2,868.8 475.6 2,393.2 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 156.0 162.0 0.0 162.0 162.0 0.0 162.0 
  ხარჯები 2,103.7 2,465.8 0.0 2,465.8 2,473.6 222.5 2,251.1 
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  შრომის ანაზღაურება 1,364.5 1,565.1 0.0 1,565.1 1,387.2 0.0 1,387.2 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 103.6 198.2 0.0 198.2 280.7 253.1 27.6 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  205.8 101.4 0.0 101.4 114.5 0.0 114.5 

01 01 
ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო 
442.9 511.9 0.0 511.9 484.6 0.0 484.6 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 25.0 28.0   28.0 25.0   25.0 
  ხარჯები 371.4 503.6 0.0 503.6 483.1 0.0 483.1 
  შრომის ანაზღაურება 263.0 344.9 0.0 344.9 335.9 0.0 335.9 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 71.5 8.3 0.0 8.3 1.5 0.0 1.5 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

01 02 
 ხობის მუნიციპალიტეტის 

გამგეობა 
1,497.4 1,953.0 0.0 1,953.0 1,606.1 0.0 1,606.1 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 131.0 134.0   134.0 137.0   137.0 
  ხარჯები 1,465.3 1,763.1 0.0 1,763.1 1,580.0 0.0 1,580.0 
  შრომის ანაზღაურება 1,101.5 1,220.2 0.0 1,220.2 1,051.3 0.0 1,051.3 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 32.1 189.9 0.0 189.9 26.1 0.0 26.1 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

01 03 სარეზერვო ფონდი 69.8 90.0 0.0 90.0 90.0 0.0 90.0 
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 69.8 90.0 0.0 90.0 90.0 0.0 90.0 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

01 04 საბანკო მომსახურების ხარჯი 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

01 05 

წინა წლებში წარმოქმნილი 
ვალდებულებების დაფარვა და 

სასამართლოს 
გადაწყვეტილებების 

აღსრულების ფინანსური 
უზრუნველყოფა 

391.5 209.5 0.0 209.5 687.1 475.6 211.5 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 185.7 108.1 0.0 108.1 319.5 222.5 97.0 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 253.1 253.1 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  205.8 101.4 0.0 101.4 114.5 0.0 114.5 

01 06 
მაჟორიტარი დეპუტატის 

მომსახურების ხარჯი 
11.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 11.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

02 00 
თავდაცვა, საზოგადოებრივი 

წესრიგი და უსაფრთხოება 
608.5 805.9 250.0 555.9 518.8 0.0 518.8 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 50.0 59.0 0.0 59.0 59.0 0.0 59.0 
  ხარჯები 478.5 542.3 0.0 542.3 514.6 0.0 514.6 
  შრომის ანაზღაურება 309.5 398.9 0.0 398.9 379.3 0.0 379.3 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 130.0 263.6 250.0 13.6 4.2 0.0 4.2 
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  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

02 01 საგანგებო სიტუაციების მართვა 373.9 692.8 250.0 442.8 410.7 0.0 410.7 
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 42.0 51.0   51.0 51.0   51.0 
  ხარჯები 306.8 430.5 0.0 430.5 408.6 0.0 408.6 
  შრომის ანაზღაურება 251.8 336.7 0.0 336.7 321.8 0.0 321.8 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 67.1 262.3 250.0 12.3 2.1 0.0 2.1 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

02 02 
საზოგადოებრივი წესრიგისა და 

უსაფრთხოების ხელშეწყობა 
138.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 77.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 61.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

02 03 
ქვეყნის 

თავდაცვისუნარიანობის 
ამაღლების ხელშეწყობა 

96.3 113.1 0.0 113.1 108.1 0.0 108.1 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 8.0 8.0   8.0 8.0   8.0 
  ხარჯები 94.7 111.8 0.0 111.8 106.0 0.0 106.0 
  შრომის ანაზღაურება 57.7 62.2 0.0 62.2 57.5 0.0 57.5 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.6 1.3 0.0 1.3 2.1 0.0 2.1 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

03 00 
ინფრასტრუქტურის 

მშენებლობა, რეაბილიტაცია და 
ექსპლოატაცია  

3,839.8 3,306.5 1,954.2 1,352.3 2,779.5 2,191.0 588.5 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ხარჯები 613.9 1,105.6 443.7 661.9 1,110.4 557.5 552.9 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,225.9 2,200.9 1,510.5 690.4 1,669.1 1,633.5 35.6 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

03 01 

საგზაო ინფრასტრუქტურის 
მშენებლობა, რეაბილიტაცია და 

მოვლა შენახვა (გზები და 
ხიდები) 

1,313.4 420.3 390.3 30.0 911.3 871.7 39.6 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ხარჯები 29.7 30.0 0.0 30.0 27.0 0.0 27.0 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,283.7 390.3 390.3 0.0 884.3 871.7 12.6 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

03 01 
01 

გზების მშენებლობა, 
რეაბილიტაცია და მოვლა-

შენახვა  
1,297.7 420.3 390.3 30.0 911.3 871.7 39.6 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 29.7 30.0 0.0 30.0 27.0 0.0 27.0 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,268.0 390.3 390.3 0.0 884.3 871.7 12.6 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

03 01 
02 

ხიდების, ხიდ-ბოგირების 
მშენებლობა, რეაბილიტაცია და 

მოვლა-შენახვა 
15.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 15.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 375 



 

  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

03 02 

კომუნალური 
ინფრასტრუქტურის 

მშენებლობა-რეაბილიტაცია და 
ექსპლოატაცია 

1,457.0 1,954.4 666.9 1,287.5 1,016.0 471.9 544.1 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ხარჯები 584.2 627.1 0.0 627.1 521.1 0.0 521.1 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 872.8 1,327.3 666.9 660.4 494.9 471.9 23.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

03 02 
01 

მუნიციპალიტეტის 
დასუფთავება და განათება 

588.3 722.1 100.0 622.1 511.1 0.0 511.1 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 584.2 622.1 0.0 622.1 511.1 0.0 511.1 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.1 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

03 02 
02 

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია 
და ექსპლოატაცია 

147.1 24.5 19.5 5.0 10.0 0.0 10.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 0.0 5.0 0.0 5.0 10.0 0.0 10.0 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 147.1 19.5 19.5 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

03 02 
03  

მუნიციპალიტეტის 
საკუთრებაში არსებული 

აქტივების რეაბილიტაცია 
497.9 1,042.4 511.6 530.8 494.9 471.9 23.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 497.9 1,042.4 511.6 530.8 494.9 471.9 23.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

03 02 
04  

სანიაღვრე არხების მშენებლობა 
რეაბილიტაცია და 

ექსპლოატაცია 
223.7 165.4 35.8 129.6 0.0 0.0 0.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 223.7 165.4 35.8 129.6 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

03 02 
05  

საკანალიზაციო სისტემების 
მშენებლობა რეაბილიტაცია და 

ექსპლოატაცია 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

03 03 

მოსახლეობის, მათ შორის 
მეციტრუსეობის დარგში 

დასაქმებულის, სოციალური 
მდგომარეობის გაუმჯობესების 

ხელშეწყობა 

0.0 14.8 10.0 4.8 7.6 2.8 4.8 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 0.0 14.8 10.0 4.8 7.6 2.8 4.8 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

03 04 
სარწყავი არხებისა და 

ნაპირსამაგრი ჯებირების 
მშენებლობა-რეაბილიტაცია 

171.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 171.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

03 05 
სოფლის მხარდაჭერის 

პროგრამა 
898.3 917.0 887.0 30.0 844.6 844.6 0.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 0.0 433.7 433.7 0.0 554.7 554.7 0.0 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 898.3 483.3 453.3 30.0 289.9 289.9 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

04 00 განათლება 1,051.1 1,241.0 3.8 1,237.2 1,210.9 0.0 1,210.9 
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ხარჯები 1,021.6 1,236.3 0.0 1,236.3 1,210.9 0.0 1,210.9 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 29.5 4.7 3.8 0.9 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

04 01 
სკოლამდელი განათლების 

დაფინანსება 
644.0 836.7 3.8 832.9 863.3 0.0 863.3 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 622.8 832.0 0.0 832.0 863.3 0.0 863.3 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 21.2 4.7 3.8 0.9 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

04 02 საჯარო სკოლების დაფინანსება 49.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 41.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 8.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

04 03 
ა(ა)იპ ,,ხობის 

მუნიციპალიტეტის 
განათლების ცენტრი" 

273.5 309.6 0.0 309.6 266.9 0.0 266.9 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 273.5 309.6 0.0 309.6 266.9 0.0 266.9 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

04 04 პროფესიული განათლება 84.3 94.7 0.0 94.7 80.7 0.0 80.7 
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 84.3 94.7 0.0 94.7 80.7 0.0 80.7 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

05 00 
კულტურა, რელიგია 
ახალგაზრდული და 

სპორტული ღონისძიებები 
962.0 1,026.4 0.0 1,026.4 867.5 0.0 867.5 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ხარჯები 956.6 1,026.4 0.0 1,026.4 867.5 0.0 867.5 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

05 01 
სპორტის განვითარების 

ხელშეწყობა 
442.3 470.8 0.0 470.8 428.5 0.0 428.5 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ხარჯები 442.3 470.8 0.0 470.8 428.5 0.0 428.5 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

05 01 
01 

სპორტული ღონისძიებების 
დაფინანსება 

18.5 27.8 0.0 27.8 22.5 0.0 22.5 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 18.5 27.8 0.0 27.8 22.5 0.0 22.5 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

05 01 
02 

ხობის მუნიციპალიტეტის 
საფეხბურთო კლუბი 

,,კოლხეთის" ხელშეწყობის 
ღონისძიებები 

326.6 324.7 0.0 324.7 292.5 0.0 292.5 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 326.6 324.7 0.0 324.7 292.5 0.0 292.5 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

05 01 
03 

სტადიონების მშენებლობა 
რეაბილიტაცია და მოვლა-

შენახვის ხარჯები 
14.7 15.0 0.0 15.0 15.0 0.0 15.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 14.7 15.0 0.0 15.0 15.0 0.0 15.0 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

05 01 
04 

ფეხბურთის განვითარების 
ხელშეწყობა 

82.5 103.3 0.0 103.3 98.5 0.0 98.5 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 82.5 103.3 0.0 103.3 98.5 0.0 98.5 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

05 02 
კულტურის განვითარების 

ხელშეწყობა 
505.9 540.2 0.0 540.2 419.0 0.0 419.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ხარჯები 500.5 540.2 0.0 540.2 419.0 0.0 419.0 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

05 02 
01 

 კულტურის ცენტრი 451.6 459.1 0.0 459.1 368.2 0.0 368.2 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 446.2 459.1 0.0 459.1 368.2 0.0 368.2 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

05 02 
02 

ძეგლთა დაცვის ხარჯები 10.1 31.7 0.0 31.7 10.0 0.0 10.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 10.1 31.7 0.0 31.7 10.0 0.0 10.0 
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  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

05 02 
03 

კულტურული მემკვიდრეობის 
ღონისძიებების დაფინანსება 

0.4 2.0 0.0 2.0 5.0 0.0 5.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 0.4 2.0 0.0 2.0 5.0 0.0 5.0 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

05 02 
04 

ტელერადიო მაუწყებლობა და 
საგამომცემლო საქმიანობა 

43.8 47.4 0.0 47.4 35.8 0.0 35.8 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 43.8 47.4 0.0 47.4 35.8 0.0 35.8 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

05 03 
ახალგაზრდული პროგრამების 

დაფინანსება 
12.2 13.0 0.0 13.0 13.0 0.0 13.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 12.2 13.0 0.0 13.0 13.0 0.0 13.0 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

05 04 
რელიგიური ორგანიზაციების 

ხელშეწყობა 
1.6 2.4 0.0 2.4 7.0 0.0 7.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 1.6 2.4 0.0 2.4 7.0 0.0 7.0 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

06 00 
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა 

დაცვა და  სოციალური 
უზრუნველყოფა 

497.6 435.1 0.0 435.1 408.2 0.0 408.2 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ხარჯები 492.3 435.1 0.0 435.1 408.2 0.0 408.2 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

06 01 
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის 

მომსახურება 
79.1 91.5 0.0 91.5 108.9 0.0 108.9 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 79.1 91.5 0.0 91.5 108.9 0.0 108.9 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

06 02 

ხობის მუნიციპალიტეტის 
მოსახლეობის დამატებითი 

ამბულატორიული სამედიცინო 
დახმარების პროგრამა 

46.8 19.0 0.0 19.0 14.6 0.0 14.6 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 46.8 19.0 0.0 19.0 14.6 0.0 14.6 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

06 03 
მოსახლეობის სოციალური 

უზრუნველყოფა 
274.2 234.6 0.0 234.6 209.7 0.0 209.7 
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  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ხარჯები 268.9 234.6 0.0 234.6 209.7 0.0 209.7 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

06 03 
01 

ავადმყოფთა სოციალური 
დახმარება 

129.0 70.0 0.0 70.0 55.6 0.0 55.6 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 129.0 70.0 0.0 70.0 55.6 0.0 55.6 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

06 03 
02 

სარიტუალო მომსახურება 
(ომის ვეტერანთა და დევნილთა 

დაკრძალვის ხარჯები) 
2.6 5.0 0.0 5.0 3.0 0.0 3.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 2.6 5.0 0.0 5.0 3.0 0.0 3.0 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

06 03 
03 

ომის ვეტერანთა სოციალური 
უზრუნველყოფის ხარჯები (9 

მაისის ერთჯერადი დახმარება) 
6.9 10.0 0.0 10.0 2.7 0.0 2.7 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 6.9 10.0 0.0 10.0 2.7 0.0 2.7 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

06 03 
04 

მრავალშვილიანი ოჯახებისა (4 
შვილი და მეტი), დედ-მამით 

ობოლი ბავშვების და 100 წელს 
გადაცილებულთა ერთჯერადი 

დახმარების ხარჯი 

12.9 15.0 0.0 15.0 13.8 0.0 13.8 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 12.9 15.0 0.0 15.0 13.8 0.0 13.8 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

06 03 
05 

უმწეოთა სასადილო და 
ხანდაზმულთა ბინაზე 

მომსახურება 
86.1 91.6 0.0 91.6 83.6 0.0 83.6 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 80.8 91.6 0.0 91.6 83.6 0.0 83.6 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

06 03 
06 

 ბავშვის შეძენასთან 
დაკავშირებული ერთჯერადი 

დახმარების ხარჯი 
29.8 35.0 0.0 35.0 45.0 0.0 45.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 29.8 35.0 0.0 35.0 45.0 0.0 45.0 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

06 03 
07 

უმწეო კატეგორიაზე სასმელი 
წყლის ხარჯის ანაზღაურება 

6.9 8.0 0.0 8.0 6.0 0.0 6.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
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  ხარჯები 6.9 8.0 0.0 8.0 6.0 0.0 6.0 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

06 04 
 უმწეოთა ერთჯერადი 

დახმარება 
88.5 50.0 0.0 50.0 55.0 0.0 55.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 88.5 50.0 0.0 50.0 55.0 0.0 55.0 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

06 05 
ხანძრითა და სტიქიით 

დაზარალებულთა დახმარება 
9.0 40.0 0.0 40.0 20.0 0.0 20.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 9.0 40.0 0.0 40.0 20.0 0.0 20.0 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
 

დადგენილება N36 
 

2014  წლის 30 ოქტომბერი 
 

ქ. ხობი 
 

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ფორმისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების  
წესის დამტკიცების შესახებ 

 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“, „მკაცრი აღრიცხვის 
ფორმების შესახებ“ საქართველოს კანონის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 და 25-
ე მუხლების და „მკაცრი აღრიცხვის ფორმების ნუსხის, მკაცრი აღრიცხვის ფორმების რეგისტრაციის წესისა და 
მკაცრი აღრიცხვის ფორმების რეგისტრაციის ჟურნალის ფორმის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს 
ფინანსთა მინისტრის 2005 წლის 2 აგვისტოს N669 ბრძანების საფუძველზე, ხობის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულო ადგენს: 

მუხლი 1. დამტკიცდეს თანდართული „ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის“ ფორმა (დანართი 
1). 

მუხლი 2. დამტკიცდეს თანდართული „ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმების აღრიცხვა-
ანგარიშგების წესი“ (დანართი 2). 

მუხლი 3. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ფორმისა და 
აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 10 
მაისის N41 დადგენილება. 

მუხლი 4. დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე. 
 
 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                           ედიშერ ჯობავა 
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დანართი 1 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

2014  წლის 30 ოქტომბრის N36 დადგენილებისა 
  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

დამტკიცებულია 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

 2014 წლის 30 ოქტომბრის N36 დადგენილებით 
 

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის 
ო ქ მ ი N 

 
201    წლის ----  ---------------                                              --------------------------------------------------- 
                                                                                                                                     (ოქმის შედგენის ადგილი) 
 
1. მე, ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურის, ურბანული განვითარებისა და 
არქიტექტურის სამსახურის ------------------------------------------------------------------------------------ 

                                          (თანამდებობა, სახელი, გვარი, მამის სახელი) 
 
საქართველოს   ადმინისტრაციულ   სამართალდარღვევათა   კოდექსის    239-ე   და   240-ე   მუხლების 
შესაბამისად, შევადგინე აღნიშნული ოქმი   ----------------------------------------------------- 

                                                                                                     (სამართალდარღვევის ჩადენის ადგილი და დრო) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

(სამართალდამრღვევი სუბიექტის სრული დასახელება, სახელი, გვარი, მამის სახელი, მოქალაქეობა) 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(სამართალდამრღვევი სუბიექტის იურიდიული მისამართი) 

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

(სამართალდარღვევის არსი) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
რაც გათვალისწინებულია საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის ----- 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(მუხლი, ნაწილი,  ქვეპუნქტი) 

 383 



 

2. აღნიშნულ სამართალდარღვევასთან დაკავშირებით  ადმინისტრაციულ პასუხისგებაში მიცემული  
პირის (წარმომადგენლის) ახსნა-განმარტება: --------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. ადმინისტრაციულ პასუხისგებაში მიცემულ პირს განემარტა მისი  უფლებები და მოვალეობები. 
მე, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(სახელი, გვარი, მამის სახელი) 
 
გავეცანი საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა  კოდექსის  252-ე მუხლით 
გათვალისწინებულ უფლება-მოვალეობებს: 
„ადმინისტრაციულ პასუხისგებაში მიცემულ პირს უფლება აქვს გაეცნოს საქმის მასალებს, მისცეს 
ახსნა-განმარტებანი, წარადგინოს მტკიცებულებანი, განაცხადოს შუამდგომლობანი; საქმის 
განხილვისას ისარგებლოს ადვოკატის იურიდიული დახმარებით; გამოვიდეს მშობლიურ ენაზე და 
თუ არ იცის მიმდინარე წარმოების ენა, ისარგებლოს თარჯიმნის მომსახურებით; გაასაჩივროს საქმის 
გამო მიღებული დადგენილება. ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმე განიხილება იმ პირის 
თანდასწრებით, რომელიც მიცემულია ადმინისტრაციულ პასუხისგებაში. ამ პირის დაუსწრებლად 
საქმე შეიძლება განხილულ იქნეს მხოლოდ ისეთ შემთხვევებში, როცა არის ცნობა მისთვის საქმის 
განხილვის ადგილისა და დროის დროული შეტყობინების შესახებ და მისგან არ შემოსულა 
შუამდგომლობა საქმის განხილვის გადადების თაობაზე”. 
 
4. ზემოაღნიშნული სამართალდარღვევის გამო შედგა ეს ოქმი, რომლის სისწორესაც ვადასტურებთ 
ხელმოწერით: 
 
ოქმი შევადგინე:                   -------------------------------------------------------- 
                                                                    (ოქმის შემდგენელი პირის ხელმოწერა) 
 
ოქმს გავეცანი:                      -------------------------------------------------------- 
                                               (ადმინისტრაციულ პასუხისგებაში მიცემული პირის ხელმოწერა) 
 
შენიშვნა: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

           (შენიშვნის არსი და ოქმის შემდგენელი პირის ხელმოწერა) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
მოწმეები (დასწრების შემთხვევაში): 
 
---------------------------------------     ------------------------------------------------------     ---------------- 
                  (სახელი, გვარი)                               (მისამართი,  პირადობის მოწმობის №)                  (ხელმოწერა) 
---------------------------------------     ------------------------------------------------------     ---------------- 
                  (სახელი, გვარი)                               (მისამართი,  პირადობის მოწმობის №)                  (ხელმოწერა) 
 
დაზარალებულები (დასწრების შემთხვევაში): 
---------------------------------------     ------------------------------------------------------     ---------------- 
                  (სახელი, გვარი)                               (მისამართი,  პირადობის მოწმობის №)                  (ხელმოწერა) 
---------------------------------------     ------------------------------------------------------     ---------------- 
                  (სახელი, გვარი)                               (მისამართი,  პირადობის მოწმობის №)                  (ხელმოწერა) 
 
5. ოქმის ასლი ჩავიბარე: -------------------------------------------------------------------------------------- 

                                          (სახელი, გვარი, მამის სახელი, მოქალაქეობა, მისამართი, პირადობის მოწმობის №) 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(ადმინისტრაციულ პასუხისგებაში მიცემული პირის ხელმოწერა) 
 

შენიშვნა: ოქმის ხელის მოწერაზე უარის თქმა არ წარმოადგენს საქმის შეწყვეტის საფუძველს. ადმინისტრაციულ 
პასუხისგებაში მიცემულ პირს უფლება აქვს წარმოადგინოს ოქმისთვის დასართავი ახსნა-განმარტება და 
შენიშვნები ოქმის შინაარსთან დაკავშირებით, აგრეთვე ჩამოაყალიბოს თავის ხელმოწერაზე  უარის თქმის 
მოტივები. 
 
დამკვეთი: ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 
შემსრულებელი: 
სფს-ს რეგისტრაციის N 
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დანართი 2 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

2014  წლის 30 ოქტომბრის N36 დადგენილებისა 
 

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმების აღრიცხვა-ანგარიშგების წესი 
 
მუხლი 1. 
1. ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმების აღრიცხვა-ანგარიშგების წესი (შემდგომში - „წესი“) 

შემუშავებულია „მკაცრი აღრიცხვის ფორმების შესახებ“ საქართველოს კანონისა და „მკაცრი აღრიცხვის 
ფორმების ნუსხის, მკაცრი აღრიცხვის ფორმების რეგისტრაციის წესისა და მკაცრი აღრიცხვის ფორმების 
რეგისტრაციის ჟურნალის ფორმის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2005 წლის 2 
აგვისტოს N669 ბრძანების საფუძველზე. 

2. წესის მიზანია მკაცრი აღრიცხვის ფორმის – ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის გამოყენებისა 
და მისი აღრიცხვა-წარმოების რეგულირება. 

 
მუხლი 2. 
1. ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობა პოლიგრაფიულ საწარმოსთან დადებული ხელშეკრულების 

საფუძველზე ახდენს მკაცრი აღრიცხვის ფორმის – ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის სტამბური 
წესით ბეჭდვას (შესაბამისი დამცავი ნიშნების გათვალისწინებით). 

2. პოლიგრაფიული საწარმოს მიერ სტამბური წესით დაბეჭდილი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის 
ოქმის ფორმების ჩაბარების უფლება აქვს ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურის, ურბანული 
განვითარებისა და არქიტექტურის სამსახურის უფროსს (შემდგომში - „სამსახურის უფროსი“), ან პირს, 
რომელსაც გააჩნია სათანადოდ გაფორმებული მინდობილობა. 

3. ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ფორმების მიღება-ჩაბარებაზე პასუხისმგებელი პირი 
ოქმებს ინახავს დაზიანებისა და გარეშე პირთაგან დაცულ სათავსოში. 

 
მუხლი 3. 
სამსახურის უფლებამოსილი პირი, კანონის მოთხოვნის შესაბამისად, ადმინისტრაციული 

სამართალდარღვევის ოქმს შემოსავლის და გასავლის ჟურნალში სათანადო აღნიშვნისა და ხელმოწერის შემდეგ 
წარუდგენს შესაბამის უწყებას. 

 
მუხლი 4. 
1. ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ფორმების მიღება, აღრიცხვა და გაცემა ხორციელდება 

„მკაცრი აღრიცხვის ფორმების ნუსხის, მკაცრი აღრიცხვის ფორმების რეგისტრაციის წესისა და მკაცრი 
აღრიცხვის ფორმების რეგისტრაციის ჟურნალის ფორმის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა 
მინისტრის 2005 წლის 2 აგვისტოს №669 ბრძანებისა და ამ წესის შესაბამისად. ადმინისტრაციული 
სამართალდარღვევის ოქმის ფორმების მიღებისა და გაცემის რაოდენობრივი აღრიცხვა წარმოებს მკაცრი 
აღრიცხვის დოკუმენტის შემოსავლისა და გასავლის ჟურნალში. 

2. ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმების შემოსავლისა და გასავლის ჟურნალი უნდა იყოს 
სათანადო წესით დანომრილი, აკინძული, ზონარგაყრილი და ბეჭედდასმული. ჟურნალი უნდა შეესაბამებოდეს 
„მკაცრი აღრიცხვის ფორმების ნუსხის, მკაცრი აღრიცხვის ფორმების რეგისტრაციის წესისა და მკაცრი 
აღრიცხვის ფორმების რეგისტრაციის ჟურნალის ფორმის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა 
მინისტრის 2005 წლის 2 აგვისტოს №669 ბრძანებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს. 

3. ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის გამოყენებული და გაფუჭებული ფორმები ბარდება მათ 
მიღება-ჩაბარებაზე პასუხისმგებელ პირს, რის შესახებაც ჟურნალში კეთდება სათანადო ჩანაწერი. 

4. ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ფორმის გაფუჭების ან/და დაზიანების შემთხვევაში 
შესაბამისი პირი ფორმას თან ურთავს ახსნა-განმარტების ბარათს, რაზედაც დგება სათანადო აქტი. 
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მუხლი 5. 
„მკაცრი აღრიცხვის ფორმების შესახებ“ საქართველოს კანონისა და „მკაცრი აღრიცხვის ფორმების ნუსხის, 

მკაცრი აღრიცხვის ფორმების რეგისტრაციის წესისა და მკაცრი აღრიცხვის ფორმების რეგისტრაციის ჟურნალის 
ფორმის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2005 წლის 2 აგვისტოს №669 ბრძანებისა 
და წინამდებარე წესის დამრღვევი პირი პასუხს აგებს კანონით დადგენილი წესით. 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
 

დადგენილება N37 
 

2014  წლის 30 ოქტომბერი 
 

ქ. ხობი 
 

მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების 
მშენებლობის) სანებართვო მოწმობის ფორმის, მათი გამოყენებისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის, 

გამოსაყენებლად უვარგისი სანებართვო მოწმობის ფორმების ჩამოწერის აქტის ფორმისა და 
სანებართვო მოწმობის აღრიცხვის ჟურნალის ფორმის დამტკიცების თაობაზე 

 
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“, „მკაცრი აღრიცხვის 

ფორმების შესახებ“ საქართველოს კანონის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 და 25-
ე მუხლების და „მკაცრი აღრიცხვის ფორმების ნუსხის, მკაცრი აღრიცხვის ფორმების რეგისტრაციის წესისა და 
მკაცრი აღრიცხვის ფორმების რეგისტრაციის ჟურნალის ფორმის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს 
ფინანსთა მინისტრის 2005 წლის 2 აგვისტოს N669 ბრძანების საფუძველზე, ხობის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულო ადგენს: 

 
მუხლი 1. დამტკიცდეს „მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან 

ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) სანებართვო მოწმობის“ თანდართული ფორმა (დანართი 1). 
მუხლი 2. დამტკიცდეს თანდართული „მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის 

რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) სანებართვო მოწმობის გამოყენებისა და აღრიცხვა-
ანგარიშგების წესი“ (დანართი 2). 

მუხლი 3. დამტკიცდეს გამოსაყენებლად უვარგისი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის 
რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობის) სანებართვო მოწმობის ფორმების ჩამოწერის შესახებ 
აქტის თანდართული ფორმა (დანართი 3). 

მუხლი 4. დამტკიცდეს თანდართული მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული 
ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობის) სანებართვო მოწმობის ფორმების აღრიცხვის ჟურნალის 
თანდართული ფორმა (დანართი 4). 

მუხლი 5. დაევალოს ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობას მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული 
მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) სანებართვო მოწმობის რეგისტრაციის 
განხორციელება მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. 

მუხლი 6. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის 
რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობის) სანებართვო მოწმობის ფორმის, მათი გამოყენებისა და 
აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის, გამოსაყენებლად უვარგისი სანებართვო მოწმობის ფორმების ჩამოწერის აქტის 
ფორმისა და სანებართვო მოწმობის აღრიცხვის ჟურნალის ფორმის დამტკიცების თაობაზე“ ხობის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 25 მაისის N18 დადგენილება. 

მუხლი 7. დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე. 
 
 
 
 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                           ედიშერ ჯობავა 

 388 



 

დანართი 1 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

2014  წლის 30 ოქტომბრის N37 დადგენილებისა 
 

მოწმობის პირველი გვერდი: 

   დამტკიცებულია 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2014  წლის 30 ოქტომბრის N37  დადგენილებით 
 

 
 
                                                                                                                          

 
 
 

ხობის მუნიციპალიტეტი 
 

მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების 
მშენებლობისა) სანებართვო მოწმობა 

 
ნებართვა N ---------- 

 
ნებართვის გაცემის თარიღი:    201     წლის  -----   --------------- 
ნებართვის ვადის დინების დაწყების თარიღი:  201     წლის  -----   --------------- 
ნებართვა ძალაშია:      201     წლის  -----   --------------- - მდე 
 
ნებართვის მფლობელი: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                    (დასახელება და საიდენტიფიკაციო მონაცემები) 
 

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

 
სამშენებლო ობიექტი: ------------------------------------------------------------------------------------------ 

                                   (დასახელება, ფუნქციური დანიშნულება) 
 

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

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

(მიწის ნაკვეთის სარეგისტრაციო მონაცემები, საკადასტრო კოდი) 
 

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(მისამართი) 
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ნებართვის გამცემი ორგანო: ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურის, ურბანული 
განვითარებისა და არქიტექტურის სამსახური 

 
ნებართვის გაცემის საფუძველი: ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის  

       201     წლის -----   ---------------  ბრძანება N 
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მოწმობის მე-2 გვერდი: 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

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

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

 
                    

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

 

 
დამკვეთი: ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 
შემსრულებელი: 
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სფს-ს რეგისტრაციის N 
 
 
 

დანართი 2 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

2014  წლის 30 ოქტომბრის N37 დადგენილებისა 
 

მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების 
მშენებლობისა) სანებართვო მოწმობის გამოყენებისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესი 

 
მუხლი 1. ზოგადი დებულებები 
1. მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული 

ობიექტების მშენებლობის) სანებართვო მოწმობის გამოყენებისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესი 
(შემდგომში –  „წესი“) შემუშავებულია „მკაცრი აღრიცხვის ფორმების შესახებ“ საქართველოს კანონის 
მე-8 მუხლის საფუძველზე. 

2. მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული 
ობიექტების მშენებლობის) სანებართვო მოწმობის (შემდგომში – „სანებართვო მოწმობა“) ფორმების 
გამოყენებასა და აღრიცხვა-ანგარიშგებას ახორციელებს ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 
ინფრასტრუქტურის, ურბანული განვითარებისა და არქიტექტურის სამსახური (შემდგომში – 
„სამსახური“) საქართველოს კანონმდებლობის და ამ წესის შესაბამისად. 

 
მუხლი 2. სანებართვო მოწმობის ფორმებით მომარაგება 
1. სანებართვო მოწმობის ფორმებით მომარაგებას სამსახური ახორციელებს ხობის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ შესაბამის პოლიგრაფიულ საწარმოსთან გაფორმებული 
ხელშეკრულების საფუძველზე. 

2. სანებართვო მოწმობის ფორმების შეკვეთა ხორციელდება „მკაცრი აღრიცხვის ფორმების შესახებ“ 
საქართველოს კანონის თანახმად, კანონმდებლობის შესაბამისად შერჩეულ პოლიგრაფიულ 
საწარმოში. 

3. პოლიგრაფიული საწარმოდან სანებართვო მოწმობის ფორმების გამოტანის უფლება აქვს პირს, 
რომელსაც გააჩნია სათანადოდ გაფორმებული მინდობილობა. 

 

მუხლი 3. სანებართვო მოწმობის ფორმების შენახვა 
1. სანებართვო მოწმობის ფორმების შენახვა ხორციელდება „მკაცრი აღრიცხვის ფორმების შესახებ“ 

საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის მე-5, მე-6 და მე-7 პუნქტების შესაბამისად. 
2. სანებართვო მოწმობის ფორმები უნდა ინახებოდეს ცეცხლგამძლე სეიფში. 
3. სათავსი, სადაც ინახება სანებართვო მოწმობის ფორმები, უნდა იყოს ხელშეუხებელი გარეშე 

პირთათვის და სათანადოდ დაცული დაზიანებისაგან. 
4. სანებართვო მოწმობის ფორმები ინახება ამ ფორმების გამოყენებასა და აღრიცხვა-ანგარიშგებაზე 

პასუხისმგებელ პირთან. 
 

მუხლი 4. სანებართვო მოწმობის ფორმების შევსება 
1. სანებართვო მოწმობის ფორმების შევსებას სამსახური აწარმოებს სანებართვო მოწმობის 

შევსებაზე პასუხისმგებელი პირის მეშვეობით, მშენებლობის ნებართვის გაცემის შესახებ ხობის 
მუნიციპალიტეტის გამგებლის (შემდგომში - „გამგებელი“) მიერ გამოცემული ინდივიდუალური 
ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის - ბრძანების საფუძველზე.  

2. სანებართვო მოწმობის ფორმების შევსებაზე პასუხისმგებელი პირი განისაზღვრება 
მოსამსახურეთა თანამდებობრივი ინსტრუქციით. 
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3. სანებართვო მოწმობის ფორმა, შევსების შემდგომ მოწმდება სამსახურის უფროსის ხელმოწერით 
და სამსახურის ბეჭდით. 

4. შევსებული ფორმების შესახებ ინფორმაცია შეიტანება სანებართვო მოწმობის ფორმების 
აღრიცხვის ჟურნალში. 

 

მუხლი 5. სანებართვო მოწმობის გაცემა 
1. სანებართვო მოწმობას გასცემს სამსახური, სანებართვო მოწმობაზე ხელმომწერი უფლებამოსილი 

პირის მხრიდან დამოწმებისა და სანებართვო მოწმობის ფორმების აღრიცხვის ჟურნალში სათანადო 
მონაცემების შეტანის შემდგომ. 

2.  სანებართვო მოწმობის გაცემა ნებართვის მაძიებელზე წარმოებს პირადობის 
დამადასტურებელი მოწმობის წარდგენის საფუძველზე. 

3.  სანებართვო მოწმობის გაცემა მესამე პირზე ხდება ნებართვის მაძიებლის მიერ გაცემული 
მინდობილობისა და პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის წარდგენის შემთხვევაში 
(მინდობილობა რჩება ადგილზე). 

4.  ნებართვის მაძიებელი ან მესამე პირი ნებართვის მოწმობის მიღების ფაქტს ხელმოწერით 
ადასტურებს ნებართვის გამცემის მიერ წარმოებულ სანებართვო მოწმობის ფორმების აღრიცხვის 
ჟურნალში. 

5.  გაცემული ფორმების ქსეროასლი, დამოწმებული პასუხისმგებელი პირის მიერ, ინახება 
ნებართვის მაძიებლის პირად საქმეში. 

 

მუხლი 6. სანებართვო მოწმობის დუბლიკატების გაცემა 
1. სანებართვო მოწმობის დაკარგვის შემთხვევაში სამსახური გასცემს დუბლიკატს, მფლობელის 

მიერ ამ მუხლის მე-2 პუნქტში მითითებული დოკუმენტაციის წარდგენის შემდეგ. 
2. ნებართვის მფლობელმა სანებართვო მოწმობის დუბლიკატის მისაღებად უნდა წარმოადგინოს 

შემდეგი საბუთები: 
ა) განცხადება საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 78-ე მუხლში მითითებული 

მოთხოვნების შესაბამისად; 
ბ) სანებართვო მოწმობის დუბლიკატის მოსაკრებლის დამადასტურებელი საბუთი. 
3. გაცემულ დუბლიკატს დაესმება შტამპი აღნიშვნით „დუბლიკატი“. 
4. ნებართვის გამცემს დუბლიკატის გაცემის შესახებ ინფორმაცია შეაქვს სანებართვო მოწმობის 

ფორმების აღრიცხვის ჟურნალში გადაწყვეტილების მიღებიდან 2 დღის ვადაში. 
 

მუხლი 7. სანებართვო მოწმობის ფორმების აღრიცხვის ჟურნალი 
1. სამსახური სანებართვო მოწმობის ფორმების აღრიცხვის ჟურნალს (შემდგომში – „აღრიცხვის 

ჟურნალი“) აწარმოებს ყოველი კალენდარული წლისათვის. 
2. აღრიცხვის ჟურნალის ფურცლები ინომრება რიგითობის მიხედვით. აღრიცხვის ჟურნალის 

გარეკანი და ფურცლები უნდა იყოს ზონარგაყრილი. ამასთან, ზონარის კვანძზე ეკვრება ეტიკეტი, 
რომელიც მოწმდება სამსახურის უფროსის ხელმოწერით და სამსახურის ბეჭდით.  

3. აღრიცხვის ჟურნალში ყველა ჩანაწერი კეთდება მუქი ფერის კალმით. 
4. აღრიცხვის ჟურნალში ჩანაწერის წაშლა, ჩასწორება და მოშორება კორექტორის დახმარებით 

დაუშვებელია. აუცილებლობის შემთხვევაში, უზუსტო ჩანაწერი გადაიხაზება ერთი ხაზით ისე, რომ 
ნათლად ჩანდეს ადრე დაწერილი ტექსტი, ახალი ჩანაწერი კეთდება აღრიცხვის ჟურნალის იმავე 
გრაფაში, ხოლო გრაფაში – „შენიშვნა“ ოქმების აღრიცხვის ჟურნალის წარმოებაზე პასუხისმგებელი 
პირი აკეთებს შესაბამის ჩანაწერს (მაგალითად: „შესწორებულია მე-4 და მე-7 გრაფები“ (თარიღი, 
ხელმოწერა, გვარი და სახელი)). 

5. დასაშვებია ნებართვების აღრიცხვა აღრიცხვის ჟურნალის ელექტრონულ ვერსიაში, რომლის 
წერილობითი ფორმით ამობეჭდვა უნდა მოხდეს ყოველი წლის ბოლოს. აღრიცხვის ჟურნალის 
ელექტრონული ვერსიის მიმართ ამ მუხლის მე-2 და მე-4 პუნქტების მოთხოვნები ვრცელდება მისი 
წერილობით ფორმით ამობეჭდვის შემდეგ.  
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6. იმ შემთხვევაში, თუ კალენდარული წლის განმავლობაში აღრიცხვის ერთი ჟურნალი 
აღმოჩნდება არასაკმარისი, იხსნება აღრიცხვის ახალი ჟურნალი, რომელიც წარმოადგენს აღრიცხვის 
ჟურნალის გაგრძელებას. 

7. კალენდარული წლის ბოლოს, აღრიცხვის ჟურნალში ყველა სანებართვო მოწმობის ფორმის 
რეგისტრაციის შემდეგ სამსახური აკეთებს ჩანაწერს რეგისტრირებული სანებართვო მოწმობის 
ფორმის საერთო რაოდენობის შესახებ. 

8. აღრიცხვის ჟურნალი ინახება მის წარმოებაზე პასუხისმგებელ სტრუქტურულ 
ერთეულში/ქვედანაყოფში მომდევნო ერთი წლის განმავლობაში. მითითებული ვადის გასვლის 
შემდეგ იგი აღწერით ბარდება არქივს. 

9. აღრიცხვის ჟურნალის შენახვისას უზრუნველყოფილი უნდა იქნეს აღრიცხვის ჟურნალის და 
მასში ასახული მონაცემების დაცულობა. 

10. აღრიცხვის ჟურნალი (ან მასში არსებული მონაცემები) არ შეიძლება გაიცეს მესამე პირებზე, 
გარდა საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. 

11. სამსახურში სანებართვო მოწმობის ფორმების მიღებაზე, გაცემაზე და შესაბამისი ფორმით 
აღრიცხვაზე პასუხისმგებელი პირი (პირები) განისაზღვრება თანამდებობრივი ინსტრუქციით. 

 
მუხლი 8. გამოსაყენებლად უვარგისი ფორმების ჩამოწერა 
1. გამოსაყენებლად უვარგისი ფორმების ჩამოწერა შეიძლება: 
ა) შევსების დროს დაშვებული შეცდომის გამო; 
ბ) ფორმების ფიზიკური დაზიანების გამო. 
2. გამოსაყენებლად უვარგისი ფორმების ჩამოწერა უნდა მოხდეს გამოსაყენებლად უვარგისი 

სანებართვო მოწმობის ფორმების ჩამოწერის შესახებ აქტის მიხედვით. გამოსაყენებლად უვარგისი 
ფორმების ექსკლუზიური ნუმერაცია შეტანილი უნდა იქნეს მკაცრი აღრიცხვის ფორმების 
(დოკუმენტების) ჩამოწერის აქტში. 

3. გამოსაყენებლად უვარგისი ფორმების ჩამოწერას ახორციელებს საგანგებოდ შექმნილი კომისია. 
4. გამოსაყენებლად უვარგისი ფორმების უტილიზაცია ხორციელდება მოქმედი კანონმდებლობის 

შესაბამისად. 
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დანართი 3 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

2014  წლის 30 ოქტომბრის N37 დადგენილებისა 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 
ინფრასტრუქტურის, ურბანული განვითარებისა და არქიტექტურის სამსახური 

 
აქტი N 

 
გამოსაყენებლად უვარგისი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან 

ბირთვული ობიექტების მშენებლობის) სანებართვო მოწმობის ფორმების ჩამოწერის შესახებ 
 

201 წლის ----- --------------- 
 

 
№ 

 
საქმეთა დასახელება 

 
რაოდენობა 

 
ფორმის ექსკლუზიური ნომრები 

1 2 3 4 
    
    
    
    
    

 
ხელმოწერით ვადასტურებთ უვარგისი სანებართვო მოწმობების ჩამოწერის სისწორეს: 
 
 
კომისიის თავმჯდომარე:  ---------------------------------------     -------------------------- 
            (სახელი, გვარი)  

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

(ხელმოწერა) 
 
        ---------------------------------------      -----------

--------------- 
           (სახელი, გვარი)                              

(ხელმოწერა) 
 
 
ფორმების გამოყენებასა და აღრიცხვა-ანგარიშგებაზე  
პასუხისმგებელი პირი:  ---------------------------------------       -------------------------- 
           (სახელი, გვარი)                              

(ხელმოწერა) 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
 

დადგენილება N38 
 

2014  წლის 21 ნოემბერი 
 

ქ. ხობი 
ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის საჯარო თანამდებობათა 

დასაკავებელი კონკურსისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა ატესტაციის 
ჩატარების და საკონკურსო-საატესტაციო მუდმივმოქმედი კომისიის საქმიანობის წესის დამტკიცების 

თაობაზე 
 

 „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის, ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ 
საქართველოს კანონის მე-20 და 25-ე მუხლების,  „საჯარო მოხელეთა ატესტაციის ჩატარების წესის 
დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 18 ივნისის N411 დადგენილების და 
„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული კონკურსის ჩატარების 
წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 18 ივნისის N412 დადგენილების 
შესაბამისად, ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: 

 
მუხლი 1. 
დამტკიცდეს თანდართული „ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის 

საჯარო თანამდებობათა დასაკავებელი კონკურსისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის 
მოხელეთა ატესტაციის ჩატარების და საკონკურსო-საატესტაციო მუდმივმოქმედი კომისიის 
საქმიანობის წესი“. 

მუხლი 2. 
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის 

საჯარო მოხელეთა კონკურსისა და ატესტაციის ჩატარების და საკონკურსო-საატესტაციო 
მუდმივმოქმედი კომისიის საქმიანობის წესის დამტკიცების თაობაზე“ ხობის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს 2014 წლის 30 მაისის N11 დადგენილება. 

მუხლი 3. 
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.  
 
 
 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                               ედიშერ ჯობავა 
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დანართი 

 
ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის საჯარო თანამდებობათა 

დასაკავებელი კონკურსისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა ატესტაციის 
ჩატარების და საკონკურსო-საატესტაციო მუდმივმოქმედი კომისიის საქმიანობის წესი 

 
თავი I. ზოგადი დებულება 

 
 მუხლი 1. წესის გამოყენების სფერო 
1. ეს წესი აწესრიგებს ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობასა (შემდგომში - „გამგეობა“) და ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატში (შემდგომში - „საკრებულოს აპარატი“) ვაკანტურ საჯარო 
თანამდებობათა დასაკავებლად ჩასატარებელი კონკურსის (შემდგომში - „კონკურსი“) და გამგეობის 
და საკრებულოს აპარატის საჯარო მოხელეთა ატესტაციის (შემდგომში - „ატესტაცია“) პროცესს. 

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული მიზნებისთვის ხობის მუნიციპალიტეტში იქმნება 
ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა მუდმივმოქმედი 
საკონკურსო-საატესტაციო კომისია (შემდგომში - „კომისია“), რომელიც თავის საქმიანობას 
ახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობისა და ამ წესის საფუძველზე. 

