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დადგენილება N1 
 

2015  წლის 23 იანვარი 
 

ქ. ხობი 
 

„ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების (გარდა თანამდებობის პირებისა) მოვალეობის 
შესრულებასთან დაკავშირებით გაწეული ხარჯების ანაზღაურების წესის დამტკიცების შესახებ“ 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის N44 დადგენილებაში ცვლილების 
შეტანის თაობაზე 

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

მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: 
მუხლი 1. 
„ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების (გარდა თანამდებობის პირებისა) მოვალეობის 
შესრულებასთან დაკავშირებით გაწეული ხარჯების ანაზღაურების წესის დამტკიცების შესახებ“ 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის N44 დადგენილებაში 
(„საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე“, (ვებგვერდი - www.matsne.gov.ge), 31/12/2014წ. 
სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი: 010250020.35.106.016143) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება: 
ა) დადგენილებით დამტკიცებული წესის პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 
„მუხლი 1. საკრებულოს წევრების (გარდა თანამდებობის პირებისა) მოვალეობის შესრულებასთან 

დაკავშირებით გაწეული ასანაზღაურებელი საქმიანობა 
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 ამომრჩევლებთან ურთიერთობა; 
გ) საკრებულოს დროებით სამუშაო ჯგუფში მონაწილეობა; 
დ) საკრებულოს და საკრებულოს თავმჯდომარის დავალებების შესრულება.“ 
ბ) დადგენილებით დამტკიცებული წესის მესამე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„მუხლი 3. საკრებულოს წევრისთვის (გარდა თანამდებობის პირებისა) მოვალეობის 
შესრულებასთან დაკავშირებით გაწეული ხარჯების ანაზღაურება 

1. ამ დანართის პირველ მუხლში გათვალისწინებული საქმიანობისათვის გაწეული ხარჯების 
შესახებ საკრებულოს თითოეული წევრი (გარდა თანამდებობის პირებისა), ყოველი თვის 15 
რიცხვამდე საკრებულოს აპარატის უფროსს წარუდგენს წერილობით ინფორმაციას. ამ ინფორმაციის 
დამუშავების შემდეგ, საკრებულოს აპარატის უფროსი ერთიან მოხსენებით ბარათს წარუდგენს 
საკრებულოს თავმჯდომარეს. 

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 
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საკრებულოს, საკრებულოს კომისიის და დროებითი სამუშაო ჯგუფის სხდომებში მისი ფაქტობრივი 
დასწრების გათვალისწინებით, თითოეული გაცდენილი სხდომისათვის 20 (ოცი) ლარის ოდენობით.“ 

მუხლი 2.   
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 
 
 

 
საკრებულოს თავმჯდომარე                                                 ედიშერ ჯობავა 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
 

დადგენილება N2 
 

2015  წლის 23 იანვარი 
 

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 მე-20 მუხლის შესაბამისად, ხობის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: 

მუხლი 1. 
„ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 14 ივლისის N7 დადგენილებაში („საქართველოს 
საკანონმდებლო მაცნე“, (ვებგვერდი - www.matsne.gov.ge), 17/07/2014 წ. სახელმწიფო სარეგისტრაციო 
კოდი: 010250020.35.106.016106) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული 
რეგლამენტის 90-ე მუხლის მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„2. ბიუჯეტის პროექტს საკრებულოს სხდომაზე წარადგენს მუნიციპალიტეტის გამგებელი. თუ 
ბიუჯეტის პროექტზე გამოთქმული იქნა შენიშვნები, გამგებელთან ერთად თანამოხსენებით გამოდის 
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.“ 

მუხლი 2. 
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

 
 
 
 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                                ედიშერ ჯობავა 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
 

დადგენილება N3 
 

2015  წლის 23 იანვარი 
 

ქ. ხობი 
 

ხობის მუნიციპალიტეტში ავტოსატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის რეგულირების შესახებ 
 

 საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მე-16 მუხლის 
მეორე ნაწილის „კ“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის მეორე ნაწილის და „საგზაო მოძრაობის შესახებ“ 
საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ხობის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულო  ადგენს: 

მუხლი 1.   
ხობის მუნიციპალიტეტის ხეთის ადმინისტრაციული ერთეულის ტერიტორიაზე, „პაპანწყვირის“ 

ტბასთან  მისასვლელ გზაზე (გზის დასაწყისში - თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის 
გადაკვეთასთან და გზის დასასრულში - „პაპანწყვირის“ ტბასთან მისასვლელი გზის გადაკვეთაზე) 
განთავსდეს 2 ცალი ამკრძალავი საგზაო ნიშანი 3.11. „მასის შეზღუდვა“ (მინიშნებით: „8 ტონა“). 

მუხლი 2.  
დაევალოს ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობას (გ. ქაჯაია) ამ დადგენილების პირველი პუნქტით 

გათვალისწინებული საგზაო ნიშნების განთავსებისთვის აუცილებელი ღონისძიებების გატარება 30 
დღის ვადაში. 

მუხლი 3. 
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

 
 
 
 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                                ედიშერ ჯობავა 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

 

დადგენილება N4 
 

2015  წლის 23 იანვარი 
 

ქ. ხობი 
 

 „ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“  
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის N46 დადგენილებაში  

ცვლილების შეტანის თაობაზე  
 
საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მე-16 

მუხლის მეორე პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 
საქართველოს კანონი „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ მე-80 მუხლის, „ნორმატიული 
აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, ხობის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულო ადგენს: 

მუხლი 1.  
„ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის N46 დადგენილებაში 
(www.matsne.gov.ge, 31/12/2014 წ. სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი: 
190020020.35.106.016145) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება: 

 

1. 2015  წლის პირველი იანვრის მდგომარეობით დაზუსტებულმა ფაქტიურმა ნაშთმა 
შეადგინა 108,2 ათასი ლარი, მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული 
ასიგნებებიდან 108,2 ათასი ლარი. ამდენად 2014 წლის 30 დეკემბრის N46 დადგენილებით 
დამტკიცებული ბიუჯეტით განსაზღვრული ნაშთის ოდენობა იზრდება 98,5 ლარით.   

2. 27,0 ათასი ლარით იზრდება ბიუჯეტის შემოსავლები, კერძოდ: 
ა) 12,0 ათასი ლარი შემოსავალი ,,შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან“; 
ბ) 15,0 ათასი ლარი შემოსავალი ,,ჯარიმები, სანქციები და საურავები“-დან; 
3. 26,6 ათასი ლარით მცირდება  ხობის  მუნიციპალიტეტის  ადგილობრივი  ბიუჯეტის 

ხარჯები, კერძოდ:   
ა) 26,6 ათასი ლარით პროგრამის ,,სარეზერვო ფონდი“ (პროგრამული კოდი 01 03) ასიგნება; 
4. ფაქტიური ნაშთის ზრდა 98,5 ათასი ლარი, გამოთავისუფლებული 26,6 ათასი ლარი და 

შემოსულობების ზრდით მისაღები 27.0 ათასი ლარი, სულ 152,1 ათასი ლარი მიიმართება 
შემდეგ ღონისძიებათა დასაფინანსებლად: 

ა) პრიორიტეტის ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაციის    
(პროგრამული კოდი 03 00) ასიგნებებზე 51,9 ათასი ლარით, კერძოდ:  