 

მუხლი 2. კონკურსის და ატესტაციის პრინციპები: 
კონკურსის და ატესტაციის პრინციპებია: 
ა) კანონიერება - კონკურსის ან/და ატესტაციის პროცესი უნდა წარიმართოს ამ წესის, „საჯარო 

სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის, „საჯარო მოხელეთა ატესტაციის ჩატარების წესის 
დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 18 ივნისის N411 დადგენილების, 
„საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული კონკურსის ჩატარების 
წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 18 ივნისის N412 დადგენილების 
და სხვა ნორმატიული აქტების შესაბამისად; 

ბ) სამართლიანობა - კონკურსის ან/და ატესტაციის პროცესში გადაწყვეტილების მიღება უნდა 
მოხდეს დამკვიდრებული სამართლებრივი პრინციპების შესაბამისად; 

გ) საჯაროობა - კონკურსის ან/და ატესტაციის პროცედურასთან დაკავშირებული სამართლებრივი 
აქტები, კომისიის სხდომის ოქმები და კონკურსის შედეგები ხელმისაწვდომი უნდა იყოს ყველა 
დაინტერესებული პირისთვის; 

დ) გამჭვირვალობა - გამოყენებული პროცედურები, მეთოდები და შეფასების კრიტერიუმები უნდა 
იყოს ნათლად ფორმირებული, გასაგები და აღქმადი ყველა პრეტენდენტისთვის; 

ე) არადისკრიმინაციულობა - კონკურსის ან/და ატესტაციის პროცედურები უნდა 
უზრუნველყოფდეს პირთა თანასწორობას განურჩევლად რასის, კანის ფერის, ენის, სქესის, ასაკის, 
მოქალაქეობის, წარმოშობის, დაბადების ადგილის, საცხოვრებელი ადგილის, ქონებრივი ან 
წოდებრივი მდგომარეობის, რელიგიის ან რწმენის, ეროვნული, ეთნიკური ან სოციალური 
კუთვნილების, პროფესიის, ოჯახური მდგომარეობის, ჯანმრთელობის მდგომარეობის, შეზღუდული 
შესაძლებლობის, სექსუალური ორიენტაციის, გენდერული იდენტობისა და გამოხატვის, 
პოლიტიკური ან სხვა შეხედულების, ან სხვა ნიშნისა; 

ვ) ობიექტურობა - კონკურსის ან/და ატესტაციის პროცედურები უნდა იყოს არადისკრიმინაციული 
და მაქსიმალურად უნდა გამოირიცხოს სუბიექტური ან პიროვნული ნიშნით გადაწყვეტილების 
მიღების შესაძლებლობა; 

ზ) მიუკერძოებლობა - კონკურსის ან/და ატესტაციის პროცესში ყველა გადაწყვეტილება მიღებულ 
უნდა იქნეს სამართლიანი და ობიექტური შეფასებით. დაუშვებელია უპირატესობის მინიჭება 
არაკეთილსინდისიერად, კონკურსის ან/და ატესტაციის პრინციპების უგულვებელყოფის გზით; 
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თ) კოლეგიურობა - კონკურსის ან/და ატესტაციის ეტაპები უნდა ჩატარდეს და შედეგები უნდა 
დამტკიცდეს კომისიის მიერ; 

ი) კორექტულობა - კონკურსის ან/და ატესტაციის ჩატარების ფორმები და მეთოდები, დასმული 
შეკითხვები უნდა იყოს კორექტული, არ უნდა ისახავდეს მიზნად პირის შეურაცხყოფას. კომისია 
უნდა იყოს კეთილგანწყობილი და არ ახდენდეს კანდიდატზე ფსიქოლოგიურ ზეწოლას. 

 
თავი II. კომისია 

  
მუხლი 3. კომისიის მიზანი და ფუნქციები 
1. კომისიის საქმიანობის მიზანია დასაკავებელი თანამდებობისადმი წაყენებულ მოთხოვნებთან 

კანდიდატის ან დაკავებული თანამდებობისადმი წაყენებულ მოთხოვნებთან მოხელის შესაბამისობის 
შეფასება. 

2. კომისიის ფუნქციებია: 
ა) კონკურსის და ატესტაციის ამ წესით დადგენილი ნორმების დაცვით ჩატარება; 
ბ) პირის პროფესიული ცოდნის, ჩვევების, კვალიფიკაციის, შესაძლებლობების და პიროვნული 

თვისებების შესაფასებელი პროცედურების წარმართვა; 
გ) კონკურსის შედეგების მიხედვით, ვაკანტურ თანამდებობაზე დასანიშნად კანდიდატის 

წარდგენა ან წარდგენაზე უარის თქმა; 
დ) თანამდებობაზე დანიშვნის უფლების მქონე პირისთვის კანდიდატის ან/და ატესტაციას 

დაქვემდებარებული მოხელის შეფასების თაობაზე დასკვნის წარდგენა; 
ე) კონკურსის და ატესტაციის ჩატარებასთან დაკავშირებული ორგანიზაციული საკითხების 

კანონმდებლობის შესაბამისად განსაზღვრა. 
 
 მუხლი 4. კომისიის შემადგენლობა 
1. კომისიის შემადგენლობაში შედიან კომისიის თვმჯდომარე, კომისიის თავმჯდომარის 

მოადგილე და წევრები. 
2. კომისიის თავმჯდომარეს ნიშნავს ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო (შემდგომში - 

„საკრებულო“).  
კომისიის თავმჯდომარე: 
ა) იწვევს და თავმჯდომარეობს კომისიის სხდომებს; 
ბ) ანაწილებს ფუნქციებს კომისიის წევრთა შორის; 
გ) კომისიის წევრებთან შეთანხმებით განსაზღვრავს საკითხთა განხილვის თანმიმდევრობას; 
დ) ხელს აწერს კომისიის გადაწყვეტილებებს, სხდომის ოქმებს და სხვა ოფიციალურ 

დოკუმენტაციას; 
ე) საქართველოს კანონმდებლობით და ამ წესით დადგენილ შემთხვევებში გამოსცემს 

ინდივიდუალურ-სამართლებრივ აქტს - კომისიის თავმჯდომარის ბრძანებას. 
3. კომისიის წევრთა რაოდენობას და შემადგენლობას განსაზღვრავს კომისიის თავმჯდომარე 

აუცილებელი საჭიროების გათვალისწინებით.  
4. კომისიის შემადგენლობაში შედიან მოხელეთა პროფესიული კავშირის წევრები და 

დამოუკიდებელი სპეციალისტები. 
5. დამოუკიდებელი სპეციალისტი არ შეიძლება სამსახურებრივად დაკავშირებული იყოს 

მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობით ან აღმასრულებელ ორგანოებთან. 
6. კომისიის შემადგენლობაში, შესაძლებელია, მონაწილეობდნენ ადამიანური რესურსების 

მართვისთვის პასუხისმგებელი პირები. 
7. კომისიის თავმჯდომარე კომისიის წევრთაგან ნიშნავს კომისიის თავმჯდომარის მოადგილეს, 

რომელიც ცვლის კომისიის თავმჯდომარეს მისი არყოფნის შემთხვევაში. 
8. პირი არ შეიძლება იყოს იმ კომისიის წევრი, რომელმაც უნდა მოახდინოს მისი შერჩევა 

კონკურსის შემთხვევაში ან/და შეფასება ატესტაციის შემთხვევაში. 
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9. კომისიის შემადგენლობის შესახებ ინფორმაცია საჯაროა. 
10. კომისიის მოწვეულ წევრთა შრომა შესაძლებელია ანაზღაურდეს საქართველოს 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით და მისი ოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს მუნიციპალიტეტის 
მოხელეთა შრომის ანაზღაურების საშუალო თვიურ ოდენობას. 

11. კომისიის წევრი ვალდებულია, კონკურსის ან/და ატესტაციის დაწყებამდე წინასწარ 
განაცხადოს ყველა იმ გარემოების თაობაზე, რომელმაც შეიძლება მას ხელი შეუშალოს კანდიდატის 
ან/და ატესტაციას დაქვემდებარებული პირის ობიექტურად შეფასებასა და მის მიმართ 
გადაწყვეტილების მიუკერძოებლად გამოტანაში. ასეთ შემთხვევაში კომისიის წევრი ვალდებულია 
განაცხადოს თვითაცილება. ის, შესაბამისად, ვერ მიიღებს მონაწილეობას იმავე ვაკანტურ 
თანამდებობაზე წარდგენილი კანდიდატების ან ატესტაციას დაქვემდებარებული პირების შეფასებასა 
და მათ მიმართ გადაწყვეტილების მიღებაში. იმ შემთხვევაში, თუ კომისიის წევრი არ განაცხადებს 
დასახელებული გარემოების არსებობის შესახებ, ხოლო აღნიშნული კომისიისთვის ცნობილი გახდება 
კონკურსის ან/და ატესტაციის მიმდინარეობისას, კომისიის შესაბამისი წევრის მიერ გაკეთებული 
შეფასებები არ იქნება გათვალისწინებული საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებისას. 

  

მუხლი 5. კომისიის სპეციალიზებული შემადგენლობა 
1. პროფესიული პრინციპის მიხედვით, კომისია შეიძლება დაკომპლექტდეს სპეციალიზებული 

შემადგენლობით. 
2. კომისიის სპეციალიზებულ შემადგენლობას ქმნის და მის თავმჯდომარეს ნიშნავს კომისიის 

თავმჯდომარე. 
3. სპეციალიზებული კომისიის საქმიანობა ხორციელდება ამ წესით განსაზღვრული პრინციპებით 

და პროცედურებით. 
 

მუხლი 6. კომისიის მუშაობის წესი 
1. კომისიის სხდომა უფლებამოსილია, თუ მას ესწრება კომისიის წევრთა ნახევარზე მეტი, მაგრამ 

არანაკლებ სამი წევრისა. 
2. კომისიის სხდომას უძღვება და ხელმძღვანელობს კომისიის თავმჯდომარე, ან მისი არყოფნისას - 

კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე. 
3. კომისიის გადაწყვეტილება მიიღება ღია კენჭისყრით, დამსწრე კომისიის წევრთა უბრალო 

უმრავლესობით. კომისიის თითოეულ წევრს აქვს ერთი ხმა. ხმების თანაბრად განაწილების 
შემთხვევაში გადამწყვეტია სხდომის თავმჯდომარის ხმა. 

4. კომისიის სხდომა ფორმდება ოქმით, რომელსაც ხელს აწერენ სხდომის თავმჯდომარე და 
დამსწრე კომისიის წევრები.  

5. კომისიის გადაწყვეტილება ფორმდება ოქმით, ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ დგინდება 
მარეგულირებელი ნორმები, წესები, პროცედურები და მსგავსი პირობები, გადაწყვეტილება 
გამოიცემა ცალკე დოკუმენტად, კოლეგიური ორგანოს სამართლებრივი აქტისთვის დადგენილი 
წესით. 

6. კომისიის წევრს უფლება აქვს თავისი განსხვავებული აზრი დაურთოს ოქმს, რის შესახებაც 
ოქმში კეთდება შესაბამისი ჩანაწერი. 

7. კომისიის საქმიანობის ორგანიზაციულ საკითხებთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებას იღებს 
კომისიის თავმჯდომარე, რაც ფორმდება კომისიის თავმჯდომარის ბრძანებით. 

8. კომისიას გააჩნია ბეჭედი, შტამპი, სატიტულო ფურცელი, კომისიის სამართლებრივი აქტისა და 
კომისიის თავმჯდომარის სამართლებრივი აქტის ბლანკი, რომელთა ფორმის ნიმუშებს ამტკიცებს 
კომისია. 

  

მუხლი 7. საპრეტენზიო კომისია 
1. კონკურსის ან/და ატესტაციის პროცედურებსა და შედეგებთან დაკავშირებული პრეტენზიების 

განხილვის მიზნით იქმნება საპრეტენზიო კომისია. 
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2. საპრეტენზიო კომისიის წევრთა რაოდენობას და შემადგენლობას განსაზღვრავს და ამტკიცებს 
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებელი (შემდგომში - „გამგებელი“), ხობის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს თავმჯდომარესთან (შემდგომში - „საკრებულოს თავმჯდომარე“) შეთანხმებით. 

3. საპრეტენზიო კომისიის შემადგენლობაში შედიან კომისიის თავმჯდომარე, თავმჯდომარის 
მოადგილე და წევრები (მათ შორის მოწვეულები). კომისიის წევრი, რომელიც მონაწილეობდა 
კონკურსის ან/და ატესტაციის რომელიმე ეტაპის ჩატარებაში, არ შეიძლება იყოს საპრეტენზიო 
კომისიაში. 

4. საპრეტენზიო კომისიის თავმჯდომარის არყოფნის შემთხვევაში მის მოვალეობას ასრულებს 
საპრეტენზიო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე. 

5. საპრეტენზიო კომისიის სხდომა უფლებამოსილია, თუ მას ესწრება კომისიის წევრთა ნახევარზე 
მეტი. კომისიის თითოეულ წევრს აქვს ერთი ხმის უფლება. 

6. საპრეტენზიო კომისიის გადაწყვეტილება მიიღება დამსწრე წევრთა ხმების უბრალო 
უმრავლესობით. ხმების თანაბრად გაყოფის შემთხვევაში გადამწყვეტად ითვლება სხდომის 
თავმჯდომარის ხმა. 

7. საპრეტენზიო კომისიის გადაწყვეტილება ფორმდება ოქმით, რომელსაც ხელს აწერენ 
საპრეტენზიო კომისიის სხდომის თავმჯდომარე და დამსწრე კომისიის წევრები. 

8. საპრეტენზიო კომისიის წევრს უფლება აქვს თავისი განსხვავებული აზრი დაურთოს ოქმს, რის 
შესახებაც ოქმში კეთდება შესაბამისი ჩანაწერი. 

9. პირს საპრეტენზიო კომისიისადმი მიმართვის უფლება აქვს მხოლოდ წერილობითი ფორმით, 
კონკურსის ან/და ატესტაციის შედეგების (მის მიმართ გამოტანილი საბოლოო გადაწყვეტილება) 
გამოცხადებიდან (გადაწყვეტილების ჩაბარებიდან - წერილობით გაგზავნის შემთხვევაში და 
გაგზავნიდან - გადაწყვეტილების ელექტრონული ფოსტით გაგზავნის შემთხვევაში) არაუგვიანეს 2 
სამუშაო დღისა. საპრეტენზიო კომისიის სახელზე შეტანილი განცხადება განიხილება არაუმეტეს 3 
სამუშაო დღეში. მიღებული გადაწყვეტილება აისახება ოქმში და საბოლოო გადაწყვეტილების 
მისაღებად წარედგინება კომისიას. 

10. საბოლოო გადაწყვეტილებას იღებს კომისია საპრეტენზიო კომისიის გადაწყვეტილების 
გათვალისწინებით. კომისიას უფლება აქვს, საჭიროების შემთხვევაში მოიწვიოს გაფართოებული 
სხდომა საპრეტენზიო კომისიის წევრთა მონაწილეობით. 

  

მუხლი 8. კომისიის სამდივნო 
1. კომისიის მუშაობის ეფექტურად წარმართვისა და მისი საქმიანობის ორგანიზაციული, 

საინფორმაციო და სამართლებრივი უზრუნველყოფის მიზნით, კომისიის თავმჯდომარე ქმნის 
კომისიის სამდივნოს (შემდგომში - „სამდივნო“). 

2. სამდივნო: 
ა) უზრუნველყოფს საკონკურსო/საატესტაციო დოკუმენტაციის მიღებას, რეგისტრაციას და მათ 

დამუშავებას; 
ბ) ამოწმებს საკონკურსო/საატესტაციო დოკუმენტაციის სისრულეს და მის შესაბამისობას 

საკონკურსო/საატესტაციო მოთხოვნებთან, ახდენს მიღებული დოკუმენტაციის სისწორის 
შემოწმებასა და გადამოწმებას;  

გ) უზრუნველყოფს კომისიაში შემოსული კორესპონდენციის აღრიცხვას და სათანადო 
ელექტრონულ მონაცემთა ბაზის შექმნას. 

დ) უზრუნველყოფს კომისიის წევრთა გაფრთხილებას კომისიის სხდომის ჩატარების ადგილისა და 
დროის შესახებ; ორგანიზებას უწევს კომისიის სხდომის დარბაზის მოწყობას, მასალების გამრავლებას 
და დარიგებას, კომისიის სხდომის ოქმის შედგენას; 

ე) ახდენს კანდიდატთა რეგისტრაციას; 
ვ) უზრუნველყოფს წერითი დავალების, ტესტირებისა და გასაუბრების გავლის ორგანიზებას და 

კომისიის მიერ განსაზღვრულ სამუშაოთა შესრულებას; 

 400 



 

ზ) უზრუნველყოფს კომისიის გადაწყვეტილებითა და კომისიის თავმჯდომარის ბრძანებით 
განსაზღვრულ დავალებებათა შესრულებას. 

3. სამდივნოს შემადგენლობას განსაზღვრავს კომისიის თავმჯდომარე. სამდივნოს საქმიანობას 
ხელმძღვანელობს სამდივნოს უფროსი, რომელსაც ნიშნავს კომისიის თავმჯდომარე. 

4. სამდივნოს უფროსი პასუხისმგებელია სამდივნოს საქმიანობაზე, კომისიის თავმჯდომარის 
წინაშე. 

5. კონკურსის ან ატესტაციის შედეგების გამოქვეყნების შემდეგ სამდივნო წყვეტს საქმიანობას. 
 

 
 
 
 

თავი III. კონკურსი 
 

მუხლი 9. კონკურსი 
1. კონკურსი არის საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, კანდიდატის 

შესაბამისობის დადგენა ვაკანტური თანამდებობისთვის დადგენილ მოთხოვნებთან. 
2. კონკურსის მიზანია ვაკანტური თანამდებობისთვის დადგენილ მოთხოვნათა გათვალისწინებით 

შესაბამისი კანდიდატის შერჩევა. 
3. კონკურსის ამოცანები: 
ა) საქართველოს მოქალაქეთათვის ვაკანტურ თანამდებობათა თანაბრად ხელმისაწვდომობის 

უზრუნველყოფა; 
ბ) ვაკანტურ თანამდებობაზე დასანიშნი კანდიდატების შერჩევის და მათი თანამდებობებზე 

დანიშვნის პროცესის გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა; 
გ) კონკურსში მონაწილე კანდიდატების კვალიფიკაციის, პროფესიული დონის, ცოდნის, 

პიროვნული თვისებების, მოტივაციის და უნარ-ჩვევების შეფასება; 
დ) შერჩეული კანდიდატების ვაკანტური თანამდებობის მოთხოვნებთან შესაბამისობის დონის 

განსაზღვრა. 
 

მუხლი 10. კონკურსის გამოცხადება 
1. კონკურსი ცხადდება, მხოლოდ, ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად. 
2. ამ მუხლის პირველი პუნქტის მიზნებისთვის თანამდებობა ვაკანტურად ითვლება იმ 

შემთხვევაშიც, თუ: 
ა) ამ თანამდებობაზე დანიშნულია თანამდებობაზე კონკურსის წესით დასანიშნი მოხელის 

მოვალეობის შემსრულებელი; 
ბ) არსებობს თანამდებობის ვაკანტურად გამოცხადების დადასტურებული საფუძველი. 
3. კონკურსის გამოცხადების შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს: 
ა) გამგებელი - გამგეობაში არსებულ ვაკანტურ თანამდებობათა დასაკავებლად; 
ბ) საკრებულოს თავმჯდომარე - საკრებულოს აპარატში არსებულ ვაკანტურ თანამდებობათა 

დასაკავებლად. 
4. ამ მუხლის მე-3 პუნქტის საფუძველზე გამოცემული აქტის შესაბამისად კომისია 

უზრუნველყოფს ვაკანტური თანამდებობისთვის შეტყობინების მომზადებას და გამოქვეყნებას 
საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ ადმინისტრირებული ვებგვერდის (www.hr.gov.ge) მეშვეობით. 

5. კონკურსის გამოცხადების შესახებ შეტყობინებაში მიეთითება: 
ა) დამსაქმებელი - დაწესებულება, რომელიც აცხადებს კონკურსს; 
ბ) თანამდებობის დასახელება - რომელ თანამდებობაზე ცხადდება კონკურსი; 
გ) თანამდებობრივი სარგოს ოდენობა; 
დ) სამსახურის ადგილმდებარეობა - მიეთითება სამუშაო ადგილის მისამართი; 
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ე) სამუშაოს ტიპი - მიეთითება სამუშაო სრულდება სრულ განაკვეთზე თუ არა; 
ვ) განცხადების და სხვა აუცილებელი დოკუმენტაციის წარდგენის ბოლო ვადა; 
ზ) გამოსაცდელი ვადა - მიეთითება გამოსაცდელი ვადა არა უმეტეს 6 თვე (მისი დაწესების 

შემთხვევაში); 
თ) სამუშაოს აღწერა - მიეთითება ამ თანამდებობისთვის დამტკიცებული სამუშაოთა აღწერით 

გათვალისწინებული ის ძირითადი სამუშაოები, რომლის შესრულებაც მოუწევს ამ თანამდებობის 
პირს; 

ი) მოთხოვნები - მიეთითება თანამდებობისთვის დაწესებული მოთხოვნები: მინიმალური 
განათლება, პროფესია (სპეციალობა), ასაკი, თანამდებობრივ მოვალეობათა შესრულებისათის 
სავალდებულო სამართლებრივი აქტების ცოდნა; 

კ) დოკუმენტების ჩამონათვალი, რომელიც უნდა იქნეს წარდგენილი კონკურსში მონაწილეობის 
მიღებისათვის (განცხადება, რეზიუმე, Curriculum Vitae (CV), განათლების ან შესაბამისი 
კვალიფიკაციის მოწმობის ასლი, პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი და ა.შ.); 

ლ) მოთხოვნა კომპიუტერული პროგრამებისა და ოპერაციული სისტემების ცოდნაზე - 
თანამდებობის მოვალეობათა შესრულებისათვის აუცილებელი კომპიუტერული პროგრამებისა და 
ოპერაციული სისტემების ჩამონათვალი; 

მ) დამატებითი მოთხოვნები, როგორიცაა მოთხოვნა შრომის სტაჟზე, სპეციალობით მუშაობის 
გამოცდილებაზე, უცხო ენების ცოდნაზე, პირად უნარებზე და ა.შ.; 

ნ) კონკურსის ეტაპები - მიეთითება თუ რამდენ ეტაპად და რა ფორმების გამოყენებით ტარდება 
კონკურსი; 

ო) კომისიის მიერ გადაწყვეტილების მიღების ფორმა და ვადა - მიეთითება თუ რა ფორმით 
ღებულობს საკონკურსო-საატესტაციო კომისია გადაწყვეტილებას (ხმების უმრავლესობით თუ 
ქულათა სისტემით) და რა ვადაში უნდა იქნეს მიღებული გადაწყვეტილება; 

პ) კომისიის მისამართი; 
ჟ) საკონტაქტო ინფორმაცია - მისამართი, ტელეფონი, საკონტაქტო პირი. 
6. კონკურსის გამოცხადების ხარჯები ანაზღაურდება ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი 

ბიუჯეტიდან. 
 

მუხლი 11. კონკურსში მონაწილეობისთვის განცხადების წარდგენა 
1. კონკურსში მონაწილეობისთვის განცხადების წარდგენა შეიძლება მხოლოდ ელექტრონული 

ფორმით, საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ ადმინისტრირებული ვებგვერდის (www.hr.gov.ge) 
მეშვეობით. 

2. შეტყობინების გამოქვეყნებიდან კანდიდატს ეძლევა არანაკლებ ათდღიანი ვადა განცხადების 
წარსადგენად.  

3. კანდიდატს შეუძლია განცხადებაში შეიტანოს ცვლილება განცხადების წარდგენისთვის 
განსაზღვრული ვადის ამოწურვამდე. 

4. კანდიდატს უფლება აქვს ერთი კონკრეტული უწყების (საკრებულო, გამგეობა) მიერ 
გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილეობის თაობაზე განცხადება წარადგინოს ერთდროულად 
არაუმეტეს ხუთ ვაკანსიაზე. 

 

მუხლი 12. კონკურსში მონაწილეობის უფლების მქონე პირი 
კონკურსში მონაწილეობის უფლება აქვს: 
ა) საქართველოს ქმედუნარიან მოქალაქეს;  
ბ) პირს, რომელიც ფლობს საქართველოს სახელმწიფო ენას; 
გ) 18 წლის ასაკს მიღწეულ პირს; 
 

მუხლი 13. კონკურსის ჩატარების ეტაპები და პროცედურა  
1. კონკურსს ატარებს კომისია. 
2. კონკურსი შესაძლებელია მოიცავდეს შემდეგ ეტაპებს: 
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ა) განცხადების გადარჩევა; 
ბ) წერითი დავალება; 
გ) ტესტირება; 
დ) გასაუბრება. 
3. კომისიის გადაწყვეტილებით შეიძლება გამოყენებული იქნეს კონკურსის ჩატარების ერთი, 

რამოდენიმე ან ყველა ფორმა. 
4. კონკურსის პროგრამას, პირობებსა და ჩატარების გრაფიკს განსაზღვრავს კომისია ამ წესის მე-10 

მუხლის მესამე პუნქტით განსაზღვრულ შესაბამის თანამდებობის პირთან (პირებთან) შეთანხმებით.  
5. ამ მუხლის მე-4 პუნქტში აღნიშნული ინფორმაციის საჯაროობას უზრუნველყოფს კომისიის 

თავმჯდომარე. 
 

მუხლი 14. განცხადების გადარჩევა 
1. განცხადების გადარჩევა წარმოადგენს პირის საკვალიფიკაციო მოთხოვნებთან შესაბამისობის 

დადგენას წარდგენილი დოკუმენტების მიხედვით და სავალდებულო დოკუმენტაციის სრულად 
წარდგენის შემოწმებას. 

2. კომისიის დავალებით და მასთან შეთანხმებით, შესაძლებელია, განცხადებების გადარჩევა 
უზრუნველყოს სამდივნომ, რაც მოწმდება და დასტურდება კომისიის სხდომის ოქმით და კომისიის 
წევრების ხელმოწერით. 

 

მუხლი 15. წერითი დავალება 
1. წერითი დავალება გულისხმობს კანდიდატის მიერ წერითი ნამუშევრის შესრულებას, წარდგენას 

და დაცვას კომისიის მიერ განსაზღვრულ თემაზე. 
2. წერითი დავალება შეიძლება ჩატარდეს თავისუფალი ფორმით. წერითი დავალება შეიძლება 

მოიცავდეს როგორც ზოგადი უნარ-ჩვევების, ასევე პროფესიულ საკითხებს. 
3. წერითი დავალების ფორმას, შეფასების კრიტერიუმებს და აუცილებელ ქულათა მინიმალურ 

ზღვრულ ოდენობას კონკურსის გამოცხადებისთანავე ადგენს და ამტკიცებს კომისია. 
4. დადებითი შეფასების მისაღებად და შემდგომ ეტაპზე გადასასვლელად კანდიდატმა უნდა 

დააგროვოს კომისიის მიერ დადგენილი აუცილებელ ქულათა რაოდენობა (მინიმალური ზღვარი). 
 

მუხლი 16. ტესტირება 
1. ტესტირება წარმოადგენს კანდიდატთა პროფესიული ცოდნის დონისა და უნარების შემოწმებას 

ტესტების მეშვეობით. 
2. ტესტირება ტარდება ელექტრონულად, შესაბამისი კომპიუტერული პროგრამის გამოყენებით. 
3. ტესტირების ჩატარებისა და შეფასების კრიტერიუმები განისაზღვრება „ადგილობრივი 

თვითმმართველობის მოხელის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული 
კონკურსისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელის ატესტაციის ტესტირების ეტაპების 
ჩატარების მეთოდიკის, თემატიკისა და შეფასების კრიტერიუმების დამტკიცების შესახებ“ საჯარო 
სამსახურის ბიუროს უფროსის 2014 წლის 10 სექტემბრის №73/სა ბრძანებით. 

4. დადებითი შეფასების მისაღებად და შემდგომ ეტაპზე გადასასვლელად კანდიდატმა უნდა 
დააგროვოს კომისიის მიერ დადგენილი აუცილებელ ქულათა რაოდენობა (მინიმალური ზღვარი). 

5. ტესტირების ჩატარებას, მუნიციპალიტეტთან გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე 
უზრუნველყოფს საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სსიპ 
„საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი“. 

  

მუხლი 17. გასაუბრება 
1. გასაუბრება წარმოადგენს კანდიდატის ზეპირ გამოცდას, რომელიც ტარდება კომისიის მიერ 

კანდიდატის პირადი და პრაქტიკული უნარჩვევების დადგენის მიზნით. 
2. კომისიამ კანდიდატებთან გასაუბრებისას უნდა გამოიყენოს წინასწარ შემუშავებული კითხვარი, 

რომელიც საშუალებას მისცემს, მიიღოს ინფორმაცია კანდიდატის უნარ-ჩვევებზე, პროფესიულ 
კვალიფიკაციასა და გამოცდილებაზე, რომელიც საჭიროა ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად. 
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3. კითხვები შეიძლება დაისვას განსაზღვრული თანმიმდევრობით. შესაძლებელია დამატებითი 
კითხვების დასმაც განსაზღვრული საკითხების ირგვლივ, რაც დამოკიდებულია კანდიდატის მიერ 
გაცემულ პასუხებზე.  

 

მუხლი 18. კონკურსის შედეგები 
1. კომისია, კანდიდატების მიერ თითოეული ეტაპის გავლის შემდეგ, სხდომაზე განიხილავს 

საკითხს მათ დაუსწრებლად. 
2. კომისია აფასებს კანდიდატის შესაბამისობას ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად 

დადგენილ მოთხოვნებთან, აუცილებლობის შემთხვევაში ისმენს აღნიშნულ თანამდებობაზე 
დანიშვნის უფლების მქონე პირის აზრს. 

3. კონკურსის შედეგების მიხედვით ქულათა სისტემით ან კომისიის წევრთა ინდივიდუალური 
შეფასებებით, კომისია თითოეულ ვაკანტურ თანამდებობასთან დაკავშირებით იღებს ერთ-ერთ 
გადაწყვეტილებას: 

ა) დასანიშნად წარადგენს ერთ კანდიდატს; 
ბ) უარს აცხადებს კანდიდატის წარდგენაზე. 
4. კომისიის თავმჯდომარე ან კომისიის სხვა უფლებამოსილი პირი, გადაწყვეტილების მიღებიდან 

არა უგვიანეს 5 (ხუთი) დღისა, ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით აცნობებს ყოველ კანდიდატს მის 
მიმართ გამოტანილ გადაწყვეტილებას, ხოლო თანამდებობაზე დამნიშვნელ პირს - კომისიის მიერ 
წამოყენებული კანდიდატის ან კანდიდატის წამოყენებაზე უარის შესახებ. 

5. კომისია ვალდებულია, საბოლოო გადაწყვეტილება მიიღოს განცხადების წარდგენის ვადის 
დასრულებიდან არაუგვიანეს 3 თვის ვადაში. იმ შემთხვევაში, თუ კომისიის მიერ წინასწარ 
განსაზღვრულია უფრო მცირე ვადა, კომისია უფლებამოსილია გაზარდოს იგი ვადის ამოწურვამდე. 
ასეთ შემთხვევაში, თავდაპირველად განსაზღვრული და გაზრდილი ვადის ჯამი არ უნდა 
აღემატებოდეს 3 თვეს. 

6. კომისია, კონკურსის დასრულებიდან (გადაწყვეტილების მიღებიდან) ერთ კვირაში, საჯარო 
სამსახურის ბიუროში წარადგენს ინფორმაციას ჩატარებული კონკურსის შესახებ: ვაკანტური 
თანამდებობების დასახელების, შესული განცხადებების რაოდენობის, კონკურსის ეტაპების, 
პროცედურების და კონკურსის შედეგების მითითებით. 

 

მუხლი 19. კონკურსის შედეგების გასაჩივრება 
კონკურსატს უფლება აქვს, კონკურსის შედეგები გაასაჩივროს საპრეტენზიო კომისიაში, ხოლო 

შემდეგ - სასამართლოში, ან არ გამოიყენოს საპრეტენზიო კომისიისადმი მიმართვის უფლება და 
კონკურსის პროცედურებსა და შედეგებთან დაკავშირებული საჩივარი წარადგინოს, საქართველოს 
კანონმდებლობის შესაბამისად, სასამართლოში. 

 

მუხლი 20. კონკურსის ჩაშლილად გამოცხადების საფუძვლები 
კონკურსი ჩაშლილად ცხადდება: 
ა) თუ კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად არ იქნა წარმოდგენილი არც ერთი განცხადება; 
ბ) თუ კონკრეტული ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსში მონაწილე ვერც ერთმა 

კანდიდატმა ვერ გადალახა დადგენილი მინიმალური ზღვარი; 
გ) თუ კომისიამ უარი განაცხადა თანამდებობაზე დასანიშნად კანდიდატის წარდგენაზე; 
 

მუხლი 21. კონკურსის ჩაშლილად გამოცხადების შედეგები 
კონკურსის ჩაშლის შესახებ კომისიის გადაწყვეტილების მიღებიდან არაუგვიანეს 10 დღისა ამ 

წესის მე-10 მუხლის მესამე პუნქტით განსაზღვრული შესაბამისი თანამდებობის პირი (პირები) იღებს 
(იღებენ) გადაწყვეტულებას ახალი კონკურსის გამოცხადებისა და მისი ვადების შესახებ.  

 
თავი IV. მოხელის ატესტაცია 

 

მუხლი 22. ატესტაცია 
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1. ატესტაცია არის, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, მოხელის 
სამსახურებრივი საქმიანობის, პროფესიული ჩვევების, კვალიფიკაციის, შესაძლებლობებისა და 
პირადი თვისებების შესაბამისობის შეფასება დაკავებული ან დასაკავებელი თანამდებობის 
მოთხოვნებთან. 

2. ატესტაციის მიზანია: 
ა) მოხელის პროფესიული ჩვევების, კვალიფიკაციის, შესაძლებლობებისა და პიროვნული 

თვისებების შესაბამისობის განსაზღვრა დაკავებული ან დასაკავებელი თანამდებობის მოთხოვნებთან; 
ბ) მოხელის მიერ საატესტაციო პერიოდში შესრულებული პროფესიული სამსახურებრივი 

საქმიანობის შეფასება; 
გ) საკლასო ჩინისა და სპეციალური წოდების მინიჭებასა ან ჩამორთმევასთან დაკავშირებით 

გადაწყვეტილების მიღება; 
დ) მოხელის პროფესიული დონის გამოყენების პერსპექტივების განსაზღვრა; 
ე) მოხელის კვალიფიკაციის ამაღლების, პროფესიული მომზადების ან გადამზადების საჭიროების 

დადგენა; 
ვ) მოხელეთა კარიერის დაგეგმვა და მართვა. 
  
მუხლი 23. ატესტაციას დაქვემდებარებული პირი 
1. ატესტაციას ექვემდებარება; 
ა) მოხელე 3 წელიწადში ერთხელ (საატესტაციო პერიოდი); 
ბ) კანდიდატი მოხელის თანამდებობაზე, თუ თანამდებობა კონკურსის წესით უნდა დაიკავოს. 
2. ატესტაციას არ ექვემდებარება მოხელე, რომელიც სამსახურში მიიღება განსაზღვრული ვადით. 
3. მოხელე, რომელიც საატესტაციო პერიოდის უკანასკნელი წლის მანძილზე სამსახურეობრივ 

მოვალეობას ასრულებდა 6 (ექვსი) თვეზე ნაკლები ვადით, ექვემდებარება მომავალ წელს ატესტაციას. 
4. მოხელე, რომელსაც უფლებამოსილება შეჩერებული აქვს „საჯარო სამსახურის შესახებ“ 

საქართველოს კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევებში, ატესტაციას გადის შემდგომ წელს. 
 

მუხლი 24. ატესტაციის ჩატარების ეტაპები 
1. ატესტაცია შედგება სამი ეტაპისგან: 
ა) მოსამზადებელი ეტაპი; 
ბ) ძირითადი ეტაპი; 
გ) დასკვნითი ეტაპი. 
2. ატესტაციის მოსამზადებელი ეტაპი მოიცავს: 
ა) საკრებულოს მიერ კომისიის თავმჯდომარის დანიშვნას (თუ კომისიის თავმჯდომარე არ არის 

დანიშნული); 
ბ) კომისიის თავმჯდომარის მიერ კომისიის შემადგენლობის დამტკიცებას (თუ კომისიის 

შემადგენლობა არ არის დამტკიცებული); 
გ) ატესტაციის ჩატარების გრაფიკის დამტკიცებას;  
დ) ატესტაციას დაქვემდებარებულ მოხელეთა სიის შედგენას; 
ე) ატესტაციას დაქვემდებარებულ მოხელეებზე საატესტაციო დოკუმენტაციის მომზადებას; 
ვ) წარმოდგენილ მასალებზე მოხელეთა განცხადებების განხილვას; 
ზ) კომისიის მიერ წარმოდგენილი მასალების ანალიზს. 
3. ატესტაციის ძირითადი ეტაპი გულისხმობს: 
ა) მოხელეთა კვალიფიკაციის დონის შემოწმებას ტესტირების, წერითი დავალების ან/და 

გასაუბრების ფორმების გამოყენებით; 
ბ) კომისიის მიერ მოხელეთა კვალიფიკაციის შემოწმებით მიღებული შედეგების ანალიზს. 
4. დასკვნითი ეტაპი მოიცავს: 
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ა) საატესტაციო კომისიის მიერ, მოხელესათვის მოსამზადებელ და ძირითად ეტაპზე მიღებული 
შეფასების გაცნობას და დაზუსტებას, მოხელის და საჭიროების შემთხვევაში მოხელის უშუალო 
უფროსის განმარტებების მოსმენას; 

ბ) მოხელის მიერ ატესტაციის გავლის შედეგების შეჯამებას, გადაწყვეტილების მიღებას მოხელის 
კვალიფიკაციის შესაბამისობის შესახებ მის მიერ დაკავებულ თანამდებობასთან; შესაბამისი 
დასკვნისა და რეკომენდაციების მომზადებას; 

გ) კომისიის დასკვნის მომზადებას ატესტაციის შედეგების და გასატარებელ ღონისძიებათა 
შესახებ. 

 

მუხლი 25. ატესტაციის ჩატარების დრო 
1. ატესტაციის ჩატარების დროს კომისიის თავმჯდომარესთან შეთანხმებით განსაზღვრავს: 
ა) გამგებელი - გამგეობის მოხელეთათვის ჩასატარებელი ატესტაციისას; 
ბ) საკრებულოს თავმჯდომარე - საკრებულოს აპარატის მოხელეთათვის ჩასატარებელი 

ატესტაციისას. 
2. ატესტაციას დაქვემდებარებულ მოხელეთა სიას და ატესტაციის ჩატარების გრაფიკს კომისიის 

თავმჯდომარის წარდგინებით ამტკიცებს (ამტკიცებენ) ამ მუხლის პირველი პუნქტით 
განსაზღვრული შესაბამისი თანამდებობის პირი (პირები). 

3. ატესტაციის ჩატარების გრაფიკში მიეთითება: 
ა) სტრუქტურული ერთეულის (ქვედანაყოფის) დასახელება, სადაც ტარდება ატესტაცია; 
ბ) ატესტაციის თითოეული ეტაპის ჩატარების დღე და საათი; 
გ) კომისიისთვის ატესტაციის ჩატარებისთვის საჭირო დოკუმენტაციის ჩაბარების ვადა, ამ 

დოკუმენტაციის შედგენასა და ჩაბარებაზე პასუხისმგებელი პირის მითითებით. 
4. ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებულ დოკუმენტაციას ამზადებს და კომისიას 

წარუდგენს: 
ა) გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახური - გამგეობის მოხელეთათვის ჩასატარებელი 

ატესტაციისთვის; 
ბ) საკრებულოს აპარატი - საკრებულოს აპარატის მოხელეთათვის ჩასატარებელი ატესტაციისთვის. 
5. ატესტაციის გრაფიკი, ინფორმაცია ატესტაციის ჩატარების პრინციპების, პროცედურების, 

ფორმებისა და პირობების შესახებ, ასევე, კომისიის მიერ გადაწყვეტილების მიღების წესი და ფორმა 
ატესტაციას დაქვემდებარებულ პირს და საჯარო სამსახურის ბიუროს უნდა ეცნობოს ატესტაციის 
დაწყებამდე ორი კვირით ადრე მაინც. 

6. ამ მუხლის მე-5 პუნქტში აღნიშნული ინფორმაციის საჯაროობას უზრუნველყოფს კომისიის 
თავმჯდომარე. 

 

მუხლი 26. ატესტაციის ჩატარებისთვის მოსამზადებელი დოკუმენტაცია 
1. მოხელეთა ატესტაციისთვის აუცილებელ დოკუმენტებს წარმოადგენს: 
ა) ატესტაციას დაქვემდებარებულ მოხელეთა სია; 
ბ) ატესტაციას დაქვემდებარებულ თითოეულ მოხელეზე შედგენილი საატესტაციო ფურცელი; 
გ) ატესტაციას დაქვემდებარებულ თითოეულ მოხელეზე, მათი უშუალო ხელმძღვანელის მიერ 

შედგენილი სამსახურებრივი დახასიათება; 
დ) ატესტაციას დაქვემდებარებული თითოეული მოხელის თანამდებობრივი ინსტრუქცია 

(სამუშაოთა აღწერილობა); 
ვ) მოხელის მიერ განვლილი ატესტაციის შედეგები. 
2. ატესტაციის პროცესის დაწყებამდე ერთი კვირით ადრე, ატესტაციას დაქვემდებარებული 

მოხელის უშუალო ხელმძღვანელი ამ მუხლის მე-4 პუნქტით განსაზღვრული შესაბამისი 
სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელს წარუდგენს ატესტაციას დაქვემდებარებული მოხელის 
დახასიათებას კომისიის მიერ დამტკიცებული ფორმის მიხედვით. წინასწარ განსაზღვრულ ფორმას, 
ავსებს და იმავე სტრუქტურულ ერთეულში წარადგენს ატესტაციას დაქვემდებარებული მოხელეც. 
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3. ამ მუხლის მე-4 პუნქტით განსაზღვრული შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულის 
ხელმძღვანელმა, კომისიაში დოკუმენტაციის ჩაბარებამდე უნდა გააცნოს ატესტაციას 
დაქვემდებარებულ მოხელეს მისი სამსახურებრივი დახასიათება, რაც მოხელემ უნდა დაადასტუროს 
დახასიათების შესაბამის გრაფაში ხელმოწერით, ამავდროულად მას უფლება აქვს მიმართოს 
კომისიის თავმჯდომარეს სამსახურებრივ დახასიათებაზე დაუთანხმებლობის შემთხვევაში, აგრეთვე 
წარმოადგინოს დამატებითი ცნობები საატესტაციო პერიოდში მის მიერ გაწეული საქმიანობის 
შესახებ. 

4. ატესტაციის ჩატარებისთვის აუცილებელი დოკუმენტაციის მომზადებას უზრუნველყოფს: 
ა) გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახური - გამგეობის მოხელეთათვის ჩასატარებელი 

ატესტაციისას; 
ბ) საკრებულოს აპარატი - საკრებულოს აპარატის მოხელეთათვის ჩასატარებელი ატესტაციისას. 
 

მუხლი 27. ატესტაციის ჩატარების პროცედურა 
1. ატესტაციას ატარებს კომისია. 
2. ატესტაცია შეიძლება ჩატარდეს ერთ-ერთი ან რამდენიმე შემდეგი ფორმით:  
ა) ტესტირება; 
ბ) წერითი დავალება; 
გ) გასაუბრება. 
3. ატესტაციის ჩატარების ფორმებს, შესაბამისი შეფასების ფორმულარებს, საატესტაციო 

მეთოდიკებსა და თემატიკას, მოხელის მიერ დაკავებული თანამდებობის სპეციფიკის 
გათვალისწინებით, განსაზღვრავს კომისია ამ წესის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ 
შესაბამის პირთან (პირებთან) შეთანხმებით. 

4. გასაუბრების პროცესში, დაკავებულ ან დასაკავებელ თანამდებობასთან ატესტაციას 
დაქვემდებარებული პირის შესაბამისობის დადგენის მიზნით, კომისია ისმენს მოხელის ანგარიშს 
საატესტაციო პერიოდში გაწეული საქმიანობის შესახებ, ამოწმებს ატესტაციას დაქვემდებარებული 
პირის პროფესიულ დონეს და კვალიფიკაციას დადგენილ თემატიკასა და სამსახურებრივ 
მოვალეობასთან დაკავშირებულ საკითხებში. 

5. ატესტაციის დროს მოხელესთან გასაუბრების პროცესს შეიძლება დაესწროს იმ სტრუქტურული 
ერთეულის (ქვედანაყოფის) ხელმძღვანელი, რომელშიც მოხელე მუშაობს. 

6. ატესტაციაზე არასაპატიო მიზეზით მოხელის გამოუცხადებლობის შემთხვევაში, კომისიის 
გადაწყვეტილებით იგი იღებს ამ წესის 28-ე მუხლის მე-3 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრულ 
შეფასებას. 

  

მუხლი 28. მოხელის შეფასება და გადაწყვეტილების მიღება 
1. კომისიის გადაწყვეტილება მიიღება ღია კენჭისყრით, ატესტაციას დაქვემდებარებული პირის 

დაუსწრებლად, დამსწრე კომისიის წევრთა ხმების უბრალო უმრავლესობით. ხმების თანაბრად 
გაყოფის შემთხვევაში, გადამწყვეტია კომისიის სხდომის თავმჯდომარის ხმა. საჭიროების 
შემთხვევაში კომისია ისმენს მოხელისა და მისი უშუალო ხელმძღვანელის განმარტებებს. 

2. კომისიის მიერ მოხელის საქმიანობის შეფასება უნდა დაეფუძნოს შემდეგ კრიტერიუმებს: 
ა) კვალიფიკაციის შესაბამისობას მის მიერ დაკავებულ თანამდებობრივ მოთხოვნებთან; 
ბ) მის მონაწილეობას შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულის (ქვედანაყოფის) წინაშე არსებული 

საკითხების გადაწყვეტაში; 
გ) მის მიერ შესრულებულ სამუშაოთა სირთულეს და მიღებულ შედეგებს; 
დ) მოხელის პროფესიული ცოდნის დონეს; სამუშაო გამოცდილებას; კვალიფიკაციის ზრდის 

დონეს; 
ე) პირად საქმიან თვისებებს: ორგანიზაციულ უნარს; ინიციატივიანობას; ხელმძღვანელობის 

უნარს; გადაწყვეტილების მიღების უნარს; პუნქტუალობას და პასუხისმგებლობის აღების უნარს; 
მომთხოვნელობას; შრომისმოყვარეობას; კომუნიკაბელობას; გუნდში მუშაობის უნარს; 
სამართლიანობას; საქმისადმი ერთგულებას. 
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3. ატესტაციის შედეგების მიხედვით კომისიას გამოაქვს ერთ-ერთი შემდეგი დასკვნა: 
ა) მოხელე შეესაბამება დაკავებულ თანამდებობას და ექვემდებარება დაწინაურებას; 
ბ) მოხელე შეესაბამება დაკავებულ ან დასაკავებელ თანამდებობას; 
გ) მოხელე ნაწილობრივ შეესაბამება დაკავებულ თანამდებობას (საჭიროებს კვალიფიკაციის 

ამაღლებას); 
დ) მოხელე არ შეესაბამება დაკავებულ ან დასაკავებელ თანამდებობას. 
4. საჭიროების შემთხვევაში, კომისია იღებს გადაწყვეტილებას და დამნიშვნელ პირს წარუდგენს 

წინადადებას მოხელისათვის საკლასო ჩინის ან სპეციალური წოდების მინიჭების, ან ჩამორთმევის 
შესახებ. 

5. კომისიის გადაწყვეტილება ფორმდება ოქმით, რომელსაც ხელს აწერენ სხდომის თავმჯდომარე 
და კომისიის დამსწრე წევრები.  

6. კომისიის წევრს უფლება აქვს, თავისი განსხვავებული აზრი დაურთოს ოქმს, რის შესახებაც 
ოქმში კეთდება შესაბამისი ჩანაწერი.  

 

მუხლი 29. ატესტაციის შედეგები 
1. კომისია ვალდებულია თითოეული მოხელის ატესტაციის შედეგების შესახებ მოამზადოს 

დასკვნა, რომელიც ფორმდება სხდომის ოქმით და მას ხელს აწერენ კომისიის თავმჯდომარე და 
წევრები. 

2. ატესტაციის შედეგები შეტანილ უნდა იქნეს კომისიის მიერ წინასწარ დადგენილ საატესტაციო 
ფურცელში, რომელსაც ხელს აწერენ კომისიის თავმჯდომარე და წევრები. საატესტაციო ფურცელი 
ივსება ერთ ეგზემპლარად და დახასიათებასთან ერთად თან ერთვის მოხელის პირად საქმეს.  

3. მოხელე საატესტაციო ფურცლის შევსებიდან ორ დღეში ეცნობა და ხელს აწერს მას. 
4. კომისიის დასკვნისა და რეკომენდაციის საფუძველზე, დამნიშვნელი პირი ატესტაციის 

დასრულებიდან ერთი თვის ვადაში, მოხელის პირად საქმეში ასახვით, შესაბამისად იღებს შემდეგ 
გადაწყვეტილებებს: 

ა) მოხელისთვის სპეციალური წოდების ან/და საკლასო ჩინის მინიჭება ან ჩამორთმევა; 
ბ) მოხელის დაწინაურება ან დაქვეითება; 
გ) მოხელის კვალიფიკაციის ამაღლება; 
დ) მოხელის დაკავებული თანამდებობიდან გათავისუფლება. 
 ე) მოხელის მიმართ ატესტაციის შედეგის პირად საქმეში ასახვის შესახებ (იმ შემთხვევაში, თუ 

მოხელე შეესაბამება დაკავებულ თანამდებობას). 
5. თუ ატესტაციის საფუძველზე მიღებული გადაწყვეტილების თანახმად მოხელე არ შეესაბამება ან 

ნაწილობრივ შეესაბამება დაკავებულ თანამდებობას და იგი სხვა თანამდებობის დაკავებაზე ან 
კვალიფიკაციის ამაღლებაზე უარს აცხადებს, დამნიშვნელ პირს უფლება აქვს მოხელე 
გაათავისუფლოს თანამდებობიდან. 

6. ატესტაციის შედეგების შესახებ კომისია ამ წესის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ 
შესაბამის პირს (პირებს) მოახსენებს და საჯარო სამსახურის ბიუროში წარადგენს ინფორმაციას 
ატესტაციის პროცესის დასრულებიდან (კომისიის მიერ გადაწყვეტილების მიღებიდან) ერთ კვირაში.
  

 

მუხლი 30. ატესტაციის შედეგების გასაჩივრება 
ატესტაციას დაქვემდებარებულ პირს უფლება აქვს, ატესტაციის შედეგები გაასაჩივროს 

საპრეტენზიო კომისიაში ხოლო შემდეგ - სასამართლოში, ან არ გამოიყენოს საპრეტენზიო 
კომისიისადმი მიმართვის უფლება და ატესტაციის პროცედურებსა და შედეგებთან დაკავშირებული 
საჩივარი წარადგინოს, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, სასამართლოში. 
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დანართი 4 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  
2014  წლის 30 ოქტომბრის N37 დადგენილებისა 

 

მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების 
მშენებლობის) სანებართვო მოწმობის ფორმების აღრიცხვის ჟურნალის ფორმა 

 

№ 

სანე 
ბართვო 

მოწმობის 
N 

ბრძანების  
N  და 

თარიღი 

სანებართვო 
მოწმობის 
გაცემის 
თარიღი 

ნებართვის 
ვადა 

ნებართვის 
მიმღების 

დასახელება და 
საიდენტიფიკაციო 

მონაცემები 

ნებართვის 
მიმღების 

მისამართი 

ნებართვის 
მიმღების 

ხელმოწერა 
შენიშვნა 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
 

დადგენილება N39 
 

2014  წლის 21 ნოემბერი 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობასა და ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატში საჯარო 
თანამდებობათა დასაკავებლად დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ 

 
 „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-19 მუხლის მე-3 პუნქტისა, ,,ნორმატიული 

აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 და 25-ე მუხლებისა და „საჯარო სამსახურის შესახებ“ 
საქართველოს კანონით გათვალისწინებული კონკურსის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ 
საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 18 ივნისის №412 დადგენილებით დამტკიცებული წესის მე-8 
მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად, ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: 

მუხლი 1 
დამტკიცდეს თანდართული „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საჯარო თანამდებობათა 

დასაკავებლად დადგენილი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები“ (დანართი 1).  
მუხლი 2 
დამტკიცდეს თანდართული „ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საჯარო 

თანამდებობათა დასაკავებლად დადგენილი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები“ (დანართი 2). 
მუხლი 3 
ამ დადგენილებით განსაზღვრული დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები გავრცელდეს 

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობასა და ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატში 
დასაქმებულ, ატესტაციას დაქვემდებარებულ მოხელეებზე, დაკავებულ თანამდებობათა შესაბამისად. 

მუხლი 4 
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატსა და გამგეობაში 

საჯარო თანამდებობათა დასაკავებლად დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების 
შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 30 მაისის N12 დადგენილება. 

მუხლი 5 
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე და მისი მოქმედება გავრცელდეს 2014 წლის 21 

ნოემბრიდან წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე.  
 
 
 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                         ედიშერ ჯობავა 
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დანართი 1 

 
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საჯარო თანამდებობათა დასაკავებლად დადგენილი 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები 
  

თავი I. 
ზოგადი მოთხოვნები 

 
მუხლი 1. სავალდებულო მოთხოვნები ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საჯარო 

თანამდებობათა დასაკავებლად 
1. ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საჯარო თანამდებობათა დასაკავებლად პირს მოეთხოვება 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად 
გამოცხადებული კონკურსისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელის ატესტაციის 
ტესტირების ეტაპების ჩატარების მეთოდიკის, თემატიკისა და შეფასების კრიტერიუმების 
დამტკიცების შესახებ“ საჯარო სამსახურის ბიუროს უფროსის 2014 წლის 10 სექტემბრის №73/სა 
ბრძანებით ტესტირებისთვის გათვალისწინებული შემდეგი თემატიკის სამართლებრივი აქტებისა და 
საკითხების ცოდნა: 

ა) საქართველოს კონსტიტუცია; 
ბ) საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“; 
გ) ევროპული ქარტია „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“; 
დ) საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურის შესახებ“; 
ე) საქართველოს კანონი „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“; 
ვ) უნარ-ჩვევები. 
2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული თემატიკით ჩასატარებელი ტესტირების 

ფარგლებში, ტესტირების ეტაპის მინიმალური გამსვლელი ზღვარი პირისთვის დადგენილია 
არანაკლებ 52%-ის ოდენობით (32 სწორი პასუხი 60 ტესტური დავალებიდან). 

 
მუხლი 2. მოთხოვნები ხობის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულში გამგებლის 

წარმომადგენლის საჯარო თანამდებობის დასაკავებლად 
ხობის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულში გამგებლის წარმომადგენლის საჯარო 

თანამდებობის დასაკავებლად, გარდა ამ საკვალიფიკაციო მოთხოვნების პირველი მუხლით 
გათვალისწინებული საკითხების ცოდნისა, პირს მოეთხოვება: 

ა) უმაღლესი, ან საშუალო სპეციალური განათლება; 
ბ) სასურველია მუშაობის არანაკლებ 1 წლის გამოცდილება; 
გ) გამართული წერისა და მეტყველების უნარი; 
დ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამების (Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel) და Internet 

Explorer-ის კარგ დონეზე ცოდნა. 
 
მუხლი 3. მოთხოვნები ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამსახურის განყოფილების უფროსის 

საჯარო თანამდებობის დასაკავებლად 
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამსახურის განყოფილების უფროსის საჯარო თანამდებობის 

დასაკავებლად, გარდა ამ საკვალიფიკაციო მოთხოვნების პირველი მუხლით გათვალისწინებული 
საკითხების ცოდნისა, პირს მოეთხოვება: 

ა) უმაღლესი განათლება (სასურველია, შესაბამისი სამსახურის დებულებით განყოფილების 
კომპეტენციას მიკუთვნებულ სფეროში); 

ბ) მუშაობის არანაკლებ 2 წლის გამოცდილება (სასურველია, საპასუხისმგებლო თანამდებობაზე); 
გ) გამართული წერისა და მეტყველების უნარი; 
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დ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამების (Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel) და Internet 
Explorer-ის კარგ დონეზე ცოდნა. 

 
მუხლი 4. მოთხოვნები ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის თანაშემწის საჯარო თანამდებობის 

დასაკავებლად 
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის თანაშემწის საჯარო თანამდებობის დასაკავებლად, გარდა ამ 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნების პირველი მუხლით გათვალისწინებული საკითხების ცოდნისა, პირს 
მოეთხოვება: 

ა) უმაღლესი განათლება; 
ბ) საჯარო სამსახურში მუშაობის არანაკლებ 2 წლის გამოცდილება; 
გ) გამართული წერისა და მეტყველების უნარი; 
დ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამების (Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel) და Internet 

Explorer-ის კარგ დონეზე ცოდნა. 
 
მუხლი 5. მოთხოვნები ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მთავარი სპეციალისტის საჯარო 

თანამდებობის დასაკავებლად 
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მთავარი სპეციალისტის საჯარო თანამდებობის 

დასაკავებლად, გარდა ამ საკვალიფიკაციო მოთხოვნების პირველი მუხლით გათვალისწინებული 
საკითხების ცოდნისა, პირს მოეთხოვება: 

ა) უმაღლესი განათლება (სასურველია, სამუშაოს აღწერილობით მის კომპეტენციას მიკუთვნებულ 
სფეროში); 

ბ) მუშაობის არანაკლებ 1 წლის გამოცდილება; 
გ) გამართული წერისა და მეტყველების უნარი; 
დ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამების (Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel) და Internet 

Explorer-ის კარგ დონეზე ცოდნა. 
 
მუხლი 6. მოთხოვნები ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის წამყვანი სპეციალისტის საჯარო 

თანამდებობის დასაკავებლად 
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის წამყვანი სპეციალისტის საჯარო თანამდებობის 

დასაკავებლად, გარდა ამ საკვალიფიკაციო მოთხოვნების პირველი მუხლით გათვალისწინებული 
საკითხების ცოდნისა, პირს მოეთხოვება: 

ა) უმაღლესი, ან საშუალო სპეციალური განათლება; 
ბ) გამართული წერისა და მეტყველების უნარი; 
გ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამების (Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel) და Internet 

Explorer-ის კარგ დონეზე ცოდნა. 
 
მუხლი 7. მოთხოვნები ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის უფროსი სპეციალისტის საჯარო 

თანამდებობის დასაკავებლად 
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის უფროსი სპეციალისტის საჯარო თანამდებობის 

დასაკავებლად, გარდა ამ საკვალიფიკაციო მოთხოვნების პირველი მუხლით გათვალისწინებული 
საკითხების ცოდნისა, პირს მოეთხოვება: 

ა) საშუალო, ან საშუალო სპეციალური განათლება; 
ბ) გამართული წერისა და მეტყველების უნარი; 
გ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამების (Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel) და Internet 

Explorer-ის სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა. 
 
მუხლი 8. მოთხოვნები ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სპეციალისტის საჯარო 

თანამდებობის დასაკავებლად 
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ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სპეციალისტის საჯარო თანამდებობის დასაკავებლად, გარდა 
ამ საკვალიფიკაციო მოთხოვნების პირველი მუხლით გათვალისწინებული საკითხების ცოდნისა, 
პირს მოეთხოვება: 

ა) საშუალო, ან საშუალო სპეციალური განათლება; 
ბ) გამართული წერისა და მეტყველების უნარი; 
გ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამების (Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel) და Internet 

Explorer-ის სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა. 
 
 

თავი II. 
სპეციალური მოთხოვნები 

 
მუხლი 9. მოთხოვნები ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციულ სამსახურში 

საჯარო თანამდებობათა დასაკავებლად 
1. ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციულ სამსახურში საჯარო თანამდებობის 

დასაკავებლად, ფუნქციური მოვალეობებიდან გამომდინარე, გარდა ამ საკვალიფიკაციო 
მოთხოვნების პირველი და მე-3-მე-8 მუხლებით შესაბამისი თანამდებობისთვის გათვალისწინებული 
მოთხოვნებისა, პირს დამატებით მოეთხოვება შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა: 

ა) „საქმისწარმოების ერთიანი წესების დამტკიცებისა და ამოქმედების შესახებ“ საქართველოს 
პრეზიდენტის 1999 წლის 1 ივლისის №414 ბრძანებულება; 

ბ) „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ხობის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 28 ივლისის №15 დადგენილება; 

გ) „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის დებულების 
დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 28 ივლისის №16 
დადგენილება. 

2. ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის საქმისწარმოების 
განყოფილებაში საჯარო თანამდებობის დასაკავებლად, ფუნქციური მოვალეობებიდან გამომდინარე, 
გარდა ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული მოთხოვნებისა, პირს დამატებით 
მოეთხოვება 

ა) შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა: 
ა.ა) საქართველოს კანონი „საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის შესახებ“; 
ა.ბ) „დაწესებულებათა არქივების მუშაობის წესების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 

2007 წლის 15 ივნისის №174 ბრძანება; 
ბ) სასურველია ელექტრონული საინფორმაციო-საკომუნიკაციო სისტემის (პროგრამის) მეშვეობით 

საქმისწარმოების (დოკუმენტის მიღება, დოკუმენტის შედგენა/გადაგზავნა) გამოცდილება. 
3. ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის საორგანიზაციო საკითხთა 

განყოფილებაში საჯარო თანამდებობის დასაკავებლად, ფუნქციური მოვალეობებიდან გამომდინარე, 
გარდა ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული მოთხოვნებისა: 

ა) პირს, რომელიც იკავებს მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის საკითხებში მოხელის 
თანამდებობას, დამატებით მოეთხოვება შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა: 

ა.ა) საქართველოს კანონი „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“; 
ა.ბ) „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული 

ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს 
თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის №9 ბრძანება; 

ბ) პირს, რომელიც იკავებს საზოგადოებასთან ან/და მედიასთან და საინფორმაციო 
უზრუნველყოფის საკითხებში მოხელის თანამდებობას, დამატებით მოეთხოვება: 

ბ.ა) კომუნიკაბელობა; 
ბ.ბ) შეხვედრებისა და მოლაპარაკებების წარმოების უნარი; 
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ბ.გ) საინფორმაციო ტექნოლოგიების ძალიან კარგად ფლობის უნარი; 
ბ.დ) შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა: 
ბ.დ.ა) საქართველოს კანონი „სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ“; 
ბ.დ.ბ) საქართველოს კანონი „შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ“; 
გ) პირს, რომელიც იკავებს საინფორმაციო ტექნოლოგიებით მომსახურების საკითხებში მოხელის 

თანამდებობას, დამატებით მოეთხოვება კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფისთვის საჭირო 
განათლება, ან საინფორმაციო ტექნოლოგიების კარგად ფლობის უნარი. 

4. ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის სამართლებრივი 
უზრუნველყოფის განყოფილებაში საჯარო თანამდებობის დასაკავებლად, ფუნქციური 
მოვალეობებიდან გამომდინარე, გარდა ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული 
მოთხოვნებისა, პირს დამატებით მოეთხოვება: 

ა) უმაღლესი იურიდიული განათლება (იურიდიული/სამართალმცოდნეობა); 
ბ) მოთხოვნილი სამუშაო გამოცდილებიდან - სასურველია სპეციალობის მიხედვით მუშაობის 

გამოცდილება; 
გ) შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა: 
გ.ა) საქართველოს ორგანული კანონი „საქართველოს შრომის კოდექსი“; 
გ.ბ) საქართველოს კანონი „ნორმატიული აქტების შესახებ“; 
გ.გ) საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის 

შესახებ“. 
 
მუხლი 10. მოთხოვნები ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურში 

საჯარო თანამდებობათა დასაკავებლად 
1. ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურში საჯარო თანამდებობის 

დასაკავებლად, ფუნქციური მოვალეობებიდან გამომდინარე, გარდა ამ საკვალიფიკაციო 
მოთხოვნების პირველი, მე-3 და მე-5-მე-8 მუხლებით შესაბამისი თანამდებობისთვის 
გათვალისწინებული მოთხოვნებისა, პირს დამატებით მოეთხოვება: 

ა) უმაღლესი, ან საშუალო სპეციალური განათლება (ამ მუხლის მე-2-მე-4 პუნქტებში 
მითითებული, შესაბამისი თანამდებობისთვის განსაზღვრული კვალიფიკაციით); 

ბ) შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა: 
ბ.ა) საქართველოს კანონი „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“; 
ბ.ბ) საქართველოს კანონი „საქართველოს საგადასახადო კოდექსი“; 
ბ.გ) „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 28 ივლისის №15 დადგენილება; 
ბ.დ) „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის დებულების 

დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 28 ივლისის №17 
დადგენილება. 

2. ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის საბიუჯეტო დაგეგმვის 
განყოფილებაში საჯარო თანამდებობის დასაკავებლად, ფუნქციური მოვალეობებიდან გამომდინარე, 
გარდა ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული მოთხოვნებისა, პირს დამატებით 
მოეთხოვება: 

ა) უმაღლესი, ან საშუალო სპეციალური განათლება (შესაბამისი რანგისთვის დადგენილი 
მოთხოვნის გათვალისწინებით) ფინანსისტის, ეკონომისტის, ბუღალტრის სპეციალობით; 

ბ) შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა: 
ბ.ა) „საქართველოს საბიუჯეტო კლასიფიკაციის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა 

მინისტრის 2010 წლის 25 აგვისტოს №672 ბრძანება; 
ბ.ბ) „პროგრამული ბიუჯეტის შედგენის მეთოდოლოგიის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს 

ფინანსთა მინისტრის 2011 წლის 8 ივლისის N385 ბრძანება. 
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3. ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის საფინანსო 
ზედამხედველობისა და ბუღალტერიის განყოფილებაში საჯარო თანამდებობის დასაკავებლად, 
ფუნქციური მოვალეობებიდან გამომდინარე, გარდა ამ მუხლის პირველი პუნქტით 
გათვალისწინებული მოთხოვნებისა, პირს დამატებით მოეთხოვება: 

ა) უმაღლესი, ან საშუალო სპეციალური განათლება (შესაბამისი რანგისთვის დადგენილი 
მოთხოვნის გათვალისწინებით) ფინანსისტის, ეკონომისტის, ბუღალტრის სპეციალობით; 

ბ) შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა: 
ბ.ა) „ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციების ბუღალტრული აღრიცხვის შესახებ 

ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 28 დეკემბრის 
№1321 ბრძანება; 

ბ.ბ) „საქართველოს საბიუჯეტო კლასიფიკაციის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა 
მინისტრის 2010 წლის 25 აგვისტოს №672 ბრძანება; 

ბ.გ) „აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკური და ადგილობრივი 
თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტების შესრულების ანგარიშგების სრულყოფის შესახებ“ 
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2009 წლის 15 აპრილის №241 ბრძანება; 

ბ.დ) ,,საბიუჯეტო ორგანიზაციებში ქონების, მოთხოვნებისა და ვალდებულებების 
ინვენტარიზაციის ჩატარების წესის“ დამტკიცების შესახებ” საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 
წლის 23 ივლისის №605 ბრძანება. 

4. ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის შესყიდვების 
განყოფილებაში საჯარო თანამდებობის დასაკავებლად, ფუნქციური მოვალეობებიდან გამომდინარე, 
გარდა ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული მოთხოვნებისა, პირს დამატებით 
მოეთხოვება: 

ა) უმაღლესი განათლება (შესაბამისი რანგისთვის დადგენილი მოთხოვნის გათვალისწინებით)  
იურისტის, ფინანსისტის, ეკონომისტის, ბუღალტრის სპეციალობით; 

ბ) შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა: 
ბ.ა) საქართველოს კანონი „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“; 
ბ.ბ) „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ელექტრონული ტენდერისა და 

ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების 
სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის №9 ბრძანება; 

ბ.გ) „შესყიდვის ობიექტების იდენტიფიცირებისა და ერთგვაროვნების დადგენის წესის 
დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2010 წლის 20 
სექტემბრის №7 ბრძანება. 

 
მუხლი 11. მოთხოვნები ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარებისა და 

პროგრამების მართვის სამსახურში საჯარო თანამდებობათა დასაკავებლად 
1. ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარებისა და პროგრამების მართვის 

სამსახურში საჯარო თანამდებობის დასაკავებლად, ფუნქციური მოვალეობებიდან გამომდინარე, 
გარდა ამ საკვალიფიკაციო მოთხოვნების პირველი, მე-3 და მე-5-მე-8 მუხლებით შესაბამისი 
თანამდებობისთვის გათვალისწინებული მოთხოვნებისა, პირს დამატებით მოეთხოვება: 

ა) უმაღლესი განათლება (უმაღლესი განათლების მოთხოვნის შემთხვევაში) - სასურველია 
ეკონომიკური განათლება, ან სამუშაოს აღწერილობით მის კომპეტენციას მიკუთვნებულ სფეროში; 

ბ) მოთხოვნილი სამუშაო გამოცდილებიდან - სასურველია სპეციალობის მიხედვით მუშაობის, ან 
სამუშაოს აღწერილობის შესაბამის სფეროში საქმიანობის გამოცდილება; 

გ) შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა: 
გ.ა) საქართველოს კანონი „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“; 
გ.ბ) საქართველოს კანონი „მეწარმეთა შესახებ“; 
გ.გ) „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 28 ივლისის №15 დადგენილება; 
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გ.დ) „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარებისა და პროგრამების მართვის 
სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 28 
ივლისის №18 დადგენილება; 

2. ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარებისა და პროგრამების მართვის 
სამსახურის მუნიციპალური პროგრამების მართვის, სტატისტიკური აღრიცხვისა და ტრანსპორტის 
რეგულირების განყოფილებაში საჯარო თანამდებობის დასაკავებლად, ფუნქციური მოვალეობებიდან 
გამომდინარე, გარდა ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული მოთხოვნებისა, პირს 
დამატებით მოეთხოვება შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა: 

ა) „საქართველოს რეგიონული განვითარების 2010-2017 წწ. სახელმწიფო სტრატეგიის 
დამტკიცებისა და საქართველოს რეგიონული განვითარების სამთავრობო კომისიის შექმნის შესახებ“ 
საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 25 ივნისის N172 განკარგულება; 

ბ) „საქართველოს რეგიონული განვითარების 2010-2017 წწ. სახელმწიფო სტრატეგიის 2011-2014 
წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 13 
ოქტომბრის N2023 განკარგულება; 

გ) „სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონის განვითარების 2014-2021 წლების სტრატეგიის 
დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 18 სექტემბრის N1372 განკარგულება. 

3. ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარებისა და პროგრამების მართვის 
სამსახურის მუნიციპალური ქონების აღრიცხვისა და მართვის, ბუნებრივი რესურსებისა და 
ადგილობრივი მოსაკრებლების განყოფილებაში საჯარო თანამდებობის დასაკავებლად, ფუნქციური 
მოვალეობებიდან გამომდინარე, გარდა ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული 
მოთხოვნებისა, პირს დამატებით მოეთხოვება შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა: 

ა) საქართველოს კანონი „სახელმწიფო ქონების შესახებ“; 
ბ) საქართველოს კანონი „გარემოს დაცვის შესახებ“; 
გ) საქართველოს კანონი „მოსაკრებლების სისტემის საფუძვლების შესახებ“; 
დ) საქართველოს კანონი „ადგილობრივი მოსაკრებლების შესახებ“; 
ე) საქართველოს კანონი „ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“. 
 
მუხლი 12. მოთხოვნები ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურის, ურბანული 

განვითარებისა და არქიტექტურის სამსახურში საჯარო თანამდებობათა დასაკავებლად 
1. ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურის, ურბანული განვითარებისა და 

არქიტექტურის სამსახურში საჯარო თანამდებობის დასაკავებლად, ფუნქციური მოვალეობებიდან 
გამომდინარე, გარდა ამ საკვალიფიკაციო მოთხოვნების პირველი, მე-3 და მე-5-მე-8 მუხლებით 
შესაბამისი თანამდებობისთვის გათვალისწინებული მოთხოვნებისა, პირს დამატებით მოეთხოვება: 

ა) უმაღლესი განათლება (ამ მუხლის მე-2-მე-3 პუნქტებში მითითებული, შესაბამისი 
თანამდებობისთვის განსაზღვრული კვალიფიკაციით); 

ბ) მოთხოვნილი სამუშაო გამოცდილებიდან - სასურველია სპეციალობის მიხედვით მუშაობის, ან 
სამუშაოს აღწერილობის შესაბამის სფეროში საქმიანობის გამოცდილება; 

გ) შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა: 
გ.ა) საქართველოს კანონი „პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსი“; 
გ.ბ) „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 28 ივლისის №15 დადგენილება; 
გ.გ) „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურის, ურბანული განვითარებისა და 

არქიტექტურის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს 2014 წლის 28 ივლისის №19 დადგენილება. 

2. ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურის, ურბანული განვითარებისა და 
არქიტექტურის სამსახურის ინფრასტრუქტურის, სივრცით-ტერიტორიული მოწყობისა და 
ქალაქთმშენებლობის განყოფილებაში საჯარო თანამდებობის დასაკავებლად, ფუნქციური 
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მოვალეობებიდან გამომდინარე, გარდა ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული 
მოთხოვნებისა, პირს დამატებით მოეთხოვება: 

ა) უმაღლესი განათლება არქიტექტურის, ინჟინერიის, მშენებლობის ან სამუშაოს აღწერილობით 
მის კომპეტენციას მიკუთვნებულ სფეროში; 

ბ) შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა: 
ბ.ა) საქართველოს კანონი „სივრცითი მოწყობისა და ქალაქთმშენებლობის საფუძვლების შესახებ“; 
ბ.ბ) „მშენებლობის ნებართვების გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ“ საქართველოს 

მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის №57 დადგენილება; 
ბ.გ) „ტექნიკური რეგლამენტის - დასახლებათა ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების 

რეგულირების ძირითადი დებულებების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2014 
წლის 15 იანვრის N59 დადგენილება. 

3. ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურის, ურბანული განვითარებისა და 
არქიტექტურის სამსახურის ზედამხედველობის განყოფილებაში საჯარო თანამდებობის 
დასაკავებლად, ფუნქციური მოვალეობებიდან გამომდინარე, გარდა ამ მუხლის პირველი პუნქტით 
გათვალისწინებული მოთხოვნებისა: 

ა) პირს, რომელიც იკავებს არქიტექტურულ ან/და სამშენებლო ზედამხედველობის საკითხებში 
მოხელის თანამდებობას, დამატებით მოეთხოვება: 

ა.ა) უმაღლესი განათლება არქიტექტურის, ინჟინერიის, მშენებლობის, ან სამუშაოს აღწერილობით 
მის კომპეტენციას მიკუთვნებულ სფეროში; 

ა.ბ) მოთხოვნილი სამუშაო გამოცდილებიდან - სასურველია სპეციალობის მიხედვით მუშაობის, ან 
სამუშაოს აღწერილობის შესაბამის სფეროში საქმიანობის გამოცდილება; 

ა.გ) შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა: 
ა.გ.ა) საქართველოს კანონი „საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი“; 
ა.გ.ბ) საქართველოს კანონი „სივრცითი მოწყობისა და ქალაქთმშენებლობის საფუძვლების შესახებ“; 
ა.გ.გ) „მშენებლობის ნებართვების გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ“ 

საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის №57 დადგენილება; 
ა.გ.დ) „ტექნიკური რეგლამენტის - დასახლებათა ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების 

რეგულირების ძირითადი დებულებების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2014 
წლის 15 იანვრის N59 დადგენილება; 

ბ) პირს, რომელიც იკავებს გარემოს დაცვის, ბუნებრივი რესურსების სარგებლობისა ან/და 
საზოგადოებრივი მომსახურების ობიექტებზე ზედამხედველობის საკითხებში მოხელის 
თანამდებობას, დამატებით მოეთხოვება: 

ბ.ა) უმაღლესი განათლება (სასურველია, სამუშაოს აღწერილობით მის კომპეტენციას 
მიკუთვნებულ სფეროში); 

ბ.ბ) მოთხოვნილი სამუშაო გამოცდილებიდან - სასურველია სპეციალობის მიხედვით მუშაობის, ან 
სამუშაოს აღწერილობის შესაბამის სფეროში საქმიანობის გამოცდილება; 

ბ.გ) შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა: 
ბ.გ.ა) საქართველოს კანონი „საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი“; 
ბ.გ.ბ) საქართველოს კანონი „გარემოს დაცვის შესახებ“; 
 
მუხლი 13. მოთხოვნები ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სოფლის მეურნეობის განვითარების 

სამსახურში საჯარო თანამდებობათა დასაკავებლად 
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახურში საჯარო 

თანამდებობის დასაკავებლად, ფუნქციური მოვალეობებიდან გამომდინარე, გარდა ამ 
საკვალიფიკაციო მოთხოვნების პირველი, მე-3 და მე-5-მე-8 მუხლებით შესაბამისი 
თანამდებობისთვის გათვალისწინებული მოთხოვნებისა, პირს დამატებით მოეთხოვება: 

ა) უმაღლესი განათლება (უმაღლესი განათლების მოთხოვნის შემთხვევაში) - სასურველია 
აგრარულ ან სამუშაოს აღწერილობით მის კომპეტენციას მიკუთვნებულ სფეროში; 
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ბ) მოთხოვნილი სამუშაო გამოცდილებიდან - სასურველია სპეციალობის მიხედვით მუშაობის, ან 
სამუშაოს აღწერილობის შესაბამის სფეროში საქმიანობის გამოცდილება; 

გ) შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა: 
გ.ა) საქართველოს კანონი „სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა და 

მცენარეთა დაცვის კოდექსი“; 
გ.ბ) საქართველოს კანონი „სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის შესახებ“; 
გ.გ) საქართველოს კანონი „სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებ“; 
გ.დ) საქართველოს კანონი „ნიადაგის დაცვის შესახებ“; 
გ.ე) „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 28 ივლისის №15 დადგენილება; 
გ.ვ) „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურის, ურბანული განვითარებისა და 

არქიტექტურის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს 2014 წლის 28 ივლისის №20 დადგენილება. 

 
მუხლი 14. მოთხოვნები ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის კულტურის, განათლების, სპორტის, 

ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურში საჯარო თანამდებობათა დასაკავებლად 
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და 

ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურში საჯარო თანამდებობის დასაკავებლად, ფუნქციური 
მოვალეობებიდან გამომდინარე, გარდა ამ საკვალიფიკაციო მოთხოვნების პირველი, მე-3 და მე-5-მე-8 
მუხლებით შესაბამისი თანამდებობისთვის გათვალისწინებული მოთხოვნებისა, პირს დამატებით 
მოეთხოვება: 

ა) უმაღლესი განათლება (უმაღლესი განათლების მოთხოვნის შემთხვევაში) - სასურველია, 
სამუშაოს აღწერილობით მის კომპეტენციას მიკუთვნებულ (პედაგოგიური, განათლების მართვა, 
სახელოვნებო, კულტურის, სპორტის, ისტორიული, არქეოლოგიური) სფეროში; 

ბ) მოთხოვნილი სამუშაო გამოცდილებიდან - სასურველია სპეციალობის მიხედვით მუშაობის, ან 
სამუშაოს აღწერილობის შესაბამის სფეროში საქმიანობის გამოცდილება; 

გ) შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა (დასაკავებელი თანამდებობის შესაბამისად, სფეროს 
მიხედვით): 

გ.ა) საქართველოს კანონი „კულტურის შესახებ“; 
გ.ბ) საქართველოს კანონი „ზოგადი განათლების შესახებ“; 
გ.გ) საქართველოს კანონი „სპორტის შესახებ“; 
გ.დ) საქართველოს კანონი „კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ“; 
გ.ე) საქართველოს კანონი „ტურიზმის და კურორტების შესახებ“; 
გ.ვ) „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 28 ივლისის №15 დადგენილება; 
გ.ზ) „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა 

და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ხობის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 28 ივლისის №21 დადგენილება. 

 
მუხლი 15. მოთხოვნები ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შრომის, საზოგადოებრივი 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით 
გადაადგილებულ პირთა საქმეების სამსახურში საჯარო თანამდებობათა დასაკავებლად 

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური 
დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმეების სამსახურში 
საჯარო თანამდებობის დასაკავებლად, ფუნქციური მოვალეობებიდან გამომდინარე, გარდა ამ 
საკვალიფიკაციო მოთხოვნების პირველი, მე-3 და მე-5-მე-8 მუხლებით შესაბამისი 
თანამდებობისთვის გათვალისწინებული მოთხოვნებისა, პირს დამატებით მოეთხოვება: 
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ა) უმაღლესი განათლება (უმაღლესი განათლების მოთხოვნის შემთხვევაში) - სასურველია, 
სამუშაოს აღწერილობით მის კომპეტენციას მიკუთვნებულ (სამედიცინო, საბუნებისმეტყველო ან 
სოციალური მეცნიერებების სპეციალიზაციით) სფეროში; 

ბ) მოთხოვნილი სამუშაო გამოცდილებიდან - სასურველია სპეციალობის მიხედვით მუშაობის, ან 
სამუშაოს აღწერილობის შესაბამის სფეროში საქმიანობის გამოცდილება; 

გ) შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა (დასაკავებელი თანამდებობის შესაბამისად, სფეროს 
მიხედვით): 

გ.ა) საქართველოს კანონი „სოციალური დახმარების შესახებ“; 
გ.ბ) საქართველოს კანონი „ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ“; 
გ.გ) საქართველოს კანონი „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“; 
გ.დ) საქართველოს კანონი „საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა შესახებ“; 
გ.ე) საქართველოს კანონი „ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების შესახებ“; 
გ.ვ) საქართველოს კანონი „საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა შესახებ“; 
გ.ზ) „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 14 ივლისის №3 დადგენილება; 
გ.თ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმეების 
სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 28 
ივლისის №22 დადგენილება. 

 
მუხლი 16. მოთხოვნები ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის წვევამდელთა, რეზერვისტთა, 

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და მობილიზაციის სამსახურში საჯარო თანამდებობათა 
დასაკავებლად 

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის წვევამდელთა, რეზერვისტთა, სამხედრო აღრიცხვის, 
გაწვევის და მობილიზაციის სამსახურში საჯარო თანამდებობის დასაკავებლად, ფუნქციური 
მოვალეობებიდან გამომდინარე, გარდა ამ საკვალიფიკაციო მოთხოვნების პირველი, მე-3 და მე-5-მე-8 
მუხლებით შესაბამისი თანამდებობისთვის გათვალისწინებული მოთხოვნებისა, პირს დამატებით 
მოეთხოვება შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა: 

ა) საქართველოს კანონი „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“; 
ბ) საქართველოს კანონი „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“; 
გ) საქართველოს კანონი „სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებლის 

შესახებ“; 
დ) „მოქალაქეთა სამხედრო აღრიცხვის შესახებ დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს 

პრეზიდენტის 2013 წლის 10 იანვრის №11 ბრძანებულება; 
ე) „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 28 ივლისის №15 დადგენილება; 
ვ) „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის წვევამდელთა, რეზერვისტთა, სამხედრო აღრიცხვის, 

გაწვევის და მობილიზაციის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ხობის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 28 ივლისის №23 დადგენილება. 

 
მუხლი 17. მოთხოვნები ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შიდა აუდიტისა და კონტროლის 

სამსახურში საჯარო თანამდებობათა დასაკავებლად 
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შიდა აუდიტისა და კონტროლის სამსახურში საჯარო 

თანამდებობის დასაკავებლად, ფუნქციური მოვალეობებიდან გამომდინარე, გარდა ამ 
საკვალიფიკაციო მოთხოვნების პირველი, მე-3 და მე-5-მე-8 მუხლებით შესაბამისი 
თანამდებობისთვის გათვალისწინებული მოთხოვნებისა, პირს დამატებით მოეთხოვება: 
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ა) უმაღლესი განათლება იურიდიული, ეკონომიკური, საბუღალტრო აღრიცხვის, ან/და ფინანსების 
სპეციალობით; 

ბ) შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა: 
ბ.ა) საქართველოს კანონი „სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის შესახებ“; 
ბ.ბ) საქართველოს კანონი „სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის შესახებ“; 
ბ.გ) საქართველოს კანონი „ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის 

შესახებ“; 
ბ.დ) საქართველოს კანონი „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“; 
ბ.ე) საქართველოს კანონი „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“; 
ბ.ვ) „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 28 ივლისის №15 დადგენილება; 
ბ.ზ) „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შიდა აუდიტისა და კონტროლის სამსახურის 

დებულების დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 28 ივლისის 
№25 დადგენილება. 
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დანართი 2 

 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საჯარო თანამდებობათა დასაკავებლად 

დადგენილი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები 
 

თავი I. 
ზოგადი მოთხოვნები 

 
მუხლი 1. სავალდებულო მოთხოვნები ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საჯარო 

თანამდებობათა დასაკავებლად 
1. ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საჯარო თანამდებობათა დასაკავებლად პირს 

მოეთხოვება „ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელის ვაკანტური თანამდებობის 
დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელის 
ატესტაციის ტესტირების ეტაპების ჩატარების მეთოდიკის, თემატიკისა და შეფასების 
კრიტერიუმების დამტკიცების შესახებ“ საჯარო სამსახურის ბიუროს უფროსის 2014 წლის 10 
სექტემბრის №73/სა ბრძანებით ტესტირებისთვის გათვალისწინებული შემდეგი თემატიკის 
სამართლებრივი აქტებისა და საკითხების ცოდნა: 

ა) საქართველოს კონსტიტუცია; 
ბ) საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“; 
გ) ევროპული ქარტია „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“; 
დ) საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურის შესახებ“; 
ე) საქართველოს კანონი „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“; 
ვ) უნარ-ჩვევები. 
2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული თემატიკით ჩასატარებელი ტესტირების 

ფარგლებში, ტესტირების ეტაპის მინიმალური გამსვლელი ზღვარი პირისთვის დადგენილია 
არანაკლებ 52%-ის ოდენობით (32 სწორი პასუხი 60 ტესტური დავალებიდან). 

3. ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საჯარო თანამდებობათა დასაკავებლად პირს 
ასევე მოეთხოვება შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა: 

ა) „ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ხობის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 14 ივლისის N7 დადგენილება; 

ბ) „ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ხობის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 16 ივლისის N13 დადგენილება. 

 
მუხლი 2. მოთხოვნები ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსის საჯარო 

თანამდებობის დასაკავებლად 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსის საჯარო თანამდებობის დასაკავებლად, 

გარდა ამ საკვალიფიკაციო მოთხოვნების პირველი მუხლით გათვალისწინებული საკითხების 
ცოდნისა, პირს მოეთხოვება: 

ა) უმაღლესი განათლება; 
ბ) მუშაობის არანაკლებ 2 წლის გამოცდილება (სასურველია, საპასუხისმგებლო თანამდებობაზე); 
გ) გამართული წერისა და მეტყველების უნარი; 
დ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამების (Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel) და Internet 

Explorer-ის კარგ დონეზე ცოდნა. 
 
მუხლი 3. მოთხოვნები ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის განყოფილების უფროსის 

საჯარო თანამდებობის დასაკავებლად 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის განყოფილების უფროსის საჯარო თანამდებობის 
დასაკავებლად, გარდა ამ საკვალიფიკაციო მოთხოვნების პირველი მუხლით გათვალისწინებული 
საკითხების ცოდნისა, პირს მოეთხოვება: 

ა) უმაღლესი განათლება; 
ბ) მუშაობის არანაკლებ 2 წლის გამოცდილება (სასურველია, ხელმძღვანელ (საპასუხისმგებლო) 

თანამდებობაზე); 
გ) გამართული წერისა და მეტყველების უნარი; 
დ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამების (Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel) და Internet 

Explorer-ის კარგ დონეზე ცოდნა. 
 
მუხლი 4. მოთხოვნები ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის თანაშემწის 

საჯარო თანამდებობის დასაკავებლად 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის თანაშემწის საჯარო თანამდებობის 

დასაკავებლად, გარდა ამ საკვალიფიკაციო მოთხოვნების პირველი მუხლით გათვალისწინებული 
საკითხების ცოდნისა, პირს მოეთხოვება: 

ა) უმაღლესი განათლება; 
ბ) საჯარო სამსახურში მუშაობის არანაკლებ 2 წლის გამოცდილება; 
გ) გამართული წერისა და მეტყველების უნარი; 
დ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამების (Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel) და Internet 

Explorer-ის კარგ დონეზე ცოდნა. 
 
მუხლი 5. მოთხოვნები ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის მთავარი სპეციალისტის 

საჯარო თანამდებობის დასაკავებლად 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის მთავარი სპეციალისტის საჯარო თანამდებობის 

დასაკავებლად, გარდა ამ საკვალიფიკაციო მოთხოვნების პირველი მუხლით გათვალისწინებული 
საკითხების ცოდნისა, პირს მოეთხოვება: 

ა) უმაღლესი განათლება (სასურველია, სამუშაოს აღწერილობით მის კომპეტენციას მიკუთვნებულ 
სფეროში); 

ბ) მუშაობის არანაკლებ 1 წლის გამოცდილება; 
გ) გამართული წერისა და მეტყველების უნარი; 
დ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამების (Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel) და Internet 

Explorer-ის კარგ დონეზე ცოდნა. 
 
მუხლი 6. მოთხოვნები ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის წამყვანი სპეციალისტის 

საჯარო თანამდებობის დასაკავებლად 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის წამყვანი სპეციალისტის საჯარო თანამდებობის 

დასაკავებლად, გარდა ამ საკვალიფიკაციო მოთხოვნების პირველი მუხლით გათვალისწინებული 
საკითხების ცოდნისა, პირს მოეთხოვება: 

ა) უმაღლესი, ან საშუალო სპეციალური განათლება; 
ბ) გამართული წერისა და მეტყველების უნარი; 
გ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამების (Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel) და Internet 

Explorer-ის კარგ დონეზე ცოდნა. 
 
მუხლი 7. მოთხოვნები ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსი სპეციალისტის 

საჯარო თანამდებობის დასაკავებლად 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსი სპეციალისტის საჯარო თანამდებობის 

დასაკავებლად, გარდა ამ საკვალიფიკაციო მოთხოვნების პირველი მუხლით გათვალისწინებული 
საკითხების ცოდნისა, პირს მოეთხოვება: 
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ა) საშუალო, ან საშუალო სპეციალური განათლება; 
ბ) გამართული წერისა და მეტყველების უნარი; 
გ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამების (Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel) და Internet 

Explorer-ის სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა. 
 