ა.ა) 1,8 ათასი ლარი ქვეპროგრამის ,,გზების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა“ 
(პროგრამული კოდი 03 01 01) მუხლის ,,ოფისის ხარჯები“ ასიგნებაზე; 

ა.ბ) 13,1 ათასი ლარი ქვეპროგრამის ,,ხიდების, ხიდ-ბოგირების მშენებლობა, 
რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა“ (პროგრამული კოდი 03 01 02) ასიგნებაზე, მათ შორის: 12,9 
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ათასი ლარი - მუხლის ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“ ასიგნებაზე, 0,2 მუხლის ,,ოფისის 
ხარჯები“ ასიგნებაზე; 

ა.გ) 0,1 ათასი ლარი ქვეპროგრამის ,,მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 
აქტივების რეაბილიტაცია“ (პროგრამული კოდი 03 02 03) მუხლის ,,ოფისის ხარჯები“ 
ასიგნებაზე; 

ა.დ) 3,4 ათასი ლარი ქვეპროგრამის ,,სანიაღვრე არხების მშენებლობა რეაბილიტაცია და 
ექსპლოატაცია“ (პროგრამული კოდი 03 02 04) ასიგნებაზე, მათ შორის: 0,9 ათასი ლარი - 
მუხლის ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“ ასიგნებაზე, 2,5 მუხლის ,,ოფისის ხარჯები“ 
ასიგნებაზე; 

ა.ე) 33,5 ათასი ლარი პროგრამის ,,სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების 
მშენებლობა-რეაბილიტაცია“ (პროგრამული კოდი 03 04) მუხლის ,,არაფინანსური აქტივების 
ზრდა“ ასიგნებაზე. 

ბ) 100,2 ათასი ლარი მუხლის ,,წინა წელს გამოუყენებელი თანხების დაბრუნება“ 
ასიგნებაზე. 

მუხლი 2.  
დადგენილების თავი I, თავი, II, თავი III დანართები ჩამოყალიბდეს თანდართული სახით. 
მუხლი 3.  
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.  

 
 

 
 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                         ედიშერ ჯობავა 
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დანართი 

 
ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი 

 

თავი I 
 

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 

სახელმწიფო 
ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 
გამოყოფილი 
ტრანსფერები 

საკუთარი 
შემოსავლე

ბი 

სახელმწი
ფო 

ბიუჯეტის 
ფონდები

დან 
გამოყოფი

ლი 
ტრანსფერ

ები 

საკუთარი 
შემოსავლე

ბი 

შემოსავლები 9,097.9 8,535.7 2,888.2 5,647.5 6,247.6 0.0 6,247.6 
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 0.0 427.5 475.8 0.0 475.8 

                
ხარჯები 7,235.5 6,578.5 780.0 5,798.5 6,249.2 2.1 6,247.1 
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 1,024.3 916.0 2.1 913.9 
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 -1.6 -2.1 0.5 

                
არაფინანსური აქტივების 
ცვლილება 

2,658.1 1,800.0 1,886.6 -86.6 -128.8 47.3 -176.1 

ზრდა  2,691.2 1,960.7 1,886.6 74.1 74.8 47.3 27.5 
კლება 33.1 160.7 0.0 160.7 203.6 0.0 203.6 
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მთლიანი სალდო -795.7 157.2 221.6 -64.4 127.2 -49.4 176.6 
                

ფინანსური აქტივების ცვლილება -893.5 42.7 221.6 -178.9 -8.0 -59.1 51.1 
ზრდა 0.0 221.6 221.6 0.0 51.1 0.0 51.1 

ვალუტა და დეპოზიტები 0.0 221.6 221.6   51.1   51.1 
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 893.5 178.9 0.0 178.9 59.1 59.1 0.0 
ვალუტა და დეპოზიტები 893.5 178.9   178.9 59.1 59.1   
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 -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 კოდი 
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 

საკუთა
რი 

შემოსა
ვლები 

სახელმწიფო 
ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 
გამოყოფილი 
ტრანსფერები 

საკუთარი 
შემოსავლე

ბი 

შემოსულობები   9131.0 8696.4 2888.2 5808.2 6451.2 0.0 6451.2 
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შემოსავლები 1 9097.9 8535.7 2888.2 5647.5 6247.6   6247.6 
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 6459.2 59.1 6400.1 
ხარჯები 0.0 7235.5 6578.5 780.0 5798.5 6249.2 2.1 6247.1 
არაფინანსური აქტივების 
ზრდა   

2691.2 1960.7 1886.6 74.1 74.8 47.3 27.5 

ვალდებულებების კლება   97.8 114.5 0.0 114.5 135.2 9.7 125.5 
ნაშთის ცვლილება   -893.5 42.7 221.6 -178.9 -8.0 -59.1 51.1 

 
 

მუხლი 3. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 6247,6 ათასი ლარის 

ოდენობით, თანდართული რედაქციით: 
 

დასახელება 
2013 წლის 

ფაქტი 

2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 

სახელმწიფო 
ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 
გამოყოფილი 
ტრანსფერები 

საკუთა
რი 

შემოსავ
ლები 

სახელმწ
იფო 

ბიუჯეტ
ის 

ფონდები
დან 

გამოყოფ
ილი 

ტრანსფე
რები 

საკუთა
რი 

შემოსავ
ლები 

შემოსავლები 9,097.9 8,535.7 2,888.2 5,647.5 6,247.6 0.0 6,247.6 
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   427.5 475.8   475.8 

 
 

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 
ფონდები

დან 
გამოყოფ

ილი 
ტრანსფე

რები 

საკუთა
რი 

შემოსავ
ლები 

სახელმ
წიფო 

ბიუჯეტ
ის 

ფონდებ
იდან 

გამოყო
ფილი 

ტრანსფ
ერები 

საკუთა
რი 

შემოსავ
ლები 

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 
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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     
 

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 

სახელმ
წიფო 

ბიუჯეტ
ის 

ფონდებ
იდან 

გამოყო
ფილი 

ტრანსფ
ერები 

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 
 

2,999.9 2,043.6 2,043.6 
 

0.0 
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განსახორციელებელი პროექტების 
ფონდი  
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     
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მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 475,8 ათასი ლარით, 

თანდართული რედაქციით: 
 

დასახელება კოდი 
2013 

წლის 
ფაქტი 

2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 
სახელმწი

ფო 
ბიუჯეტის 
ფონდები

დან 
გამოყოფი

ლი 
ტრანსფერ

ები 

საკუთ
არი 

შემოსა
ვლები 

სახელმწიფო 
ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 
გამოყოფილი 
ტრანსფერები 

საკუ
თარი 
შემოს
ავლე

ბი 

სხვა შემოსავლები 14 572.1 427.5 0.0 427.5 475.8 0.0 
475.8

0 
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 85.5 135.8 0.0 135.8 

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 
გადაღების 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     
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 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 92.0 0.0 92.0 

შემოსავლები საქონლის 
რეალიზაციიდან 

14231 0.0 0.0     0.0     

შემოსავლები მომსახურების 14232 134.3 41.6   41.6 92.0   92.0 
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გაწევიდან 
ჯარიმები, სანქციები და საურავები  143 238.2 210.0   210.0 225.0   225.0 
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 
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 6249,2 ათასი ლარით, 

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 
შემოსავლ

ები 

სახელმ
წიფო 

ბიუჯე
ტის 

ფონდებ
იდან 

გამოყო
ფილი 

ტრანსფ
ერები 

საკუთარი 
შემოსავლე

ბი 

ხარჯები 7,235.5 6,578.5 780.0 5,798.5 6,249.2 2.1 6,247.1 
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 1,024.3 916.0 2.1 913.9 
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 74.8 47.3 27.5 