 
 
 
 

თავი II. 
სპეციალური მოთხოვნები 

 
მუხლი 8. მოთხოვნები ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საორგანიზაციო 

საკითხთა განყოფილებაში საჯარო თანამდებობათა დასაკავებლად 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილებაში 

საჯარო თანამდებობის დასაკავებლად, ფუნქციური მოვალეობებიდან გამომდინარე, გარდა ამ 
საკვალიფიკაციო მოთხოვნების პირველი, მე-3 და მე-5-მე-6 მუხლებით შესაბამისი 
თანამდებობისთვის გათვალისწინებული მოთხოვნებისა: 

ა) პირს, რომელიც იკავებს საზოგადოებასთან ან/და მედიასთან და საინფორმაციო 
უზრუნველყოფის საკითხებში მოხელის თანამდებობას, დამატებით მოეთხოვება: 

ა.ა) კომუნიკაბელობა; 
ა.ბ) შეხვედრებისა და მოლაპარაკებების წარმოების უნარი; 
ა.გ) საინფორმაციო ტექნოლოგიების ძალიან კარგად ფლობის უნარი; 
ა.დ) შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა: 
ა.დ.ა) საქართველოს კანონი „სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ“; 
ა.დ.ბ) საქართველოს კანონი „შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ“. 
ბ) პირს, რომელიც იკავებს საინფორმაციო ტექნოლოგიებით მომსახურების საკითხებში მოხელის 

თანამდებობას, დამატებით მოეთხოვება კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფისთვის საჭირო 
განათლება, ან საინფორმაციო ტექნოლოგიების კარგად ფლობის უნარი; 

 
მუხლი 9. მოთხოვნები ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის იურიდიულ საკითხთა 

და საქმისწარმოების განყოფილებაში საჯარო თანამდებობათა დასაკავებლად 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის იურიდიულ საკითხთა და საქმისწარმოების 

განყოფილებაში საჯარო თანამდებობის დასაკავებლად, ფუნქციური მოვალეობებიდან გამომდინარე, 
გარდა ამ საკვალიფიკაციო მოთხოვნების პირველი, მე-3 და მე-5-მე-6 მუხლებით შესაბამისი 
თანამდებობისთვის გათვალისწინებული მოთხოვნებისა: 

ა) პირს, რომელიც იკავებს იურიდიულ საკითხებში მოხელის თანამდებობას, დამატებით 
მოეთხოვება: 

ა.ა) უმაღლესი იურიდიული განათლება (იურიდიული/სამართალმცოდნეობა); 
ა.ბ) მოთხოვნილი სამუშაო გამოცდილებიდან - სასურველია სპეციალობის მიხედვით მუშაობის 

გამოცდილება; 
ა.გ) შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა: 
ა.გ.ა) საქართველოს ორგანული კანონი „საქართველოს შრომის კოდექსი“; 
ა.გ.ბ) საქართველოს კანონი „ნორმატიული აქტების შესახებ“; 
ა.გ.გ) საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის 

შესახებ“; 
ა.გ.დ) „საქმისწარმოების ერთიანი წესების დამტკიცებისა და ამოქმედების შესახებ“ საქართველოს 

პრეზიდენტის 1999 წლის 1 ივლისის №414 ბრძანებულება; 
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ბ) პირს, რომელიც იკავებს საქმისწარმოების საკითხებში მოხელის თანამდებობას, დამატებით 
მოეთხოვება შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა: 

ბ.ა) საქართველოს კანონი „საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის შესახებ“; 
ბ.ბ) „საქმისწარმოების ერთიანი წესების დამტკიცებისა და ამოქმედების შესახებ“ საქართველოს 

პრეზიდენტის 1999 წლის 1 ივლისის №414 ბრძანებულება; 
ბ.გ) „დაწესებულებათა არქივების მუშაობის წესების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის 

მინისტრის 2007 წლის 15 ივნისის №174 ბრძანება; 
ბ.დ) სასურველია ელექტრონული საინფორმაციო-საკომუნიკაციო სისტემის (პროგრამის) 

მეშვეობით საქმისწარმოების (დოკუმენტის მიღება, დოკუმენტის შედგენა/გადაგზავნა) გამოცდილება. 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
 

დადგენილება N40 
 

2014  წლის 21 ნოემბერი 
 
 

ხობის მუნიციპალიტეტში ავტოსატრანსპორტო საშუალებების  
მოძრაობის რეგულირების შესახებ 

 

 

 საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 16-ე მუხლის 
მეორე ნაწილის „კ“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის მეორე ნაწილის და „საგზაო მოძრაობის შესახებ“ 
საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის და ,,ნორმატიული აქტების 
შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო  
ადგენს: 

 

მუხლი 1.  
 ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  არსებულ საავტომობილო გზებზე განთავსდეს შემდეგი 

სახის საგზაო ნიშნები:  
ა) ქ. ხობში, ბერიას ქუჩის დასაწყისში (ბერიას ქუჩიდან ცოტნე დადიანის ქუჩის მიმართულებით) - 

პრიორიტეტის საგზაო ნიშანი 2.4. „მოძრაობა გაუჩერებლად აკრძალულია“ (უკრძალავს მძღოლს 
მოძრაობის გაგრძელებას „სდექ“ ხაზის წინ გაუჩერებლად, ხოლო თუ იგი არ არის - გადასაკვეთი 
სავალი ნაწილის ნაპირთან);  

ბ) ქ. ხობში, სტალინის ქუჩიდან ბერიას ქუჩის მიმართულებით, სტალინის ქუჩის გადაკვეთაზე 
(გზაჯვარედინის წინ) - პრიორიტეტის საგზაო ნიშანი 2.3. „დაუთმე გზა“ (გზა, რომელზე მოძრავი 
მძღოლიც ვალდებულია გზა დაუთმოს გადასაკვეთ გზაზე მოძრავ მძღოლს, ხოლო 8.13 დაფის 
არსებობისას - მთავარ გზაზე მოძრავ მძღოლს); 

გ) ქ. ხობში, სტალინის ქუჩიდან 9 აპრილის ქუჩის გადაკვეთის მიმართულებით სტალინის ქუჩაზე 
(გზაჯვარედინის წინ) - პრიორიტეტის საგზაო ნიშანი 2.1. „მთავარი გზა“ (გზა, რომელზე მოძრავ 
მძღოლსაც ენიჭება არარეგულირებადი გზაჯვარედინის გავლის უპირატესობა), ხოლო 9 აპრილის 
ქუჩაზე - პრიორიტეტის  საგზაო ნიშანი 2.3. „დაუთმე გზა“; 

დ) ქ. ხობში, სტალინის ქუჩიდან კოსტავას ქუჩის გადაკვეთის მიმართულებით, სტალინის ქუჩაზე 
(გზაჯვარედინის წინ) - პრიორიტეტის საგზაო ნიშანი 2.1. „მთავარი გზა“; 

 ე) ქ. ხობში, სტალინის ქუჩიდან რუსთაველის ქუჩის გადაკვეთის მიმართულებით, სტალინის  
ქუჩაზე (გზაჯვარედინის წინ) - პრიორიტეტის  საგზაო ნიშანი 2.1. „მთავარი გზა“; ხოლო რუსთაველის 
ქუჩაზე - პრიორიტეტის საგზაო ნიშანი 2.3. „დაუთმე გზა“; 

ვ) ქ. ხობში, ჭყონდიდელის ქუჩის დასაწყისში - ამკრძალავი საგზაო ნიშანი 3.11. (8 ტონა)  „მასის 
შეზღუდვა“ (კრძალავს იმ სატრანსპორტო საშუალებით და სატრანსპორტო საშუალებათა 
შემადგენლობით მოძრაობას, რომელთა საერთო ფაქტობრივი მასა აღემატება ნიშანზე აღნიშნულს); 

ზ) ნოჯიხევის ადმინისტრაციულ ერთეულში, რკინიგზის გადასასვლელთან - პრიორიტეტის 
საგზაო ნიშანი 2.4. „მოძრაობა გაუჩერებლად აკრძალულია“; 

თ) ნოჯიხევის ადმინისტრაციულ ერთეულში სასოფლო საავტომობილო გზის საბავშვო ბაღისა და 
საჯარო სკოლის მიმდებარე მონაკვეთზე, უსაფრთხოების მიზნით - ავტოსატრანსპორტო  სიჩქარის 
შემზღუდავი საშუალება (20 გრძ/მ.); 

ი) ქ. ხობში, N2 საჯარო სკოლის მიმდებარე მონაკვეთზე, უსაფრთხოების მიზნით -
ავტოსატრანსპორტო სიჩქარის შემზღუდავი საშუალება(20 გრძ/მ.). 
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მუხლი 2. 
 დაევალოს ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობას ამ დადგენილების პირველი პუნქტით 

გათვალისწინებული საგზაო ნიშნების განთავსებისათვის აუცილებელი ღონისძიებების გატარება 30 
დღის ვადაში. 

მუხლი 3.  
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
 

დადგენილება N41 
 

2014  წლის 21 ნოემბერი 
 
 

„ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურის, ურბანული განვითარებისა და 
არქიტექტურის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“  ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2014 წლის 28 ივლისის N19 დადგენილებაში  
ცვლილების შეტანის თაობაზე 

 
 

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, ხობის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:  

მუხლი 1.  
„ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურის, ურბანული განვითარებისა და 

არქიტექტურის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს 2014 წლის 28 ივლისის N19 დადგენილებაში („საქართველოსსაკანონმდებლო მაცნე“, 
ვებგვერდი, www.matsene.gov.ge 04.08.2014 წ, სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი: 
010260020.35.106.016121) შეტანილ იქნეს ცვლილება:  

ა) დადგენილებით დამტკიცებული დებულების მე-7 მუხლის „თ“ ქვეპუნქტი ამოღებულ იქნეს; 
     ბ) დადგენილებით დამტკიცებული დებულების მე-8 მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „თ1 “ 
ქვეპუნქტი:  

    „თ1) „მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ“ საქართველოს 
მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის №57 დადგენილების შესაბამისად, კომპეტენციის ფარგლებში, 
მშენებლობის ნებართვის გაცემის მიზნით გამგებლის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-
სამართლებრივი აქტის პროექტის შემუშავებას; წინადადების შემუშავებას მშენებლობის პროექტის 
შესათანხმებლად, მშენებლობისთვის არქიტექტურულ-გეგმარებითი დავალების მომზადებას, 
საპროექტო დოკუმენტაციის განხილვას, წინადადების მომზადებას მათი შეთანხმებისა და 
მშენებლობადამთავრებული ობიექტების ექსპლუატაციაში მიღების თაობაზე.“. 

 მუხლი 2. 
 დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე და მისი მოქმედება გავრცელდეს 2014 წლის 21 

ნოემბრიდან წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე. 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
 

დადგენილება N42 
 

2014  წლის 21 ნოემბერი 
 
 

„ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და გამგეობის თანამდებობის პირთა და საკრებულოს 
აპარატის და გამგეობის მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრის 
შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 22 აგვისტოს N32 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე 

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, ხობის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:  

 

მუხლი 1. 
„ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და გამგეობის თანამდებობის პირთა და 

საკრებულოს აპარატის და გამგეობის მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების 
ოდენობების განსაზღვრის შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 22 
აგვისტოს N32 დადგენილებაში („საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე“, ვებგვერდი, 
www.matsene.gov.ge, 29.08.2014 წ, სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი: 
010250020.35.106.016131) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილების დანართი 
ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„დანართი 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და გამგეობის თანამდებობის პირთა და საკრებულოს 
აპარატის და გამგეობის მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობები 

N თანამდებობათა დასახელება 

თანამდებობრივი 
სარგოს ოდენობა 

(ლარი) 
1. გამგებელი 2650 

2. საკრებულოს თავმჯდომარე 2650 

3. საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე 1700 

4. გამგებლის პირველი მოადგილე 1400 

5. გამგებლის მოადგილე 1300 

6. საკრებულოს კომისიის თავმჯდომარე 1350 

7. საკრებულოს ფრაქციის თავმჯდომარე 1350 

8. გამგეობის სამსახურის უფროსი 1000 
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9. საკრებულოს აპარატის უფროსი 1000 

10. გამგეობის სამსახურის განყოფილების უფროსი 810 

11. საკრებულოს აპარატის განყოფილების უფროსი 790 

12. გამგებლის თანაშემწე 790 

13. საკრებულოს თავმჯდომარის თანაშემწე 790 

14. გამგებლის წარმომადგენელი მუნიციპალიტეტის 
ადმინისტრაციულ ერთეულში 790 

15. მთავარი სპეციალისტი 560 

16. წამყვანი სპეციალისტი 530 

17. უფროსი სპეციალისტი 500 

18. სპეციალისტი 470 

    მუხლი 2. 
    დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე და მისი მოქმედება გავრცელდეს 2014 წლის 21 
ნოემბრიდან წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე. 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
 

დადგენილება N43 
 

2014  წლის 4 დეკემბერი 
 

 
 „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის დებულების დამტკიცების 

შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 28 ივლისის N16 დადგენილებაში 
ცვლილების შეტანის თაობაზე 

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

მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:  
მუხლი 1.  
 „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის დებულების დამტკიცების 

შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 28 ივლისის N16 დადგენილებაში 
(„საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე“, ვებგვერდი (www.matsne.gov.ge), 01.08.2014 წ., სახელმწიფო 
სარეგისტრაციო კოდი: 010260020.35.106.016118) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით 
დამტკიცებული დებულების მე-6 მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „ს1“ ქვეპუნქტი: 

„ს1) უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში გამგებლის 
წარმომადგენელთა საქმიანობის ხელშეწყობას სამსახურში არსებული ადამიანური და მატერიალური 
რესურსების გამოყენებით;“. 

მუხლი 2. 
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე და გავრცელდეს 2014 წლის 4 დეკემბრიდან 

წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე. 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
 

დადგენილება N44 
 

2014 წლის 30 დეკემბერი 
 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების (გარდა თანამდებობის პირებისა) მოვალეობის 
შესრულებასთან დაკავშირებით გაწეული ხარჯების ანაზღაურების 

წესის დამტკიცების შესახებ 
 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 41-ე მუხლის 
მესამე პუნქტის, „ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ხობის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 14 ივლისის N7 დადგენილების მე-13 მუხლის პირველი 
პუნქტის შესაბამისად, ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: 

მუხლი 1. 
დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების (გარდა თანამდებობის პირებისა) 

მოვალეობის შესრულებასთან დაკავშირებით გაწეული ხარჯების ანაზღაურების წესი და ოდენობა 
დანართის შესაბამისად. 

მუხლი 2.   
დადგენილება ამოქმედდეს 2015 წლის 1 იანვრიდან. 
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დანართი 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების (გარდა თანამდებობის პირებისა) მოვალეობის 
შესრულებასთან დაკავშირებით გაწეული ხარჯების ანაზღაურების 

 წესი და ოდენობა 
 
მუხლი 1. საკრებულოს წევრების (გარდა თანამდებობის პირებისა) მოვალეობის შესრულებასთან 

დაკავშირებით გაწეული ასანაზღაურებელი ოდენობა 
საკრებულოს წევრებს მოვალეობის შესრულებასთან დაკავშირებით აუნაზღაურდებათ შემდეგი 

საქმიანობისთვის გაწეული ხარჯები: 
  ა) საკრებულოს სხდომებისა და საკრებულოს კომისიების მუშაობაში მონაწილეობა; 

ბ) საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 47-ე 
მუხლით გათვალისწინებული ხარჯები; 

გ) საკრებულოს დროებით სამუშაო ჯგუფში მონაწილეობა; 
დ) საკრებულოს და საკრებულოს თავმჯდომარის დავალებების შესრულება. 
 

მუხლი 2. საკრებულოს წევრების (გარდა თანამდებობის პირებისა) მოვალეობის შესრულებასთან 
დაკავშირებით გაწეული ასანაზღაურებელი ხარჯების ოდენობა (ზღვრული ოდენობა) 

საკრებულოს წევრების მოვალეობის შესრულებასთან დაკავშირებით გაწეული ასანაზღაურებელი 
ხარჯების ოდენობა (ზღვრული ოდენობა) შეადგენს 250 (ორასორმოცდაათი) ლარს. 

 

მუხლი 3. საკრებულოს წევრისთვის (გარდა თანამდებობის პირებისა) მოვალეობის 
შესრულებასთან დაკავშირებით გაწეული ასანაზღაურებელი ხარჯების ანაზღაურება 

1. ამ დანართის პირველ მუხლში გათვალისწინებული საქმიანობისათვის გაწეული ხარჯების შესახებ 
საკრებულოს თითოეული წევრი (გარდა თანამდებობის პირებისა), ყოველი თვის 15 რიცხვამდე საკრებულოს 
აპარატს წარუდგენს წერილობით ინფორმაციას მის მიერ გაწეული ხარჯების ოდენობისა და მიზნობრიობის 
შესახებ, რომელიც უნდა შეიცავდეს შესაბამის დასაბუთებას. ამ ინფორმაციის დამუშავების შემდეგ, 
საკრებულოს აპარატის უფროსი ერთიან მოხსენებით ბარათს წარუდგენს საკრებულოს თავმჯდომარეს, სადაც 
მთლიანად ან ნაწილობრივ ადასტურებს ან უარყოფს  საკრებულოს თითოეული წევრის მიერ წერილობით 
ინფორმაციაში ასახულ მონაცემებს. 

2. საკრებულოს თავმჯდომარე, საკრებულოს აპარატის უფროსის მოხსენებითი ბარათის საფუძველზე, 
გამოსცემს ბრძანებას საკრებულოს თითოეული წევრისათვის (გარდა თანამდებობის პირებისა) ამ დანართის 
პირველ მუხლში გათვალისწინებული საქმიანობისათვის გაწეული ხარჯების ანაზღაურებისა  და ოდენობის 
შესახებ. საკრებულოს თავმჯდომარე უფლებამოსილია შეუმციროს საკრებულოს კონკრეტულ წევრს ამ დანართის მე-
2 მუხლით დადგენილი თანხის ზღვრული ოდენობა საკრებულოს, საკრებულოს კომისიის და დროებითი სამუშაო 
ჯგუფის სხდომებში მისი ფაქტობრივი დასწრების გათვალისწინებით, თითოეული გაცდენილი სხდომისათვის 20 
(ოცი) ლარის ოდენობით. 

 

მუხლი 4. საკრებულოს წევრისთვის (გარდა თანამდებობის პირებისა) მოვალეობის 
შესრულებასთან დაკავშირებით გაწეული ხარჯების ანაზღაურების დარიცხვა 

საკრებულოს წევრებისათვის (გარდა თანამდებობის პირებისა) მოვალეობის შესრულებასთან 
დაკავშირებით გაწეული ასანაზღაურებელი ხარჯების დარიცხვა განხორციელდეს საქართველოს 
საგადასახადო კოდექსის ნორმების შესაბამისად. 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილება N45 

2014 წლის 30 დეკემბერი 

ქ. ხობი 

„ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“  
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 30 დეკემბრის N21 დადგენილებაში  

ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 
მუხლის მეორე პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 
საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ მე-80 მუხლის, „ნორმატიული 
აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, ხობის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: 

მუხლი 1. „ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების 
შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 30 დეკემბრის N21 
დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 31.12.2013 წ. სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი: 
190020020.35.106.016099) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება: 

1. 126,3 ათასი ლარით მცირდება  ხობის  მუნიციპალიტეტის  ადგილობრივი  ბიუჯეტის 
ხარჯები, კერძოდ:   

ა) პრიორიტეტის ,,წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება“ 
ასიგნებები 106,4  ათასი ლარით (პროგრამული კოდი 01 00), კერძოდ: 

ა.ა) 27,5 ათასი ლარით მუნიციპალიტეტის საკრებულოს (პროგრამული კოდი 01 01) 
ასიგნება, აქედან: 11,0 ათასი ლარი - ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის 
,,თანამდებობრივი სარგო“ ასიგნება, 4,0 ათასი ლარი - ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის 
,,კავშირგაბმულობის ხარჯი“ ასიგნება, 2,5 ათასი ლარი - ეკონომიკური კლასიფიკაციის 
მუხლის ,,აუდიტორული მომსახურების ხარჯი“ ასიგნება, 10,0 ათასი ლარი - ეკონომიკური 
კლასიფიკაციის მუხლის ,,საწვავ/საპოხი მასალების შეძენა“ ასიგნება; 

ა.ბ) 78,9 ათასი ლარით მუნიციპალიტეტის გამგეობის (პროგრამული კოდი 01 02) ასიგნება, 
აქედან: 41,0 ათასი ლარი - ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,თანამდებობრივი სარგო“ 
ასიგნება, 17,0 ათასი ლარი - მუხლის ,,შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება“ ასიგნება, 10,0 
ათასი ლარი - ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,კავშირგაბმულობის ხარჯი“ ასიგნება, 
10,9 ათასი ლარი - ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,საწვავ/საპოხი მასალების შეძენა“ 
ასიგნება. 

ბ) პრიორიტეტის  „თავდაცვა,  საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება“ ასიგნებები 
19,9  ათასი ლარით (პროგრამული კოდი 02 00), კერძოდ: 

ბ.ა) 15,1 ათასი ლარით საგანგებო სიტუაციების მართვის (პროგრამული კოდი 02 01) 
ასიგნება, აქედან: 5,6 ათასი ლარი - ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,თანამდებობრივი 
სარგო“ ასიგნება, 5,5 ათასი ლარი - ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,საწვავ/საპოხი 
მასალების შეძენა“ ასიგნება, 1,0 ათასი ლარი - ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის 
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,,მიმდინარე რემონტის ხარჯი“ ასიგნება, 3,0 ათასი ლარი - ეკონომიკური კლასიფიკაციის 
მუხლის ,,სათადარიგო ნაწილები“ ასიგნება; 

ბ.ბ) 4,8 ათასი ლარით ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობის 
(პროგრამული კოდი 02 03) ასიგნება, აქედან: 3,0 ათასი ლარი - მუხლის ,,შტატგარეშე 
მომუშავეთა ანაზღაურება“ ასიგნება, 1,8 ათასი ლარი - ეკონომიკური კლასიფიკაციის 
მუხლის ,,სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება“ ასიგნება.       

2. „ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნების 
გადანაწილების წესის დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 
წლის 12 ივლისის N5 დადგენილების შესაბამისად, ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის 
დამტკიცებულ ბიუჯეტში ხობის  მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანებებით მხარჯავი 
დაწესებულებებისთვის ადგილობრივი ბიუჯეტით გამოყოფილ ასიგნებებში ეკონომიკური 
კლასიფიკაციის მუხლებს  შორის განხორციელებულია შემდეგი გადანაწილებები: 

ა) „ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით  ა(ა)იპ „ხობის 
მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბ „კოლხეთისათვის“ დამტკიცებული ასიგნებების 
ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის 
მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2014 წლის 27 ოქტომბრის N684 ბრძანებით ა(ა)იპ „ხობის 
მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბ „,კოლხეთისთვის“ ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 
წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 0,1 ათასი ლარით შემცირდა 
,,საქონელი და მომსახურება“-ს მუხლის ,,კვების ხარჯები“ ასიგნება და 0,1 ათასი ლარით 
გადიდდა ,,საქონელი და მომსახურება“-ს მუხლის ,,სხვა დანარჩენი საქონელი და 
მომსახურება“ ასიგნება; 

ბ) ,,ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის 
ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების ეკონომიკური კლასიფიკაციის 
მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2014 წლის 27 
ოქტომბრის N685 ბრძანებით ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი 
ბიუჯეტით ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის დამტკიცებულ ასიგნებებში 1,0 ათასი 
ლარით შემცირდა მუხლი ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“-ს ასიგნება და 1,0 ათასი ლარით 
გადიდდა ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ,,ოფისის ხარჯები“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის 
მუხლის ,,ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-
გაზეთების შეძენა და საგამომცემლო-სასტამბო ხარჯები“ ასიგნება; 

გ) ,,ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის  2014 წლის 
ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების ეკონომიკური კლასიფიკაციის 
მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2014 წლის 27 
ოქტომბრის N686 ბრძანებით ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი 
ბიუჯეტით ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის დამტკიცებულ ასიგნებებში 0,3 ათასი 
ლარით შემცირდა მუხლი ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“-ს ასიგნება და 0,3 ათასი ლარით 
გადიდდა ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ,,ოფისის ხარჯები“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის 
მუხლის ,,ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-
გაზეთების შეძენა და საგამომცემლო-სასტამბო ხარჯები“ ასიგნება; 

დ) ,,ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის 
ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების ეკონომიკური კლასიფიკაციის 
მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2014 წლის 5 
ნოემბრის N759 ბრძანებით ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით 
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის დამტკიცებულ ასიგნებებში 2,4 ათასი ლარით 
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შემცირდა მუხლი ,,შრომის ანაზღაურება“-ს ასიგნება და 2,4 ათასი ლარით გადიდდა 
,,საქონელი და მომსახურება“-ს მუხლის ,,სოციალური უზრუნველყოფა“ ასიგნება; 

ე) ,,ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით  ა(ა)იპ „ხობის 
მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანებისთვის“ დამტკიცებული 
ასიგნებების ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის 
მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2014 წლის 7 ნოემბრის N762 ბრძანებით ა(ა)იპ „ხობის 
მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანებისთვის“ ხობის 
მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 0,5 
ათასი ლარით შემცირდა მუხლის ,,შრომის ანაზღაურება“ ასიგნება და 0,5 ათასი ლარით 
გადიდდა ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,სხვა 
დანარჩენი საქონელი და მომსახურება“ ასიგნება; 

ვ) „ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით ა(ა)იპ „ხობის 
მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრისთვის“ დამტკიცებული ასიგნებების ეკონომიკური 
კლასიფიკაციის მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის 
გამგებლის 2014 წლის 12 ნოემბრის #770 ბრძანებით ა(ა)იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის 
კულტურის ცენტრისთვის“ ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით 
დამტკიცებულ ასიგნებებში 2,0 ათასი ლარით შემცირდა ,,საქონელი და მომსახურება“-ს 
მუხლის ,,სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება“ ასიგნება და 2,0 ათასი ლარი 
მიმართულ იქნა ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ,,ოფისის ხარჯები“-ს ეკონომიკური 
კლასიფიკაციის მუხლის ,,შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე 
რემონტის ხარჯი“ ასიგნებაზე; 

ზ) ,,ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით შპს „ხობი 
დასუფთავება და განათებასთვის“ დამტკიცებული ასიგნებების ღონისძიებებს შორის 
გადანაწილების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2014 წლის 14 ნოემბრის N775 
ბრძანებით  შპს „ხობი დასუფთავება და განათებასთვის“ ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 
წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 10.4 ათასი ლარით შემცირდა 
,,საქონელი და მომსახურება“-ს მუხლის ,,სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება“ 
ასიგნებებში გარე განათების ელენერგიის შეძენის ასიგნება და 2,6 ათასი ლარით გადიდდა 
პარკ-ხეივნების მოვლა-შენახვის ასიგნება, 7,8 ათასი ლარით - ,,საქონელი და მომსახურება“-ს 
,,ოფისი ხარჯები“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,ოფისის ხარჯი, რომელიც არ 
არის კლასიფიცირებული“ ასიგნება;     

თ) ,,ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის 
ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების ეკონომიკური კლასიფიკაციის 
მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2014 წლის 14 
ნოემბრის N776 ბრძანებით ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით 
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის დამტკიცებულ ასიგნებებში 0,1 ათასი ლარით 
შემცირდა მუხლის ,,შრომის ანაზღაურება“ ასიგნება და 0,1 ათასი ლარით გადიდდა 
,,საქონელი და მომსახურებას“ ,,ოფისის ხარჯების“ ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის 
,,ოფისის ხარჯი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული“ ასიგნება; 

ი) „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის წვევამდელთა, რეზერვისტთა, სამხედრო 
აღრიცხვის, გაწვევის და მობილიზაციის სამსახურისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 
წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების ეკონომიკური კლასიფიკაციის 
მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2014 წლის 17 
ნოემბრის N782 ბრძანებით ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის წვევამდელთა, 
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რეზერვისტთა, სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და მობილიზაციის სამსახურისთვის ხობის 
მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 1,3 
ათასი ლარით შემცირდა ,,საქონელი და მომსახურება“–ს მუხლის ,,შტატგარეშე მომუშავეთა 
ანაზღაურება“ ასიგნება და 1,3 ათასი ლარით გადიდდა ,,საქონელი და მომსახურება“-ს 
,,ოფისის ხარჯები“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,შენობა-ნაგებობების და მათი 
მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი“ ასიგნება; 

კ) „ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით ა(ა)იპ „ხობის 
მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრისთვის“ დამტკიცებული ასიგნებების ეკონომიკური 
კლასიფიკაციის მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის 
გამგებლის 2014 წლის 25 ნოემბრის N791 ბრძანებით ა(ა)იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის 
კულტურის ცენტრისთვის“ ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით 
დამტკიცებულ ასიგნებებში 3,5 ათასი ლარით შემცირდა ,,საქონელი და მომსახურება“-ს 
მუხლის ,,სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება“ ასიგნება და 3,5 ათასი ლარით 
გადიდდა ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ,,ოფისის ხარჯები“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის 
მუხლის ,,რბილი ავეჯი“ ასიგნება; 

ლ) „ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის განათლების ცენტრისთვის“ ხობის 
მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების 
ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის 
მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2014 წლის 25 ნოემბრის N792 ბრძანებით ხობის 
მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით ა(ა)იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის 
განათლების ცენტრისთვის“ დამტკიცებულ ასიგნებებში 1,3 ათასი ლარით შემცირდა 
,,საქონელი და მომსახურება“-ს ,,ოფისის ხარჯები“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის 
,,კომუნალური ხარჯი“ ასიგნება, 0,4 ათასი ლარით - ,,საქონელი და მომსახურება“-ს მუხლის 
,,რბილი ინვენტარი“ ასიგნება, 0,5 ათასი ლარით - ,,საქონელი და მომსახურება“-ს მუხლის 
,,სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება“ ასიგნება და 0,4 ათასი ლარით გადიდდა 
,,საქონელი და მომსახურება“-ს ,,ოფისის ხარჯები“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის 
,,მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟება“ ასიგნება, 0,5 ათასი ლარით - 
„საქონელი და მომსახურება“-ს მუხლის ,,სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება“ 
ასიგნება, 1,3 ათასი ლარით - მუხლის ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“ ასიგნება;   

მ) „ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით  ა(ა)იპ „ხობის 
მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანებისთვის“ დამტკიცებული 
ასიგნებების ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის 
მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2014 წლის 25 ნოემბრის N793 ბრძანებით ა(ა)იპ „ხობის 
მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანებისთვის“ ხობის 
მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 3,4 
ათასი ლარით შემცირდა ,,საქონელი და მომსახურება“-ს მუხლის ,,კვების ხარჯები“ ასიგნება 
და 3,37 ათასი ლარით გადიდდა ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ეკონომიკური 
კლასიფიკაციის მუხლის ,,სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება“ ასიგნება; 

ნ) „ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით ხობის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის დამტკიცებული ასიგნებების ეკონომიკური 
კლასიფიკაციის მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის 
გამგებლის 2014 წლის 26 ნოემბრის N801 ბრძანებით ხობის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოსთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით 
დამტკიცებულ ასიგნებებში 2,2 ათასი ლარით შემცირდა „საქონელი და მომსახურება“-ს  
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ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის „სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება“ 
ასიგნება, 0,5 ათასი ლარით - „ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და 
მოვლა-შენახვის ხარჯები“-ს  ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის „მიმდინარე რემონტის 
ხარჯი“ ასიგნება და 1,5 ათასი ლარით გადიდდა მუხლის „არაფინანსური აქტივების ზრდა“ 
ასიგნება, 1,2 ათასი ლარით - „ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და 
მოვლა-შენახვის ხარჯები“-ს  ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის „სათადარიგო 
ნაწილები“ ასიგნება.  

ო) „ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ 
პროგრამაში „კულტურის განვითარების ხელშეწყობა“, ქვეპროგრამის „ძეგლთა დაცვის 
ხარჯები“ (05 02 02)  ასიგნებების ღონისძიებებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის 
მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2014 წლის 1 დეკემბრის N818 ბრძანებით ხობის 
მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ პროგრამაში 
„კულტურის განვითარების ხელშეწყობა“, „ძეგლთა დაცვის ხარჯები“ (05 02 02)  
ქვეპროგრამის ასიგნებებში 4,0 ათასი ლარით შემცირდა ღონისძიების ,,XIX საუკუნისა და  XX 
საუკუნის დამდეგის ქართულ პრესაში – ,,ივერია", ,,ცნობის ფურცელი" და სხვა გამოცემები ქ. 
ხობისა და მუნიციპალიტეტის სოფლების შესახებ არსებული მასალების შეკრება, აგრეთვე 
ისტორიული ძეგლების შესახებ განახლებული რუკის ბეჭდური გამოცემა“ ასიგნება და 2,5 
ათასი ლარი მიიმართა ღონისძიების ,,XIX საუკუნისა და  XX საუკუნის დამდეგის ქართულ 
პრესაში – ,,ივერია", ,,ცნობის ფურცელი" და სხვა გამოცემები ქ. ხობისა და მუნიციპალიტეტის 
სოფლების შესახებ არსებული მასალების შეკრება და ბეჭდური გამოცემა“-ს ასიგნებაზე, 1,5 
ათასი ლარი - ღონისძიების ,,ისტორიული ძეგლების შესახებ განახლებული რუკის ბეჭდური 
გამოცემა“-ს ასიგნებაზე. 

პ) „ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით  ა(ა)იპ „ხობის 
მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანებისთვის“ დამტკიცებული 
ასიგნებების ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის 
მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2014 წლის 1 დეკემბრის N819 ბრძანებით ა(ა)იპ „ხობის 
მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანებისთვის“  ხობის 
მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 1,0 
ათასი ლარით შემცირდა ,,საქონელი და მომსახურებას“ ეკონომიკური კლასიფიკაციის 
მუხლის ,,კვების ხარჯები“ ასიგნება და 1,0 ათასი ლარით გადიდდა ,,საქონელი და 
მომსახურებას“ ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,სოციალური უზრუნველყოფა“ 
ასიგნება. 

ჟ) „ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით ხობის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის დამტკიცებული ასიგნებების ეკონომიკური 
კლასიფიკაციის მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის 
გამგებლის 2014 წლის 1 დეკემბრის N820 ბრძანებით ხობის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოსთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით 
დამტკიცებულ ასიგნებებში 0,1 ათასი ლარით შემცირდა ,,ტრანსპორტის, ტექნიკისა და 
იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯების“ ეკონომიკური კლასიფიკაციის 
მუხლის ,,საწვავ/საპოხი მასალების შეძენა“ ასიგნება და 0,1 ათასი ლარით გადიდდა 
,,ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯების“ 
ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,ტრანსპორტისა და ტექნიკის არაკლასიფიცირებული 
ხარჯები“ ასიგნება; 
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რ) „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის 
ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების ეკონომიკური კლასიფიკაციის 
მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2014 წლის 1 
დეკემბრის N821 ბრძანებით ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით 
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის დამტკიცებულ ასიგნებებში 1,3 ათასი ლარით 
შემცირდა ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის 
,,სატრანსპორტო საშუალებები“ ასიგნება და 1,3 ათასი ლარით გადიდდა მუხლის 
„არაფინანსური აქტივების ზრდა“ ასიგნება; 

ს) „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის 
ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების ეკონომიკური კლასიფიკაციის 
მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2014 წლის 2 
დეკემბრის N822 ბრძანებით ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით 
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის დამტკიცებულ ასიგნებებში 0,3 ათასი ლარით 
შემცირდა ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,სხვა 
დანარჩენი საქონელი და მომსახურება“ ასიგნება და 0,3 ათასი ლარით გადიდდა ,,ოფისის 
ხარჯები“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,ნორმატიული აქტების, საცნობარო და 
სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და საგამომცემლო-სასტამბო 
ხარჯები“ ასიგნება; 

ტ) „ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით  ა(ა)იპ „ხობის 
მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანებისთვის“ დამტკიცებული 
ასიგნებების ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის 
მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2014 წლის 2 დეკემბრის N823 ბრძანებით ა(ა)იპ „ხობის 
მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანებისთვის“ ხობის 
მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 8,6 
ათასი ლარით შემცირდა ,,საქონელი და მომსახურებას“ ეკონომიკური კლასიფიკაციის 
მუხლის ,,კვების ხარჯები“ ასიგნება და 1,1 ათასი ლარით გადიდდა ,,საქონელი და 
მომსახურება“-ს ,,ოფისის ხარჯები“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,ოფისის 
ხარჯი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული“ ასიგნება, 7,5 ათასი ლარით - მუხლის 
„არაფინანსური აქტივების ზრდა“ ასიგნება; 

უ) „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის 
ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების ეკონომიკური კლასიფიკაციის 
მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2014 წლის 2 
დეკემბრის N824 ბრძანებით ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით 
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის დამტკიცებულ ასიგნებებში 0,5 ათასი ლარით 
შემცირდა ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,თანამდებობრივი სარგო“ ასიგნება და 0,5 
ათასი ლარი მიიმართა ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,პრემია“ ასიგნებაზე; 

ფ) „ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით პრიორიტეტისათვის 
,,ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია“ (03 00) დამტკიცებული  
ასიგნებების პროგრამებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის 
გამგებლის 2014 წლის 4 დეკემბრის N829 ბრძანებით ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის 
ადგილობრივი ბიუჯეტით პრიორიტეტისათვის ,,ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, 
რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია“ (03 00) დამტკიცებულ ასიგნებებში 6,7 ათასი ლარით 
შემცირდა პროგრამა ,,საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა 
შენახვა (გზები და ხიდები)“ ქვეპროგრამის ,,გზების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-
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შენახვა“ ასიგნება და 6,7 ათასი ლარით გადიდდა პროგრამა ,,კომუნალური 
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია“ ქვეპროგრამის 
,,მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული აქტივების რეაბილიტაცია“ ასიგნება; 

ქ) „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის 
ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების ეკონომიკური კლასიფიკაციის 
მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2014 წლის 4 
დეკემბრის N831 ბრძანებით ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით 
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის დამტკიცებულ ასიგნებებში 0,1 ათასი ლარით 
შემცირდა ,,ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის 
ხარჯების“ ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,საწვავ/საპოხი მასალების შეძენა“ 
ასიგნება და 0,1 ათასი ლარით გადიდდა ,,ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის 
ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯების“ ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის 
,,ტრანსპორტისა და ტექნიკის არაკლასიფიცირებული ხარჯები“ ასიგნება; 

ღ) „ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით შპს „ხობი 
დასუფთავება და განათებასთვის“ დამტკიცებული ასიგნებების ღონისძიებებს შორის 
გადანაწილების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2014 წლის 8 დეკემბრის N836 
ბრძანებით შპს „ხობი დასუფთავება და განათებასთვის“ ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის 
ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 0,6 ათასი ლარით შემცირდა 
,,საქონელი და მომსახურება“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,სხვა დანარჩენი 
საქონელი და მომსახურება“ ასიგნებებში შადრევნის მოვლა-შენახვის ხარჯები და 0,6 ათასი 
ლარი მიიმართა ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,სხვა 
დანარჩენი საქონელი და მომსახურება“ ასიგნებებში აუდიტორული მომსახურების 
ხარჯებზე. 

ყ) „ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით  ა(ა)იპ „ხობის 
მუნიციპალიტეტის პროფესიული სწავლების ცენტრისათვის“ დამტკიცებული ასიგნებების 
ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის 
მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2014 წლის 8 დეკემბრის N837 ბრძანებით ა(ა)იპ „ხობის 
მუნიციპალიტეტის პროფესიული სწავლების ცენტრისათვის“ ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 
წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 0,5 ათასი ლარით შემცირდა 
მუხლის ,,შრომის ანაზღაურება“ ასიგნება და 0,5 ათასი ლარით გადიდდა ,,საქონელი და 
მომსახურება“-ს ,,ოფისის ხარჯები“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,შენობა-
ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი“ ასიგნება; 

შ) „ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივ ბიუჯეტში ცვლილების შეტანის 
შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2014 წლის 22 აპრილის #138 ბრძანებაში 
ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2014 წლის 8 დეკემბრის 
N839 ბრძანებით მიღებულ იქნა ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურის, 
ურბანული განვითარებისა და არქიტექტურის სამსახურის წინადადება (მოხსენებითი 
ბარათი N10/3091 08.12.2014 წ.) ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივ ბიუჯეტში 
განხორციელდა შემდეგი ცვლილება 10,2 ათასი ლარით გადიდდა პრიორიტეტის 
„ინფრასტრუქტურის მშენებლობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლოატაცია“ პროგრამის 
,,სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა“ (03 05) ასიგნებებში მუხლის ,,ოფისის ხარჯები“ ასიგნება 
და 10,2 ათასი ლარით შემცირდა პრიორიტეტის „ინფრასტრუქტურის მშენებლობის, 
რეაბილიტაციისა და ექსპლოატაცია“ პროგრამის ,,სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა“ (03 05) 
ასიგნებებში მუხლის ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“ ასიგნება; 
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ჩ) „ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებული 
პრიორიტეტის „კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები“ (05 00)  
ასიგნებების პროგრამებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის 
გამგებლის 2014 წლის 11 დეკემბრის N846 ბრძანებით ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის 
ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ პრიორიტეტის „კულტურა, რელიგია 
ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები“(05 00)   ასიგნებებში 1,2 ათასი ლარით 
შემცირდეს პროგრამის ,,კულტურის განვითარების ხელშეწყობა“ ქვეპროგრამის „ძეგლთა 
დაცვის ხარჯები“ ასიგნება და 1,2 ათასი ლარით გადიდდა პროგრამის „ახალგაზრდული 
პროგრამების დაფინანსება“ ასიგნება; 

ც) „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის 
ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების ეკონომიკური კლასიფიკაციის 
მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2014 წლის 11 
დეკემბრის N847 ბრძანებით ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით 
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის დამტკიცებულ ასიგნებებში 1,0 ათასი ლარით 
შემცირდა ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,კადრების 
მომზადება–გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან 
დაკავშირებული ხარჯი“ ასიგნება და 1,0 ათასი ლარით გადიდდა ,,საქონელი და 
მომსახურება“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,მივლინებები“ ასიგნება; 

ძ) „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის 
ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების ეკონომიკური კლასიფიკაციის 
მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2014 წლის 11 
დეკემბრის N848 ბრძანებით ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით 
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის დამტკიცებულ ასიგნებებში 1,5 ათასი ლარით 
შემცირდა ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის 
,,სატრანსპორტო საშუალებები“ ასიგნება და 1,5 ათასი ლარით გადიდდა ,,საქონელი და 
მომსახურება“-ს ,,ოფისის ხარჯები“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,ოფისისათვის 
საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი“ ასიგნება; 

  წ) „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის 
ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების ეკონომიკური კლასიფიკაციის 
მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2014 წლის 18 
დეკემბრის N868 ბრძანებით ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით 
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის დამტკიცებულ ასიგნებებში 0,1 ათასი ლარით 
შემცირდა მუხლის ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის 
მუხლის ,,სატრანსპორტო საშუალებები“ ასიგნება და 0,1 ათასი ლარით გადიდდა ,,საქონელი 
და მომსახურებას“ ,,ოფისის ხარჯების“ ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,ოფისის 
ხარჯი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული“ ასიგნება; 

ჭ) „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის 
ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების ეკონომიკური კლასიფიკაციის 
მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2014 წლის 22 
დეკემბრის N871 ბრძანებით ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით 
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის დამტკიცებულ ასიგნებებში 0,5 ათასი ლარით 
შემცირდა „საქონელი და მომსახურების“ ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის „სხვა 
დანარჩენი საქონელი და მომსახურების“ ასიგნება და 0,45 ათასი ლარით გადიდდა 

 440 



 

„საქონელი და მომსახურების“ ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის „სხვა დანარჩენი 
საქონელი და მომსახურების“ ასიგნება.  

3. გამოთავისუფლებული ასიგნებები 126.3 ათასი ლარი მიიმართება შემდეგ ღონისძიებათა 
დასაფინანსებლად: 

ა) პრიორიტეტის ,,წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება“ 
(პროგრამული კოდი 01 00) ასიგნებებზე 94,6  ათასი ლარი, კერძოდ: 

ა.ა) 27,5 ათასი ლარი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს (პროგრამული კოდი 01 01) 
ასიგნებაზე, აქედან: 27,5 ათასი ლარი - ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,პრემია“ 
ასიგნება; 

ა.ბ) 67,1 ათასი ლარი მუნიციპალიტეტის გამგეობის (პროგრამული კოდი 01 02) 
ასიგნებაზე, აქედან: 67,1 ათასი ლარი - ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,პრემია“ 
ასიგნება; 

ბ) პრიორიტეტის ,,თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება“  
(პროგრამული კოდი 02 00) ასიგნებებზე 31,7 ათასი ლარი, კერძოდ: 

ბ.ა) 26.9 ათასი ლარი საგანგებო სიტუაციების მართვის (პროგრამული კოდი 02 01) 
ასიგნებაზე, აქედან: 26.9 ათასი ლარი - ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,პრემია“ 
ასიგნება; 

ბ.ბ) 4,8 ათასი ლარი ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობის 
(პროგრამული კოდი 02 03) ასიგნებაზე, აქედან: 4,8 ათასი ლარი - ეკონომიკური 
კლასიფიკაციის მუხლის ,,პრემია“ ასიგნება.  

მუხლი 2.  
დადგენილების თავი I, თავი, II, თავი III დანართები ჩამოყალიბდეს თანდართული სახით. 
მუხლი 3.  
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე და დადგენილების  მოქმედება 

გავრცელდეს 2014 წლის 30 დეკემბრიდან წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე. 
 

 
 
 
 

 
საკრებულოს თავმჯდომარე                                         ედიშერ ჯობავა 
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თავი I 
ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი 

 

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი 
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით: 
 
 

დასახელება 
2012 

წლის 
ფაქტი 

2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 
სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 
ფონდებიდან 
გამოყოფილი 
ტრანსფერები 

საკუთა
რი 

შემოსავ
ლები 

სახელმწიფო 
ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 
გამოყოფილი 
ტრანსფერები 

საკუთა
რი 

შემოსა
ვლები 

შემოსავლები 8,820.7 8,188.5 2,131.6 6,056.9 8,535.7 2,888.2 5,647.5 
გადასახადები 5,782.0 5,327.8 0.0 5,327.8 5,000.0 0.0 5,000.0 
გრანტები 2,472.8 2,336.6 2,131.6 205.0 3,108.2 2,888.2 220.0 
სხვა შემოსავლები 565.9 524.1 0.0 524.1 427.5 0.0 427.5 

                
ხარჯები 5,666.6 6,811.5 443.7 6,367.8 6,596.8 790.2 5,806.6 
შრომის ანაზღაურება 1,674.0 1,964.0 0.0 1,964.0 1,832.7 0.0 1,832.7 
საქონელი და მომსახურება 807.1 1,510.2 443.7 1,066.5 1,751.3 787.4 963.9 
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
პროცენტი 185.7 108.1 0.0 108.1 97.0 0.0 97.0 
სუბსიდიები 2,711.6 2,995.0 0.0 2,995.0 2,709.5 0.0 2,709.5 
გრანტები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
სოციალური უზრუნველყოფა 288.2 234.2 0.0 234.2 203.5 0.0 203.5 
სხვა ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 2.8 0.0 

                
საოპერაციო სალდო 3,154.1 1,377.0 1,687.9 -310.9 1,938.9 2,098.0 -159.1 

                
არაფინანსური აქტივების ცვლილება 2,368.9 2,364.4 1,764.3 600.1 1,781.7 1,876.4 -94.7 
ზრდა  3,499.7 2,667.4 1,764.3 903.1 1,942.4 1,876.4 66.0 
კლება 1,130.8 303.0 0.0 303.0 160.7 0.0 160.7 

                
მთლიანი სალდო 785.2 -987.4 -76.5 -911.0 157.2 221.6 -64.4 

                
ფინანსური აქტივების ცვლილება 579.4 -1,088.9 -76.4 -1,012.4 42.7 221.6 -178.9 
ზრდა 837.3 0.0 0.0 0.0 221.6 221.6 0.0 
ვალუტა და დეპოზიტები 837.3 0.0     221.6 221.6   
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
სესხები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
კლება 257.9 1,088.9 76.4 1,012.4 178.9 0.0 178.9 
ვალუტა და დეპოზიტები 257.9 1,088.9 76.4 1,012.4 178.9   178.9 
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
სესხები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

                
ვალდებულებების ცვლილება -205.8 -101.4 0.0 -101.4 -114.5 0.0 -114.5 
ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
საგარეო 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
საშინაო 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
კლება 205.8 101.4 0.0 101.4 114.5 0.0 114.5 
საგარეო 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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საშინაო 205.8 101.4 0.0 101.4 114.5 0.0 114.5 
                

ბალანსი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 
მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის 

ცვლილება 
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის 

ცვლილება თანდართული რედაქციით: 
 

დასახელება 
2012 

წლის 
ფაქტი 

2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 
სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 
ფონდებიდან 
გამოყოფილი 
ტრანსფერები 

საკუთარი 
შემოსავლე

ბი 

სახელმწიფო 
ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 
გამოყოფილი 
ტრანსფერები 

საკუთარი 
შემოსავლე

ბი 

შემოსულობები 9951.5 8491.5 2131.6 6359.9 
8696.

4 
2888.2 5808.2 

შემოსავლები 8820.7 8188.5 2131.6 6056.9 
8535.

7 
2888.2 5647.5 

არაფინანსური აქტივების კლება 1130.8 303.0 0.0 303.0 160.7 0.0 160.7 
ფინანსური აქტივების კლება 
(ნაშთის გაკლებით) 

0.0 0.0     0.0 0.0 0.0 

                

გადასახდელები 9372.1 9580.3 2208.0 7372.3 
8653.

7 
2666.6 5987.1 

 ხარჯები 5666.6 6811.5 443.7 6367.8 
6596.

8 
790.2 5806.6 

არაფინანსური აქტივების ზრდა 3499.7 2667.4 1764.3 903.1 
1942.

4 
1876.4 66.0 

ვალდებულებების კლება 205.8 101.4 0.0 101.4 114.5 0.0 114.5 

ნაშთის ცვლილება 579.400 -
1088.800 -76.400 -1012.400 42.70

0 221.600 -178.900 

 
 

მუხლი 3. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 8535.7 ათასი ლარის 

ოდენობით, თანდართული რედაქციით: 
 
 

დასახელება 
2012 

წლის 
ფაქტი 

2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 
სახელმ
წიფო 

ბიუჯეტ
ის 

ფონდებ
იდან 

გამოყო
ფილი 

ტრანსფ
ერები 

საკუთა
რი 

შემოსავ
ლები 

სახელმ
წიფო 

ბიუჯეტ
ის 

ფონდებ
იდან 

გამოყო
ფილი 

ტრანსფ
ერები 

საკუთა
რი 

შემოსავ
ლები 

შემოსავლები 8,820.7 8,188.5 2,131.6 6,056.9 8,535.7 2,888.2 5,647.5 
გადასახადები 5,782.0 5,327.8 0.0 5,327.8 5,000.0 0.0 5,000.0 
გრანტები 2,472.8 2,336.6 2,131.6 205.0 3,108.2 2,888.2 220.0 
სხვა შემოსავლები 565.9 524.1 0.0 524.1 427.5 0.0 427.5 
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მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 5000.0 ათასი ლარის 

ოდენობით, თანდართული რედაქციით: 
 

დასახელება კოდი 
2012 

წლის 
ფაქტი 

2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 
სახელმწ

იფო 
ბიუჯეტ

ის 
ფონდები

დან 
გამოყოფ

ილი 
ტრანსფე

რები 

საკუთარი 
შემოსავლ

ები 

სახელმწ
იფო 

ბიუჯეტ
ის 

ფონდები
დან 

გამოყოფ
ილი 

ტრანსფე
რები 

საკუთარი 
შემოსავლ

ები 

გადასახადები 11 5,782.0 5,327.8 0.0 5,327.8 5,000.0 0.0 5,000.0 
საშემოსავლო გადასახადი 

        
ქონების გადასახადი 113 5,782.0 5,327.8 0.0 5,327.8 5,000.0 0.0 5,000.0 
საქართველოს საწარმოთა 
ქონებაზე (გარდა მიწისა)         

113111 4,387.8 3,295.0 
 

3,295.0 3,198.0 
 

3,198.0 

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე 
(გარდა მიწისა) 

113113 6.0 5.0 0.0 5.0 2.0 0.0 2.0 

ეკონომიკური 
საქმიანობისთვის 
გამოყენებულ ქონებაზე 

1131131 2.1 5.0 
 

5.0 2.0 
 

2.0 

არაეკონომიკური 
საქმიანობისთვის 
გამოყენებულ უძრავ 
ქონებაზე 

1131132 3.9 0.0 
  

0.0 
  

სასოფლო-სამეურნეო 
დანიშნულების მიწაზე                                

113114 202.4 250.0 0.0 250.0 220.0 0.0 220.0 

ფიზიკურ პირებიდან 1131141 106.3 90.0 
 

90.0 100.0 
 

100.0 
იურიდიულ პირებიდან 1131142 96.1 160.0 

 
160.0 120.0 

 
120.0 

არასასოფლო-სამეურნეო 
დანიშნულების მიწაზე                                            

113115 1,185.8 1,777.8 0.0 1,777.8 1,580.0 0.0 1,580.0 

ფიზიკურ პირებიდან 1131151 43.8 5.0 
 

5.0 10.0 
 

10.0 
იურიდიულ პირებიდან 1131152 1,142.0 1,772.8 

 
1,772.8 1,570.0 

 
1,570.0 

სხვა გადასახადები 
ქონებაზე 

1136 
 

0.0 
  

0.0 
  

სხვა გადასახადები 116 
 

0.0 
  

0.0 
   

 
 
 
მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 2888.2 ათასი ლარით, 

თანდართული რედაქციით: 
 

დასახელება კოდი 
2012 

წლის 
ფაქტი 

2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა 

სულ 
მათ შორის 

სულ 
მათ შორის 

სახელმწ საკუთარი სახელმწ საკუთარი 
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იფო 
ბიუჯეტ

ის 
ფონდები

დან 
გამოყოფ

ილი 
ტრანსფე

რები 

შემოსავლე
ბი 

იფო 
ბიუჯეტ

ის 
ფონდები

დან 
გამოყოფ

ილი 
ტრანსფე

რები 

შემოსავლებ
ი 

გრანტები 13 2,472.8 2,336.6 2,131.6 205.0 3,108.2 2,888.2 220.0 
საერთაშორისო 
ორგანიზაციებიდან და 
სხვა ქვეყნის 
მთავრობიდან მიღებული 
გრანტები 

131 0.0 0.0     0.0     

აჭარის ავტონომიური 
რესპუბლიკის 
ბიუჯეტიდან 
გამოყოფილი ტრანსფერი 

133 0.0 0.0     0.0     

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 
გამოყოფილი ტრანსფერი 

133 2,472.8 2,336.6 2,131.6 205.0 3,108.2 2,888.2 220.0 

ბიუჯეტით 
გათვალისწინებული 
ტრანსფერები 

1311 
199.4 205.0 0.0 205.0 220.0 0.0 220.0 

გათანაბრებითი 
ტრანსფერი 

  
0.0 0.0     0.0     

მიზნობრივი ტრანსფერი 
დელეგირებული 
უფლებამოსილების 
განსახორციელებლად 

  

199.4 205.0   205.0 220.0   220.0 
ფონდებიდან 
გამოყოფილი 
ტრანსფერები 

1312 
2,273.4 2,131.6 2,131.6 0.0 2,888.2 2,888.2 0.0 

სულ რეგიონებში 
განსახორციელებელი 
პროექტების ფონდი  

  
982.3 1,248.8 1,248.8   2,043.6 2,043.6   

სოფლის მხარდაჭერის 
პროგრამა 

  
875.1 882.8 882.8   844.6 844.6   

პრეზიდენტის სარეზერვო 
ფონდი 

  
400.0 0.0     0.0       

 
მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 427.5 ათასი ლარით, 

თანდართული რედაქციით: 
 

დასახელება კოდი 
2012 

წლის 
ფაქტი 

2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 

სახელმწიფო 
ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 
გამოყოფილი 
ტრანსფერები 

საკუთა
რი 

შემოსა
ვლები 

სახელმწ
იფო 

ბიუჯეტ
ის 

ფონდები
დან 

გამოყოფ
ილი 

ტრანსფე

საკუთარი 
შემოსავლები 
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რები 
სხვა შემოსავლები 14 565.9 524.1 0.0 524.1 427.5 0.0 427.5 

შემოსავლები საკუთრებიდან 141 112.3 124.0 0.0 124.0 132.0 0.0 132.0 
პროცენტები 1411 0.0 0.0     19.2   19.2 
დივიდენდები 1412 0.0 0.0     0.0     
რენტა 1415 112.3 124.0 0.0 124.0 112.8 0.0 112.8 
მოსაკრებელი ბუნებრივი 
რესურსებით 
სარგებლობისათვის                      

14151 112.3 90.5   90.5 112.8   112.8 

შემოსავალი მიწის 
იჯარიდან და მართვაში 
(უზურფრუქტი, ქირავნობა 
და სხვა) გადაცემიდან 

14154 0.0 33.5   33.5 0.0     

სხვა არაკლასიფიცირებული 
რენტა 

14159 0.0 0.0     0.0     

საქონლისა და 
მომსახურების რეალიზაცია 

142 210.2 210.1 0.0 210.1 85.5 0.0 85.5 

ადმინისტრაციული 
მოსაკრებლები და 
გადასახდელები 

1422 
70.7 26.8 0.0 26.8 43.9 0.0 43.9 

საერთო-სახელმწიფოებრივი 
სალიცენზიო მოსაკრებელი 

14222 0.0 0.0     0.0     

სანებართვო მოსაკრებელი 14223 17.5 5.0   5.0 6.1   6.1 

სახელმწიფო ბაჟი 14227 0.0 0.0     0.0     
საჯარო ინფორმაციის ასლის 
გადაღების მოსაკრებელი   

14229 0.0 0.0     0.0     

სამხედრო სავალდებულო 
სამსახურის გადავადების 
მოსაკრებელი 

142212 0.4 0.0     0.0     

სათამაშო ბიზნესის 
მოსაკრებელი 

142213 0.0 0.0     0.0     

კულტურული 
მემკვიდრეობის 
სარეაბილიტაციო არიალის 
ინფრასტრუქტურის 
ადგილობრივი მოსაკრებელი 

142215 0.0 0.0     0.0     

ადგილობრივი მოსაკრებელი 
სპეციალური (ზონალური) 
შეთანხმების გაცემისათვის  

142216 0.0 0.0     0.0     

ადგილობრივი მოსაკრებელი 
დასახლებული 
ტერიტორიის 
დასუფთავებისათვის  

142214 52.8 21.8   21.8 37.8   37.8 

სხვა არაკლასიფიცირებული 
მოსაკრებელი  

142299 0.0 0.0     0.0     

არასაბაზრო წესით 
გაყიდული საქონელი და 
მომსახურება 

1423 
139.5 183.3 0.0 183.3 41.6 0.0 41.6 

შემოსავლები საქონლის 
რეალიზაციიდან 

14231 0.0 0.0     0.0     

შემოსავლები მომსახურების 
გაწევიდან 

14232 139.5 183.3   183.3 41.6   41.6 

ჯარიმები, სანქციები და 
საურავები  

143 213.3 190.0   190.0 210.0   210.0 

ნებაყოფლობითი 144 30.0 0.0     0.0     
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ტრანსფერები, გრანტების 
გარეშე 
შერეული და სხვა 
არაკლასიფიცირებული 
შემოსავლები 

145 0.1 0.0     0.0     

 

 
მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 6596.8 ათასი ლარით, 

თანდართული რედაქციით: 
 

დასახელება 

2012 
წლის 

ფაქტიუ
რი 

2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 

სახელმწ
იფო 

ბიუჯეტ
ის 

ფონდები
დან 

გამოყოფ
ილი 

ტრანსფე
რები 

საკუთარი 
შემოსავლ

ები 

სახელმწ
იფო 

ბიუჯეტ
ის 

ფონდები
დან 

გამოყოფ
ილი 

ტრანსფე
რები 

საკუთარი 
შემოსავლ

ები 

ხარჯები 5,666.6 6,811.5 443.7 6,367.8 6,596.8 790.2 5,806.6 

შრომის ანაზღაურება 1,674.0 1,964.0 0.0 1,964.0 1,832.7 0.0 1,832.7 

საქონელი და მომსახურება 807.1 1,510.2 443.7 1,066.5 1,751.3 787.4 963.9 

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

პროცენტი 185.7 108.1 0.0 108.1 97.0 0.0 97.0 

სუბსიდიები 2,711.6 2,995.0 0.0 2,995.0 2,709.5 0.0 2,709.5 

გრანტები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

სოციალური უზრუნველყოფა 288.2 234.2 0.0 234.2 203.5 0.0 203.5 

სხვა ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 2.8 0.0 

არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,499.7 2,667.4 1,764.3 903.1 1,942.4 1,876.4 66.0 

ძირითადი აქტივები  3,499.7 2,667.4 1,764.3 903.1 1,942.4 1,876.4 66.0 

მატერიალური მარაგები  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

ფასეულობები  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

არაწარმოებული აქტივები   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

საშინაო  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

საგარეო  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

მონეტარული ოქრო და ნასესხობის 
სპეციალური უფლება  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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ვალდებულებების კლება  205.8 101.4 0.0 101.4 114.5 0.0 114.5 

საშინაო  205.8 101.4 0.0 101.4 114.5 0.0 114.5 

საგარეო  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება, მათ 

შორის: 
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 1942.4 

ათასი ლარით, თანდართული რედაქციით: 
 

დასახელება 2012 წლის 
ფაქტი 

2013 წლის 
გეგმა 

2014 წლის 
გეგმა 

არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,499.7 2,667.4 1942.4 
 

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 160.7 
ათასი ლარით, თანდართული რედაქციით: 

 

დასახელება 2012 წლის 
ფაქტი 

2013 წლის 
გეგმა 

2014 წლის 
გეგმა 

არაფინანსური აქტივების კლება 1,130.8 303.0 160.7 

ძირითადი აქტივები 48.0 0.0 10.7 

არაწარმოებული აქტივები 1,082.8 303.0 150.0 

მიწა 1,082.8 303.0 150.0 
 

 

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის 
ფუნქციონალური კლასიფიკაცია 

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების 
ზრდის ფუნქციონალურ ჭრილში თანდართული ფორმით: 
 

ფ
უ

ნქ
ცი

ო
ნა

ლ
უ

რ
ი 

კო
დ

ი 

დასახელება 
2012 

წლის 
ფაქტი 

2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 
სახელმ
წიფო 

ბიუჯეტ
ის 

ფონდებ
იდან 

გამოყო
ფილი 

ტრანსფ
ერები 

საკუთა
რი 

შემოსავ
ლები 

სახელმ
წიფო 

ბიუჯეტ
ის 

ფონდებ
იდან 

გამოყო
ფილი 

ტრანსფ
ერები 

საკუთა
რი 

შემოსავ
ლები 

701 
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო 
მომსახურება 

2,207.3     2,664.0     0.0     2,664.0     2,742.5     475.6     2,266.9     

7011 

აღმასრულებელი და 
წარმომადგენლობითი ორგანოების 
საქმიანობის უზრუნველყოფა, 
ფინანსური და ფისკალური 
საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 

2,010.1     2,555.9     0.0     2,555.9     2,169.9     0.0     2,169.9     
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70111 
აღმასრულებელი და 
წარმომადგენლობითი ორგანოების 
საქმიანობის უზრუნველყოფა 

1,940.3     2,464.9     0.0     2,464.9     2,078.9     0.0     2,078.9     

70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 69.8     91.0     0.0     91.0     91.0     0.0     91.0     
7016 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები  185.7     108.1     0.0     108.1     572.6     475.6     97.0     
702 თავდაცვა 96.3     113.1     0.0     113.1     108.1     0.0     108.1     

703 
საზოგადოებრივი წესრიგი და 
უსაფრთხოება 

512.2     692.8     250.0     442.8     422.5     0.0     422.5     

7031 
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო 
დაცვა 

138.3     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     

7032 ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა 373.9     692.8     250.0     442.8     422.5     0.0     422.5     
704 ეკონომიკური საქმიანობა 2,382.8     1,352.1     1,287.3     64.8     1,756.8     1,719.1     37.7     

7042 
სოფლის მეურნეობა, სატყეო 
მეურნეობა, მეთევზეობა და 
მონადირეობა 

1,069.4     931.8     897.0     34.8     852.2     847.4     4.8     

70421 სოფლის მეურნეობა 1,069.4     931.8     897.0     34.8     852.2     847.4     4.8     
70443 მშენებლობა 0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     

7045 ტრანსპორტი 1,313.4     420.3     390.3     30.0     904.6     871.7     32.9     

70451 
საავტომობილო ტრანსპორტი და 
გზები 

1,313.4     420.3     390.3     30.0     904.6     871.7     32.9     

705 გარემოს დაცვა 812.0     887.5     135.8     751.7     511.1     0.0     511.1     
7052 ჩამდინარე წყლების მართვა 223.7     165.4     35.8     129.6     0.0     0.0     0.0     

7053 
გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ 
ბრძოლა 

588.3     722.1     100.0     622.1     511.1     0.0     511.1     

706 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 645.0     1,066.9     531.1     535.8     511.6     471.9     39.7     
7063 წყალმომარაგება 147.1     24.5     19.5     5.0     10.0     0.0     10.0     

7066 
სხვა არაკლასიფიცირებული 
საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ 
მეურნეობაში 

497.9     1,042.4     511.6     530.8     501.6     471.9     29.7     

707 ჯანმრთელობის დაცვა 125.9     110.5     0.0     110.5     123.5     0.0     123.5     
7072 ამბულატორიული მომსახურება 46.8     19.0     0.0     19.0     14.6     0.0     14.6     

70724 
საშუალო სამედიცინო პერსონალის 
მომსახურება 

46.8     19.0     0.0     19.0     14.6     0.0     14.6     

7074 
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის 
მომსახურება 

79.1     91.5     0.0     91.5     108.9     0.0     108.9     

708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 962.0     1,026.4     0.0     1,026.4     867.5     0.0     867.5     

7081 
მომსახურება დასვენებისა და 
სპორტის სფეროში 

442.3     470.8     0.0     470.8     428.5     0.0     428.5     

7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 462.1     492.8     0.0     492.8     382.0     0.0     382.0     

7083 
ტელერადიომაუწყებლობა და 
საგამომცემლო საქმიანობა 

43.8     47.4     0.0     47.4     35.8     0.0     35.8     

7084 
რელიგიური და სხვა სახის 
საზოგადოებრივი საქმიანობა 

13.8     15.4     0.0     15.4     21.2     0.0     21.2     

709 განათლება 1,051.1     1,241.0     3.8     1,237.2     1,210.9     0.0     1,210.9     
7091 სკოლამდელი აღზრდა 644.0     836.7     3.8     832.9     863.3     0.0     863.3     
7092 ზოგადი განათლება 49.3     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     

70923 საშუალო ზოგადი განათლება 49.3     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     
7093 პროფესიული განათლება 84.3     94.7     0.0     94.7     80.7     0.0     80.7     

7098 
სხვა არაკლასიფიცირებული 
საქმიანობა განათლების სფეროში 

273.5     309.6     0.0     309.6     266.9     0.0     266.9     

710 სოციალური დაცვა 371.7     324.6     0.0     324.6     284.7     0.0     284.7     

7101 
ავადმყოფთა და შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირთა 
სოციალური დაცვა 

129.0     70.0     0.0     70.0     55.6     0.0     55.6     

71011 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 129.0     70.0     0.0     70.0     55.6     0.0     55.6     

7104 
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური 
დაცვა 

131.2     100.0     0.0     100.0     113.8     0.0     113.8     
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7107 
სოციალური გაუცხოების საკითხები, 
რომლებიც არ ექვემდებარება 
კლასიფიკაციას 

86.1     91.6     0.0     91.6     83.6     0.0     83.6     

7109 
სხვა არაკლასიფიცირებული 
საქმიანობა სოციალური დაცვის 
სფეროში 

25.4     63.0     0.0     63.0     31.7     0.0     31.7     

  სულ 9,166.3     9,478.9     2,208.0     7,270.9     8,539.2     2,666.6     5,872.6     
 

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 157.2 ათასი ლარით. 
 

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 221.6 -ით. 
2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 178.9 -ით. 
 

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ზრდა 0-ით. 
2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება -114.5 ათასი 
ლარით. 
 

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი 
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების 

მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 90.0 ათასი ლარის 
ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის 
გადაწყვეტილებების შესაბამისად. 

 

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 
დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 

გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 220.0 ათასი ლარი მიიმართოს: 
ა) ,,საზოგადოებრივი ჯამრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზრვრული 

უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 108.9 ათასი ლარი; 
ბ) ,,სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და ,,სამხედრო 

სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული 
უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 108,1 ათასი ლარი; 

გ) ,,სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის 
უკვდავყოფის შესახებ“ და ,,საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით 
გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული 
უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 3,0 ათასი ლარი; 

 

მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა 
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების 

განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და 
საქრთველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. 
 

თავი II 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები 
 

მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები 
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00) 
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საგანგებო სიტუაციების (ხანძარი, წყალდიდობა, მეწყერი, ავტოსატრანსპორტო 
შემთხვევები და სხვა ბუნებრივი და ტექნოლოგიური ხასიათის სტიქიური უბედურებები) 
სალიკვიდაციოდ პრევენციის მიზნით აუცილებელია სახანძრო დაცვისა და სამაშველო 
სამსახურის პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. 
ხანძრის ჩაქრობისა და სამაშველო ღონისძიებების მაღალპროფესიული 
უზრუველყოფისათვის პირადი შემადგელობის ტექნიკური და პროფესიული მომზადების 
სრულყოფა. თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით 
მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის, წვევამდელთა 
სამედიცინო შემოწმებისა და ტრანსპორტირების ღონისძიებები. 

ა) საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01) 
პროგრამის მიზანია საგანგებო სიტუაციების სამსახურის ქმედითუნარიანობის ამაღლება, 

სამაშველო–საავარიო ტექნიკით უზრუნველყოფა, ხანძრების დროს მატერიალურ 
ფასეულობათა გადარჩენის პროცენტული მაჩვენებლების ზრდა, ხანძრის გამომწვევი 
მიზეზების შესწავლა და ხანძარსაწინააღმდეგო ღონისძიებების გატარება, პირადი 
შემადგენლობის კანონით გათვალისწინებული სოციალური და სამართლებრივი უფლების 
დაცვა. 

ბ) ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03) 
პროგრამით ხორციელდება მოქალაქეთა სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანა, წვევამდელთა 

ჯამრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე 
ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. 

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული 
კოდი 03 00) 

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს 
მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება 
ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში 
გაგრძელდება ქალაქში მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების, 
ასფალტის საფარიანი გზების მოვლა–შენახვა, ტროტუარების რეაბილიტაცია, ქალაქის 
სკვერებისა და პარკების,  ქუჩებისა და მოედნების დასუფთავების ღონისძიებები, გარე 
განათების მოვლა-შენახვა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და 
რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული 
ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან 
დაკავშირებული ხარჯები. 

ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა 
(პროგრამული კოდი 03 01) 

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: 
ა.ა) გზების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01 01) 
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების 

რეაბილიტაცია, ასფალტის საფარიანი გზების მოვლა–შენახვა. 
ბ) კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 

(პროგრამული კოდი 03 02) 
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: 
ბ.ა) მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და განათება (პროგრამული კოდი 03 02 01) 
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქ. ხობშის ტერიტორიის ყოველდღიური 

დაგვა–დასუფთავება და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა, ნაგავსაყრელი პოლიგონის 
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გამართული ფუნქციონირება, განხორციელდება გარე განათების არსებული ქსელის 
ექსპლოატაცია და ახალი ქსელების მოწყობა. 

ბ.ბ) წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02) 
ქვეპროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება წყლის სისტემების ექსპლოატაცია, სოფ. 

ყულევში სასმელი წყლის შეზიდვა. 
ბ.გ) მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული აქტივების რეაბილიტაცია (პროგრამული 

კოდი 03 02 03) 
აღნიშნული პროგრამის მიხედვით განხორციელდება ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული 

მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა, სახურავების 
რეაბილიტაცია, ქალაქის ცენტრის კეთილმოწყობა. 

ბ.დ) საკანალიზაციო სისტემების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 
(პროგრამული კოდი 03 02 04) 

რეაბილიტაცია ჩაუტარდება და მოეწყობა სანიაღვრე არხები. 
გ) მოსახლეობის, მათ შორის მეციტრუსეობის დარგში დასაქმებულის, სოციალური 

მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 03 03) 
პროგრამის ფარგლებში იწარმოებს მოსახლეობის მიერ ჩაბარებულ ყოველ კილოგრამ 

სტანდარტულ ციტრუსზე დამატებით 0,15 ლარის გადახდა, ამავე პროგრამით მოხდება 
ბუნებიდან სათანადო ნებართვით მტაცებელი ცხოველების ამოღება. 

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00) 
ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის განათლების ცენტრი"-ს მეშვეობით მუნიციპალიტეტი 

ახორციელებს სკოლისგარეშე მუშაობის ორგანიზებას მომავალ თაობასთან, ა(ა)იპ ,,ხობის 
მუნიციპალიტეტის პროფესიული სწავლების ცენტრი"–ს მეშვეობით ხორციელდება ახალგაზრდობის 
პროფორიენტაციის პროგრამა. დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი არის 
სკოლამდელი განათლება, რაც თვითმმართველი ერთეულის უფლებამოსილებას განეკუთვნება და 
შესაბამისად ერთ–ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს.  

ა) სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01) 
მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი 

სააღმზრდელო გაერთიანება“, რომელიც აერთიანებს 30 საბავშვო ბაღს, სადაც განათლებას 
იღებს 1092-მდე ბავშვი. ხორციელდება ღონისძიებები საბავშვო ბაღების 
ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსებაზე, მათ რეაბილიტაციაზე და 
მატერიალურ–ტექნიკური ბაზის განახლებაზე. 

ბ) მოსწავლე–ახალგაზრდობის კლასგარეშე და სკოლის გარეშე მუშაობის ხელშეწყობის 
პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 03) 

ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის განათლების ცენტრი"-ს მეშვეობით მუნიციპალიტეტი 
ახორციელებს სკოლისგარეშე მუშაობის ორგანიზებას მომავალ თაობასთან, ხორციელდება 
სასწავლო–აღმზრდელობითი პროცესების და მასობრივი მუშაობის საინფორმაციო 
მეთოდური უზრუნველყოფა, სხვადასხვა სახის სასწავლო, შემეცნებითი, სახელოვნებო 
კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა, ტურების, ფესტივალების მოწყობა და ნიჭიერ 
მოზარდთა გამოვლენა. ინტელექტუალური, სახელოვნებო, სასპორტო და სხვა 
მიმართულებებით ჩამოყალიბებული სექციებისა და ჯგუფების მუშაობის უზრუნველყოფა.  

გ) პროფესიული სწავლება (პროგრამული კოდი 04 04) 
ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის პროფესიული სწავლების ცენტრი"–ს მეშვეობით 

ხორციელდება ახალგაზრდობის პროფორიენტაციის პროგრამა. 
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4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული 
კოდი 05 00) 

მუნიციპალიტეტი ამ პროგრამის მეშვეობით ახდენს სხვადასხვა კულტურული 
ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, ახორციელებს კულტურულ, სპორტულ და სხვა 
ღონისძიებებს, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობ და სანახაობრივ 
ღონისძიებებს. ხელს უწყობს საზოგადოებაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას, 
წარმატებული სპოტსმენების წახალისებას, ნიჭიერ ბავშვებს და ახალგაზრდებს მათი 
სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენაში. პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია 
სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებების დაფინანსება. იზრდება ჩატარებილი კულტურული 
ღონისძიებების რაოდენობა და ახალგაზრდობის ჩართულობა კულტურულ ღონისძიებებში. 
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ისტორიული ძეგლების მონიტორინგი, საჭირო 
შემთხვევაში არქეოლოგიური კუთხით სადაზვერვო სამუშაოების წარმოებისათვის.  

ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01) 
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: 
ა.ა) სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 01) 
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის მასშტაბით სპორტის 

სხვადასხვა სახეობებში ტურნირების ჩატარება, სპორტში ახალგაზრდების ჩართულობის 
გაზრდა, სპორტის სახეობების პოპულარიზაცია და განვითარების ხელშეწყობა. 

ა.ბ) ხობის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი ,,კოლხეთის" ხელშეწყობის 
ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 01 02) 

ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი ,,კოლხეთი“–ს სუბსიდირება, 
უზრუნველყოფს სპორტის უმნიშვნელოვანესი სახეობის ფეხბურთის პოპულარიზაციას და 
გუნდის მომზადებას საქართველოს ჩემპიონატში მონაწილეობისათვის. 

ა.გ) სტადიონების მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვის ხარჯები (პროგრამული 
კოდი 05 01 03) 

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ქალაქსა და სოფლებში არსებული მარტივი 
ტიპის მოედნების ექპლოატაცია და რეაბილიტაცია. 

ა.დ) ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 04) 
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფეხბურთის განვითარების ხელსეწყობის მიზნით 

ფუნქციონირებს ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა“, სადაც 11 ასაკობრივ 
ჯგუფებში გაერთიანებულია 216 ბავშვი, სკოლის გუნდები მონაწილეობას იღებენ 
სამეგრელოს, იმერეთისა და გურიის რეგიონების ტურნირებში. 

ბ)  კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02) 
მუნიციპალიტეტის კულტურულინ ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში 

ხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე 
განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო 
დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.  

ბ.ა) კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 01) 
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის კულტურის 

ცენტრი“, რომელიც აერთიანებს 13 ბიბლიოთეკას, 3 მუზეუმს, 7 სასოფლო კლუბსა და 3 
კულტურის სახლს. ცენტრი ხელს უწყობს ქართული ფოლკლორის განვითარებას, ატარებს 
სხვადასხვა კულტურულ ღონისძიებებს და უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის 
შემოქმედებითი კოლექტივების მონაწილეობას სხვადასხვა ღონისძიებებში და ხალხური 
შემოქმედების ნაწარმოებების გამოფენას. 
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ბ.ბ) ძეგლთა დაცვის ხარჯები (პროგრამული კოდი 05 02 02) 
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ისტორიული ძეგლების მონიტორინგი, საჭირო 

შემთხვევაში არქეოლოგიური კუთხით სადაზვერვო სამუშაოების წარმოებისათვის, წარმოებს 
გამოფენების ორგანიზება. 

ბ.გ) კულტურული მემკვიდრეობის ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 
02 03) 

ქვეპროგრამის ფარგლებში ტარდება ხობის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-
ახალგაზრდობის მონაწილეობით ადგილობრივი ფოლკლორის, ხალხური ტრადიციების 
გამოვლენისა და პოპულარიზაციის მიზნით კონკურსები, გათვალისწინებულია მოეწყოს 
მეგრული ფოლკლორისა  და რეწვის საღამო. 

ბ.დ) ტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა (პროგრამული კოდი 05 02 
04) 

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი სუბსიდირებას უწევს შპს „ხობის მოამბე“–ს, 
რითაც ხელი ეწყობა მოსახლეობისათვის ინფორმაციის მიწოდებას მუნიციპალიტეტსა და 
ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებზე. 

გ) ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03) 
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სხვადასხვა ღონისძიებები, მხარეთმცოდნეობის 

კუთხით ლაშქრობების მოწყობა, ახალგაზრდული დღეების გამართვა, ექსკურსიების 
მოწყობა, ახალგაზრდობისათვის სხვადასხვა თემატურ საკითხებზე შეხვედრების მოწყობა, 
რაც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდობის ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ 
საქმიანობასა და მის განვითარებაში. 

დ) რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 04) 
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ხობის ხარების დედათა მონასტრის ფინასური 

მხარდაჭერა. 
5. მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული 

კოდი 06 00) 
მოსახლეობის ჯამრთელობის დაცვის ხელსეწყობა და მათი სოციალური დაცვა 

მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი 
არსებული რესურსების ფარგლებში ახორციელებს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის 
სხვადსხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას, ერთიანი სახერლმწიფო 
პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯამრთელობის დაცვის მიზნით 
ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება. 

ა) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01) 
პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის 

ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული 
ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ: 

გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლის ღონისძიებები (პირველადი 
ეპიდკვლევის განხორციელება; ეპიდსაწიინაღმდეგო ღონისძიებების დაგეგმვა; დაავადებების 
პირველადი ღონისძიებები; ლაბორატორიული სინჯის აღება.) 

იმუნიპროფილაქტიკის დაგეგმვა, განხორციელება, საინფორმაციო სისტემის უზრუნველყოფა 
(იმუნოპროფილაქტიკის მონაცემთა რუტინული დამუშავება, ანალიზი, შეფასება, დაზუსტება და 
ანგარიშგებადადგენილი წესის მიხედვით. ვაქცინაცინათა, სხვა ასაცრელი მასალის და ცივი ჯაჭვის 
ინვენტარის საჭიტოების განსაზღვრა მუნიციპალიტეტისათვის დადგენილი წესის მიხედვით. 

იმუნოპროფილაქტიკის ლოჯისტიკის უზრუნველყოფა  (ვაქცინათა, სხვა ასაცრელი მასალის 1 
თვის მარაგის შექმნა მუნიციპალიტეტში; (ვაქცინათა, სხვა ასაცრელი მასალის მიღება, რეგისტრაცია, 
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გაცემა მუნიციპალიტეტის პჯდ დაწესებულებებისათვის დადგენილი წესის მიხედვით; ,,ცივი 
ჯაჭვის" ფუნქციონირების უზრუნველყოფა;) 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამტანების ფაუნის გავრცელების შესწავლა/დადგენა 
(წყალსატევების პასპორტიზაცია დადგენილი წესის მიხედვით და გადამტანების არსებობის დაგენა 
სეზონის განმავლობაში.) 

პრევენციული და კონტროლის ღონისძიებები (წყალსატევებში გამბუზიის გავრცელება 
ყოველწლიურად და ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებების გატარება, მათ შორის გადამტანების 
წინააღმდეგ ბრძოლა.) 

პარაზიტული დაავადებების პირველადი ეპიდკვლევა (მალარიის სკრინინგული კვლევა კერებში 
და კერის გარშემო; სხვა პარაზიტული და ჰელმინთური დაავადებების სკრინინგული კვლევა.) 

დაავადებების დიაგნოსტიკა, პროფილაქტიკური მკურნალობა (მალარიის დიაგნოსტიკა, 
პროფილაქტიკური მკურნალობა; სხვა პარაზიტული დაავადებების დიგნოსტიკა, რეკომენდაციების 
მიწოდება). 

სანიტარული ღონისძიებები (საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო საგანმანათლებლო-
საარმზრდელო დაწესებულებებსი სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, 
პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 
საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარული ნორმების დაცვის 
ზედამხედველობა. 

ბ) მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 03) 
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის 

სხვადასხვა ფენებისათვის სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას, კანონმდებლობით 
გათვალისწინებული სარიატულო მომსახურების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და 
სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის 
გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სტიქიით დაზარალებულთა 
დახმარებასა და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს. 

ბ.ა) ავადმყოფთა სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 01) 
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სოციალურად შეჭირვებული ადამიანებისათვის 

ფაქტიური საოპერაციო ხარჯების 50%-ის დაფარვა, არამუმეტეს 2000 ლარისა, ასევე დიალეზით 
დაავადებულთაბ სატრანსპორტო ხარჯების დაფარვა, მუნიციპალიტეტის საკრებულოზე 
დამტკიცებული წესის შესაბამისად. 

ბ.ბ) სარიტუალო მომსახურება (ომის ვეტერანთა და დევნილთა დაკრძალვის ხარჯები) 
(პროგრამული კოდი 06 03 02) 

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ომის ვეტერანთა და დევნილთა დაღუპვის შემთხვევაში 
სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა. 

ბ.გ) ომის ვეტერანთა სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯები (9 მაისის ერთჯერადი დახმარება) 
(პროგრამული კოდი 06 03 03) 

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია დახმარება მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებზე, 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოზე დამტკიცებული წესის შესაბამისად. 

ბ.დ)  მრავალშვილიანი ოჯახებისა (4 შვილი და მეტი), დედ-მამით ობოლი ბავშვების და 100 წელს 
გადაცილებულთა ერთჯერადი დახმარების ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 03 04) 

ქვეპროგრამის ფარგლებში  დახმარება ეწევა 4 და მეტი შვილზე 85 ოჯახს, 100 წელზე უხნესს 7 
პიროვნებას, მუნიციპალიტეტის საკრებულოზე დამტკიცებული წესის შესაბამისად. 

ბ.ე) უმწეოთა სასადილო და ხანდაზმულთა ბინაზე მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 03 05) 
ქვეპროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი“–ს 

სუბსიდიის მოცულობა შეადგენს 88.6 ათას ლარს. სასადილო ემსახურება 120 ბენეფიციარს, 
ხოლო ბინაზე მომსახურება ეწევა 90-მდე მარტოხელას. 

ბ.ვ)  ბავშვის შეძენასთან დაკავშირებული ერთჯერადი დახმარების ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 
03 06) 
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ქვეპროგრამის ფარგლებში გამოყოფილია სულ 36.0 ათასი ლარი, ერთ ბავშვის შეძენისას გაიცემა 
ერთჯერადი დახმარება 100 ლარი, ხოლო ყოველ მესამე და ზევით შვილზე 300 ლარი. 

ბ.ზ) უმწეო კატეგორიაზე სასმელი წყლის ხარჯის ანაზღაურება (პროგრამული კოდი 06 03 07) 
ქვეპროგრამის ფარგლებში 0-57000 სარეიტინგო ქულის მქონეთ ეწევა დახმარება, რაც 

მოიცავს 130-მდე ოჯახს, რომელთა სულადობა 600-მდეა, გამოყოფილია 2014 წელს 6.0 ათასი 
ლარი. 

გ)  უმწეოთა ერთჯერადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 04) 
ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება ეწევა სოციალურად შეჭირვებულ ადამიანებს 

ერთჯერადად 50-200 ლარის ფარგლებში,  2014 წელს გამოყოფილია 55.0 ათასი ლარი, 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოზე დამტკიცებული წესის შესაბამისად. 

დ) ხანძრითა და სტიქიით დაზარალებულთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 05) 
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება გაიცემა ერთჯერადად, 

სტიქიური მოვლენებითა და ხანძრით დაზარებული მოსახლეობის სოციალური 
დაცვისათვის, გასაცემი თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 3000 ლარს და გაიცემა 
ერთჯერადად, მუნიციპალიტეტის საკრებულოზე დამტკიცებული წესის შესაბამისად. 

თავი III 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები 
 

მუხლი 17. ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები 
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის 

მიხედვით თანდართული რედაქციით: 
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დ
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წლის 
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რი 

2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 
სახელმ
წიფო 

ბიუჯეტ
ის 

ფონდებ
იდან 

გამოყო
ფილი 

ტრანსფ
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რი 

შემოსავ
ლები 
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ფონდებ
იდან 

გამოყო
ფილი 

ტრანსფ
ერები 

საკუთა
რი 

შემოსავ
ლები 

  ხობის მუნიციპალიტეტი 9,372.1 9,580.3 2,208.0 7,372.3 8,653.7 2,666.6 5,987.1 
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 206.0 221.0 0.0 221.0 221.0 0.0 221.0 
  ხარჯები 5,666.6 6,811.5 443.7 6,367.8 6,596.8 790.2 5,806.6 
  შრომის ანაზღაურება 1,674.0 1,964.0 0.0 1,964.0 1,832.7 0.0 1,832.7 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,499.7 2,667.4 1,764.3 903.1 1,942.4 1,876.4 66.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  205.8 101.4 0.0 101.4 114.5 0.0 114.5 

0100 

 წარმომადგენლობითი და 
აღმასრულებელი ორგანოების 

დაფინანსება 
2,413.1 2,765.4 0.0 2,765.4 2,857.0 475.6 2,381.4 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 156.0 162.0 0.0 162.0 162.0 0.0 162.0 
  ხარჯები 2,103.7 2,465.8 0.0 2,465.8 2,463.2 222.5 2,240.7 
  შრომის ანაზღაურება 1,364.5 1,565.1 0.0 1,565.1 1,427.3 0.0 1,427.3 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 103.6 198.2 0.0 198.2 279.3 253.1 26.2 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  205.8 101.4 0.0 101.4 114.5 0.0 114.5 
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0101 
ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო 
442.9 511.9 0.0 511.9 484.6 0.0 484.6 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 25.0 28.0   28.0 25.0   25.0 
  ხარჯები 371.4 503.6 0.0 503.6 481.6 0.0 481.6 
  შრომის ანაზღაურება 263.0 344.9 0.0 344.9 352.4 0.0 352.4 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 71.5 8.3 0.0 8.3 3.0 0.0 3.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

0102 
 ხობის მუნიციპალიტეტის 

გამგეობა 
1,497.4 1,953.0 0.0 1,953.0 1,594.3 0.0 1,594.3 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 131.0 134.0   134.0 137.0   137.0 
  ხარჯები 1,465.3 1,763.1 0.0 1,763.1 1,571.1 0.0 1,571.1 
  შრომის ანაზღაურება 1,101.5 1,220.2 0.0 1,220.2 1,074.9 0.0 1,074.9 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 32.1 189.9 0.0 189.9 23.2 0.0 23.2 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

0103 სარეზერვო ფონდი 69.8 90.0 0.0 90.0 90.0 0.0 90.0 
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 69.8 90.0 0.0 90.0 90.0 0.0 90.0 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

0104 საბანკო მომსახურების ხარჯი 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

0105 

წინა წლებში წარმოქმნილი 
ვალდებულებების დაფარვა და 

სასამართლოს 
გადაწყვეტილებების აღსრულების 

ფინანსური უზრუნველყოფა 

391.5 209.5 0.0 209.5 687.1 475.6 211.5 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 185.7 108.1 0.0 108.1 319.5 222.5 97.0 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 253.1 253.1 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  205.8 101.4 0.0 101.4 114.5 0.0 114.5 

0106 
მაჟორიტარი დეპუტატის 

მომსახურების ხარჯი 
11.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 11.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

0200 
თავდაცვა, საზოგადოებრივი 

წესრიგი და უსაფრთხოება 
608.5 805.9 250.0 555.9 530.6 0.0 530.6 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 50.0 59.0 0.0 59.0 59.0 0.0 59.0 
  ხარჯები 478.5 542.3 0.0 542.3 526.4 0.0 526.4 
  შრომის ანაზღაურება 309.5 398.9 0.0 398.9 405.4 0.0 405.4 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 130.0 263.6 250.0 13.6 4.2 0.0 4.2 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

0201 საგანგებო სიტუაციების მართვა 373.9 692.8 250.0 442.8 422.5 0.0 422.5 
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 42.0 51.0   51.0 51.0   51.0 
  ხარჯები 306.8 430.5 0.0 430.5 420.4 0.0 420.4 
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  შრომის ანაზღაურება 251.8 336.7 0.0 336.7 343.1 0.0 343.1 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 67.1 262.3 250.0 12.3 2.1 0.0 2.1 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

0202 
საზოგადოებრივი წესრიგისა და 

უსაფრთხოების ხელშეწყობა 
138.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 77.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 61.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

0203 
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის 

ამაღლების ხელშეწყობა 
96.3 113.1 0.0 113.1 108.1 0.0 108.1 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 8.0 8.0   8.0 8.0   8.0 
  ხარჯები 94.7 111.8 0.0 111.8 106.0 0.0 106.0 
  შრომის ანაზღაურება 57.7 62.2 0.0 62.2 62.3 0.0 62.3 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.6 1.3 0.0 1.3 2.1 0.0 2.1 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

0300 
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, 
რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  

3,839.8 3,306.5 1,954.2 1,352.3 2,779.5 2,191.0 588.5 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ხარჯები 613.9 1,105.6 443.7 661.9 1,120.6 567.7 552.9 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,225.9 2,200.9 1,510.5 690.4 1,658.9 1,623.3 35.6 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

0301 

საგზაო ინფრასტრუქტურის 
მშენებლობა, რეაბილიტაცია და 

მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები) 
1,313.4 420.3 390.3 30.0 904.6 871.7 32.9 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ხარჯები 29.7 30.0 0.0 30.0 27.0 0.0 27.0 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,283.7 390.3 390.3 0.0 877.6 871.7 5.9 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

030101 
გზების მშენებლობა, 

რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა  
1,297.7 420.3 390.3 30.0 904.6 871.7 32.9 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 29.7 30.0 0.0 30.0 27.0 0.0 27.0 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,268.0 390.3 390.3 0.0 877.6 871.7 5.9 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

030102 

ხიდების, ხიდ-ბოგირების 
მშენებლობა, რეაბილიტაცია და 

მოვლა-შენახვა 
15.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 15.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

0302 

კომუნალური ინფრასტრუქტურის 
მშენებლობა-რეაბილიტაცია და 

ექსპლოატაცია 
1,457.0 1,954.4 666.9 1,287.5 1,022.7 471.9 550.8 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ხარჯები 584.2 627.1 0.0 627.1 521.1 0.0 521.1 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 872.8 1,327.3 666.9 660.4 501.6 471.9 29.7 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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030201 
მუნიციპალიტეტის დასუფთავება 

და განათება 
588.3 722.1 100.0 622.1 511.1 0.0 511.1 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 584.2 622.1 0.0 622.1 511.1 0.0 511.1 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.1 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

030202 
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია 

და ექსპლოატაცია 
147.1 24.5 19.5 5.0 10.0 0.0 10.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 0.0 5.0 0.0 5.0 10.0 0.0 10.0 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 147.1 19.5 19.5 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

030203  

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 
არსებული აქტივების 

რეაბილიტაცია 
497.9 1,042.4 511.6 530.8 501.6 471.9 29.7 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 497.9 1,042.4 511.6 530.8 501.6 471.9 29.7 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

030204  
სანიაღვრე არხების მშენებლობა 

რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 
223.7 165.4 35.8 129.6 0.0 0.0 0.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 223.7 165.4 35.8 129.6 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

030205  

საკანალიზაციო სისტემების 
მშენებლობა რეაბილიტაცია და 

ექსპლოატაცია 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

0303 

მოსახლეობის, მათ შორის 
მეციტრუსეობის დარგში 

დასაქმებულის, სოციალური 
მდგომარეობის გაუმჯობესების 

ხელშეწყობა 

0.0 14.8 10.0 4.8 7.6 2.8 4.8 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 0.0 14.8 10.0 4.8 7.6 2.8 4.8 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

0304 

სარწყავი არხებისა და 
ნაპირსამაგრი ჯებირების 

მშენებლობა-რეაბილიტაცია 
171.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 171.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

0305 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 898.3 917.0 887.0 30.0 844.6 844.6 0.0 
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
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  ხარჯები 0.0 433.7 433.7 0.0 564.9 564.9 0.0 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 898.3 483.3 453.3 30.0 279.7 279.7 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

0400 განათლება 1,051.1 1,241.0 3.8 1,237.2 1,210.9 0.0 1,210.9 
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ხარჯები 1,021.6 1,236.3 0.0 1,236.3 1,210.9 0.0 1,210.9 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 29.5 4.7 3.8 0.9 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

0401 
სკოლამდელი განათლების 

დაფინანსება 
644.0 836.7 3.8 832.9 863.3 0.0 863.3 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 622.8 832.0 0.0 832.0 863.3 0.0 863.3 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 21.2 4.7 3.8 0.9 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