ძირითადი აქტივები  2,691.2 1,960.7 1,886.6 74.1 74.8 47.3 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 
 

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

შორის: 
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 74,8 

ათასი ლარით, თანდართული რედაქციით: 
 

დასახელება 2013 წლის 2014 წლის გეგმა 2015 წლის 
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ფაქტი გეგმა 

არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,691.2 1,960.7 74,8 
 

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 

სახელმწი
ფო 

ბიუჯეტის 
ფონდები

დან 
გამოყოფი

ლი 
ტრანსფერ

ები 

საკუთა
რი 

შემოსა
ვლები 

სახელმწ
იფო 

ბიუჯეტ
ის 

ფონდებ
იდან 

გამოყოფ
ილი 

ტრანსფე
რები 

საკუთარი 
შემოსავლე

ბი 

701 
საერთო დანიშნულების 
სახელმწიფო მომსახურება 

2,305.2 2,761.0 475.6 2,285.4 2,203.4 0.0 2,203.4 

7011 

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

2,197.2 2,188.4 0.0 2,188.4 2,118.9 0.0 2,118.9 

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 63.4 0.0 63.4 

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 39.9 118.4 48.4 70.0 
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7042 
სოფლის მეურნეობა, სატყეო 
მეურნეობა, მეთევზეობა და 
მონადირეობა 

1.7 7.6 2.8 4.8 73.5 33.5 40.0 

70421 სოფლის მეურნეობა 1.7 7.6 2.8 4.8 73.5 33.5 40.0 
7045 ტრანსპორტი 1,101.1 906.8 871.7 35.1 44.9 14.9 30.0 

70451 
საავტომობილო ტრანსპორტი და 
გზები 

1,101.1 906.8 871.7 35.1 44.9 14.9 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 0.0 337.1 316.4 0.9 315.5 

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 3.4 0.9 2.5 
706 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 794.2 678.9 471.9 207.0 237.1 0.1 237.0 

7061 ბინათმშენებლობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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 0.1 0.1 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 

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 6,324.0 49.4 6,274.6 

 

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 127,2 ათასი ლარით. 
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მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 0 -ით. 
2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 59,1 -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 63,4 ათასი ლარის 
ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის 
გადაწყვეტილებების შესაბამისად. 

 

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 
1. 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. 
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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 (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 ცენტრის" 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 ცენტრის“ 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 ცენტრის“ 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. 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 მოამბეს“  
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.) 

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. 
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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) 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 სარიატულო 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) 

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) 
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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 სახლის“ 

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 
სახელმ
წიფო 

ბიუჯეტ
ის 

ფონდებ
იდან 

გამოყო
ფილი 

ტრანსფ
ერები 

საკუთარი 
შემოსავლე

ბი 

სახელმ
წიფო 

ბიუჯეტ
ის 

ფონდებ
იდან 

გამოყო
ფილი 

ტრანსფ
ერები 

საკუთარი 
შემოსავლე

ბი 
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  ხობის მუნიციპალიტეტი 10,024.5 8,653.7 2,666.6 5,987.1 6,45
9.2 59.1 6,400.1 

  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 6,24
9.2 2.1 6,247.1 

  შრომის ანაზღაურება 1,904.9 1,766.6 0.0 1,766.6 1,43
5.2 0.0 1,435.2 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,691.2 1,960.7 1,886.6 74.1 74.8 47.3 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 2,33

8.6 9.7 2,328.9 

  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 2,17
6.6 0.0 2,176.6 

  შრომის ანაზღაურება 1,520.2 1,387.3 0.0 1,387.3 1,36
1.1 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 1,51

7.3 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 1,49
6.3 0.0 1,496.3 

  შრომის ანაზღაურება 1,184.4 1,051.4 0.0 1,051.4 1,02
2.7 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 63.4 0.0 63.4 
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 42.6 90.0 0.0 90.0 63.4 0.0 63.4 
  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 

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 2,188.2 579.2 631.

9 49.4 582.5 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ხარჯები 2,132.7 1,098.3 554.7 543.6 584.
6 2.1 582.5 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,301.0 1,669.1 1,633.5 35.6 47.3 47.3 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 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 

საგზაო ინფრასტრუქტურის 
მშენებლობა, რეაბილიტაცია და 

მოვლა შენახვა (გზები და 
ხიდები) 

1,101.1 906.8 871.7 35.1 44.9 14.9 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 32.0 2.0 30.0 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 511.6 884.3 871.7 12.6 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 

03011 

გზების მშენებლობა, 
რეაბილიტაცია და მოვლა-

შენახვა  
816.9 906.8 871.7 35.1 31.8 1.8 30.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 400.1 22.5 0.0 22.5 31.8 1.8 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 

03012 

ხიდების, ხიდ-ბოგირების 
მშენებლობა, რეაბილიტაცია და 

მოვლა-შენახვა 
284.2 0.0 0.0 0.0 13.1 13.1 0.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 189.4 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 94.8 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 

2,527.7 1,016.0 471.9 544.1 553.
5 1.0 552.5 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ხარჯები 1,141.6 521.1 0.0 521.1 552.
6 0.1 552.5 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,386.1 494.9 471.9 23.0 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 

03021 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 

03022 
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 

03023  

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 
არსებული აქტივების 

რეაბილიტაცია 
770.7 494.9 471.9 23.0 0.1 0.1 0.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 24.6 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 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 
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03024  

სანიაღვრე არხების მშენებლობა 
რეაბილიტაცია და 

ექსპლოატაცია 
1,229.5 0.0 0.0 0.0 3.4 0.9 2.5 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 608.4 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 2.5 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 621.1 0.0 0.0 0.0 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 

03025  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 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 0.0 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 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 1,49
0.7 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 1,49
0.7 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 1,06

2.7 0.0 1,062.7 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     

  ხარჯები 799.0 863.3 0.0 863.3 1,06
2.7 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 

მოსწავლე–ახალგაზრდობის 
კლასგარეშე და სკოლის გარეშე 

მუშაობის ხელშეწყობის 
პროგრამა  

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 
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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 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 

  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 

05011 
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 

05012 

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 

05013 

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 

05014 
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 
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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 
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 

05021 

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 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

05022 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 

05023 
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 

05024 
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 
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  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 
  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 

06031 
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 

06032 

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 

06033 

მეორე მსოფლიო ომის 
ვეტერანთა და ჩერნობილით 

დაზარალებულთა სოც. 
უზრუნველყოფის ხარჯები 

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 
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06034 

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 

06035 

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 

06036 

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

06037 
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 N5 
 

2015  წლის 25 თებერვალი 
 

ქ. ხობი 
 

„ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“  
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის N46 დადგენილებაში  

ცვლილების შეტანის თაობაზე  
 

საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მე-16 
მუხლის მეორე პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 
საქართველოს კანონი „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ მე-80 მუხლის, „ნორმატიული 
აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, ხობის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: 

მუხლი 1. 
„ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის N46 დადგენილებაში 
(www.matsne.gov.ge, 31/12/2014 წ. სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი: 
190020020.35.106.016145) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება: 

„ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნების 
გადანაწილების წესის დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 
წლის 12 ივლისის N5 დადგენილების შესაბამისად, ხობის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის 
დამტკიცებულ ბიუჯეტში ხობის  მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანებებით მხარჯავი 
დაწესებულებებისთვის ადგილობრივი ბიუჯეტით გამოყოფილ ასიგნებებში ეკონომიკური 
კლასიფიკაციის მუხლებს  შორის განხორციელებულია შემდეგი გადანაწილებები: 

ა) „ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო 
ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 8 
იანვრის N4 ბრძანებით მიღებულ იქნა ხობის მუნიციპალიტეტის  გამგეობის 
ადმინისტრაციული სამსახურის წინადადება (მოხსენებითი ბარათი N10/12 08.01.2015 წ.)  
და საჯარო კონკურსის მეორე ეტაპის - ტესტირების ჩატარებისთვის მომსახურების 
ხარჯების დაფინანსების  მიზნით, შემცირდა ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის 
ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი (პროგრამული კოდი 01 03) 3,7 ათასი 
ლარით და 3,7 ათასი ლარით გადიდდა მუნიციპალიტეტის გამგეობის (პროგრამული 
კოდი 01 02) ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,სხვა 
დანარჩენი საქონელი და მომსახურება“ ასიგნება; 

ბ) „ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო 
ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 
15 იანვრის N67 ბრძანებით მიღებულ იქნა ხობის მუნიციპალიტეტის  გამგეობის 
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ინფრასტრუქტურის, ურბანული განვითარებისა და არქიტექტურის სამსახურის 
წინადადება (მოხსენებითი ბარათი N10/3118 30.12.2014 წ.)  და ქ. ხობში ცოტნე დადიანის ქ. 
#185-ში მდებარე ადმინისტრაციული შენობის დაზიანებული სახურავის აღდგენითი 
სამუშაოების დაფინანსების  მიზნით, 1.8 ათასი ლარით შემცირდა ხობის 
მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი 
(პროგრამული კოდი 01 03) და 1.8 ათასი ლარით გადიდდა ქვეპროგრამის 
,,მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული აქტივების რეაბილიტაცია“ (პროგრამული 
კოდი 03 02 03) ,,ოფისის ხარჯები“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,შენობა-
ნაგებობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი“ ასიგნება; 

გ) „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის 
ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების ეკონომიკური კლასიფიკაციის 
მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 23 
იანვრის N80 ბრძანებით ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით 
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის დამტკიცებულ ,,საქონელი და მომსახურება“-ს 
,,ოფისის ხარჯები“-ს ასიგნებებში 0,3 ათასი ლარით შემცირდა ეკონომიკური კლასიფიკაციის 
მუხლის ,,ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-
გაზეთების შეძენა და საგამომცემლო-სასტამბო ხარჯები“ ასიგნება, 1,5 ათასი ლარით - 
ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და 
დამონტაჟება“ ასიგნება, 0,5 ათასი ლარით - ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის 
,,საფოსტო მომსახურების ხარჯი“ ასიგნება, 1,2 ათასი ლარით - ეკონომიკური კლასიფიკაციის 
მუხლის ,,ელენერგიის ხარჯი“ ასიგნება და 3,5 ათასი ლარით გადიდდა ეკონომიკური 
კლასიფიკაციის მუხლის ,,ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური 
ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და საგამომცემლო-სასტამბო ხარჯები“ ასიგნება; 

დ) „ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო 
ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 
29 იანვრის N83 ბრძანებით მიღებულ იქნა ხობის მუნიციპალიტეტის  გამგეობის 
ინფრასტრუქტურის, ურბანული განვითარებისა და არქიტექტურის სამსახურის 
წინადადება (მოხსენებითი ბარათი N10/140 29.01.2015 წ.)  და ხობის მუნიციპალიტეტის 
ძველი ხიბულის ადმინისტრაციულ ერთეულში შიდა სასოფლო გზის აღდგენითი 
სამუშაოების დაფინანსების  მიზნით, შემცირდა ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის 
ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი (პროგრამული კოდი 01 03) 8,8 ათასი 
ლარით და 8,8 ათასი ლარით გადიდდა ქვეპროგრამის ,,გზების მშენებლობა, 
რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა“ (პროგრამული კოდი 03 01 01) ,,ოფისის ხარჯები“-ს 
ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,შენობა-ნაგებობების მიმდინარე რემონტის 
ხარჯი“ ასიგნება (8.55 ათასი ლარი - სამსენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები, 0,25 ათასი ლარი 
- საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა); 

ე) „ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით  ა(ა)იპ „ხობის 
მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბ „კოლხეთისათვის“ დამტკიცებული ასიგნებების 
ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის 
მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 2 თებერვლის N86 ბრძანებით ა(ა)იპ „ხობის 
მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბ „,კოლხეთისთვის“ ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 
წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 1.39 ათასი ლარით შემცირდა 
,,საქონელი და მომსახურება“-ს მუხლის ,,მივლინებები“ ასიგნება, 2,1 ათასი ლარით - 
,,საქონელი და მომსახურება“-ს ,,ოფისის ხარჯები“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის 
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,,ოფისის ხარჯი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული“ ასიგნება, 0,4 ათასი ლარით - 
,,საქონელი და მომსახურება“-ს მუხლის ,,სამედიცინო ხარჯები“ ასიგნება, 10,0 ათასი 
ლარით - ,,საქონელი და მომსახურება“-ს მუხლის ,,სხვა დანარჩენი საქონელი და 
მომსახურება“ ასიგნება (ფედერაციის საწევროს ხარჯი) და 11,44 ათასი ლარით გადიდდა 
,,საქონელი და მომსახურება“-ს მუხლის ,,შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება“ ასიგნება, 
2,45 ათასი ლარით - ,,საქონელი და მომსახურება“-ს მუხლის ,,სხვა დანარჩენი საქონელი და 
მომსახურება“ ასიგნება (ბინის ქირის ხარჯები); 

ვ) „ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრისათვის“ ხობის 
მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების 
ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის 
მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 4 თებერვლის N91 ბრძანებით ხობის 
მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის 
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრისთვის“  დამტკიცებულ ასიგნებებში 1,6 ათასი ლარით 
შემცირდა ,,საქონელი და მომსახურება“–ს ,,ოფისის ხარჯები“–ს ეკონომიკური 
კლასიფიკაციის მუხლის ,,შენობა-ნაგებობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი“ ასიგნება და 0,7 
ათასი ლარით გადიდდა ,,საქონელი და მომსახურება“–ს ,,ოფისის ხარჯები“–ს ეკონომიკური 
კლასიფიკაციის მუხლის ,,კავშირგაბმულობის ხარჯი“ ასიგნება (ინტერნეტმომსახურების 
ხარჯი), 0,9 ათასი ლარით - ,,საქონელი და მომსახურება“–ს ,,ოფისის ხარჯები“–ს 
ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,კომუნალური ხარჯი“ ასიგნება (ელენერგიის ხარჯი); 

ზ) „ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის N46 დადგენილებაში 
(,,საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს“ ვებგვერდი 31.12.2014 წ., სარეგისტრაციო კოდი 
190020020.35.106.016145) ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ხობის მუნიციპალიტეტის 
გამგებლის 2015 წლის 5 თებერვლის N95 ბრძანებით მიღებულ იქნა ხობის მუნიციპალიტეტის 
გამგეობის ინფრასტრუქტურის, ურბანული განვითარებისა და არქიტექტურის სამსახურის 
წინადადება (მოხსენებითი ბარათი N10/180 21.02.2015 წ.) და პრიორიტეტებისა და 
გადაუდებელი აუცილებლობის გათვალისწინებით, „საქართველოს რეგიონებში 
განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი 
ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 20 
იანვრის N39 განკარგულებით ხობის მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი 699,0 ათასი 
ლარის ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივ ბიუჯეტში ასახვის მიზნით, 
ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივ ბიუჯეტში განხორციელდა შემდეგი 
ცვლილება, გადიდდა ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივ ბიუჯეტში 
შემოსავლები „გრანტებიდან“ (საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების 
ფონდიდან) 699,0 ათასი ლარით და შემოსავლების ზრდის თანხების მთლიანი მოცულობა – 
699,0 ათასი ლარი მიიმართა პრიორიტეტის - ,,ინფრასტრუქტურის მშენებლობის, 
რეაბილიტაციისა და ექსპლოატაციის“ (პროგრამული კოდი 03 00) მუხლის „არაფინანსური 
აქტივების ზრდის“ ასიგნებაზე, კერძოდ: პროგრამის „კომუნალური ინფრასტრუქტურის 
მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია“ (პროგრამული კოდი 03 02) ასიგნებაზე, მათ 
შორის 675,0 ათასი ლარი - ქვეპროგრამის „წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და 
ექსპლოატაცია“ (პროგრამული კოდი 03 02 02) ასიგნება, 24,0 ათასი ლარი - ქვეპროგრამის 
„მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული აქტივების რეაბილიტაცია“ (პროგრამული 
კოდი 03 02 03) ასიგნებაზე ასიგნება; 
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თ) „ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით შპს „ხობი 
დასუფთავება და განათებასთვის“ დამტკიცებული ასიგნებების ეკონომიკური 
კლასიფიკაციის მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის 
გამგებლის 2015 წლის 11 თებერვლის N104 ბრძანებით შპს „ხობი დასუფთავება და 
განათებასთვის“ ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით 
დამტკიცებულ ასიგნებებში 8,26 ათასი ლარით შემცირდა ,,საქონელი და მომსახურება“–ს 
მუხლის ,,შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება“ ასიგნება და 7,18 ათასი ლარით გადიდდა 
მუხლის ,,შრომის ანაზღაურება“ ასიგნება, 1,08 ათასი ლარით - ,,საქონელი და მომსახურება“–
ს მუხლის ,,სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება“ ასიგნება (საკანალიზაციო სისტემის 
მოვლა-შენახვის ხარჯები); 

ი) „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის 
ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების ეკონომიკური კლასიფიკაციის 
მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 20 
თებერვლის N116 ბრძანებით ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი 
ბიუჯეტით ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის დამტკიცებულ ასიგნებებში 0,8 ათასი 
ლარით შემცირდა ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,თანამდებობრივი სარგო“ 
ასიგნება და 0,8 ათასი ლარი მიიმართა ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,პრემია“ 
ასიგნებაზე; 

კ) „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის 
ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების ეკონომიკური კლასიფიკაციის 
მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 20 
თებერვლის N117 ბრძანებით ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის წლის ადგილობრივი 
ბიუჯეტით ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის დამტკიცებულ ასიგნებებში 1,7 ათასი 
ლარით შემცირდა ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის 
,,სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი“ და 1,7 ათასი 
ლარით გადიდდა ,,ოფისის ხარჯები“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის 
,,კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი“; 

ლ) „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის 
ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების ეკონომიკური კლასიფიკაციის 
მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 20 
თებერვლის N118 ბრძანებით ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი 
ბიუჯეტით ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის დამტკიცებულ ასიგნებებში 3,0 ათასი 
ლარით შემცირდა ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,სხვა დანარჩენ საქონელსა და 
მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი“ ასიგნება (აქედან: 0,2 ათასი ლარი - სიგელების, 
მოწმობების და სუვენირების დამზადების ასიგნება, 0,4 ათასი ლარი - ასოციაციების 
საწევროს ასიგნება, 2,4 ათასი ლარი - ფინანსური აღრიცხვა-ანგარიშგების არსებული 
პროგრამული სისტემის განახლების ასიგნება) და 3,0 ათასი ლარით გადიდდა ,,ოფისის 
ხარჯები“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,კომპიუტერული პროგრამების შეძენის 
და განახლების ხარჯი“ ასიგნება (ფინანსური აღრიცხვა-ანგარიშგების არსებული 
პროგრამული სისტემის განახლების ასიგნება); 

მ) „ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით პროგრამისათვის 
,,საგანგებო სიტუაციების მართვა“ (პროგრამული კოდი 02 01) დამტკიცებული ასიგნებების 
ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის 
მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 20 თებერვლის N119 ბრძანებით ხობის 
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მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით პროგრამისათვის ,,საგანგებო 
სიტუაციების მართვა“ (პროგრამული კოდი 02 01)  დამტკიცებულ ასიგნებებში 27,5 ათასი 
ლარით შემცირდა ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,გრანტები“ ასიგნება და 6,0 ათასი 
ლარი მიიმართა ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,თანამდებობრივი სარგო“ 
ასიგნებაზე, 18,5 ათასი ლარი - ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,კომპესაცია“ 
ასიგნებაზე, 0,4 ათასი ლარი - ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,ელენერგიის ხარჯი“ 
ასიგნებაზე, 1,2 ათასი ლარი - ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,საწვავ/საპოხი 
მასალების შეძენა“ ასიგნებაზე, 1,4 ათასი ლარი - ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის 
,,ექსპლოატაციის, მოვლა–შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი“; 

ნ) „ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით ხობის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოსათვის (პროგრამული კოდი 01 01) დამტკიცებული 
ასიგნებების ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის 
მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 20 თებერვლის N120 ბრძანებით ხობის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი 
ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 0,72 ათასი ლარით შემცირდა ,,საქონელი და 
მომსახურება“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,სხვა დანარჩენ საქონელსა და 
მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი“ და 0,72 ათასი ლარით გადიდდა ,,ოფისის 
ხარჯები“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,კომპიუტერული პროგრამების შეძენის 
და განახლების ხარჯი“. 

მუხლი 2. 
დადგენილებით დამტკიცებული დანართის (ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის 

ადგილობრივი ბიუჯეტი) თავი I, თავი II და თავი III ჩამოყალიბდეს თანდართული სახით. 
 