0402 საჯარო სკოლების დაფინანსება 49.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 41.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 8.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

0403 
ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის 

განათლების ცენტრი" 
273.5 309.6 0.0 309.6 266.9 0.0 266.9 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 273.5 309.6 0.0 309.6 266.9 0.0 266.9 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

0404 პროფესიული განათლება 84.3 94.7 0.0 94.7 80.7 0.0 80.7 
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 84.3 94.7 0.0 94.7 80.7 0.0 80.7 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

0500 

კულტურა, რელიგია 
ახალგაზრდული და სპორტული 

ღონისძიებები 
962.0 1,026.4 0.0 1,026.4 867.5 0.0 867.5 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ხარჯები 956.6 1,026.4 0.0 1,026.4 867.5 0.0 867.5 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

0501 
სპორტის განვითარების 

ხელშეწყობა 
442.3 470.8 0.0 470.8 428.5 0.0 428.5 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ხარჯები 442.3 470.8 0.0 470.8 428.5 0.0 428.5 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

050101 
სპორტული ღონისძიებების 

დაფინანსება 
18.5 27.8 0.0 27.8 22.5 0.0 22.5 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 18.5 27.8 0.0 27.8 22.5 0.0 22.5 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

050102 

ხობის მუნიციპალიტეტის 
საფეხბურთო კლუბი ,,კოლხეთის" 

ხელშეწყობის ღონისძიებები 
326.6 324.7 0.0 324.7 292.5 0.0 292.5 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 326.6 324.7 0.0 324.7 292.5 0.0 292.5 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

050103 

სტადიონების მშენებლობა 
რეაბილიტაცია და მოვლა-

შენახვის ხარჯები 
14.7 15.0 0.0 15.0 15.0 0.0 15.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 14.7 15.0 0.0 15.0 15.0 0.0 15.0 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

050104 
ფეხბურთის განვითარების 

ხელშეწყობა 
82.5 103.3 0.0 103.3 98.5 0.0 98.5 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 82.5 103.3 0.0 103.3 98.5 0.0 98.5 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  0502 კულტურის განვითარების 
ხელშეწყობა 

505.9 540.2 0.0 540.2 417.8 0.0 417.8 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ხარჯები 500.5 540.2 0.0 540.2 417.8 0.0 417.8 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

050201  კულტურის ცენტრი 451.6 459.1 0.0 459.1 368.2 0.0 368.2 
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 446.2 459.1 0.0 459.1 368.2 0.0 368.2 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

050202 ძეგლთა დაცვის ხარჯები 10.1 31.7 0.0 31.7 8.8 0.0 8.8 
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 10.1 31.7 0.0 31.7 8.8 0.0 8.8 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

050203 
კულტურული მემკვიდრეობის 

ღონისძიებების დაფინანსება 
0.4 2.0 0.0 2.0 5.0 0.0 5.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 0.4 2.0 0.0 2.0 5.0 0.0 5.0 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

050204 
ტელერადიო მაუწყებლობა და 

საგამომცემლო საქმიანობა 
43.8 47.4 0.0 47.4 35.8 0.0 35.8 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 43.8 47.4 0.0 47.4 35.8 0.0 35.8 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

0503 
ახალგაზრდული პროგრამების 

დაფინანსება 
12.2 13.0 0.0 13.0 14.2 0.0 14.2 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 12.2 13.0 0.0 13.0 14.2 0.0 14.2 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

0504 
რელიგიური ორგანიზაციების 

ხელშეწყობა 
1.6 2.4 0.0 2.4 7.0 0.0 7.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 1.6 2.4 0.0 2.4 7.0 0.0 7.0 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

0600 

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა 
დაცვა და  სოციალური 

უზრუნველყოფა 
497.6 435.1 0.0 435.1 408.2 0.0 408.2 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ხარჯები 492.3 435.1 0.0 435.1 408.2 0.0 408.2 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

0601 
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის 

მომსახურება 
79.1 91.5 0.0 91.5 108.9 0.0 108.9 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 79.1 91.5 0.0 91.5 108.9 0.0 108.9 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

0602 

ხობის მუნიციპალიტეტის 
მოსახლეობის დამატებითი 

ამბულატორიული სამედიცინო 
დახმარების პროგრამა 

46.8 19.0 0.0 19.0 14.6 0.0 14.6 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 46.8 19.0 0.0 19.0 14.6 0.0 14.6 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

0603 
მოსახლეობის სოციალური 

უზრუნველყოფა 
274.2 234.6 0.0 234.6 209.7 0.0 209.7 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ხარჯები 268.9 234.6 0.0 234.6 209.7 0.0 209.7 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

060301 
ავადმყოფთა სოციალური 

დახმარება 
129.0 70.0 0.0 70.0 55.6 0.0 55.6 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 129.0 70.0 0.0 70.0 55.6 0.0 55.6 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

060302 

სარიტუალო მომსახურება (ომის 
ვეტერანთა და დევნილთა 

დაკრძალვის ხარჯები) 
2.6 5.0 0.0 5.0 3.0 0.0 3.0 
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  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 2.6 5.0 0.0 5.0 3.0 0.0 3.0 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

060303 

ომის ვეტერანთა სოციალური 
უზრუნველყოფის ხარჯები (9 

მაისის ერთჯერადი დახმარება) 
6.9 10.0 0.0 10.0 2.7 0.0 2.7 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 6.9 10.0 0.0 10.0 2.7 0.0 2.7 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

060304 

მრავალშვილიანი ოჯახებისა (4 
შვილი და მეტი), დედ-მამით 

ობოლი ბავშვების და 100 წელს 
გადაცილებულთა ერთჯერადი 

დახმარების ხარჯი 

12.9 15.0 0.0 15.0 13.8 0.0 13.8 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 12.9 15.0 0.0 15.0 13.8 0.0 13.8 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

060305 

უმწეოთა სასადილო და 
ხანდაზმულთა ბინაზე 

მომსახურება 
86.1 91.6 0.0 91.6 83.6 0.0 83.6 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 80.8 91.6 0.0 91.6 83.6 0.0 83.6 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

060306 

 ბავშვის შეძენასთან 
დაკავშირებული ერთჯერადი 

დახმარების ხარჯი 
29.8 35.0 0.0 35.0 45.0 0.0 45.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 29.8 35.0 0.0 35.0 45.0 0.0 45.0 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

060307 
უმწეო კატეგორიაზე სასმელი 
წყლის ხარჯის ანაზღაურება 

6.9 8.0 0.0 8.0 6.0 0.0 6.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 6.9 8.0 0.0 8.0 6.0 0.0 6.0 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

0604  უმწეოთა ერთჯერადი დახმარება 88.5 50.0 0.0 50.0 55.0 0.0 55.0 
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 88.5 50.0 0.0 50.0 55.0 0.0 55.0 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

0605 
ხანძრითა და სტიქიით 

დაზარალებულთა დახმარება 
9.0 40.0 0.0 40.0 20.0 0.0 20.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 9.0 40.0 0.0 40.0 20.0 0.0 20.0 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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დადგენილება N46 

2014 წლის 30 დეკემბერი 

ქ. ხობი 

 ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის  დამტკიცების შესახებ 
 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონის 24-ე 
მუხლის პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის და საქართველოს კანონის „საქართველოს 
საბიუჯეტო კოდექსის“ 78-ე მუხლის შესაბამისად, ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 
ადგენს: 

მუხლი 1.  
დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი თანახმად 

დანართისა. 
მუხლი 2.  
ამ დადგენილების ამოქმედების დღიდან ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ხობის 

მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხობის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 30 დეკემბრის N21 დადგენილება. 

მუხლი 3.  
დადგენილება ამოქმედდეს 2015 წლის 1 იანვრიდან. 

 
 
 
 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                         ედიშერ ჯობავა 
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დანართი 
 

თავი I 
ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი 

 

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი 
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით: 
 

დასახელება 
2013 

წლის 
ფაქტი 

2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 
სახელმწ

იფო 
ბიუჯეტ

ის 
ფონდები

დან 
გამოყოფ

ილი 
ტრანსფე

რები 

საკუთარი 
შემოსავლე

ბი 

სახელმწ
იფო 

ბიუჯეტ
ის 

ფონდები
დან 

გამოყოფ
ილი 

ტრანსფე
რები 

საკუთარი 
შემოსავლე

ბი 

შემოსავლები 9,097.9 8,535.7 2,888.2 5,647.5 6,220.6 0.0 6,220.6 
გადასახადები 4,280.2 5,000.0 0.0 5,000.0 4,000.0 0.0 4,000.0 
გრანტები 4,245.6 3,108.2 2,888.2 220.0 1,771.8 0.0 1,771.8 
სხვა შემოსავლები 572.1 427.5 0.0 427.5 448.8 0.0 448.8 

                
ხარჯები 7,235.5 6,578.5 780.0 5,798.5 6,271.2 0.0 6,271.2 
შრომის ანაზღაურება 1,904.9 1,766.6 0.0 1,766.6 1,435.2 0.0 1,435.2 
საქონელი და მომსახურება 2,304.7 1,801.5 777.2 1,024.3 938.0 0.0 938.0 
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
პროცენტი 108.0 97.0 0.0 97.0 84.5 0.0 84.5 
სუბსიდიები 2,721.7 2,709.5 0.0 2,709.5 3,132.2 0.0 3,132.2 
გრანტები 0.0 0.0 0.0 0.0 423.0 0.0 423.0 
სოციალური უზრუნველყოფა 196.2 201.1 0.0 201.1 258.3 0.0 258.3 
სხვა ხარჯები 0.0 2.8 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 

                
საოპერაციო სალდო 1,862.4 1,957.2 2,108.2 -151.0 -50.6 0.0 -50.6 

                
არაფინანსური აქტივების 
ცვლილება 

2,658.1 1,800.0 1,886.6 -86.6 -176.1 0.0 -176.1 

ზრდა  2,691.2 1,960.7 1,886.6 74.1 27.5 0.0 27.5 
კლება 33.1 160.7 0.0 160.7 203.6 0.0 203.6 

                
მთლიანი სალდო -795.7 157.2 221.6 -64.4 125.5 0.0 125.5 

                
ფინანსური აქტივების ცვლილება -893.5 42.7 221.6 -178.9 -9.7 -9.7 0.0 
ზრდა 0.0 221.6 221.6 0.0 0.0 0.0 0.0 
ვალუტა და დეპოზიტები 0.0 221.6 221.6   0.0   0.0 
ფასიანი ქაღალდები, გარდა 
აქციებისა  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

სესხები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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კლება 893.5 178.9 0.0 178.9 9.7 9.7 0.0 
ვალუტა და დეპოზიტები 893.5 178.9   178.9 9.7 9.7   
ფასიანი ქაღალდები, გარდა 
აქციებისა  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

სესხები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
                

ვალდებულებების ცვლილება -97.8 -114.5 0.0 -114.5 -135.2 -9.7 -125.5 
ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
საგარეო 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
საშინაო 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
კლება 97.8 114.5 0.0 114.5 135.2 9.7 125.5 
საგარეო 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
საშინაო 97.8 114.5 0.0 114.5 135.2 9.7 125.5 

                
ბალანსი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 
მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის 

ცვლილება 
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის 

ცვლილება თანდართული რედაქციით: 
 

დასახელება 

კო
დ

ი 2013 
წლის 
ფაქტი 

2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 
სახელმწ

იფო 
ბიუჯეტ

ის 
ფონდები

დან 
გამოყოფ

ილი 
ტრანსფე

რები 

საკუთარი 
შემოსავლე

ბი 

სახელმ
წიფო 

ბიუჯე
ტის 

ფონდე
ბიდან 

გამოყო
ფილი 
ტრანს

ფერები 

საკუთა
რი 

შემოსავ
ლები 

შემოსულობები   9131.0 8696.4 2888.2 5808.2 6424.2 0.0 6424.2 
შემოსავლები 1 9097.9 8535.7 2888.2 5647.5 6220.6   6220.6 
არაფინანსური აქტივების კლება 31 33.1 160.7 0.0 160.7 203.6 0.0 203.6 
ფინანსური აქტივების კლება 
(ნაშთის გაკლებით) 32 0.0 0.0     0.0 0.0 0.0 

                  
გადასახდელები   10024.5 8653.7 2666.6 5987.1 6433.9 9.7 6424.2 
  ხარჯები 00 7235.5 6578.5 780.0 5798.5 6271.2 0.0 6271.2 
 არაფინანსური აქტივების 
ზრდა   2691.2 1960.7 1886.6 74.1 27.5 0.0 27.5 

ვალდებულებების კლება   97.8 114.5 0.0 114.5 135.2 9.7 125.5 
ნაშთის ცვლილება   -893.500 42.700 221.600 -178.900 -9.700 -9.700 0.000 

 

მუხლი 3. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 6220.6 ათასი ლარის 

ოდენობით, თანდართული რედაქციით: 
 

დასახელება 
2013 

წლის 
ფაქტი 

2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა 

სულ 
მათ შორის 

სულ 
მათ შორის 

სახელმწ საკუთარი სახელმწ საკუთარი 
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იფო 
ბიუჯეტ

ის 
ფონდები

დან 
გამოყოფ

ილი 
ტრანსფე

რები 

შემოსავლ
ები 

იფო 
ბიუჯეტ

ის 
ფონდები

დან 
გამოყოფ

ილი 
ტრანსფე

რები 

შემოსავლ
ები 

შემოსავლები 9,097.9 8,535.7 2,888.2 5,647.5 6,220.6 0.0 6,220.6 
გადასახადები 4,280.2 5,000.0 0.0 5,000.0 4,000.0 0.0 4,000.0 
გრანტები 4,245.6 3,108.2 2,888.2 220.0 1,771.8   1,771.8 
სხვა შემოსავლები 572.1 427.5   427.5 448.8   448.8 

 
მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 4000.0 ათასი ლარის 

ოდენობით, თანდართული რედაქციით: 
 

 

დასახელება კოდი 
2013 

წლის 
ფაქტი 

2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 
სახელმწ

იფო 
ბიუჯეტ

ის 
ფონდებ

იდან 
გამოყოფ

ილი 
ტრანსფე

რები 

საკუთა
რი 

შემოსა
ვლები 

სახელმ
წიფო 

ბიუჯე
ტის 

ფონდებ
იდან 

გამოყო
ფილი 

ტრანსფ
ერები 

საკუთარი 
შემოსავლე

ბი 

გადასახადები 11 4,280.2 5,000.0 0.0 5,000.0 4,000.0 0.0 4,000.0 
საშემოსავლო გადასახადი                 
ქონების გადასახადი 113 4,280.2 5,000.0 0.0 5,000.0 4,000.0 0.0 4,000.0 
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე 
(გარდა მიწისა)         

113111 
963.8 3,198.0   3,198.0 2,168.0   2,168.0 

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე 
(გარდა მიწისა) 

113112 
0.0 0.0     0.0     

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა 
მიწისა) 

113113 
2.0 2.0 0.0 2.0 2.0 0.0 2.0 

ეკონომიკური საქმიანობისთვის 
გამოყენებულ ქონებაზე 

1131131 
0.4 2.0   2.0 2.0   2.0 

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის 
გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე 

1131132 
1.6 0.0     0.0     

სასოფლო-სამეურნეო 
დანიშნულების მიწაზე                                

113114 
220.7 220.0 0.0 220.0 220.0 0.0 220.0 

ფიზიკურ პირებიდან 1131141 83.9 100.0   100.0 90.0   90.0 
იურიდიულ პირებიდან 1131142 136.8 120.0   120.0 130.0   130.0 
არასასოფლო-სამეურნეო 
დანიშნულების მიწაზე                                            

113115 
3,093.7 1,580.0 0.0 1,580.0 1,610.0 0.0 1,610.0 

ფიზიკურ პირებიდან 1131151 398.9 10.0   10.0 10.0   10.0 
იურიდიულ პირებიდან 1131152 2,694.8 1,570.0   1,570.0 1,600.0   1,600.0 
სხვა გადასახადები ქონებაზე 1136 0.0 0.0     0.0     

სხვა გადასახადები 116 0.0 0.0     0.0     
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მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 1771.8 ათასი ლარით, 

თანდართული რედაქციით: 
 

დასახელება კოდი 
2013 

წლის 
ფაქტი 

2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 

სახელმ
წიფო 

ბიუჯეტ
ის 

ფონდებ
იდან 

გამოყო
ფილი 

ტრანსფ
ერები 

საკუთ
არი 

შემოსა
ვლები 

სახელ
მწიფო 
ბიუჯე

ტის 
ფონდე
ბიდან 
გამოყ
ოფილ

ი 
ტრანს
ფერებ

ი 

საკუთა
რი 

შემოსავ
ლები 

გრანტები 13 4,245.6 3,108.2 2,888.2 220.0 1,771.8 0.0 1,771.8 
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან 
და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან 
მიღებული გრანტები 

131 0.0 0.0     0.0     

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 
ბიუჯეტიდან გამოყოფილი 
ტრანსფერი 

133 160.5 0.0     0.0     

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 
გამოყოფილი ტრანსფერი 

133 4,085.1 3,108.2 2,888.2 220.0 1,771.8 0.0 1,771.8 

ბიუჯეტით გათვალისწინებული 
ტრანსფერები 

1311 
205.0 220.0 0.0 220.0 1,771.8 0.0 1,771.8 

გათანაბრებითი ტრანსფერი   0.0 0.0     1,551.8   1,551.8 
მიზნობრივი ტრანსფერი 
დელეგირებული უფლებამოსილების 
განსახორციელებლად 

  
205.0 220.0   220.0 220.0   220.0 

ინფრასტრუქტურის 
განვითარებისათვის და სხვა 
მიმდინარე ღონისძიებების 
დასაფინანსებლად   

  

0.0 0.0     0.0     
ფონდებიდან გამოყოფილი 
ტრანსფერები 

1312 
3,880.1 2,888.2 2,888.2 0.0 0.0 0.0 0.0 

სულ რეგიონებში 
განსახორციელებელი პროექტების 
ფონდი  

  
2,999.9 2,043.6 2,043.6   0.0     

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა   880.2 844.6 844.6   0.0     
პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი   0.0 0.0     0.0     
მთავრობის სარეზერვო ფონდი   0.0 0.0     0.0     
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო 
ფონდი 

  
0.0 0.0     0.0     

  

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 448.8 ათასი ლარით, 

თანდართული რედაქციით: 
 

დასახელება კოდი 
2013 

წლის 
ფაქტი 

2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა 

სულ 
მათ შორის 

სულ 
მათ შორის 

სახელ საკუთ სახელ საკუთ
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მწიფო 
ბიუჯე

ტის 
ფონდე
ბიდან 
გამოყ
ოფილ

ი 
ტრანს
ფერებ

ი 

არი 
შემოსა
ვლები 

მწიფო 
ბიუჯე

ტის 
ფონდე
ბიდან 
გამოყ
ოფილ

ი 
ტრანს
ფერებ

ი 

არი 
შემოსა
ვლები 

სხვა შემოსავლები 14 572.1 427.5 0.0 427.5 448.8 0.0 448.8 
შემოსავლები საკუთრებიდან 141 141.5 132.0 0.0 132.0 115.0 0.0 115.0 

პროცენტები 1411 24.2 19.2   19.2 0.0     
დივიდენდები 1412 0.0 0.0     0.0     
რენტა 1415 117.3 112.8 0.0 112.8 115.0 0.0 115.0 

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით 
სარგებლობისათვის                      

14151 117.3 112.8   112.8 115.0   115.0 

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და 
მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა 
და სხვა) გადაცემიდან 

14154 0.0 0.0     0.0     

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა 14159 0.0 0.0     0.0     
საქონლისა და მომსახურების 
რეალიზაცია 

142 188.1 85.5 0.0 85.5 123.8 0.0 123.8 

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და 
გადასახდელები 

1422 
53.8 43.9 0.0 43.9 43.8 0.0 43.8 

საერთო-სახელმწიფოებრივი 
სალიცენზიო მოსაკრებელი 

14222 0.0 0.0     0.0     

სანებართვო მოსაკრებელი 14223 12.6 6.1   6.1 6.0   6.0 
სახელმწიფო ბაჟი 14227 0.0 0.0     0.0     
საჯარო ინფორმაციის ასლის 
გადაღბის მოსაკრებელი   

14229 0.1 0.0     0.0   0.0 

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის 
გადავადების მოსაკრებელი 

142212 0.4 0.0     0.0   0.0 

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 142213 0.0 0.0     0.0     
ადგილობრივი მოსაკრებელი 
დასახლებული ტერიტორიის 
დასუფთავებისათვის  

142214 40.7 37.8   37.8 37.8   37.8 

სხვა არაკლასიფიცირებული 
მოსაკრებელი  

142299 0.0 0.0     0.0     

არასაბაზრო წესით გაყიდული 
საქონელი და მომსახურება 

1423 
134.3 41.6 0.0 41.6 80.0 0.0 80.0 

შემოსავლები საქონლის 
რეალიზაციიდან 

14231 0.0 0.0     0.0     

შემოსავლები მომსახურების 
გაწევიდან 

14232 134.3 41.6   41.6 80.0   80.0 

ჯარიმები, სანქციები და საურავები  143 238.2 210.0   210.0 210.0   210.0 
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, 
გრანტების გარეშე 

144 0.0 0.0     0.0     

შერეული და სხვა 
არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 

145 4.3 0.0     0.0     

 
 
 
მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 
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განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 6271,2 ათასი ლარით, 
თანდართული რედაქციით: 

 

 

 
მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება, მათ 

შორის: 
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 27,5 

ათასი ლარით, თანდართული რედაქციით: 
 

დასახელება 2013 წლის 
ფაქტი 

2014 წლის გეგმა 
2015 წლის 

გეგმა 

არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,691.2 1,960.7 27,5 

 

დასახელება 2013 წლის 
ფაქტიური 

2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 
სახელმ
წიფო 

ბიუჯე
ტის 

ფონდე
ბიდან 
გამოყო
ფილი 
ტრანს

ფერები 

საკუთარი 
შემოსავლე

ბი 

სახელმწი
ფო 

ბიუჯეტი
ს 

ფონდები
დან 

გამოყოფ
ილი 

ტრანსფე
რები 

საკუთარი 
შემოსავლები 

ხარჯები 7,235.5 6,578.5 780.0 5,798.5 6,271
.2 0.0 6,271.2 

შრომის ანაზღაურება 1,904.9 1,766.6 0.0 1,766.6 1,435
.2 0.0 1,435.2 

საქონელი და მომსახურება 2,304.7 1,801.5 777.2 1,024.3 938.0 0.0 938.0 
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
პროცენტი 108.0 97.0 0.0 97.0 84.5 0.0 84.5 

სუბსიდიები 2,721.7 2,709.5 0.0 2,709.5 3,132
.2 0.0 3,132.2 

გრანტები 0.0 0.0 0.0 0.0 423.0 0.0 423.0 
სოციალური უზრუნველყოფა 196.2 201.1 0.0 201.1 258.3 0.0 258.3 
სხვა ხარჯები 0.0 2.8 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 
არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,691.2 1,960.7 1,886.6 74.1 27.5 0.0 27.5 
ძირითადი აქტივები  2,691.2 1,960.7 1,886.6 74.1 27.5 0.0 27.5 
მატერიალური მარაგები  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
ფასეულობები  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
არაწარმოებული აქტივები   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
საშინაო  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
საგარეო  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
მონეტარული ოქრო და ნასესხობის 
სპეციალური უფლება  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

ვალდებულებების კლება  97.8 114.5 0.0 114.5 135.2 9.7 125.5 
საშინაო  97.8 114.5 0.0 114.5 135.2 9.7 125.5 
საგარეო  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 203,6 
ათასი ლარით, თანდართული რედაქციით: 

 

დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა 

არაფინანსური აქტივების კლება 33.1 160.7 203.6 

ძირითადი აქტივები 9.4 10.7 0.0 

მატერიალური მარაგები 2.4 0.0 0.0 

არაწარმოებული აქტივები 21.3 150.0 203.6 

მიწა 21.3 150.0 203.6 

 
 

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის 
ფუნქციონალური კლასიფიკაცია 

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების 
ზრდის ფუნქციონალურ ჭრილში თანდართული ფორმით: 
 

ფ
უ

ნქ
ცი

ო
ნა

ლ
უ

რ
ი 

კო
დ

ი 

დასახელება 
2013 

წლის 
ფაქტი 

2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 
სახელმ
წიფო 

ბიუჯეტ
ის 

ფონდებ
იდან 

გამოყო
ფილი 

ტრანსფ
ერები 

საკუთ
არი 

შემოსა
ვლები 

სახელმ
წიფო 

ბიუჯეტ
ის 

ფონდებ
იდან 

გამოყო
ფილი 

ტრანსფ
ერები 

საკუთარი 
შემოსავლ

ები 

701 
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო 
მომსახურება 

2,305.2 2,761.0 475.6 2,285.4 2,230.0 0.0 2,230.0 

7011 

აღმასრულებელი და 
წარმომადგენლობითი ორგანოების 
საქმიანობის უზრუნველყოფა, 
ფინანსური და ფისკალური 
საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 

2,197.2 2,188.4 0.0 2,188.4 2,145.5 0.0 2,145.5 

70111 
აღმასრულებელი და 
წარმომადგენლობითი ორგანოების 
საქმიანობის უზრუნველყოფა 

2,154.6 2,097.4 0.0 2,097.4 2,055.5 0.0 2,055.5 

70112 
ფინანსური და ფისკალური 
საქმიანობა 

42.6 91.0 0.0 91.0 90.0 0.0 90.0 

70113 საგარეო ურთიერთობები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
7012 საგარეო ეკონომიკური დახმარება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
7016 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები  108.0 572.6 475.6 97.0 84.5 0.0 84.5 
702 თავდაცვა 95.2 108.1 0.0 108.1 114.5 0.0 114.5 

703 
საზოგადოებრივი წესრიგი და 
უსაფრთხოება 

617.2 410.7 0.0 410.7 411.0 0.0 411.0 

7032 ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა 617.2 410.7 0.0 410.7 411.0 0.0 411.0 
704 ეკონომიკური საქმიანობა 1,907.7 1,759.0 1,719.1 39.9 70.0 0.0 70.0 

7042 
სოფლის მეურნეობა, სატყეო 
მეურნეობა, მეთევზეობა და 
მონადირეობა 

1.7 7.6 2.8 4.8 40.0 0.0 40.0 

70421 სოფლის მეურნეობა 1.7 7.6 2.8 4.8 40.0 0.0 40.0 
7045 ტრანსპორტი 1,101.1 906.8 871.7 35.1 30.0 0.0 30.0 
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70451 
საავტომობილო ტრანსპორტი და 
გზები 

1,101.1 906.8 871.7 35.1 30.0 0.0 30.0 

7049 
სხვა არაკლასიფიცირებული 
საქმიანობა ეკონომიკურ 
საქმიანობაში 

804.9 844.6 844.6 0.0 0.0 0.0 0.0 

705 გარემოს დაცვა 1,733.5 337.1 0.0 337.1 313.0 0.0 313.0 

7051 
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება 
და განადგურება 

504.0 337.1 0.0 337.1 313.0 0.0 313.0 

7052 ჩამდინარე წყლების მართვა 1,229.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
706 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 794.2 678.9 471.9 207.0 237.0 0.0 237.0 

7063 წყალმომარაგება 23.5 10.0 0.0 10.0 15.0 0.0 15.0 
7064 გარე განათება 0.0 174.0 0.0 174.0 222.0 0.0 222.0 

7066 
სხვა არაკლასიფიცირებული 
საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ 
მეურნეობაში 

770.7 494.9 471.9 23.0 0.0 0.0 0.0 

707 ჯანმრთელობის დაცვა 99.4 123.5 0.0 123.5 123.9 0.0 123.9 
7072 ამბულატორიული მომსახურება 15.9 14.6 0.0 14.6 23.4 0.0 23.4 

70724 
საშუალო სამედიცინო პერსონალის 
მომსახურება 

15.9 14.6 0.0 14.6 23.4 0.0 23.4 

7074 
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის 
მომსახურება 

83.5 108.9 0.0 108.9 100.5 0.0 100.5 

708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 941.8 865.3 0.0 865.3 995.8 0.0 995.8 

7081 
მომსახურება დასვენებისა და 
სპორტის სფეროში 

429.3 428.5 0.0 428.5 480.1 0.0 480.1 

7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 459.9 383.2 0.0 383.2 455.4 0.0 455.4 

7083 
ტელერადიომაუწყებლობა და 
საგამომცემლო საქმიანობა 

42.2 35.8 0.0 35.8 44.0 0.0 44.0 

7084 
რელიგიური და სხვა სახის 
საზოგადოებრივი საქმიანობა 

10.4 17.8 0.0 17.8 16.3 0.0 16.3 

709 განათლება 1,159.1 1,210.9 0.0 1,210.9 1,490.7 0.0 1,490.7 
7091 სკოლამდელი აღზრდა 799.0 863.3 0.0 863.3 1,062.7 0.0 1,062.7 
7093 პროფესიული განათლება 87.1 80.7 0.0 80.7 110.7 0.0 110.7 

7098 
სხვა არაკლასიფიცირებული 
საქმიანობა განათლების სფეროში 

273.0 266.9 0.0 266.9 317.3 0.0 317.3 

710 სოციალური დაცვა 273.4 284.7 0.0 284.7 312.8 0.0 312.8 

7101 
ავადმყოფთა და შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირთა 
სოციალური დაცვა 

64.6 45.6 0.0 45.6 55.6 0.0 55.6 

71011 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 64.6 45.6 0.0 45.6 55.6 0.0 55.6 

7104 
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური 
დაცვა 

90.5 113.8 0.0 113.8 117.7 0.0 117.7 

7105 უმუშევართა სოციალური დაცვა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
7106 საცხოვრებლით უზრუნველყოფა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

7107 
სოციალური გაუცხოების საკითხები, 
რომლებიც არ ექვემდებარება 
კლასიფიკაციას 

78.8 83.6 0.0 83.6 94.5 0.0 94.5 

7109 
სხვა არაკლასიფიცირებული 
საქმიანობა სოციალური დაცვის 
სფეროში 

39.5 41.7 0.0 41.7 45.0 0.0 45.0 

  სულ 9,926.7 8,539.2 2,666.6 5,872.6 6,298.7 0.0 6,298.7 
 

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 125.5 ათასი ლარით. 
 

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 0 -ით. 
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2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 9.7 -ით. 
 

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ზრდა 0-ით. 
2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 135.2 ათასი 
ლარით. 
 

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი 
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების 

მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 90.0 ათასი ლარის 
ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის 
გადაწყვეტილებების შესაბამისად. 

 

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 
დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 

გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 220.0 ათასი ლარი მიიმართოს: 
ა) ,,საზოგადოებრივი ჯამრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული 

უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 100.5 ათასი ლარი; 
ბ) ,,სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და ,,სამხედრო 

სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული 
უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 114,5 ათასი ლარი; 

გ) ,,სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის 
უკვდავყოფის შესახებ“ და ,,საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით 
გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული 
უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 5,0 ათასი ლარი; 

 

მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა 
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების 

განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და 
საქრთველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. 
 

თავი II 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები 
 

მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები 
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00) 
საგანგებო სიტუაციების (ხანძარი, წყალდიდობა, მეწყერი, ავტოსატრანსპორტო 

შემთხვევები და სხვა ბუნებრივი და ტექნოლოგიური ხასიათის სტიქიური უბედურებები) 
სალიკვიდაციოდ პრევენციის მიზნით აუცილებელია სახანძრო დაცვისა და სამაშველო 
სამსახურის პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. 
ხანძრის ჩაქრობისა და სამაშველო ღონისძიებების მაღალპროფესიული 
უზრუნველყოფისათვის პირადი შემადგელობის ტექნიკური და პროფესიული მომზადების 
სრულყოფა. თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით 
მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის, წვევამდელთა 
სამედიცინო შემოწმებისა და ტრანსპორტირების ღონისძიებები. 

ა) საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01) 
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პროგრამის მიზანია საგანგებო სიტუაციების სამსახურის ქმედითუნარიანობის ამაღლება, 
სამაშველო–საავარიო ტექნიკით უზრუნველყოფა, ხანძრების დროს მატერიალურ 
ფასეულობათა გადარჩენის პროცენტული მაჩვენებლების ზრდა, ხანძრის გამომწვევი 
მიზეზების შესწავლა და ხანძარსაწინააღმდეგო ღონისძიებების გატარება, პირადი 
შემადგენლობის კანონით გათვალისწინებული სოციალური და სამართლებრივი უფლების 
დაცვა. 

ბ) ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03) 
პროგრამით ხორციელდება მოქალაქეთა სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანა, წვევამდელთა 

ჯამრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე 
ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. 

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული 
კოდი 03 00) 

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს 
მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება 
ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში 
გაგრძელდება ქალაქში მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების, 
ასფალტის საფარიანი გზების მოვლა–შენახვა, ტროტუარების რეაბილიტაცია, ქალაქის 
სკვერებისა და პარკების,  ქუჩებისა და მოედნების დასუფთავების ღონისძიებები, გარე 
განათების მოვლა-შენახვა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და 
რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული 
ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან 
დაკავშირებული ხარჯები. 

ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (გზები და 
ხიდები) (პროგრამული კოდი 03 01) 

ა.ა) გზების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01 01) 
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული 

რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მგომარეობის შენარჩუნება და შიდა სასოფლო 
გზების რეაბილიტაცია. პერსპექტივაში ამ მიმართულებით გაგრძელდება ასიგნებების 
გამოყოფა. 

ა.ბ)  ხიდების, ხიდ-ბოგირების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა 
(პროგრამული კოდი 03 01 02) 

ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ხიდ-ბოგირების 
მგდომარეობის ექსპლოატაცია-რეაბილიტაცია. სათანადო რესურსების შემთხვევაში ამ 
კუთხით ასიგნებები კვლავ გამოიყოფა. 

ბ) კომუნალური ინფრასრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა 
(პროგრამული კოდი 03 02) 

ბ.ა) გარე განათება (პროგრამული კოდი 03 02 01) 
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და  

ექსპლოატაცია, შპს ,,ხობი დასუფთავება და განათება“ უზრუნველყოფს გარე განათების 
მოვლა-შენახვის  ღონისძიებების გახორციელებას; 

ბ.ბ) წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02) 
მომავალ წლებში გათვალისწინებულ იქნება სოფლების წყალმომარაგების პრობლემების 

მნიშვნელოვანწილად გადაჭრა. 
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ბ.გ) მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული აქტივების რეაბილიტაცია და ახლის 
მშენებლობა  (პროგრამული კოდი 03 02 03) 

პერსპექტივაში კვლავ გრძელდება საკუთრებაში არსებული შენობა-ნაგებობების 
რეაბილიტაცია.  

ბ.დ) სანიაღვრე არხების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული 
კოდი 03 02 04)  

რეგიონის ჭარბნალექიანობიდან გამომდინარე განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა 
სანიაღვრე არხების მოწყობა-რეაბილიტაციის საკითხებს.  

ბ.ე) დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 05) 
შპს ,,ხობი დასუფთავება და განათება“ უზრუნველყოფს ქალაქის სკვერებისა და პარკების 

მოვლა-შენახვისა და დასუფთავების ღონისძიებების გახორციელებას, გააჩნია შესაბამისი 
ტექნიკა, 2015 წლისათვის გამოყოფილია სულ 313.0 ათასი ლარის ასიგნება. 

გ) სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია 
(პროგრამული კოდი 03 04)  

მუნიციპალიტეტისათვის ამ მეტად პრობლემური საკითხის გადაწყვეტაში საჭირო იქნება 
ცენტრალური ბიუჯეტიდან სათანადო სახსრების გამოყოფა. 

დ) სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 05) 
პროექტი ხორციელდება სოფლის მოსახლეობის გადაწყვეტილებით განსაზღვრულ 

მიმართულებებზე, გამოკვეთილია გზები, სანიაღვრე არხები და წყალმომარაგების 
სისტემები. 

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00) 
ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის განათლების ცენტრი"-ს მეშვეობით მუნიციპალიტეტი ახორციელებს 

სკოლისგარეშე მუშაობის ორგანიზებას მომავალ თაობასთან, ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის 
პროფესიული სწავლების ცენტრი"–ს მეშვეობით ხორციელდება ახალგაზრდობის პროფორიენტაციის 
პროგრამა. დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი არის სკოლამდელი განათლება, 
რაც თვითმმართველი ერთეულის უფლებამოსილებას განეკუთვნება და შესაბამისად ერთ–ერთ 
პრიორიტეტს წარმოადგენს.  

ა) სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01) 
მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი 

სააღმზრდელო გაერთიანება“, რომელიც აერთიანებს 30 საბავშვო ბაღს, სადაც განათლებას 
იღებს 1092-მდე ბავშვი. ხორციელდება ღონისძიებები საბავშვო ბაღების 
ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსებაზე, მათ რეაბილიტაციაზე და 
მატერიალურ–ტექნიკური ბაზის განახლებაზე. 

ბ) მოსწავლე–ახალგაზრდობის კლასგარეშე და სკოლის გარეშე მუშაობის ხელშეწყობის 
პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 03) 

ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის განათლების ცენტრი"-ს მეშვეობით მუნიციპალიტეტი 
ახორციელებს სკოლისგარეშე მუშაობის ორგანიზებას მომავალ თაობასთან, ხორციელდება 
სასწავლო–აღმზრდელობითი პროცესების და მასობრივი მუშაობის საინფორმაციო 
მეთოდური უზრუნველყოფა, სხვადასხვა სახის სასწავლო, შემეცნებითი, სახელოვნებო 
კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა, ტურების, ფესტივალების მოწყობა და ნიჭიერ 
მოზარდთა გამოვლენა. ინტელექტუალური, სახელოვნებო, სასპორტო და სხვა 
მიმართულებებით ჩამოყალიბებული სექციებისა და ჯგუფების მუშაობის უზრუნველყოფა.  

გ) პროფესიული სწავლება (პროგრამული კოდი 04 04) 
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ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის პროფესიული სწავლების ცენტრი"–ს მეშვეობით 
ხორციელდება ახალგაზრდობის პროფორიენტაციის პროგრამა. 

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული 
კოდი 05 00) 

მუნიციპალიტეტი ამ პროგრამის მეშვეობით ახდენს სხვადასხვა კულტურული 
ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, ახორციელებს კულტურულ, სპორტულ და სხვა 
ღონისძიებებს, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობ და სანახაობრივ 
ღონისძიებებს. ხელს უწყობს საზოგადოებაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას, 
წარმატებული სპოტსმენების წახალისებას, ნიჭიერ ბავშვებს და ახალგაზრდებს მათი 
სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენაში. პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია 
სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებების დაფინანსება. იზრდება ჩატარებილი კულტურული 
ღონისძიებების რაოდენობა და ახალგაზრდობის ჩართულობა კულტურულ ღონისძიებებში. 
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ისტორიული ძეგლების მონიტორინგი, საჭირო 
შემთხვევაში არქეოლოგიური კუთხით სადაზვერვო სამუშაოების წარმოებისათვის.  

ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01) 
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: 
ა.ა) სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 01) 
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის მასშტაბით სპორტის 

სხვადასხვა სახეობებში ტურნირების ჩატარება, სპორტში ახალგაზრდების ჩართულობის 
გაზრდა, სპორტის სახეობების პოპულარიზაცია და განვითარების ხელშეწყობა. 

ა.ბ) ხობის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი ,,კოლხეთის" ხელშეწყობის 
ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 01 02) 

ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი ,,კოლხეთი“–ს სუბსიდირება, 
უზრუნველყოფს სპორტის უმნიშვნელოვანესი სახეობის ფეხბურთის პოპულარიზაციას და 
გუნდის მომზადებას საქართველოს ჩემპიონატში მონაწილეობისათვის. 

ა.გ)  სტადიონების მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვის ხარჯები 
(პროგრამული კოდი 05 01 03) 

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ქალაქსა და სოფლებში არსებული მარტივი 
ტიპის მოედნების ექპლოატაცია და რეაბილიტაცია. 

ა.დ) ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 04) 
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფეხბურთის განვითარების ხელსეწყობის მიზნით 

ფუნქციონირებს ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა“, სადაც 11 ასაკობრივ 
ჯგუფებში გაერთიანებულია 216 ბავშვი, სკოლის გუნდები მონაწილეობას იღებენ 
სამეგრელოს, იმერეთისა და გურიის რეგიონების ტურნირებში. 

ბ)  კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02) 
მუნიციპალიტეტის კულტურულინ ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში 

ხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე 
განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო 
დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.  

ბ.ა) კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 01) 
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის კულტურის 

ცენტრი“, რომელიც აერთიანებს 13 ბიბლიოთეკას, 3 მუზეუმს, 7 სასოფლო კლუბსა და 3 
კულტურის სახლს. ცენტრი ხელს უწყობს ქართული ფოლკლორის განვითარებას, ატარებს 
სხვადასხვა კულტურულ ღონისძიებებს და უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის 
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შემოქმედებითი კოლექტივების მონაწილეობას სხვადასხვა ღონისძიებებში და ხალხური 
შემოქმედების ნაწარმოებების გამოფენას. 

ბ.ბ) ძეგლთა დაცვის ხარჯები (პროგრამული კოდი 05 02 02) 
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ისტორიული ძეგლების მონიტორინგი, საჭირო 

შემთხვევაში არქეოლოგიური კუთხით სადაზვერვო სამუშაოების წარმოებისათვის, წარმოებს 
გამოფენების ორგანიზება. 

ბ.გ) კულტურული მემკვიდრეობის ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 
02 03) 

ქვეპროგრამის ფარგლებში ტარდება ხობის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-
ახალგაზრდობის მონაწილეობით ადგილობრივი ფოლკლორის, ხალხური ტრადიციების 
გამოვლენისა და პოპულარიზაციის მიზნით კონკურსები, გათვალისწინებულია მოეწყოს 
მეგრული ფოლკლორისა  და რეწვის საღამო. სსიპ ,,ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრს“ 
გამოეყო გრანტი - 12,0 ათასი ლარი, რითაც იქმნება სალოტბარო სკოლა, ხელი შეეწყობა 
ქართული სიმღერებისა და საგალობლების შესწავლას და შენარჩუნებას. 

ბ.დ) ტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა (პროგრამული კოდი 05 02 
04) 

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი სუბსიდირებას უწევს შპს ,,ხობის მოამბე“–ს, 
რითაც ხელი ეწყობა მოსახლეობისათვის ინფორმაციის მიწოდებას მუნიციპალიტეტსა და 
ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებზე. 

გ) ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03) 
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სხვადასხვა ღონისძიებები, მხარეთმცოდნეობის 

კუთხით ლაშქრობების მოწყობა, ახალგაზრდული დღეების გამართვა, ექსკურსიების 
მოწყობა, ახალგაზრდობისათვის სხვადასხვა თემატურ საკითხებზე შეხვედრების მოწყობა, 
რაც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდობის ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ 
საქმიანობასა და მის განვითარებაში. 

დ) რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 04) 
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ხობის ხარების დედათა მონასტრის ფინანსური 

მხარდაჭერა. 
5. მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული 

კოდი 06 00) 
მოსახლეობის ჯამრთელობის დაცვის ხელსეწყობა და მათი სოციალური დაცვა 

მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი 
არსებული რესურსების ფარგლებში ახორციელებს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის 
სხვადსხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას, ერთიანი სახერლმწიფო 
პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯამრთელობის დაცვის მიზნით 
ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება. 

ა) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01) 
პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის 

ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული 
ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ: 

გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლის ღონისძიებები (პირველადი 
ეპიდკვლევის განხორციელება; ეპიდსაწიინაღმდეგო ღონისძიებების დაგეგმვა; დაავადებების 
პირველადი ღონისძიებები; ლაბორატორიული სინჯის აღება.) 
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იმუნიპროფილაქტიკის დაგეგმვა, განხორციელება, საინფორმაციო სისტემის უზრუნველყოფა 
(იმუნოპროფილაქტიკის მონაცემთა რუტინული დამუშავება, ანალიზი, შეფასება, დაზუსტება და 
ანგარიშგებადადგენილი წესის მიხედვით. ვაქცინაცინათა, სხვა ასაცრელი მასალის და ცივი ჯაჭვის 
ინვენტარის საჭიტოების განსაზღვრა მუნიციპალიტეტისათვის დადგენილი წესის მიხედვით. 

იმუნოპროფილაქტიკის ლოჯისტიკის უზრუნველყოფა (ვაქცინათა, სხვა ასაცრელი მასალის 1 თვის 
მარაგის შექმნა მუნიციპალიტეტში; (ვაქცინათა, სხვა ასაცრელი მასალის მიღება, რეგისტრაცია, გაცემა 
მუნიციპალიტეტის პჯდ დაწესებულებებისათვის დადგენილი წესის მიხედვით; ,,ცივი ჯაჭვის" 
ფუნქციონირების უზრუნველყოფა;) 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამტანების ფაუნის გავრცელების შესწავლა/დადგენა 
(წყალსატევების პასპორტიზაცია დადგენილი წესის მიხედვით და გადამტანების არსებობის დაგენა 
სეზონის განმავლობაში). 

პრევენციული და კონტროლის ღონისძიებები (წყალსატევებში გამბუზიის გავრცელება 
ყოველწლიურად და ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებების გატარება, მათ შორის გადამტანების 
წინააღმდეგ ბრძოლა). 

პარაზიტული დაავადებების პირველადი ეპიდკვლევა (მალარიის სკრინინგული კვლევა კერებში 
და კერის გარშემო; სხვა პარაზიტული და ჰელმინთური დაავადებების სკრინინგული კვლევა). 

დაავადებების დიაგნოსტიკა, პროფილაქტიკური მკურნალობა (მალარიის დიაგნოსტიკა, 
პროფილაქტიკური მკურნალობა; სხვა პარაზიტული დაავადებების დიგნოსტიკა, რეკომენდაციების 
მიწოდება). 

სანიტარული ღონისძიებები (საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო საგანმანათლებლო-
საარმზრდელო დაწესებულებებსი სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, 
პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 
საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარული ნორმების დაცვის 
ზედამხედველობა). 

ბ) ხობის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დამატებითი ამბულატორიული სამედიცინო 
დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02) 

მუნიციპალიტეტი ახდენს იმ მცირერიცხოვანი სულადობის მქონე სოფლების 
ამბულატორიულ სამედიცინო მომსახურებას, რომლებიც დარჩნენ სახელმწიფო პროგრამის 
გარეშე. ამ მიზნით 2015 წელს გამოიყოფა ყოველწლიურად 23.4 ათასი ლარი. 