მუხლი 3. 
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 
 

 
 
 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                         ედიშერ ჯობავა 
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დანართი 
 

თავი I 
ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის 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 
სახელმ
წიფო 

ბიუჯე
ტის 

ფონდე
ბიდან 
გამოყო
ფილი 
ტრანს

ფერები 

საკუთარი 
შემოსავლ

ები 

სახელმ
წიფო 

ბიუჯეტ
ის 

ფონდებ
იდან 

გამოყო
ფილი 

ტრანსფ
ერები 

საკუთარი 
შემოსავლ

ები 

შემოსავლები 9,097.9 8,535.7 2,888.2 5,647.5 
6,946

.6 699.0 6,247.6 

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 
2,470

.8 
699.0 1,771.8 

სხვა შემოსავლები 572.1 427.5 0.0 427.5 475.8 0.0 475.8 
                

ხარჯები 7,235.5 6,578.5 780.0 5,798.5 
6,249

.2 
2.1 6,247.1 

შრომის ანაზღაურება 1,904.9 1,766.6 0.0 1,766.6 
1,459

.7 
0.0 1,459.7 

საქონელი და მომსახურება 2,304.7 1,801.5 777.2 1,024.3 919.0 2.1 916.9 
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 0.0 395.5 0.0 395.5 
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 -151.0 697.4 696.9 0.5 

                
არაფინანსური აქტივების 
ცვლილება 

2,658.1 1,800.0 1,886.6 -86.6 570.2 746.3 -176.1 

ზრდა  2,691.2 1,960.7 1,886.6 74.1 773.8 746.3 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 -64.4 127.2 -49.4 176.6 
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ფინანსური აქტივების ცვლილება -893.5 42.7 221.6 -178.9 -8.0 -59.1 51.1 
ზრდა 0.0 221.6 221.6 0.0 51.1 0.0 51.1 

ვალუტა და დეპოზიტები 0.0 221.6 221.6   51.1   51.1 
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 893.5 178.9 0.0 178.9 59.1 59.1 0.0 

ვალუტა და დეპოზიტები 893.5 178.9   178.9 59.1 59.1   
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 
სახელმ
წიფო 

ბიუჯეტ
ის 

ფონდებ
იდან 

გამოყო
ფილი 

ტრანსფ
ერები 

საკუთა
რი 

შემოსა
ვლები 

სახელმ
წიფო 

ბიუჯეტ
ის 

ფონდებ
იდან 

გამოყო
ფილი 

ტრანსფ
ერები 

საკუთა
რი 

შემოსავ
ლები 

შემოსულობები   9131.0 8696.4 2888.2 5808.2 7150.2 699.0 6451.2 
შემოსავლები 1 9097.9 8535.7 2888.2 5647.5 6946.6 699.0 6247.6 
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 7158.2 758.1 6400.1 
          ხარჯები 0.0 7235.5 6578.5 780.0 5798.5 6249.2 2.1 6247.1 
          არაფინანსური აქტივების 
ზრდა   

2691.2 1960.7 1886.6 74.1 773.8 746.3 27.5 
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ვალდებულებების კლება   97.8 114.5 0.0 114.5 135.2 9.7 125.5 
ნაშთის ცვლილება   -893.5 42.7 221.6 -178.9 -8.000 -59.1 51.1 

 
 

მუხლი 3. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 6946,6 ათასი ლარის 

ოდენობით, თანდართული რედაქციით: 
 

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 

საკუთა
რი 

შემოსა
ვლები 

სახელმ
წიფო 

ბიუჯეტ
ის 

ფონდებ
იდან 

გამოყო
ფილი 

ტრანსფ
ერები 

საკუთა
რი 

შემოსავ
ლები 

შემოსავლები 9,097.9 8,535.7 2,888.2 5,647.5 6,946.6 699.0 6,247.6 
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 2,470.8 699.0 1,771.8 
სხვა შემოსავლები 572.1 427.5   427.5 475.8   475.8 

 
 

მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 4000.0 ათასი ლარის 

ოდენობით, თანდართული რედაქციით: 
 

დასახელება 

კო
დ

ი 2013 
წლის 
ფაქტი 

2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 
სახელმ
წიფო 

ბიუჯე
ტის 

ფონდე
ბიდან 
გამოყო
ფილი 

ტრანსფ
ერები 

საკუ
თარი 
შემოს
ავლე

ბი 

სახელმწ
იფო 

ბიუჯეტ
ის 

ფონდებ
იდან 

გამოყოფ
ილი 

ტრანსფე
რები 

საკუ
თარ

ი 
შემო
სავლ
ები 

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)         

11311
1 

963.8 3,198.0   
3,198.

0 2,168.0   
2,168

.0 
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უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე 
(გარდა მიწისა) 

11311
2 0.0 0.0     0.0     

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე 
(გარდა მიწისა) 

11311
3 2.0 2.0 0.0 2.0 2.0 0.0 2.0 

ეკონომიკური საქმიანობისთვის 
გამოყენებულ ქონებაზე 

11311
31 0.4 2.0   2.0 2.0   2.0 

არაეკონომიკური 
საქმიანობისთვის გამოყენებულ 
უძრავ ქოენბაზე 

11311
32 

1.6 0.0     0.0     
სასოფლო-სამეურნეო 
დანიშნულების მიწაზე                                

11311
4 220.7 220.0 0.0 220.0 220.0 0.0 220.0 

ფიზიკურ პირებიდან 
11311
41 83.9 100.0   100.0 90.0   90.0 

იურიდიულ პირებიდან 
11311
42 136.8 120.0   120.0 130.0   130.0 

არასასოფლო-სამეურნეო 
დანიშნულების მიწაზე                                            

11311
5 3,093.7 1,580.0 0.0 

1,580.
0 1,610.0 0.0 

1,610
.0 

ფიზიკურ პირებიდან 
11311
51 398.9 10.0   10.0 10.0   10.0 

იურიდიულ პირებიდან 
11311
52 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     

 
 
მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 2470.8 ათასი ლარით, 

თანდართული რედაქციით: 
 

დასახელება 

კო
დ

ი 2013 
წლის 
ფაქტი 

2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 
სახელმ
წიფო 

ბიუჯე
ტის 

ფონდე
ბიდან 
გამოყო
ფილი 
ტრანს

ფერები 

საკუთ
არი 

შემოსა
ვლები 

სახელმ
წიფო 

ბიუჯე
ტის 

ფონდე
ბიდან 
გამოყო
ფილი 
ტრანს

ფერები 

საკუთა
რი 

შემოსა
ვლები 

გრანტები 13 4,245.6 3,108.2 2,888.2 220.0 2,470.8 699.0 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 2,470.8 699.0 1,771.8 
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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 0.0 699.0 699.0 0.0 

სულ რეგიონებში 
განსახორციელებელი 
პროექტების ფონდი  

  
2,999.9 2,043.6 2,043.6   699.0 699.0   

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 475,8 ათასი ლარით, 

თანდართული რედაქციით: 
 

დასახელება კოდი 
2013 

წლის 
ფაქტი 

2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა 

სუ
ლ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 
სახელმ
წიფო 

ბიუჯე
ტის 

ფონდე
ბიდან 
გამოყო
ფილი 
ტრანს

ფერები 

საკუთ
არი 

შემოსა
ვლები 

სახელმწ
იფო 

ბიუჯეტ
ის 

ფონდებ
იდან 

გამოყოფ
ილი 

ტრანსფე
რები 

საკუთ
არი 

შემოსა
ვლები 

სხვა შემოსავლები 14 572.1 
427.

5 
0.0 427.5 

475.
8 

0.0 475.80 

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 14154 0.0 0.0     0.0     
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მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა 
და სხვა) გადაცემიდან 
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა 14159 0.0 0.0     0.0     
საქონლისა და მომსახურების 
რეალიზაცია 

142 188.1 85.5 0.0 85.5 
135.

8 
0.0 135.8 

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 
გადაღების 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     
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 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 92.0 0.0 92.0 

შემოსავლები საქონლის 
რეალიზაციიდან 

14231 0.0 0.0     0.0     

შემოსავლები მომსახურების 
გაწევიდან 14232 134.3 41.6   41.6 92.0   92.0 

ჯარიმები, სანქციები და საურავები  143 238.2 
210.