გ) მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 03) 
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის 

სხვადასხვა ფენებისათვის სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას, კანონმდებლობით 
გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და 
სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის 
გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სტიქიით დაზარალებულთა 
დახმარებასა და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს. 

გ.ა) ავადმყოფთა სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 01) 
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სოციალურად შეჭირვებული ადამიანებისათვის 

ფაქტიური საოპერაციო ხარჯების 50%-ის დაფარვა, არამუმეტეს 2000 ლარისა, მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოზე დამტკიცებული წესის შესაბამისად, ასევე სატრანსპორტო ხარჯების დასაფარავად 
დახმარება ეძლევა დიალეზით დაავადებულებს, ყოველთვიურად 100 ლარის ოდენობით. 

გ.ბ) სარიტუალო მომსახურება (ომის ვეტერანთა და დევნილთა დაკრძალვის ხარჯები) 
(პროგრამული კოდი 06 03 02) 

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ომის ვეტერანთა და დევნილთა დაღუპვის შემთხვევაში 
სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა. 

გ.გ) ომის ვეტერანთა სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯები (9 მაისის ერთჯერადი დახმარება) 
(პროგრამული კოდი 06 03 03) 
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ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია დახმარება მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებზე, 
ასევე ჩერნობილის ტრაგედიის დროს დაზარალებულთა დახმარება. ამ მიზნით გამოყოფილია 4,0 
ათასი ლარის ასიგნება. 

გ.დ)  მრავალშვილიანი ოჯახებისა (4 შვილი და მეტი), დედ-მამით ობოლი ბავშვების და 100 წელს 
გადაცილებულთა ერთჯერადი დახმარების ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 03 04) 

ქვეპროგრამის ფარგლებში  დახმარება ეწევა 4 და მეტი შვილზე 85 ოჯახს, 100 წელზე უხნესს 7 
პიროვნებას, მუნიციპალიტეტის საკრებულოზე დამტკიცებული წესის შესაბამისად. 

გ.ე) უმწეოთა სასადილო და ხანდაზმულთა ბინაზე მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 03 05) 
ქვეპროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი“–ს 

სუბსიდიის მოცულობა შეადგენს 94,8 ათას ლარს. სასადილო ემსახურება 120 ბენეფიციარს, 
ხოლო ბინაზე მომსახურება ეწევა 25-მდე მარტოხელას. 

გ.ვ)  ბავშვის შეძენასთან დაკავშირებული ერთჯერადი დახმარების ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 
03 06) 

ქვეპროგრამის ფარგლებში გამოყოფილია სულ 49.0 ათასი ლარი, ერთ ბავშვის შეძენისას გაიცემა 
ერთჯერადი დახმარება 100 ლარი, ხოლო მესამე და ზევით 300 ლარი. 

გ.ზ) უმწეო კატეგორიაზე სასმელი წყლის ხარჯის ანაზღაურება (პროგრამული კოდი 06 03 07) 
ქვეპროგრამის ფარგლებში 0-57000 სარეიტინგო ქულის მქონეთ ეწევა დახმარება, რაც 

მოიცავს 130-მდე ოჯახს, რომელთა სულადობა 600-მდეა, გამოყოფილია 2015 წელს 6.0 ათასი 
ლარი. 

დ)  უმწეოთა ერთჯერადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 04) 
ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება ეწევა სოციალურად შეჭირვებულ ადამიანებს 

ერთჯერადად 50-200 ლარის ფარგლებში,  2015 წელს გამოყოფილია 55.0 ათასი ლარი, 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოზე დამტკიცებული წესის შესაბამისად. 

ე) ხანძრითა და სტიქიით დაზარალებულთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 05) 
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება გაიცემა ერთჯერადად, 

სტიქიური მოვლენებითა და ხანძრით დაზარებული მოსახლეობის სოციალური 
დაცვისათვის, გასაცემი თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 3000 ლარს და გაიცემა 
ერთჯერადად, მუნიციპალიტეტის საკრებულოზე დამტკიცებული წესის შესაბამისად. 

ვ) მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობისა და საცხოვრებელი გარემოს გაუმჯობესების 
ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 06 06) 

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება, უკიდურესად ავარიული 
სახლების შესაკეთებლად, გაიცემა ერთჯერადად 500-დან 3000 ლარამდე საკრებულოზე 
დამტკიცებული წესის შესაბამისად. 

თავი III 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები 
 

მუხლი 17. ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები 
განისაზრვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის 

მიხედვით თანდართული რედაქციით: 
 
 

o
r
g.
 

ko
d
i 

დასახელება 
2013 წლის 

ფაქტი 
2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა 

სულ მათ შორის სულ მათ შორის 
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სახელმ
წიფო 

ბიუჯეტ
ის 

ფონდებ
იდან 

გამოყო
ფილი 

ტრანსფ
ერები 

საკუთა
რი 

შემოსავ
ლები 

სახელმ
წიფო 

ბიუჯეტ
ის 

ფონდებ
იდან 

გამოყო
ფილი 

ტრანსფ
ერები 

საკუთა
რი 

შემოსავ
ლები 

  ხობის მუნიციპალიტეტი 10,024.5 8,653.7 2,666.6 5,987.1 6,433.9 9.7 6,424.2 
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 218.0 225.0 0.0 225.0 163.0 0.0 163.0 
  ხარჯები 7,235.5 6,578.5 780.0 5,798.5 6,271.2 0.0 6,271.2 
  შრომის ანაზღაურება 1,904.9 1,766.6 0.0 1,766.6 1,435.2 0.0 1,435.2 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,691.2 1,960.7 1,886.6 74.1 27.5 0.0 27.5 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  97.8 114.5 0.0 114.5 135.2 9.7 125.5 

01 00 

 წარმომადგენლობითი და 
აღმასრულებელი ორგანოების 

დაფინანსება 
2,403.0 2,875.5 475.6 2,399.9 2,365.2 9.7 2,355.5 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 159.0 164.0 0.0 164.0 155.0 0.0 155.0 
  ხარჯები 2,130.9 2,473.6 222.5 2,251.1 2,203.2 0.0 2,203.2 
  შრომის ანაზღაურება 1,520.2 1,387.3 0.0 1,387.3 1,361.1 0.0 1,361.1 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 174.3 287.4 253.1 34.3 26.8 0.0 26.8 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  97.8 114.5 0.0 114.5 135.2 9.7 125.5 

01 01 
ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო 
452.1 484.6 0.0 484.6 538.2 0.0 538.2 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 26.0 27.0   27.0 27.0   27.0 
  ხარჯები 445.7 483.1 0.0 483.1 532.4 0.0 532.4 
  შრომის ანაზღაურება 335.8 335.9 0.0 335.9 338.4 0.0 338.4 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 6.4 1.5 0.0 1.5 5.8 0.0 5.8 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

01 02 
 ხობის მუნიციპალიტეტის 

გამგეობა 
1,702.5 1,612.8 0.0 1,612.8 1,517.3 0.0 1,517.3 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 133.0 137.0   137.0 128.0   128.0 
  ხარჯები 1,534.6 1,580.0 0.0 1,580.0 1,496.3 0.0 1,496.3 
  შრომის ანაზღაურება 1,184.4 1,051.4 0.0 1,051.4 1,022.7 0.0 1,022.7 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 167.9 32.8 0.0 32.8 21.0 0.0 21.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

01 03 სარეზერვო ფონდი 42.6 90.0 0.0 90.0 90.0 0.0 90.0 
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 42.6 90.0 0.0 90.0 90.0 0.0 90.0 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

01 04 საბანკო მომსახურების ხარჯი 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

01 05 

წინა წლებში წარმოქმნილი 
დავალიანებების დაფარვის 

ფონდი 
205.8 687.1 475.6 211.5 219.7 9.7 210.0 
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  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 108.0 319.5 222.5 97.0 84.5 0.0 84.5 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 253.1 253.1 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  97.8 114.5 0.0 114.5 135.2 9.7 125.5 

01 06 
მაჟორიტარი დეპუტატის 

მომსახურების ხარჯი 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

02 00 
თავდაცვა, საზოგადოებრივი 

წესრიგი და უსაფრთხოება 
712.4 518.8 0.0 518.8 525.5 0.0 525.5 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 59.0 61.0 0.0 61.0 8.0 0.0 8.0 
  ხარჯები 496.5 514.6 0.0 514.6 524.8 0.0 524.8 
  შრომის ანაზღაურება 384.7 379.3 0.0 379.3 74.1 0.0 74.1 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 215.9 4.2 0.0 4.2 0.7 0.0 0.7 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

02 01 საგანგებო სიტუაციების მართვა 617.2 410.7 0.0 410.7 411.0 0.0 411.0 
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 51.0 53.0   53.0 0.0     
  ხარჯები 402.7 408.6 0.0 408.6 411.0 0.0 411.0 
  შრომის ანაზღაურება 326.1 321.8 0.0 321.8 0.0 0.0 0.0 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 214.5 2.1 0.0 2.1 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

02 02 
საზოგადოებრივი წესრიგისა და 

უსაფრთხოების ხელშეწყობა 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

02 03 
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის 

ამაღლების ხელშეწყობა 
95.2 108.1 0.0 108.1 114.5 0.0 114.5 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 8.0 8.0   8.0 8.0   8.0 
  ხარჯები 93.8 106.0 0.0 106.0 113.8 0.0 113.8 
  შრომის ანაზღაურება 58.6 57.5 0.0 57.5 74.1 0.0 74.1 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.4 2.1 0.0 2.1 0.7 0.0 0.7 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

03 00 

ინფრასტრუქტურის 
მშენებლობა, რეაბილიტაცია და 

ექსპლოატაცია  
4,433.7 2,767.4 2,188.2 579.2 580.0 0.0 580.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ხარჯები 2,132.7 1,098.3 554.7 543.6 580.0 0.0 580.0 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,301.0 1,669.1 1,633.5 35.6 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

03 01 

საგზაო ინფრასტრუქტურის 
მშენებლობა, რეაბილიტაცია და 

მოვლა შენახვა (გზები და 
ხიდები) 

1,101.1 906.8 871.7 35.1 30.0 0.0 30.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ხარჯები 589.5 22.5 0.0 22.5 30.0 0.0 30.0 
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  არაფინანსური აქტივების ზრდა 511.6 884.3 871.7 12.6 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

03 01 

01 

გზების მშენებლობა, 
რეაბილიტაცია და მოვლა-

შენახვა  
816.9 906.8 871.7 35.1 30.0 0.0 30.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 400.1 22.5 0.0 22.5 30.0 0.0 30.0 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 416.8 884.3 871.7 12.6 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

03 01 

02 

ხიდების, ხიდ-ბოგირების 
მშენებლობა, რეაბილიტაცია და 

მოვლა-შენახვა 
284.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 189.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 94.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

03 02 

კომუნალური 
ინფრასტრუქტურის 

მშენებლობა-რეაბილიტაცია და 
ექსპლოატაცია 

2,527.7 1,016.0 471.9 544.1 550.0 0.0 550.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ხარჯები 1,141.6 521.1 0.0 521.1 550.0 0.0 550.0 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,386.1 494.9 471.9 23.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

03 02 

01 
გარე განათება 0.0 174.0 0.0 174.0 222.0 0.0 222.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 0.0 174.0 0.0 174.0 222.0 0.0 222.0 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

03 02 

02 

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია 
და ექსპლოატაცია 

23.5 10.0 0.0 10.0 15.0 0.0 15.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 4.6 10.0 0.0 10.0 15.0 0.0 15.0 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 18.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

03 02 

03  

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 
არსებული აქტივების 

რეაბილიტაცია 
770.7 494.9 471.9 23.0 0.0 0.0 0.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 24.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 746.1 494.9 471.9 23.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

03 02 

04  

სანიაღვრე არხების მშენებლობა 
რეაბილიტაცია და 

ექსპლოატაცია 
1,229.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 608.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 621.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
03 02 

05  
დასუფთავების ღონისძიებები 504.0 337.1 0.0 337.1 313.0 0.0 313.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 504.0 337.1 0.0 337.1 313.0 0.0 313.0 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

03 04 

სარწყავი არხებისა და 
ნაპირსამაგრი ჯებირების 

მშენებლობა-რეაბილიტაცია 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

03 05 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 804.9 844.6 844.6 0.0 0.0 0.0 0.0 
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 401.6 554.7 554.7 0.0 0.0 0.0 0.0 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 403.3 289.9 289.9 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

04 00 განათლება 1,159.1 1,210.9 0.0 1,210.9 1,490.7 0.0 1,490.7 
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ხარჯები 1,159.1 1,210.9 0.0 1,210.9 1,490.7 0.0 1,490.7 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

04 01 
სკოლამდელი განათლების 

დაფინანსება 
799.0 863.3 0.0 863.3 1,062.7 0.0 1,062.7 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 799.0 863.3 0.0 863.3 1,062.7 0.0 1,062.7 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

04 02 საჯარო სკოლების დაფინანსება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

04 03 
ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის 

განათლების ცენტრი" 
273.0 266.9 0.0 266.9 317.3 0.0 317.3 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 273.0 266.9 0.0 266.9 317.3 0.0 317.3 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

04 04 პროფესიული განათლება 87.1 80.7 0.0 80.7 110.7 0.0 110.7 
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 87.1 80.7 0.0 80.7 110.7 0.0 110.7 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

05 00 

კულტურა, რელიგია 
ახალგაზრდული და სპორტული 

ღონისძიებები 
941.8 865.3 0.0 865.3 995.8 0.0 995.8 
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  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ხარჯები 941.8 865.3 0.0 865.3 995.8 0.0 995.8 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

05 01 
სპორტის განვითარების 

ხელშეწყობა 
429.3 428.5 0.0 428.5 480.1 0.0 480.1 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ხარჯები 429.3 428.5 0.0 428.5 480.1 0.0 480.1 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

05 01 

01 

სპორტული ღონისძიებების 
დაფინანსება 

14.6 22.5 0.0 22.5 23.5 0.0 23.5 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 14.6 22.5 0.0 22.5 23.5 0.0 23.5 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

05 01 

02 

ხობის მუნიციპალიტეტის 
საფეხბურთო კლუბი 

,,კოლხეთის" ხელშეწყობის 
ღონისძიებები 

301.9 292.5 0.0 292.5 326.6 0.0 326.6 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 301.9 292.5 0.0 292.5 326.6 0.0 326.6 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

05 01 

03 

სტადიონების მშენებლობა 
რეაბილიტაცია და მოვლა-

შენახვის ხარჯები 
14.3 15.0 0.0 15.0 15.0 0.0 15.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 14.3 15.0 0.0 15.0 15.0 0.0 15.0 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

05 01 

04 

ფეხბურთის განვითარების 
ხელშეწყობა 

98.5 98.5 0.0 98.5 115.0 0.0 115.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 98.5 98.5 0.0 98.5 115.0 0.0 115.0 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

05 02 
კულტურის განვითარების 

ხელშეწყობა 
502.1 419.0 0.0 419.0 499.4 0.0 499.4 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ხარჯები 502.1 419.0 0.0 419.0 499.4 0.0 499.4 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

05 02 

01 

კულტურული ტრადიციების 
დაცვისა და ღირსეული 

განვითარების ხელშეწყობა 
437.8 368.2 0.0 368.2 425.9 0.0 425.9 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 437.8 368.2 0.0 368.2 425.9 0.0 425.9 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
05 02 

02 
ძეგლთა დაცვის ხარჯები 22.1 10.0 0.0 10.0 12.0 0.0 12.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 22.1 10.0 0.0 10.0 12.0 0.0 12.0 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

05 02 

03 

კულტურული მემკვიდრეობის 
ღონისძიებების დაფინანსება 

0.0 5.0 0.0 5.0 17.5 0.0 17.5 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 0.0 5.0 0.0 5.0 17.5 0.0 17.5 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

05 02 

04 

ტელერადიო მაუწყებლობა და 
საგამომცემლო საქმიანობა 

42.2 35.8 0.0 35.8 44.0 0.0 44.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 42.2 35.8 0.0 35.8 44.0 0.0 44.0 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

05 03 
ახალგაზრდული პროგრამების 

დაფინანსება 
8.0 13.0 0.0 13.0 11.5 0.0 11.5 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 8.0 13.0 0.0 13.0 11.5 0.0 11.5 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

05 04 
რელიგიური ორგანიზაციების 

ხელშეწყობა 
2.4 4.8 0.0 4.8 4.8 0.0 4.8 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 2.4 4.8 0.0 4.8 4.8 0.0 4.8 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

06 00 

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა 
დაცვა და  სოციალური 

უზრუნველყოფა 
374.5 415.8 2.8 413.0 476.7 0.0 476.7 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ხარჯები 374.5 415.8 2.8 413.0 476.7 0.0 476.7 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

06 01 
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის 

მომსახურება 
83.5 108.9 0.0 108.9 100.5 0.0 100.5 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 83.5 108.9 0.0 108.9 100.5 0.0 100.5 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

06 02 

ხობის მუნიციპალიტეტის 
მოსახლეობის დამატებითი 

ამბულატორიული სამედიცინო 
დახმარების პროგრამა 

15.9 14.6 0.0 14.6 23.4 0.0 23.4 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 15.9 14.6 0.0 14.6 23.4 0.0 23.4 
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  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

06 03 
მოსახლეობის სოციალური 

უზრუნველყოფა 
203.9 199.7 0.0 199.7 227.8 0.0 227.8 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ხარჯები 203.9 199.7 0.0 199.7 227.8 0.0 227.8 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

06 03 

01 

ავადმყოფთა სოციალური 
დახმარება 

64.6 45.6 0.0 45.6 55.6 0.0 55.6 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 64.6 45.6 0.0 45.6 55.6 0.0 55.6 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

06 03 

02 

სარიტუალო მომსახურება (ომის 
ვეტერანთა და დევნილთა 

დაკრძალვის ხარჯები) 
1.9 3.0 0.0 3.0 5.0 0.0 5.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 1.9 3.0 0.0 3.0 5.0 0.0 5.0 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

06 03 

03 

ომის ვეტერანთა სოციალური 
უზრუნველყოფის ხარჯები (9 

მაისის ერთჯერადი დახმარება) 
11.8 2.7 0.0 2.7 4.0 0.0 4.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 11.8 2.7 0.0 2.7 4.0 0.0 4.0 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

06 03 

04 

მრავალშვილიანი ოჯახებისა (4 
შვილი და მეტი), დედ-მამით 

ობოლი ბავშვების და 100 წელს 
გადაცილებულთა ერთჯერადი 

დახმარების ხარჯი 

8.5 13.8 0.0 13.8 13.7 0.0 13.7 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 8.5 13.8 0.0 13.8 13.7 0.0 13.7 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

06 03 

05 

უმწეოთა სასადილო და 
ხანდაზმულთა ბინაზე 

მომსახურება 
78.8 83.6 0.0 83.6 94.5 0.0 94.5 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 78.8 83.6 0.0 83.6 94.5 0.0 94.5 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

06 03 

06 

 ბავშვის შეძენასთან 
დაკავშირებული ერთჯერადი 

დახმარების ხარჯი 
32.0 45.0 0.0 45.0 49.0 0.0 49.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 32.0 45.0 0.0 45.0 49.0 0.0 49.0 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

06 03 

07 

უმწეო კატეგორიაზე სასმელი 
წყლის ხარჯის ანაზღაურება 

6.3 6.0 0.0 6.0 6.0 0.0 6.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 6.3 6.0 0.0 6.0 6.0 0.0 6.0 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

06 04 
 უმწეოთა ერთჯერადი 

დახმარება 
50.0 55.0 0.0 55.0 55.0 0.0 55.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 50.0 55.0 0.0 55.0 55.0 0.0 55.0 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

06 05 
ხანძრითა და სტიქიით 

დაზარალებულთა დახმარება 
19.5 30.0 0.0 30.0 30.0 0.0 30.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 19.5 30.0 0.0 30.0 30.0 0.0 30.0 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

06 06 

მოსახლეობის სოციალური 
მდგომარეობისა და 

საცხოვრებელი გარემოს 
გაუმჯობესების ხელშეწყობა 

1.7 7.6 2.8 4.8 40.0 0.0 40.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 1.7 7.6 2.8 4.8 40.0 0.0 40.0 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
 

დადგენილება N47 
 

2014  წლის 30 დეკემბერი 
 

ქ. ხობი 

„ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს 2014 წლის 28 ივლისის N15 დადგენილებაში“ 

ცვლილების  შეტანის თაობაზე 
 

„სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს კანონის 56-ე მუხლის და „ნორმატიული 
აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-16 მუხლის მე-12 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, მე-20 მუხლის,  
25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტისა და მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ხობის 
მუნიციპალიტეტის  საკრებულო ადგენს: 

მუხლი 1. 
 „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 28 ივლისის N15 დადგენილებაში („საქართველოს 
საკანონმდებლო მაცნე“ (ვებგვერდი - www.matsne.gov.ge), 04.08.2014 წ; სახელმწიფო სარეგისტრაციო 
კოდი: 010260020.35.106.016114) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული 
დებულების: 

ა) მე-12 მუხლის მე-3 პუნქტის „ი“ ქვეპუნქტი ამოღებულ იქნეს;  
ბ) მე-13 მუხლის მე-9 პუნქტი ამოღებულ იქნეს. 
 მუხლი 2. 
 ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სახანძრო დაცვისა და 

სამაშველო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
2014 წლის 28 ივლისის N24 დადგენილება. 

მუხლი 3. 
 დადგენილება ამოქმედდეს 2015 წლის 10 იანვრიდან. 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
 

დადგენილება N48 
 

2014  წლის 30 დეკემბერი 
 

ქ. ხობი 
 

„ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ფორმისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის 
დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 ოქტომბრის N36 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონების მე-20 მუხლისა და „მკაცრი აღრიცხვის ფორმების 
ნუსხის, მკაცრი აღრიცხვის ფორმების რეგისტრაციის წესისა და მკაცრი აღრიცხვის ფორმების რეგისტრაციის 
ჟურნალის ფორმის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2005 წლის 2 აგვისტოს N669 
ბრძანების საფუძველზე, ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: 

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

დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 ოქტომბრის N36 
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 

30 ოქტომბრის N36 დადგენილებაში („საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე“, (ვებგვერდი - 
www.matsne.gov.ge) 05/11/2014 წ. სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი: 010250020.35.106.016135) 
შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილების დანართი N1 ჩამოყალიბდეს ამ დადგენილების 

დანართის შესაბამისად. 

მუხლი 2. 
 დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 
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დანართი 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

დამტკიცებულია 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2014  წლის 30 ოქტომბრის №36  დადგენილებით 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის 
ო ქ მ ი № 

 
201    წლის ----  ---------------                                              --------------------------------------------------- 
                                                                                                                                     (ოქმის შედგენის ადგილი) 
 
1. მე, ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურის, ურბანული განვითარებისა და 
არქიტექტურის სამსახურის ------------------------------------------------------------------------------------ 

                                          (თანამდებობა, სახელი, გვარი, მამის სახელი) 
 
საქართველოს   ადმინისტრაციულ   სამართალდარღვევათა   კოდექსის    239-ე   და   240-ე   მუხლების 
შესაბამისად, შევადგინე აღნიშნული ოქმი   ----------------------------------------------------- 

                                                                                                     (სამართალდარღვევის ჩადენის ადგილი და დრო) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

(სამართალდამრღვევი სუბიექტის სრული დასახელება, სახელი, გვარი, მამის სახელი, მოქალაქეობა) 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(სამართალდამრღვევი სუბიექტის იურიდიული მისამართი) 

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

(სამართალდარღვევის არსი) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
რაც გათვალისწინებულია საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის ----- 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(მუხლი, ნაწილი,  ქვეპუნქტი) 
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2. აღნიშნულ სამართალდარღვევასთან დაკავშირებით  ადმინისტრაციულ პასუხისგებაში მიცემული  
პირის (წარმომადგენლის) ახსნა-განმარტება: --------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. ადმინისტრაციულ პასუხისგებაში მიცემულ პირს განემარტა მისი  უფლებები და მოვალეობები. 
მე, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(სახელი, გვარი, მამის სახელი) 
 
გავეცანი საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა  კოდექსის  252-ე მუხლით 
გათვალისწინებულ უფლება-მოვალეობებს: 
„ადმინისტრაციულ პასუხისგებაში მიცემულ პირს უფლება აქვს გაეცნოს საქმის მასალებს, მისცეს 
ახსნა-განმარტებანი, წარადგინოს მტკიცებულებანი, განაცხადოს შუამდგომლობანი; საქმის 
განხილვისას ისარგებლოს ადვოკატის იურიდიული დახმარებით; გამოვიდეს მშობლიურ ენაზე და 
თუ არ იცის მიმდინარე წარმოების ენა, ისარგებლოს თარჯიმნის მომსახურებით; გაასაჩივროს საქმის 
გამო მიღებული დადგენილება. ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმე განიხილება იმ პირის 
თანდასწრებით, რომელიც მიცემულია ადმინისტრაციულ პასუხისგებაში. ამ პირის დაუსწრებლად 
საქმე შეიძლება განხილულ იქნეს მხოლოდ ისეთ შემთხვევებში, როცა არის ცნობა მისთვის საქმის 
განხილვის ადგილისა და დროის დროული შეტყობინების შესახებ და მისგან არ შემოსულა 
შუამდგომლობა საქმის განხილვის გადადების თაობაზე”. 
 
4. ზემოაღნიშნული სამართალდარღვევის გამო შედგა ეს ოქმი, რომლის სისწორესაც ვადასტურებთ 
ხელმოწერით: 
 
ოქმი შევადგინე:                   -------------------------------------------------------- 
                                                                    (ოქმის შემდგენელი პირის ხელმოწერა) 
 
ოქმს გავეცანი:                      -------------------------------------------------------- 
                                               (ადმინისტრაციულ პასუხისგებაში მიცემული პირის ხელმოწერა) 
 
შენიშვნა: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

           (შენიშვნის არსი და ოქმის შემდგენელი პირის ხელმოწერა) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
მოწმეები (დასწრების შემთხვევაში): 
 
---------------------------------------     ------------------------------------------------------     ---------------- 
                  (სახელი, გვარი)                               (მისამართი,  პირადობის მოწმობის №)                  (ხელმოწერა) 
---------------------------------------     ------------------------------------------------------     ---------------- 
                  (სახელი, გვარი)                               (მისამართი,  პირადობის მოწმობის №)                  (ხელმოწერა) 
 
დაზარალებულები (დასწრების შემთხვევაში): 
---------------------------------------     ------------------------------------------------------     ---------------- 
                  (სახელი, გვარი)                               (მისამართი,  პირადობის მოწმობის №)                  (ხელმოწერა) 
---------------------------------------     ------------------------------------------------------     ---------------- 
                  (სახელი, გვარი)                               (მისამართი,  პირადობის მოწმობის №)                  (ხელმოწერა) 
 
5. ოქმის ასლი ჩავიბარე: -------------------------------------------------------------------------------------- 

                                          (სახელი, გვარი, მამის სახელი, მოქალაქეობა, მისამართი, პირადობის მოწმობის №) 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(ადმინისტრაციულ პასუხისგებაში მიცემული პირის ხელმოწერა) 
 

შენიშვნა: ოქმის ხელის მოწერაზე უარის თქმა არ წარმოადგენს საქმის შეწყვეტის საფუძველს. ადმინისტრაციულ 
პასუხისგებაში მიცემულ პირს უფლება აქვს წარმოადგინოს ოქმისთვის დასართავი ახსნა-განმარტება და 
შენიშვნები ოქმის შინაარსთან დაკავშირებით, აგრეთვე ჩამოაყალიბოს თავის ხელმოწერაზე  უარის თქმის 
მოტივები. 
 
დამკვეთი: ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 
დამამზადებელი: 
სფს-ს რეგისტრაციის № 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
 

დადგენილება N49 
 

2014  წლის 30 დეკემბერი 
 

ქ. ხობი 

„მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების 
მშენებლობის) სანებართვო მოწმობის ფორმის, მათი გამოყენებისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის, 

გამოსაყენებლად უვარგისი სანებართვო მოწმობის ფორმების ჩამოწერის აქტის ფორმისა და 
სანებართვო მოწმობის აღრიცხვის ჟურნალის ფორმის დამტკიცების თაობაზე“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 ოქტომბრის N37 დადგენილებაში  
ცვლილების შეტანის შესახებ 

 

 „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონების მე-20 მუხლისა და „მკაცრი აღრიცხვის 
ფორმების ნუსხის, მკაცრი აღრიცხვის ფორმების რეგისტრაციის წესისა და მკაცრი აღრიცხვის 
ფორმების რეგისტრაციის ჟურნალის ფორმის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა 
მინისტრის 2005 წლის 2 აგვისტოს N669 ბრძანების საფუძველზე, ხობის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულო ადგენს: 

 მუხლი 1. 
„მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული 

ობიექტების მშენებლობის) სანებართვო მოწმობის ფორმის, მათი გამოყენებისა და აღრიცხვა-
ანგარიშგების წესის, გამოსაყენებლად უვარგისი სანებართვო მოწმობის ფორმების ჩამოწერის აქტის 
ფორმისა და სანებართვო მოწმობის აღრიცხვის ჟურნალის ფორმის დამტკიცების თაობაზე“ ხობის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 ოქტომბრის N37 დადგენილებაში („საქართველოს 
საკანონმდებლო მაცნე“, (ვებგვერდი - www.matsne.gov.ge), 05/11/2014 წ. სახელმწიფო სარეგისტრაციო 
კოდი: 330130000.35.106.016136) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილების დანართი N1 
ჩამოყალიბდეს ამ დადგენილების დანართის შესაბამისად.  

მუხლი 2. 
 დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 
 
 
 

საკრებულოს თავმჯდომარე                          ედიშერ ჯობავა 
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დანართი 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
დამტკიცებულია 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
2014  წლის 30 ოქტომბრის №36  დადგენილებით 

 
 

 
                                                                                                                          

 
 
 

ხობის მუნიციპალიტეტი 
 

მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების 
მშენებლობისა) სანებართვო მოწმობა 

 
ნებართვა № ---------- 

 
ნებართვის გაცემის თარიღი:    201     წლის  -----   --------------- 
ნებართვის ვადის დინების დაწყების თარიღი:  201     წლის  -----   --------------- 
ნებართვა ძალაშია:      201     წლის  -----   --------------- მდე 
 
ნებართვის მფლობელი: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                    (დასახელება და საიდენტიფიკაციო მონაცემები) 
 

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

 
სამშენებლო ობიექტი: ------------------------------------------------------------------------------------------ 

                                   (დასახელება, ფუნქციური დანიშნულება) 
 

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

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

(მიწის ნაკვეთის სარეგისტრაციო მონაცემები, საკადასტრო კოდი) 
 

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

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

 
 

ნებართვის გამცემი ორგანო: ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურის, ურბანული 
განვითარებისა და არქიტექტურის სამსახური 

 
ნებართვის გაცემის საფუძველი: ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის  
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       201     წლის -----   ---------------  ბრძანება № 
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სანებართვო პირობები: ----------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

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

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

 
                    

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

 

 
დამკვეთი: ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 
დამამზადებელი: 
სფს-ს რეგისტრაციის № 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილება N50 

2014 წლის 31 დეკემბერი 

ქ. ხობი 

„ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 30 დეკემბრის N21 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე 
  

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 
მუხლის მეორე პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 
საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ მე-80 მუხლის, „ნორმატიული 
აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლისა და „სტიქიის შედეგების 
სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2014 
წლის 30 დეკემბრის N2551 განკარგულების შესაბამისად, ხობის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულო ადგენს: 

მუხლი 1.  
„ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 30 დეკემბრის N21 დადგენილებაში 
(www.matsne.gov.ge, 31.12.2013 წ. სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი: 
190020020.35.106.016099) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება: 

1. 49.4 ათასი ლარით იზრდება ბიუჯეტის შემოსავლები, კერძოდ: 
ა) 49.4 ათასი ლარი შემოსავალი მუხლიდან „გრანტები“ (საქართველოს რეგიონებში 

განსახორციელებელი პროექტების ფონდი);  
2. 4.0 ათასი ლარით მცირდება  ხობის  მუნიციპალიტეტის  ადგილობრივი  ბიუჯეტის 

ხარჯები, კერძოდ:   
ა) პრიორიტეტის ,,წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება“ 

ასიგნებები 4.0  ათასი ლარით (პროგრამული კოდი 01 00), კერძოდ: 
ა.ა) 4,0 ათასი ლარით მუნიციპალიტეტის გამგეობის (პროგრამული კოდი 01 02) ასიგნება, 

აქედან: 4,0 ათასი ლარი - ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,საწვავ/საპოხი მასალების 
შეძენა“ ასიგნება. 

3. შემოსულობების ზრდით მიღებული ასიგნებები 49.4 ათასი ლარი და 
გამოთავისუფლებული ასიგნებები 4,0 ათასი ლარი, სულ 53,4 ათასი ლარი მიიმართება 
შემდეგ ღონისძიებათა დასაფინანსებლად: 

ა) პრიორიტეტის ,,წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება“ 
(პროგრამული კოდი 01 00) ასიგნებებზე 2,9  ათასი ლარი, კერძოდ: 

ა.ა) 2,9 ათასი ლარი მუნიციპალიტეტის გამგეობის (პროგრამული კოდი 01 02) ასიგნებაზე, 
აქედან: 2,9 ათასი ლარი - მუხლის ,,შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება“ ასიგნება; 
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ბ) პრიორიტეტის ,,ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია“ 
(პროგრამული კოდი 03 00) ასიგნებებზე 49,4  ათასი ლარი, კერძოდ: 

ბ.ა) 1,8  ათასი ლარი ქვეპროგრამის ,,გზების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-
შენახვა“ (პროგრამული კოდი 03 01 01) ასიგნება, აქედან: 1,8 ათასი ლარი - მუხლის ,,ოფისის 
ხარჯები“ ასიგნება; 

ბ.ბ) 13,1 ათასი ლარი ქვეპროგრამის ,,ხიდების, ხიდ-ბოგირების მშენებლობა, 
რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა“ (პროგრამული კოდი 03 01 02) ასიგნება, აქედან: 12,9 ათასი 
ლარი - მუხლის ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“ ასიგნება, 0,2 ათასი ლარი - მუხლის 
,,ოფისის ხარჯები“ ასიგნება; 

ბ.გ) 0,1 ათასი ლარი ქვეპროგრამის ,,მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 
აქტივების რეაბილიტაცია“ (პროგრამული კოდი 03 02 03) ასიგნება, აქედან: 0,1 ათასი ლარი - 
მუხლის ,,ოფისის ხარჯები“ ასიგნება; 

ბ.დ) 0,9 ათასი ლარი ქვეპროგრამის ,,სანიაღვრე არხების მშენებლობა რეაბილიტაცია და 
ექსპლოატაცია“ (პროგრამული კოდი 03 01 04) ასიგნება, აქედან: 0,9 ათასი ლარი - მუხლის 
,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“ ასიგნება; 

ბ.ე) 33,5 ათასი ლარი პროგრამის ,,სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების 
მშენებლობა-რეაბილიტაცია“ (პროგრამული კოდი 03 04) ასიგნება, აქედან: 33,5 ათასი ლარი - 
მუხლის ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“ ასიგნება; 

გ) პრიორიტეტის ,, კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები“ 
ასიგნებებზე 1,1  ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 00), კერძოდ: 

გ.ა) 1,1 ათასი ლარი ქვეპროგრამის ,,ტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო 
საქმიანობა“-ს (პროგრამული კოდი 05 02 04) ასიგნებაზე, აქედან: 1,1 ათასი ლარი - მუხლის 
,,სუბსიდია“ ასიგნება (შპს ,,ხობის მოამბე“-ს სუბსიდია). 

მუხლი 2.  
დადგენილების თავი I, თავი, II, თავი III დანართები ჩამოყალიბდეს თანდართული სახით. 
მუხლი 3.  
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე და დადგენილების  მოქმედება 

გავრცელდეს 2014 წლის 31 დეკემბრიდან წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე. 
 
 
 
 

 
 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                         ედიშერ ჯობავა 
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დანართი 
 
 

თავი I 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი 
 
 

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი 
 
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით: 
 

დასახელება 
2012 წლის 

ფაქტი 

2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 
სახელმწიფო 
ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 
გამოყოფილი 
ტრანსფერები 

საკუთა
რი 

შემოსავ
ლები 

სახელმწიფო 
ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 
გამოყოფილი 
ტრანსფერები 

საკუთარი 
შემოსავლები 

შემოსავლები 8,820.7 8,188.5 2,131.6 6,056.9 8,585.1 2,937.6 5,647.5 
გადასახადები 5,782.0 5,327.8 0.0 5,327.8 5,000.0 0.0 5,000.0 
გრანტები 2,472.8 2,336.6 2,131.6 205.0 3,157.6 2,937.6 220.0 
სხვა შემოსავლები 565.9 524.1 0.0 524.1 427.5 0.0 427.5 

                
ხარჯები 5,666.6 6,811.5 443.7 6,367.8 6,598.9 792.3 5,806.6 
შრომის ანაზღაურება 1,674.0 1,964.0 0.0 1,964.0 1,832.7 0.0 1,832.7 
საქონელი და მომსახურება 807.1 1,510.2 443.7 1,066.5 1,752.3 789.5 962.8 
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
პროცენტი 185.7 108.1 0.0 108.1 97.0 0.0 97.0 
სუბსიდიები 2,711.6 2,995.0 0.0 2,995.0 2,710.6 0.0 2,710.6 
გრანტები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
სოციალური უზრუნველყოფა 288.2 234.2 0.0 234.2 203.5 0.0 203.5 
სხვა ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 2.8 0.0 

                
საოპერაციო სალდო 3,154.1 1,377.0 1,687.9 -310.9 1,986.2 2,145.3 -159.1 

                
არაფინანსური აქტივების ცვლილება 2,368.9 2,364.4 1,764.3 600.1 1,829.0 1,923.7 -94.7 
ზრდა  3,499.7 2,667.4 1,764.3 903.1 1,989.7 1,923.7 66.0 
კლება 1,130.8 303.0 0.0 303.0 160.7 0.0 160.7 

                
მთლიანი სალდო 785.2 -987.4 -76.5 -911.0 157.2 221.6 -64.4 

                
ფინანსური აქტივების ცვლილება 579.4 -1,088.9 -76.4 -1,012.4 42.7 221.6 -178.9 
ზრდა 837.3 0.0 0.0 0.0 221.6 221.6 0.0 
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ვალუტა და დეპოზიტები 837.3 0.0     221.6 221.6   
ფასიანი ქაღალდები, გარდა 
აქციებისა  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

სესხები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
კლება 257.9 1,088.9 76.4 1,012.4 178.9 0.0 178.9 
ვალუტა და დეპოზიტები 257.9 1,088.9 76.4 1,012.4 178.9   178.9 
ფასიანი ქაღალდები, გარდა 
აქციებისა  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

სესხები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
                

ვალდებულებების ცვლილება -205.8 -101.4 0.0 -101.4 -114.5 0.0 -114.5 
ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
საგარეო 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
საშინაო 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
კლება 205.8 101.4 0.0 101.4 114.5 0.0 114.5 
საგარეო 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
საშინაო 205.8 101.4 0.0 101.4 114.5 0.0 114.5 

                
ბალანსი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 
 

მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის 
ცვლილება 

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის 
ცვლილება თანდართული რედაქციით: 

 
 

დასახელება 
2012 

წლის 
ფაქტი 

2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 
სახელმწ

იფო 
ბიუჯეტ

ის 
ფონდებ

იდან 
გამოყოფ

ილი 
ტრანსფე

რები 

საკუთარი 
შემოსავლე

ბი 

სახელმწიფო 
ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 
გამოყოფილი 
ტრანსფერები 

საკუთარი 
შემოსავლებ

ი 

შემოსულობები 9951.5 8491.5 2131.6 6359.9 8745.8 2937.6 5808.2 
შემოსავლები 8820.7 8188.5 2131.6 6056.9 8585.1 2937.6 5647.5 
არაფინანსური აქტივების კლება 1130.8 303.0 0.0 303.0 160.7 0.0 160.7 
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის 
გაკლებით) 

0.0 0.0     0.0 0.0 0.0 

                
გადასახდელები 9372.1 9580.3 2208.0 7372.3 8703.1 2716.0 5987.1 
 ხარჯები 5666.6 6811.5 443.7 6367.8 6598.9 792.3 5806.6 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 3499.7 2667.4 1764.3 903.1 1989.7 1923.7 66.0 
ვალდებულებების კლება 205.8 101.4 0.0 101.4 114.5 0.0 114.5 
ნაშთის ცვლილება 579.400 -1088.800 -76.400 -1012.400 42.700 221.600 -178.900 

 
მუხლი 3. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 
 

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 8585.1 ათასი ლარის 
ოდენობით, თანდართული რედაქციით: 

 

დასახელება 
2012 წლის 

ფაქტი 

2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 
სახელმწი

ფო 
ბიუჯეტის 

საკუთარ
ი 

შემოსავ

სახელმწიფო 
ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

საკუთა
რი 

შემოსავ
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ფონდები
დან 

გამოყოფი
ლი 

ტრანსფერ
ები 

ლები გამოყოფილი 
ტრანსფერები 

ლები 

შემოსავლები 8,820.7 8,188.5 2,131.6 6,056.9 8,585.1 2,937.6 5,647.5 
გადასახადები 5,782.0 5,327.8 0.0 5,327.8 5,000.0 0.0 5,000.0 
გრანტები 2,472.8 2,336.6 2,131.6 205.0 3,157.6 2,937.6 220.0 
სხვა შემოსავლები 565.9 524.1 0.0 524.1 427.5 0.0 427.5 

 
მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 5000.0 ათასი ლარის 

ოდენობით, თანდართული რედაქციით: 
 

დასახელება კოდი 
2012 

წლის 
ფაქტი 

2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 
სახელმწ

იფო 
ბიუჯეტ

ის 
ფონდები

დან 
გამოყოფ

ილი 
ტრანსფე

რები 

საკუთარი 
შემოსავლ

ები 

სახელმწიფო 
ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 
გამოყოფილი 
ტრანსფერები 

საკუთარი 
შემოსავლე

ბი 

გადასახადები 11 5,782.0 5,327.8 0.0 5,327.8 5,000.0 0.0 5,000.0 
საშემოსავლო გადასახადი 

 
              

ქონების გადასახადი 113 5,782.0 5,327.8 0.0 5,327.8 5,000.0 0.0 5,000.0 
საქართველოს საწარმოთა 
ქონებაზე (გარდა მიწისა)         

113111 
4,387.8 3,295.0   3,295.0 3,198.0   3,198.0 

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე 
(გარდა მიწისა) 

113113 
6.0 5.0 0.0 5.0 2.0 0.0 2.0 

ეკონომიკური 
საქმიანობისთვის 
გამოყენებულ ქონებაზე 

1131131 
2.1 5.0   5.0 2.0   2.0 

არაეკონომიკური 
საქმიანობისთვის 
გამოყენებულ უძრავ 
ქოენბაზე 

1131132 

3.9 0.0     0.0     
სასოფლო-სამეურნეო 
დანიშნულების მიწაზე                                

113114 
202.4 250.0 0.0 250.0 220.0 0.0 220.0 

ფიზიკურ პირებიდან 1131141 106.3 90.0   90.0 100.0   100.0 
იურიდიულ პირებიდან 1131142 96.1 160.0   160.0 120.0   120.0 
არასასოფლო-სამეურნეო 
დანიშნულების მიწაზე                                            

113115 
1,185.8 1,777.8 0.0 1,777.8 1,580.0 0.0 1,580.0 

ფიზიკურ პირებიდან 1131151 43.8 5.0   5.0 10.0   10.0 
იურიდიულ პირებიდან 1131152 1,142.0 1,772.8   1,772.8 1,570.0   1,570.0 
სხვა გადასახადები 
ქონებაზე 

1136 
  0.0     0.0     

სხვა გადასახადები 116   0.0     0.0     

 
მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 3157.6 ათასი ლარით, 

თანდართული რედაქციით: 
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დასახელება კოდი 
2012 

წლის 
ფაქტი 

2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 
სახელმწი

ფო 
ბიუჯეტის 
ფონდები

დან 
გამოყოფი

ლი 
ტრანსფერ

ები 

საკუთა
რი 

შემოსავ
ლები 

სახელმწიფო 
ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 
გამოყოფილი 
ტრანსფერები 

საკუთა
რი 

შემოსავ
ლები 

გრანტები 13 2,472.8 2,336.6 2,131.6 205.0 3,157.6 2,937.6 220.0 
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და 
სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული 
გრანტები 

131 0.0 0.0     0.0     

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 
ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 

133 0.0 0.0     0.0     

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 
გამოყოფილი ტრანსფერი 

133 2,472.8 2,336.6 2,131.6 205.0 3,157.6 2,937.6 220.0 

ბიუჯეტით გათვალისწინებული 
ტრანსფერები 1311 199.4 205.0 0.0 205.0 220.0 0.0 220.0 
გათანაბრებითი ტრანსფერი 

 
0.0 0.0     0.0     

მიზნობრივი ტრანსფერი 
დელეგირებული უფლებამოსილების 
განსახორციელებლად 

 
199.4 205.0   205.0 220.0   220.0 

ინფრასტრუქტურის 
განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე 
ღონისძიებების დასაფინანსებლად   

 
0.0 0.0     0.0     

ფონდებიდან გამოყოფილი 
ტრანსფერები 

1312 
2,273.4 2,131.6 2,131.6 0.0 2,937.6 2,937.6 0.0 

სულ რეგიონებში განსახორციელებელი 
პროექტების ფონდი   982.3 1,248.8 1,248.8   2,093.0 2,093.0   
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 

 
875.1 882.8 882.8   844.6 844.6   

პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი 
 

400.0 0.0     0.0     
მთავრობის სარეზერვო ფონდი 

 
16.0 0.0     0.0     

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო 
ფონდი  0.0 0.0     0.0     
სხვა შემოსავლები 14 565.9 524.1 0.0 524.1 427.5 0.0 427.5 

  
მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 427.5 ათასი ლარით, 

თანდართული რედაქციით: 
 

დასახელება კოდი 
2012 

წლის 
ფაქტი 

2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 
სახელმწიფ

ო 
ბიუჯეტის 

ფონდებიდა
ნ 

გამოყოფილ
ი 

ტრანსფერე
ბი 

საკუთარი 
შემოსავლე

ბი 

სახელმწიფო 
ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 
გამოყოფილ

ი 
ტრანსფერებ

ი 

საკუთარი 
შემოსავლები 

სხვა შემოსავლები 14 565.9 524.1 0.0 524.1 427.5 0.0 427.5 
შემოსავლები საკუთრებიდან 141 112.3 124.0 0.0 124.0 132.0 0.0 132.0 
პროცენტები 1411 0.0 0.0     19.2   19.2 
დივიდენდები 1412 0.0 0.0     0.0     
რენტა 1415 112.3 124.0 0.0 124.0 112.8 0.0 112.8 
მოსაკრებელი ბუნებრივი 
რესურსებით 