0 
  210.0 

225.
0 

  225.0 

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 
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 6249,2 ათასი ლარით, 

თანდართული რედაქციით: 
 

დასახელება 
2013 

წლის 
2014 წლის გეგმა 2015 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 

სახელმწ
იფო 

ბიუჯეტ
ის 

ფონდები
დან 

გამოყოფ
ილი 

ტრანსფე
რები 

საკუთა
რი 

შემოსავ
ლები 

ხარჯები 7,235.5 6,578.5 780.0 5,798.5 6,249.2 2.1 6,247.1 
შრომის ანაზღაურება 1,904.9 1,766.6 0.0 1,766.6 1,459.7 0.0 1,459.7 
საქონელი და მომსახურება 2,304.7 1,801.5 777.2 1,024.3 919.0 2.1 916.9 
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 0.0 395.5 0.0 395.5 
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 74.1 773.8 746.3 27.5 

ძირითადი აქტივები  2,691.2 1,960.7 1,886.6 74.1 773.8 746.3 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 

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

შორის: 
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 773.8 

ათასი ლარით, თანდართული რედაქციით: 
 

დასახელება 2013 წლის 
ფაქტი 

2014 წლის 
გეგმა 

2015 წლის 
გეგმა 

არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,691.2 1,960.7 773.8 

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 203,6 
ათასი ლარით, თანდართული რედაქციით: 
 

დასახელება 2013 წლის 
ფაქტი 

2014 წლის 
გეგმა 

2015 წლის 
გეგმა 
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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 
სახელმწ

იფო 
ბიუჯეტ

ის 
ფონდები

დან 
გამოყოფ

ილი 
ტრანსფე

რები 

საკუთა
რი 

შემოსავ
ლები 

სახელმწ
იფო 

ბიუჯეტ
ის 

ფონდებ
იდან 

გამოყო
ფილი 

ტრანსფ
ერები 

საკუთარი 
შემოსავლე

ბი 

701 
საერთო დანიშნულების 
სახელმწიფო მომსახურება 2,305.20     2,761.00     475.60     2,285.40     2,192.80     0.00     2,192.80     

7011 

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

2,197.20     2,188.40     0.00     2,188.40     2,108.30     0.00     2,108.30     

70111 

აღმასრულებელი და 
წარმომადგენლობითი 
ორგანოების საქმიანობის 
უზრუნველყოფა 

2,154.60     2,097.40     0.00     2,097.40     2,059.20     0.00     2,059.20     

70112 
ფინანსური და ფისკალური 
საქმიანობა 42.60     91.00     0.00     91.00     49.10     0.00     49.10     

7016 
ვალთან დაკავშირებული 
ოპერაციები  108.00     572.60     475.60     97.00     84.50     0.00     84.50     

702 თავდაცვა 95.20     108.10     0.00     108.10     114.50     0.00     114.50     

703 
საზოგადოებრივი წესრიგი 
და უსაფრთხოება 617.20     410.70     0.00     410.70     411.00     0.00     411.00     

7032 ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა 617.20     410.70     0.00     410.70     411.00     0.00     411.00     
704 ეკონომიკური საქმიანობა 1,907.70     1,759.00     1,719.10     39.90     127.20     48.40     78.80     

7042 
სოფლის მეურნეობა, სატყეო 
მეურნეობა, მეთევზეობა და 
მონადირეობა 

1.70     7.60     2.80     4.80     73.50     33.50     40.00     

70421 სოფლის მეურნეობა 1.70     7.60     2.80     4.80     73.50     33.50     40.00     
7045 ტრანსპორტი 1,101.10     906.80     871.70     35.10     53.70     14.90     38.80     
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70451 
საავტომობილო 
ტრანსპორტი და გზები 1,101.10     906.80     871.70     35.10     53.70     14.90     38.80     

7049 
სხვა არაკლასიფიცირებული 
საქმიანობა ეკონომიკურ 
საქმიანობაში 

804.90     844.60     844.60     0.00     0.00     0.00     0.00     

705 გარემოს დაცვა 1,733.50     337.10     0.00     337.10     316.40     0.90     315.50     

7051 
ნარჩენების შეგროვება, 
გადამუშავება და 
განადგურება 

504.00     337.10     0.00     337.10     313.00     0.00     313.00     

7052 ჩამდინარე წყლების მართვა 1,229.50     0.00     0.00     0.00     3.40     0.90     2.50     

706 
საბინაო-კომუნალური 
მეურნეობა 794.20     678.90     471.90     207.00     937.90     699.10     238.80     

7063 წყალმომარაგება 23.50     10.00     0.00     10.00     690.00     675.00     15.00     
7064 გარე განათება 0.00     174.00     0.00     174.00     222.00     0.00     222.00     

7066 
სხვა არაკლასიფიცირებული 
საქმიანობა საბინაო-
კომუნალურ მეურნეობაში 

770.70     494.90     471.90     23.00     25.90     24.10     1.80     

707 ჯანმრთელობის დაცვა 99.40     123.50     0.00     123.50     123.90     0.00     123.90     

7072 
ამბულატორიული 
მომსახურება 15.90     14.60     0.00     14.60     23.40     0.00     23.40     

70724 
საშუალო სამედიცინო 
პერსონალის მომსახურება 15.90     14.60     0.00     14.60     23.40     0.00     23.40     

7074 
საზოგადოებრივი 
ჯანდაცვის მომსახურება 83.50     108.90     0.00     108.90     100.50     0.00     100.50     

708 
დასვენება, კულტურა და 
რელიგია 941.80     865.30     0.00     865.30     995.80     0.00     995.80     

7081 
მომსახურება დასვენებისა 
და სპორტის სფეროში 429.30     428.50     0.00     428.50     480.10     0.00     480.10     

7082 
მომსახურება კულტურის 
სფეროში 459.90     383.20     0.00     383.20     455.40     0.00     455.40     

7083 
ტელერადიომაუწყებლობა 
და საგამომცემლო 
საქმიანობა 

42.20     35.80     0.00     35.80     44.00     0.00     44.00     

7084 
რელიგიური და სხვა სახის 
საზოგადოებრივი 
საქმიანობა 

10.40     17.80     0.00     17.80     16.30     0.00     16.30     

709 განათლება 1,159.10     1,210.90     0.00     1,210.90     1,490.70     0.00     1,490.70     
7091 სკოლამდელი აღზრდა 799.00     863.30     0.00     863.30     1,062.70     0.00     1,062.70     
7093 პროფესიული განათლება 87.10     80.70     0.00     80.70     110.70     0.00     110.70     

7098 
სხვა არაკლასიფიცირებული 
საქმიანობა განათლების 
სფეროში 

273.00     266.90     0.00     266.90     317.30     0.00     317.30     

710 სოციალური დაცვა 273.40     284.70     0.00     284.70     312.76     0.00     312.76     

7101 

ავადმყოფთა და 
შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე 
პირთა სოციალური დაცვა 

64.60     45.60     0.00     45.60     55.56     0.00     55.56     

71011 
ავადმყოფთა სოციალური 
დაცვა 64.60     45.60     0.00     45.60     55.56     0.00     55.56     

7104 
ოჯახებისა და ბავშვების 
სოციალური დაცვა 90.50     113.80     0.00     113.80     117.70     0.00     117.70     

7105 
უმუშევართა სოციალური 
დაცვა 0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     

7106 
საცხოვრებლით 
უზრუნველყოფა 0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     
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7107 

სოციალური გაუცხოების 
საკითხები, რომლებიც არ 
ექვემდებარება 
კლასიფიკაციას 

78.80     83.60     0.00     83.60     94.50     0.00     94.50     

7109 
სხვა არაკლასიფიცირებული 
საქმიანობა სოციალური 
დაცვის სფეროში 

39.50     41.70     0.00     41.70     45.00     0.00     45.00     

  სულ 9,926.70     8,539.20     2,666.60     5,872.60     7,022.96     748.40     6,274.56     

 
მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 127,2 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 59,1 -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 63,4 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 
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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) 
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) 

50 
 



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. 
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, 
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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 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. 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 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. 
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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.) 