14151 112.3 90.5   90.5 112.8   112.8 
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სარგებლობისათვის                      
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და 
მართვაში (უზურფრუქტი, 
ქირავნობა და სხვა) 
გადაცემიდან 

14154 0.0 33.5   33.5 0.0     

სხვა არაკლასიფიცირებული 
რენტა 

14159 0.0 0.0     0.0     

საქონლისა და მომსახურების 
რეალიზაცია 142 210.2 210.1 0.0 210.1 85.5 0.0 85.5 

ადმინისტრაციული 
მოსაკრებლები და 
გადასახდელები 

1422 70.7 
26.8 0.0 26.8 43.9 0.0 43.9 

საერთო-სახელმწიფოებრივი 
სალიცენზიო მოსაკრებელი 

14222 0.0 0.0     0.0     

სანებართვო მოსაკრებელი 14223 17.5 5.0   5.0 6.1   6.1 
სახელმწიფო ბაჟი 14227 0.0 0.0     0.0     
საჯარო ინფორმაციის ასლის 
გადაღების მოსაკრებელი   

14229 0.0 0.0     0.0     

სამხედრო სავალდებულო 
სამსახურის გადავადების 
მოსაკრებელი 

142212 0.4 0.0     0.0     

სათამაშო ბიზნესის 
მოსაკრებელი 

142213 0.0 0.0     0.0     

კულტურული მემკვიდრეობის 
სარეაბილიტაციო არიალის 
ინფრასტრუქტურის 
ადგილობრივი მოსაკრებელი 

142215 0.0 0.0     0.0     

ადგილობრივი მოსაკრებელი 
სპეციალური (ზონალური) 
შეთანხმების გაცემისათვის  

142216 0.0 0.0     0.0     

ადგილობრივი მოსაკრებელი 
დასახლებული ტერიტორიის 
დასუფთავებისათვის  

142214 52.8 21.8   21.8 37.8   37.8 

სხვა არაკლასიფიცირებული 
მოსაკრებელი  

142299 0.0 0.0     0.0     

არასაბაზრო წესით გაყიდული 
საქონელი და მომსახურება 

1423 139.5 
183.3 0.0 183.3 41.6 0.0 41.6 

შემოსავლები საქონლის 
რეალიზაციიდან 

14231 0.0 0.0     0.0     

შემოსავლები მომსახურების 
გაწევიდან 

14232 139.5 183.3   183.3 41.6   41.6 

ჯარიმები, სანქციები და 
საურავები  

143 213.3 190.0   190.0 210.0   210.0 

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, 
გრანტების გარეშე 

144 30.0 0.0     0.0     

შერეული და სხვა 
არაკლასიფიცირებული 
შემოსავლები 

145 0.1 0.0     0.0     

 
მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 6598.9 ათასი ლარით, 

თანდართული რედაქციით: 
 

დასახელება 

2012 
წლის 

ფაქტიუ
რი 

2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 
სახელმწ

იფო 
ბიუჯეტ

ის 
ფონდები

საკუთარი 
შემოსავლები 

სახელმწიფო 
ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 
გამოყოფილი 
ტრანსფერები 

საკუთარი 
შემოსავლები 
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დან 
გამოყოფ

ილი 
ტრანსფე

რები 
ხარჯები 5,666.6 6,811.5 443.7 6,367.8 6,598.9 792.3 5,806.6 
შრომის ანაზღაურება 1,674.0 1,964.0 0.0 1,964.0 1,832.7 0.0 1,832.7 
საქონელი და 
მომსახურება 

807.1 1,510.2 443.7 1,066.5 1,752.3 789.5 962.8 

ძირითადი კაპიტალის 
მომსახურება 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

პროცენტი 185.7 108.1 0.0 108.1 97.0 0.0 97.0 
სუბსიდიები 2,711.6 2,995.0 0.0 2,995.0 2,710.6 0.0 2,710.6 
გრანტები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
სოციალური 
უზრუნველყოფა 

288.2 234.2 0.0 234.2 203.5 0.0 203.5 

სხვა ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 2.8 0.0 
არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

3,499.7 2,667.4 1,764.3 903.1 1,989.7 1,923.7 66.0 

ძირითადი აქტივები  3,499.7 2,667.4 1,764.3 903.1 1,989.7 1,923.7 66.0 
მატერიალური მარაგები  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
ფასეულობები  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
არაწარმოებული 

აქტივები   
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

ფინანსური აქტივების 
ზრდა  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

საშინაო  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
საგარეო  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
მონეტარული ოქრო და 

ნასესხობის სპეციალური 
უფლება  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

ვალდებულებების კლება  205.8 101.4 0.0 101.4 114.5 0.0 114.5 
საშინაო  205.8 101.4 0.0 101.4 114.5 0.0 114.5 
საგარეო  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 
მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება, მათ 

შორის: 
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 1989.7 

ათასი ლარით, თანდართული რედაქციით: 
 

დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა 

არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,499.7 2,667.4 1989.7 

 
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 160.7 

ათასი ლარით, თანდართული რედაქციით: 
 

დასახელება 2012 წლის 
ფაქტი 

2013 წლის 
გეგმა 

2014 წლის 
გეგმა 
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არაფინანსური აქტივების კლება 1,130.8 303.0 160.7 

ძირითადი აქტივები 48.0 0.0 10.7 

არაწარმოებული აქტივები 1,082.8 303.0 150.0 

მიწა 1,082.8 303.0 150.0 

 
მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის 

ფუნქციონალური კლასიფიკაცია 
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების 

ზრდის ფუნქციონალურ ჭრილში თანდართული ფორმით: 
 

ფ
უ

ნქ
ცი

ო
ნა

ლ
უ

რ
ი 

კო
დ

ი 

დასახელება 
2012 წლის 

ფაქტი 

2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 
სახელმწ

იფო 
ბიუჯეტ

ის 
ფონდებ

იდან 
გამოყოფ

ილი 
ტრანსფე

რები 

საკუთარი 
შემოსავლ

ები 

სახელმწ
იფო 

ბიუჯეტ
ის 

ფონდებ
იდან 

გამოყოფ
ილი 

ტრანსფე
რები 

საკუთარ
ი 

შემოსავ
ლები 

701 
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო 
მომსახურება 

2,207.3     2,664.0     0.0     2,664.0     2,741.4     475.6     2,265.8     

7011 

აღმასრულებელი და 
წარმომადგენლობითი ორგანოების 
საქმიანობის უზრუნველყოფა, 
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, 
საგარეო ურთიერთობები 

2,010.1     2,555.9     0.0     2,555.9     2,168.8     0.0     2,168.8     

70111 
აღმასრულებელი და 
წარმომადგენლობითი ორგანოების 
საქმიანობის უზრუნველყოფა 

1,940.3     2,464.9     0.0     2,464.9     2,077.8     0.0     2,077.8     

70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 69.8     91.0     0.0     91.0     91.0     0.0     91.0     
7016 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები  185.7     108.1     0.0     108.1     572.6     475.6     97.0     

7018 
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა 
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო 
მომსახურებაში 

11.5     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     

702 თავდაცვა 96.3     113.1     0.0     113.1     108.1     0.0     108.1     

703 
საზოგადოებრივი წესრიგი და 
უსაფრთხოება 

512.2     692.8     250.0     442.8     422.5     0.0     422.5     

7031 
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო 
დაცვა 

138.3     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     

7032 ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა 373.9     692.8     250.0     442.8     422.5     0.0     422.5     
704 ეკონომიკური საქმიანობა 2,382.8     1,352.1     1,287.3     64.8     1,805.2     1,767.5     37.7     

7042 
სოფლის მეურნეობა, სატყეო 
მეურნეობა, მეთევზეობა და 
მონადირეობა 

1,069.4     931.8     897.0     34.8     885.7     880.9     4.8     

70421 სოფლის მეურნეობა 1,069.4     931.8     897.0     34.8     885.7     880.9     4.8     
7045 ტრანსპორტი 1,313.4     420.3     390.3     30.0     919.5     886.6     32.9     

70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 1,313.4     420.3     390.3     30.0     919.5     886.6     32.9     
705 გარემოს დაცვა 812.0     887.5     135.8     751.7     512.0     0.9     511.1     

7051 
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება 
და განადგურება 

0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     

7052 ჩამდინარე წყლების მართვა 223.7     165.4     35.8     129.6     0.9     0.9     0.0     

7053 
გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ 
ბრძოლა 588.3     722.1     100.0     622.1     511.1     0.0     511.1     

706 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 645.0     1,066.9     531.1     535.8     511.7     472.0     39.7     
7063 წყალმომარაგება 147.1     24.5     19.5     5.0     10.0     0.0     10.0     
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7066 
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა 
საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 

497.9     1,042.4     511.6     530.8     501.7     472.0     29.7     

707 ჯანმრთელობის დაცვა 125.9     110.5     0.0     110.5     123.5     0.0     123.5     
7072 ამბულატორიული მომსახურება 46.8     19.0     0.0     19.0     14.6     0.0     14.6     

70724 
საშუალო სამედიცინო პერსონალის 
მომსახურება 

46.8     19.0     0.0     19.0     14.6     0.0     14.6     

7074 
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის 
მომსახურება 

79.1     91.5     0.0     91.5     108.9     0.0     108.9     

708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 962.0     1,026.4     0.0     1,026.4     868.6     0.0     868.6     

7081 
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის 
სფეროში 

442.3     470.8     0.0     470.8     428.5     0.0     428.5     

7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 462.1     492.8     0.0     492.8     382.0     0.0     382.0     

7083 ტელერადიომაუწყებლობა და 
საგამომცემლო საქმიანობა 

43.8     47.4     0.0     47.4     36.9     0.0     36.9     

7084 
რელიგიური და სხვა სახის 
საზოგადოებრივი საქმიანობა 

13.8     15.4     0.0     15.4     21.2     0.0     21.2     

709 განათლება 1,051.1     1,241.0     3.8     1,237.2     1,210.9     0.0     1,210.9     
7091 სკოლამდელი აღზრდა 644.0     836.7     3.8     832.9     863.3     0.0     863.3     
7092 ზოგადი განათლება 49.3     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     

70923 საშუალო ზოგადი განათლება 49.3     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     
7093 პროფესიული განათლება 84.3     94.7     0.0     94.7     80.7     0.0     80.7     

7098 
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა 
განათლების სფეროში 

273.5     309.6     0.0     309.6     266.9     0.0     266.9     

710 სოციალური დაცვა 371.7     324.6     0.0     324.6     284.7     0.0     284.7     

7101 
ავადმყოფთა და შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირთა 
სოციალური დაცვა 

129.0     70.0     0.0     70.0     55.6     0.0     55.6     

71011 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 129.0     70.0     0.0     70.0     55.6     0.0     55.6     

7104 
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური 
დაცვა 

131.2     100.0     0.0     100.0     113.8     0.0     113.8     

7105 უმუშევართა სოციალური დაცვა 0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     
7106 საცხოვრებლით უზრუნველყოფა 0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     

7107 
სოციალური გაუცხოების საკითხები, 
რომლებიც არ ექვემდებარება 
კლასიფიკაციას 

86.1     91.6     0.0     91.6     83.6     0.0     83.6     

7109 
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა 
სოციალური დაცვის სფეროში 

25.4     63.0     0.0     63.0     31.7     0.0     31.7     

  სულ 9,166.3     9,478.9     2,208.0     7,270.9     8,588.6     2,716.0     5,872.6     

 
მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 157.2 ათასი ლარით. 
 

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 221.6 -ით. 
2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 178.9 -ით. 
 

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ზრდა 0-ით. 
2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება -114.5 ათასი 
ლარით. 
 

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი 
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების 

მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 90.0 ათასი ლარის 
ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის 
გადაწყვეტილებების შესაბამისად. 

 

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 
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დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 
გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 220.0 ათასი ლარი მიიმართოს: 

ა) ,,საზოგადოებრივი ჯამრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზრვრული 
უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 108.9 ათასი ლარი; 

ბ) ,,სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და ,,სამხედრო 
სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული 
უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 108,1 ათასი ლარი; 

გ) ,,სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის 
უკვდავყოფის შესახებ“ და ,,საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით 
გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული 
უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 3,0 ათასი ლარი; 

 

 
მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა 
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების 

განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და 
საქრთველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. 

თავი II 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები 
 

მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები 
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00) 
საგანგებო სიტუაციების (ხანძარი, წყალდიდობა, მეწყერი, ავტოსატრანსპორტო 

შემთხვევები და სხვა ბუნებრივი და ტექნოლოგიური ხასიათის სტიქიური უბედურებები) 
სალიკვიდაციოდ პრევენციის მიზნით აუცილებელია სახანძრო დაცვისა და სამაშველო 
სამსახურის პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. 
ხანძრის ჩაქრობისა და სამაშველო ღონისძიებების მაღალპროფესიული 
უზრუველყოფისათვის პირადი შემადგელობის ტექნიკური და პროფესიული მომზადების 
სრულყოფა. თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით 
მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის, წვევამდელთა 
სამედიცინო შემოწმებისა და ტრანსპორტირების ღონისძიებები. 

ა) საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01) 
პროგრამის მიზანია საგანგებო სიტუაციების სამსახურის ქმედითუნარიანობის ამაღლება, 

სამაშველო–საავარიო ტექნიკით უზრუნველყოფა, ხანძრების დროს მატერიალურ 
ფასეულობათა გადარჩენის პროცენტული მაჩვენებლების ზრდა, ხანძრის გამომწვევი 
მიზეზების შესწავლა და ხანძარსაწინააღმდეგო ღონისძიებების გატარება, პირადი 
შემადგენლობის კანონით გათვალისწინებული სოციალური და სამართლებრივი უფლების 
დაცვა. 

ბ) ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03) 
პროგრამით ხორციელდება მოქალაქეთა სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანა, წვევამდელთა 

ჯამრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე 
ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. 

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული 
კოდი 03 00) 
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მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს 
მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება 
ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში 
გაგრძელდება ქალაქში მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების, 
ასფალტის საფარიანი გზების მოვლა–შენახვა, ტროტუარების რეაბილიტაცია, ქალაქის 
სკვერებისა და პარკების,  ქუჩებისა და მოედნების დასუფთავების ღონისძიებები, გარე 
განათების მოვლა-შენახვა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და 
რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული 
ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან 
დაკავშირებული ხარჯები. 

ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა 
(პროგრამული კოდი 03 01) 

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: 
ა.ა) გზების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01 01) 
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების 

რეაბილიტაცია, ასფალტის საფარიანი გზების მოვლა-შენახვა. 
ბ) კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 
(პროგრამული კოდი 03 02) 
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: 
ბ.ა) მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და განათება (პროგრამული კოდი 03 02 01) 
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქ. ხობშის ტერიტორიის ყოველდღიური 

დაგვა–დასუფთავება და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა, ნაგავსაყრელი პოლიგონის 
გამართული ფუნქციონირება, განხორციელდება გარე განათების არსებული ქსელის 
ექსპლოატაცია და ახალი ქსელების მოწყობა. 

ბ.ბ) წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02) 
ქვეპროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება წყლის სისტემების ექსპლოატაცია, სოფ. 

ყულევში სასმელი წყლის შეზიდვა. 
ბ.გ) მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული აქტივების რეაბილიტაცია (პროგრამული 

კოდი 03 02 03) 
აღნიშნული პროგრამის მიხედვით განხორციელდება ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული 

მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა, სახურავების 
რეაბილიტაცია, ქალაქის ცენტრის კეთილმოწყობა. 

ბ.დ) საკანალიზაციო სისტემების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 
(პროგრამული კოდი 03 02 04) 

რეაბილიტაცია ჩაუტარდება და მოეწყობა სანიაღვრე არხები. 
გ) მოსახლეობის, მათ შორის მეციტრუსეობის დარგში დასაქმებულის, სოციალური 

მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 03 03) 
პროგრამის ფარგლებში იწარმოებს მოსახლეობის მიერ ჩაბარებულ ყოველ კილოგრამ 

სტანდარტულ ციტრუსზე დამატებით 0,15 ლარის გადახდა, ამავე პროგრამით მოხდება 
ბუნებიდან სათანადო ნებართვით მტაცებელი ცხოველების ამოღება. 

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00) 
ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის განათლების ცენტრი"-ს მეშვეობით მუნიციპალიტეტი 

ახორციელებს სკოლისგარეშე მუშაობის ორგანიზებას მომავალ თაობასთან, ა(ა)იპ ,,ხობის 
მუნიციპალიტეტის პროფესიული სწავლების ცენტრი"–ს მეშვეობით ხორციელდება ახალგაზრდობის 
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პროფორიენტაციის პროგრამა. დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი არის 
სკოლამდელი განათლება, რაც თვითმმართველი ერთეულის უფლებამოსილებას განეკუთვნება და 
შესაბამისად ერთ–ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს.  

ა) სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01) 
მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი 

სააღმზრდელო გაერთიანება“, რომელიც აერთიანებს 30 საბავშვო ბაღს, სადაც განათლებას 
იღებს 1092-მდე ბავშვი. ხორციელდება ღონისძიებები საბავშვო ბაღების 
ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსებაზე, მათ რეაბილიტაციაზე და 
მატერიალურ–ტექნიკური ბაზის განახლებაზე. 

ბ) მოსწავლე–ახალგაზრდობის კლასგარეშე და სკოლის გარეშე მუშაობის ხელშეწყობის 
პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 03) 

ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის განათლების ცენტრი"-ს მეშვეობით მუნიციპალიტეტი 
ახორციელებს სკოლისგარეშე მუშაობის ორგანიზებას მომავალ თაობასთან, ხორციელდება 
სასწავლო–აღმზრდელობითი პროცესების და მასობრივი მუშაობის საინფორმაციო 
მეთოდური უზრუნველყოფა, სხვადასხვა სახის სასწავლო, შემეცნებითი, სახელოვნებო 
კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა, ტურების, ფესტივალების მოწყობა და ნიჭიერ 
მოზარდთა გამოვლენა. ინტელექტუალური, სახელოვნებო, სასპორტო და სხვა 
მიმართულებებით ჩამოყალიბებული სექციებისა და ჯგუფების მუშაობის უზრუნველყოფა.  

გ) პროფესიული სწავლება (პროგრამული კოდი 04 04) 
ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის პროფესიული სწავლების ცენტრი"–ს მეშვეობით 

ხორციელდება ახალგაზრდობის პროფორიენტაციის პროგრამა. 
4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული 

კოდი 05 00) 
მუნიციპალიტეტი ამ პროგრამის მეშვეობით ახდენს სხვადასხვა კულტურული 

ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, ახორციელებს კულტურულ, სპორტულ და სხვა 
ღონისძიებებს, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობ და სანახაობრივ 
ღონისძიებებს. ხელს უწყობს საზოგადოებაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას, 
წარმატებული სპოტსმენების წახალისებას, ნიჭიერ ბავშვებს და ახალგაზრდებს მათი 
სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენაში. პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია 
სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებების დაფინანსება. იზრდება ჩატარებილი კულტურული 
ღონისძიებების რაოდენობა და ახალგაზრდობის ჩართულობა კულტურულ ღონისძიებებში. 
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ისტორიული ძეგლების მონიტორინგი, საჭირო 
შემთხვევაში არქეოლოგიური კუთხით სადაზვერვო სამუშაოების წარმოებისათვის.  

ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01) 
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: 
ა.ა) სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 01) 
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის მასშტაბით სპორტის 

სხვადასხვა სახეობებში ტურნირების ჩატარება, სპორტში ახალგაზრდების ჩართულობის 
გაზრდა, სპორტის სახეობების პოპულარიზაცია და განვითარების ხელშეწყობა. 

ა.ბ) ხობის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი ,,კოლხეთის" ხელშეწყობის 
ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 01 02) 

ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი ,,კოლხეთი“–ს სუბსიდირება, 
უზრუნველყოფს სპორტის უმნიშვნელოვანესი სახეობის ფეხბურთის პოპულარიზაციას და 
გუნდის მომზადებას საქართველოს ჩემპიონატში მონაწილეობისათვის. 
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ა.გ) სტადიონების მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვის ხარჯები (პროგრამული 
კოდი 05 01 03) 

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ქალაქსა და სოფლებში არსებული მარტივი 
ტიპის მოედნების ექპლოატაცია და რეაბილიტაცია. 

ა.დ) ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 04) 
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფეხბურთის განვითარების ხელსეწყობის მიზნით 

ფუნქციონირებს ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა“, სადაც 11 ასაკობრივ 
ჯგუფებში გაერთიანებულია 216 ბავშვი, სკოლის გუნდები მონაწილეობას იღებენ 
სამეგრელოს, იმერეთისა და გურიის რეგიონების ტურნირებში. 

ბ)  კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02) 
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში 

ხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე 
განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო 
დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.  

ბ.ა) კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 01) 
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის კულტურის 

ცენტრი“, რომელიც აერთიანებს 13 ბიბლიოთეკას, 3 მუზეუმს, 7 სასოფლო კლუბსა და 3 
კულტურის სახლს. ცენტრი ხელს უწყობს ქართული ფოლკლორის განვითარებას, ატარებს 
სხვადასხვა კულტურულ ღონისძიებებს და უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის 
შემოქმედებითი კოლექტივების მონაწილეობას სხვადასხვა ღონისძიებებში და ხალხური 
შემოქმედების ნაწარმოებების გამოფენას. 

ბ.ბ) ძეგლთა დაცვის ხარჯები (პროგრამული კოდი 05 02 02) 
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ისტორიული ძეგლების მონიტორინგი, საჭირო 

შემთხვევაში არქეოლოგიური კუთხით სადაზვერვო სამუშაოების წარმოებისათვის, წარმოებს 
გამოფენების ორგანიზება. 

ბ.გ) კულტურული მემკვიდრეობის ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 
02 03) 

ქვეპროგრამის ფარგლებში ტარდება ხობის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-
ახალგაზრდობის მონაწილეობით ადგილობრივი ფოლკლორის, ხალხური ტრადიციების 
გამოვლენისა და პოპულარიზაციის მიზნით კონკურსები, გათვალისწინებულია მოეწყოს 
მეგრული ფოლკლორისა  და რეწვის საღამო. 

ბ.დ) ტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა (პროგრამული კოდი 05 02 
04) 

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი სუბსიდირებას უწევს შ.პ.ს. ,,ხობის მოამბე“–
ს, რითაც ხელი ეწყობა მოსახლეობისათვის ინფორმაციის მიწოდებას მუნიციპალიტეტსა და 
ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებზე. 

გ) ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03) 
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სხვადასხვა ღონისძიებები, მხარეთმცოდნეობის 

კუთხით ლაშქრობების მოწყობა, ახალგაზრდული დღეების გამართვა, ექსკურსიების 
მოწყობა, ახალგაზრდობისათვის სხვადასხვა თემატურ საკითხებზე შეხვედრების მოწყობა, 
რაც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდობის ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ 
საქმიანობასა და მის განვითარებაში. 

დ) რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 04) 
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პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ხობის ხარების დედათა მონასტრის ფინასური 
მხარდაჭერა. 

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული 
კოდი 06 00) 

მოსახლეობის ჯამრთელობის დაცვის ხელსეწყობა და მათი სოციალური დაცვა 
მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი 
არსებული რესურსების ფარგლებში ახორციელებს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის 
სხვადსხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას, ერთიანი სახერლმწიფო 
პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯამრთელობის დაცვის მიზნით 
ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება. 

ა) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01) 
პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის 

ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული 
ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ: 

გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლის ღონისძიებები (პირველადი 
ეპიდკვლევის განხორციელება; ეპიდსაწიინაღმდეგო ღონისძიებების დაგეგმვა; დაავადებების 
პირველადი ღონისძიებები; ლაბორატორიული სინჯის აღება.) 

იმუნიპროფილაქტიკის დაგეგმვა, განხორციელება, საინფორმაციო სისტემის უზრუნველყოფა ( 
იმუნოპროფილაქტიკის მონაცემთა რუტინული დამუშავება, ანალიზი, შეფასება, დაზუსტება და 
ანგარიშგებადადგენილი წესის მიხედვით. ვაქცინაცინათა, სხვა ასაცრელი მასალის და ცივი ჯაჭვის 
ინვენტარის საჭიტოების განსაზღვრა მუნიციპალიტეტისათვის დადგენილი წესის მიხედვით. 

იმუნოპროფილაქტიკის ლოჯისტიკის უზრუნველყოფა (ვაქცინათა, სხვა ასაცრელი მასალის 1 თვის 
მარაგის შექმნა მუნიციპალიტეტში; (ვაქცინათა, სხვა ასაცრელი მასალის მიღება, რეგისტრაცია, გაცემა 
მუნიციპალიტეტის პჯდ დაწესებულებებისათვის დადგენილი წესის მიხედვით; ,,ცივი ჯაჭვის" 
ფუნქციონირების უზრუნველყოფა; 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამტანების ფაუნის გავრცელების შესწავლა/დადგენა 
(წყალსატევების პასპორტიზაცია დადგენილი წესის მიხედვით და გადამტანების არსებობის დაგენა 
სეზონის განმავლობაში. 

პრევენციული და კონტროლის ღონისძიებები (წყალსატევებში გამბუზიის გავრცელება 
ყოველწლიურად და ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებების გატარება, მათ შორის გადამტანების 
წინააღმდეგ ბრძოლა.) 

პარაზიტული დაავადებების პირველადი ეპიდკვლევა (მალარიის სკრინინგული კვლევა კერებში 
და კერის გარშემო; სხვა პარაზიტული და ჰელმინთური დაავადებების სკრინინგული კვლევა. 

დაავადებების დიაგნოსტიკა, პროფილაქტიკური მკურნალობა (მალარიის დიაგნოსტიკა, 
პროფილაქტიკური მკურნალობა; სხვა პარაზიტული დაავადებების დიგნოსტიკა, რეკომენდაციების 
მიწოდება). 

სანიტარული ღონისძიებები (საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო საგანმანათლებლო-
საარმზრდელო დაწესებულებებსი სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, 
პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 
საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარული ნორმების დაცვის 
ზედამხედველობა. 

ბ) მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 03) 
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის 

სხვადასხვა ფენებისათვის სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას, კანონმდებლობით 
გათვალისწინებული სარიატულო მომსახურების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და 
სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის 

 512 



 

გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სტიქიით დაზარალებულთა 
დახმარებასა და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს. 

ბ.ა) ავადმყოფთა სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 01) 
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სოციალურად შეჭირვებული ადამიანებისათვის 

ფაქტიური საოპერაციო ხარჯების 50 %-ის დაფარვა, არამუმეტეს 2000 ლარისა, ასევე დიალეზით 
დაავადებულთაბ სატრანსპორტო ხარჯების დაფარვა, მუნიციპალიტეტის საკრებულოზე 
დამტკიცებული წესის შესაბამისად. 

ბ.ბ) სარიტუალო მომსახურება (ომის ვეტერანთა და დევნილთა დაკრძალვის ხარჯები) 
(პროგრამული კოდი 06 03 02) 

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ომის ვეტერანთა და დევნილთა დაღუპვის შემთხვევაში 
სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა. 

ბ.გ) ომის ვეტერანთა სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯები (9 მაისის ერთჯერადი დახმარება) 
(პროგრამული კოდი 06 03 03) 

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია დახმარება მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებზე, 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოზე დამტკიცებული წესის შესაბამისად. 

ბ.დ) მრავალშვილიანი ოჯახებისა (4 შვილი და მეტი), დედ-მამით ობოლი ბავშვების და 100 წელს 
გადაცილებულთა ერთჯერადი დახმარების ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 03 04) 

ქვეპროგრამის ფარგლებში  დახმარება ეწევა 4 და მეტი შვილზე 85 ოჯახს, 100 წელზე უხნესს 7 
პიროვნებას, მუნიციპალიტეტის საკრებულოზე დამტკიცებული წესის შესაბამისად. 

ბ.ე) უმწეოთა სასადილო და ხანდაზმულთა ბინაზე მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 03 05) 
ქვეპროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი“–ს 

სუბსიდიის მოცულობა შეადგენს 88.6 ათას ლარს. სასადილო ემსახურება 120 ბენეფიციარს, 
ხოლო ბინაზე მომსახურება ეწევა 90-მდე მარტოხელას. 

ბ.ვ)  ბავშვის შეძენასთან დაკავშირებული ერთჯერადი დახმარების ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 
03 06) 

ქვეპროგრამის ფარგლებში გამოყოფილია სულ 36.0 ათასი ლარი, ერთ ბავშვის შეძენისას გაიცემა 
ერთჯერადი დახმარება 100 ლარი, ხოლო ყოველ მესამე და ზევით შვილზე 300 ლარი. 

ბ.ზ) უმწეო კატეგორიაზე სასმელი წყლის ხარჯის ანაზღაურება (პროგრამული კოდი 06 03 07) 
ქვეპროგრამის ფარგლებში 0-57000 სარეიტინგო ქულის მქონეთ ეწევა დახმარება, რაც 

მოიცავს 130-მდე ოჯახს, რომელთა სულადობა 600-მდეა, გამოყოფილია 2014 წელს 6.0 ათასი 
ლარი. 

გ)  უმწეოთა ერთჯერადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 04) 
ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება ეწევა სოციალურად შეჭირვებულ ადამიანებს 

ერთჯერადად 50-200 ლარის ფარგლებში,  2014 წელს გამოყოფილია 55.0 ათასი ლარი, 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოზე დამტკიცებული წესის შესაბამისად. 

დ) ხანძრითა და სტიქიით დაზარალებულთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 05) 
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება გაიცემა ერთჯერადად, 

სტიქიური მოვლენებითა და ხანძრით დაზარებული მოსახლეობის სოციალური 
დაცვისათვის, გასაცემი თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 3000 ლარს და გაიცემა 
ერთჯერადად, მუნიციპალიტეტის საკრებულოზე დამტკიცებული წესის შესაბამისად. 
 

თავი III 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები 
 

მუხლი 17. ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები 
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განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის 
მიხედვით თანდართული რედაქციით: 

 
 

პრ
ო

გრ
ამ

უ
ლ

ი 
კო

დ
ი 

დასახელება 

2012 
წლის 

ფაქტიუ
რი 

2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 
სახელმ
წიფო 

ბიუჯეტ
ის 

ფონდებ
იდან 

გამოყო
ფილი 

ტრანსფ
ერები 

საკუთა
რი 

შემოსავ
ლები 

სახელმწი
ფო 

ბიუჯეტის 
ფონდები

დან 
გამოყოფი

ლი 
ტრანსფერ

ები 

საკუთარი 
შემოსავლე

ბი 

  ხობის მუნიციპალიტეტი 9,372.1 9,580.3 2,208.0 7,372.3 8,703.1 2,716.0 5,987.1 
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 206.0 221.0 0.0 221.0 221.0 0.0 221.0 
  ხარჯები 5,666.6 6,811.5 443.7 6,367.8 6,598.9 792.3 5,806.6 
  შრომის ანაზღაურება 1,674.0 1,964.0 0.0 1,964.0 1,832.7 0.0 1,832.7 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,499.7 2,667.4 1,764.3 903.1 1,989.7 1,923.7 66.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  205.8 101.4 0.0 101.4 114.5 0.0 114.5 

01 00 
 წარმომადგენლობითი და 

აღმასრულებელი ორგანოების 
დაფინანსება 

2,413.1 2,765.4 0.0 2,765.4 2,855.9 475.6 2,380.3 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 156.0 162.0 0.0 162.0 162.0 0.0 162.0 
  ხარჯები 2,103.7 2,465.8 0.0 2,465.8 2,462.1 222.5 2,239.6 
  შრომის ანაზღაურება 1,364.5 1,565.1 0.0 1,565.1 1,427.3 0.0 1,427.3 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 103.6 198.2 0.0 198.2 279.3 253.1 26.2 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  205.8 101.4 0.0 101.4 114.5 0.0 114.5 

01 01 
ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო 
442.9 511.9 0.0 511.9 484.6 0.0 484.6 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 25.0 28.0   28.0 25.0   25.0 
  ხარჯები 371.4 503.6 0.0 503.6 481.6 0.0 481.6 
  შრომის ანაზღაურება 263.0 344.9 0.0 344.9 352.4 0.0 352.4 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 71.5 8.3 0.0 8.3 3.0 0.0 3.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

01 02 
 ხობის მუნიციპალიტეტის 

გამგეობა 
1,497.4 1,953.0 0.0 1,953.0 1,593.2 0.0 1,593.2 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 131.0 134.0   134.0 137.0   137.0 
  ხარჯები 1,465.3 1,763.1 0.0 1,763.1 1,570.0 0.0 1,570.0 
  შრომის ანაზღაურება 1,101.5 1,220.2 0.0 1,220.2 1,074.9 0.0 1,074.9 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 32.1 189.9 0.0 189.9 23.2 0.0 23.2 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

01 03 სარეზერვო ფონდი 69.8 90.0 0.0 90.0 90.0 0.0 90.0 
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 69.8 90.0 0.0 90.0 90.0 0.0 90.0 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

01 04 საბანკო მომსახურების ხარჯი 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 
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  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

01 05 

წინა წლებში წარმოქმნილი 
ვალდებულებების დაფარვა და 

სასამართლოს 
გადაწყვეტილებების აღსრულების 

ფინანსური უზრუნველყოფა 

391.5 209.5 0.0 209.5 687.1 475.6 211.5 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 185.7 108.1 0.0 108.1 319.5 222.5 97.0 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 253.1 253.1 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  205.8 101.4 0.0 101.4 114.5 0.0 114.5 

01 06 
მაჟორიტარი დეპუტატის 

მომსახურების ხარჯი 
11.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 11.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

02 00 
თავდაცვა, საზოგადოებრივი 

წესრიგი და უსაფრთხოება 
608.5 805.9 250.0 555.9 530.6 0.0 530.6 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 50.0 59.0 0.0 59.0 59.0 0.0 59.0 
  ხარჯები 478.5 542.3 0.0 542.3 526.4 0.0 526.4 
  შრომის ანაზღაურება 309.5 398.9 0.0 398.9 405.4 0.0 405.4 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 130.0 263.6 250.0 13.6 4.2 0.0 4.2 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

02 01 საგანგებო სიტუაციების მართვა 373.9 692.8 250.0 442.8 422.5 0.0 422.5 
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 42.0 51.0   51.0 51.0   51.0 
  ხარჯები 306.8 430.5 0.0 430.5 420.4 0.0 420.4 
  შრომის ანაზღაურება 251.8 336.7 0.0 336.7 343.1 0.0 343.1 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 67.1 262.3 250.0 12.3 2.1 0.0 2.1 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

02 02 
საზოგადოებრივი წესრიგისა და 

უსაფრთხოების ხელშეწყობა 
138.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 77.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 61.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

02 03 
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის 

ამაღლების ხელშეწყობა 
96.3 113.1 0.0 113.1 108.1 0.0 108.1 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 8.0 8.0   8.0 8.0   8.0 
  ხარჯები 94.7 111.8 0.0 111.8 106.0 0.0 106.0 
  შრომის ანაზღაურება 57.7 62.2 0.0 62.2 62.3 0.0 62.3 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.6 1.3 0.0 1.3 2.1 0.0 2.1 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

03 00 
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, 
რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  

3,839.8 3,306.5 1,954.2 1,352.3 2,828.9 2,240.4 588.5 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ხარჯები 613.9 1,105.6 443.7 661.9 1,122.7 569.8 552.9 
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  არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,225.9 2,200.9 1,510.5 690.4 1,706.2 1,670.6 35.6 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

03 01 
საგზაო ინფრასტრუქტურის 

მშენებლობა, რეაბილიტაცია და 
მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები) 

1,313.4 420.3 390.3 30.0 919.5 886.6 32.9 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ხარჯები 29.7 30.0 0.0 30.0 29.0 2.0 27.0 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,283.7 390.3 390.3 0.0 890.5 884.6 5.9 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

03 01 
01 

გზების მშენებლობა, 
რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა  

1,297.7 420.3 390.3 30.0 906.4 873.5 32.9 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 29.7 30.0 0.0 30.0 28.8 1.8 27.0 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,268.0 390.3 390.3 0.0 877.6 871.7 5.9 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

03 01 
02 

ხიდების, ხიდ-ბოგირების 
მშენებლობა, რეაბილიტაცია და 

მოვლა-შენახვა 
15.7 0.0 0.0 0.0 13.1 13.1 0.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 15.7 0.0 0.0 0.0 12.9 12.9 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

03 02 
კომუნალური ინფრასტრუქტურის 

მშენებლობა-რეაბილიტაცია და 
ექსპლოატაცია 

1,457.0 1,954.4 666.9 1,287.5 1,023.7 472.9 550.8 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ხარჯები 584.2 627.1 0.0 627.1 521.2 0.1 521.1 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 872.8 1,327.3 666.9 660.4 502.5 472.8 29.7 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

03 02 
01 

მუნიციპალიტეტის დასუფთავება 
და განათება 

588.3 722.1 100.0 622.1 511.1 0.0 511.1 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 584.2 622.1 0.0 622.1 511.1 0.0 511.1 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.1 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

03 02 
02 

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია 
და ექსპლოატაცია 

147.1 24.5 19.5 5.0 10.0 0.0 10.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 0.0 5.0 0.0 5.0 10.0 0.0 10.0 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 147.1 19.5 19.5 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

03 02 
03  

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 
არსებული აქტივების 

რეაბილიტაცია 
497.9 1,042.4 511.6 530.8 501.7 472.0 29.7 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 497.9 1,042.4 511.6 530.8 501.6 471.9 29.7 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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03 02 
04  

სანიაღვრე არხების მშენებლობა 
რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 

223.7 165.4 35.8 129.6 0.9 0.9 0.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 223.7 165.4 35.8 129.6 0.9 0.9 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

03 02 
05  

საკანალიზაციო სისტემების 
მშენებლობა რეაბილიტაცია და 

ექსპლოატაცია 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

03 03 

მოსახლეობის, მათ შორის 
მეციტრუსეობის დარგში 

დასაქმებულის, სოციალური 
მდგომარეობის გაუმჯობესების 

ხელშეწყობა 

0.0 14.8 10.0 4.8 7.6 2.8 4.8 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 0.0 14.8 10.0 4.8 7.6 2.8 4.8 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

03 04 
სარწყავი არხებისა და 

ნაპირსამაგრი ჯებირების 
მშენებლობა-რეაბილიტაცია 

171.1 0.0 0.0 0.0 33.5 33.5 0.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 171.1 0.0 0.0 0.0 33.5 33.5 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

03 05 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 898.3 917.0 887.0 30.0 844.6 844.6 0.0 
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 0.0 433.7 433.7 0.0 564.9 564.9 0.0 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 898.3 483.3 453.3 30.0 279.7 279.7 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

04 00 განათლება 1,051.1 1,241.0 3.8 1,237.2 1,210.9 0.0 1,210.9 
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ხარჯები 1,021.6 1,236.3 0.0 1,236.3 1,210.9 0.0 1,210.9 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 29.5 4.7 3.8 0.9 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

04 01 
სკოლამდელი განათლების 

დაფინანსება 
644.0 836.7 3.8 832.9 863.3 0.0 863.3 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 622.8 832.0 0.0 832.0 863.3 0.0 863.3 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 21.2 4.7 3.8 0.9 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

04 02 საჯარო სკოლების დაფინანსება 49.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 41.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 8.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

04 03 
ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის 

განათლების ცენტრი" 
273.5 309.6 0.0 309.6 266.9 0.0 266.9 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 273.5 309.6 0.0 309.6 266.9 0.0 266.9 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

04 04 პროფესიული განათლება 84.3 94.7 0.0 94.7 80.7 0.0 80.7 
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 84.3 94.7 0.0 94.7 80.7 0.0 80.7 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

05 00 
კულტურა, რელიგია 

ახალგაზრდული და სპორტული 
ღონისძიებები 

962.0 1,026.4 0.0 1,026.4 868.6 0.0 868.6 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ხარჯები 956.6 1,026.4 0.0 1,026.4 868.6 0.0 868.6 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

05 01 
სპორტის განვითარების 

ხელშეწყობა 
442.3 470.8 0.0 470.8 428.5 0.0 428.5 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ხარჯები 442.3 470.8 0.0 470.8 428.5 0.0 428.5 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

05 01 
01 

სპორტული ღონისძიებების 
დაფინანსება 

18.5 27.8 0.0 27.8 22.5 0.0 22.5 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 18.5 27.8 0.0 27.8 22.5 0.0 22.5 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

05 01 
02 

ხობის მუნიციპალიტეტის 
საფეხბურთო კლუბი ,,კოლხეთის" 

ხელშეწყობის ღონისძიებები 
326.6 324.7 0.0 324.7 292.5 0.0 292.5 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 326.6 324.7 0.0 324.7 292.5 0.0 292.5 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

05 01 
03 

სტადიონების მშენებლობა 
რეაბილიტაცია და მოვლა-

შენახვის ხარჯები 
14.7 15.0 0.0 15.0 15.0 0.0 15.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 14.7 15.0 0.0 15.0 15.0 0.0 15.0 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

05 01 
04 

ფეხბურთის განვითარების 
ხელშეწყობა 

82.5 103.3 0.0 103.3 98.5 0.0 98.5 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 82.5 103.3 0.0 103.3 98.5 0.0 98.5 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

05 02 
კულტურის განვითარების 

ხელშეწყობა 
505.9 540.2 0.0 540.2 418.9 0.0 418.9 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ხარჯები 500.5 540.2 0.0 540.2 418.9 0.0 418.9 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

05 02 
01 

 კულტურის ცენტრი 451.6 459.1 0.0 459.1 368.2 0.0 368.2 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 446.2 459.1 0.0 459.1 368.2 0.0 368.2 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

05 02 
02 

ძეგლთა დაცვის ხარჯები 10.1 31.7 0.0 31.7 8.8 0.0 8.8 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 10.1 31.7 0.0 31.7 8.8 0.0 8.8 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

05 02 
03 

კულტურული მემკვიდრეობის 
ღონისძიებების დაფინანსება 

0.4 2.0 0.0 2.0 5.0 0.0 5.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 0.4 2.0 0.0 2.0 5.0 0.0 5.0 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

05 02 
04 

ტელერადიო მაუწყებლობა და 
საგამომცემლო საქმიანობა 

43.8 47.4 0.0 47.4 36.9 0.0 36.9 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 43.8 47.4 0.0 47.4 36.9 0.0 36.9 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

05 03 
ახალგაზრდული პროგრამების 

დაფინანსება 
12.2 13.0 0.0 13.0 14.2 0.0 14.2 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 12.2 13.0 0.0 13.0 14.2 0.0 14.2 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

05 04 
რელიგიური ორგანიზაციების 

ხელშეწყობა 
1.6 2.4 0.0 2.4 7.0 0.0 7.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 1.6 2.4 0.0 2.4 7.0 0.0 7.0 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

06 00 
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა 

დაცვა და  სოციალური 
უზრუნველყოფა 

497.6 435.1 0.0 435.1 408.2 0.0 408.2 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ხარჯები 492.3 435.1 0.0 435.1 408.2 0.0 408.2 

 519 



 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

06 01 
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის 

მომსახურება 
79.1 91.5 0.0 91.5 108.9 0.0 108.9 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 79.1 91.5 0.0 91.5 108.9 0.0 108.9 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

06 02 

ხობის მუნიციპალიტეტის 
მოსახლეობის დამატებითი 

ამბულატორიული სამედიცინო 
დახმარების პროგრამა 

46.8 19.0 0.0 19.0 14.6 0.0 14.6 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 46.8 19.0 0.0 19.0 14.6 0.0 14.6 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

06 03 
მოსახლეობის სოციალური 

უზრუნველყოფა 
274.2 234.6 0.0 234.6 209.7 0.0 209.7 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ხარჯები 268.9 234.6 0.0 234.6 209.7 0.0 209.7 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

06 03 
01 

ავადმყოფთა სოციალური 
დახმარება 

129.0 70.0 0.0 70.0 55.6 0.0 55.6 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 129.0 70.0 0.0 70.0 55.6 0.0 55.6 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

06 03 
02 

სარიტუალო მომსახურება (ომის 
ვეტერანთა და დევნილთა 

დაკრძალვის ხარჯები) 
2.6 5.0 0.0 5.0 3.0 0.0 3.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 2.6 5.0 0.0 5.0 3.0 0.0 3.0 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

06 03 
03 

ომის ვეტერანთა სოციალური 
უზრუნველყოფის ხარჯები (9 

მაისის ერთჯერადი დახმარება) 
6.9 10.0 0.0 10.0 2.7 0.0 2.7 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 6.9 10.0 0.0 10.0 2.7 0.0 2.7 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

06 03 
04 

მრავალშვილიანი ოჯახებისა (4 
შვილი და მეტი), დედ-მამით 

ობოლი ბავშვების და 100 წელს 
გადაცილებულთა ერთჯერადი 

დახმარების ხარჯი 

12.9 15.0 0.0 15.0 13.8 0.0 13.8 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 12.9 15.0 0.0 15.0 13.8 0.0 13.8 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

06 03 
05 

უმწეოთა სასადილო და 
ხანდაზმულთა ბინაზე 

მომსახურება 
86.1 91.6 0.0 91.6 83.6 0.0 83.6 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 80.8 91.6 0.0 91.6 83.6 0.0 83.6 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

06 03 
06 

 ბავშვის შეძენასთან 
დაკავშირებული ერთჯერადი 

დახმარების ხარჯი 
29.8 35.0 0.0 35.0 45.0 0.0 45.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 29.8 35.0 0.0 35.0 45.0 0.0 45.0 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

06 03 
07 

უმწეო კატეგორიაზე სასმელი 
წყლის ხარჯის ანაზღაურება 

6.9 8.0 0.0 8.0 6.0 0.0 6.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 6.9 8.0 0.0 8.0 6.0 0.0 6.0 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

06 04  უმწეოთა ერთჯერადი დახმარება 88.5 50.0 0.0 50.0 55.0 0.0 55.0 
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 88.5 50.0 0.0 50.0 55.0 0.0 55.0 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

06 05 
ხანძრითა და სტიქიით 

დაზარალებულთა დახმარება 
9.0 40.0 0.0 40.0 20.0 0.0 20.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 9.0 40.0 0.0 40.0 20.0 0.0 20.0 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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