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. 
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გ) 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. 

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) 

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. 
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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. 
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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: 
 
 

o
r
g.
 
ko

d
i 

დასახელება 
2013 

წლის 
ფაქტი 

2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 
სახელმ
წიფო 

ბიუჯე
ტის 

ფონდე
ბიდან 
გამოყო
ფილი 
ტრანს

ფერები 

საკუთა
რი 

შემოსა
ვლები 

სახელმ
წიფო 

ბიუჯე
ტის 

ფონდე
ბიდან 
გამოყო
ფილი 
ტრანს

ფერები 

საკუთა
რი 

შემოსა
ვლები 

  ხობის მუნიციპალიტეტი 10,024.5 8,653.7 2,666.6 5,987.1 7,158.2 758.1 6,400.1 
  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 6,249.2 2.1 6,247.1 
  შრომის ანაზღაურება 1,904.9 1,766.6 0.0 1,766.6 1,459.7 0.0 1,459.7 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

2,691.2 1,960.7 1,886.6 74.1 773.8 746.3 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 2,328.0 9.7 2,318.3 

  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 2,166.0 0.0 2,166.0 
  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 
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  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 1,521.0 0.0 1,521.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 133.0 137.0   137.0 128.0   128.0 
  ხარჯები 1,534.6 1,580.0 0.0 1,580.0 1,500.0 0.0 1,500.0 
  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 49.1 0.0 49.1 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 42.6 90.0 0.0 90.0 49.1 0.0 49.1 

  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 

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 

  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 
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  შრომის ანაზღაურება 384.7 379.3 0.0 379.3 98.6 0.0 98.6 

  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 24.5 0.0 24.5 

  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 1,341.5 748.4 593.1 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ხარჯები 2,132.7 1,098.3 554.7 543.6 595.2 2.1 593.1 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

2,301.0 1,669.1 1,633.5 35.6 746.3 746.3 0.0 

  ფინანსური აქტივების 
ზრდა  

0.0 0.0 0.0 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 

საგზაო ინფრასტრუქტურის 
მშენებლობა, 

რეაბილიტაცია და მოვლა 
შენახვა (გზები და ხიდები) 

1,101.1 906.8 871.7 35.1 53.7 14.9 38.8 

  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 40.8 2.0 38.8 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

511.6 884.3 871.7 12.6 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 

030101 

გზების მშენებლობა, 
რეაბილიტაცია და მოვლა-

შენახვა  
816.9 906.8 871.7 35.1 40.6 1.8 38.8 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 400.1 22.5 0.0 22.5 40.6 1.8 38.8 

  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 

030102 

ხიდების, ხიდ-ბოგირების 
მშენებლობა, 

რეაბილიტაცია და მოვლა-
შენახვა 

284.2 0.0 0.0 0.0 13.1 13.1 0.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 189.4 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

94.8 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 

2,527.7 1,016.0 471.9 544.1 1,254.3 700.0 554.3 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ხარჯები 1,141.6 521.1 0.0 521.1 554.4 0.1 554.3 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

1,386.1 494.9 471.9 23.0 699.9 699.9 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 
030201 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 
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030202 

წყლის სისტემის 
რეაბილიტაცია და 

ექსპლოატაცია 
23.5 10.0 0.0 10.0 690.0 675.0 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 0.0 675.0 675.0 0.0 

  ფინანსური აქტივების 
ზრდა  

0.0 0.0 0.0 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 
770.7 494.9 471.9 23.0 25.9 24.1 1.8 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 24.6 0.0 0.0 0.0 1.9 0.1 1.8 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

746.1 494.9 471.9 23.0 24.0 24.0 0.0 

  ფინანსური აქტივების 
ზრდა  

0.0 0.0 0.0 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 
1,229.5 0.0 0.0 0.0 3.4 0.9 2.5 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 608.4 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 2.5 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

621.1 0.0 0.0 0.0 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 

030205  
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 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 

0.0 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 
804.9 844.6 844.6 0.0 0.0 0.0 0.0 
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  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 

მოსწავლე–
ახალგაზრდობის 

კლასგარეშე და სკოლის 
გარეშე მუშაობის 

ხელშეწყობის პროგრამა  

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 
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  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 

  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 

050101 
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 

050102 

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 

050103 

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 

050104 
ფეხბურთის განვითარების 

ხელშეწყობა 
98.5 98.5 0.0 98.5 115.0 0.0 115.0 
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  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 

050201 

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 

  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
050202 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 

050203 

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 

050204 

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 
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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 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 

060301 
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 

060302 

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 

060303 

მეორე მსოფლიო ომის 
ვეტერანთა და 
ჩერნობილით 

დაზარალებულთა სოც. 
უზრუნველყოფის ხარჯები 

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 
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060304 

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 

060305 

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 

060306 

 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 

  ფინანსური აქტივების 
ზრდა  

0.0 0.0 0.0 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 
6.3 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 
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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 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 N6 

2015 წლის  25 თებერვალი 
ქ. ხობი 

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

 
 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“, „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: 
მუხლი 1.  
დადგინდეს ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სახელმწიფო და ხობის მუნიციპალიტეტის 
საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასი 
თანახმად დანართისა. 
მუხლი 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 2014 წლის 27 თებერვლის N3 დადგენილება. 
მუხლი 3. 
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 
 
 

 
საკრებულოს თავმჯდომარე                                             ედიშერ ჯობავა 
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დანართი  
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2015 წლის 25 თებერვლის N6  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 N7  
 

2015  წლის 25 თებერვალი 

ქ. ხობი 
 

„ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი (ქონების) გადასახადის შემოღებისა და 
მისი განაკვეთების განსაზღვრის თაობაზე“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 27 

მარტის N14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 

 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის 
მე-2 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის, 54-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ბ.დ“ ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული 
აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, ხობის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულო ადგენს: 

მუხლი 1. 
 „ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი (ქონების) გადასახადის შემოღებისა და 

მისი განაკვეთების განსაზღვრის თაობაზე“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 27 
მარტის N14 დადგენილებაში (ვებგვერდი - www.matsne.gov.ge 06.04.2012 წ., სახელმწიფო 
სარეგისტრაციო კოდი: 200130000.35.106.016063) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილების 
დანართის მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 „მუხლი 7. 
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ერთ კვადრატულ მეტრზე ქონების გადასახადის 

წლიური განაკვეთები ქალაქ ხობსა და ხობის მუნიციპალიტეტის სოფლებში განისაზღვროს შემდეგი 
ოდენობით ლარებში: 
 

# დასახელება 
ტერიტორიული 

კოეფიციენტი 

საბაზისო განაკვეთი 
1 კვ.მ-ზე  
(ლარი) 

წლიური 
გადასახადის 

განაკვეთი 1კვ.მ-
ზე(3x 4) 

1 ქ. ხობი 1,5 0,24 0,36 

2 
ხობის მუნიციპალიტეტის 
სოფლები 

1,5 0,24 0,36“ 

 
მუხლი 2. 
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე და მისი მოქმედება გავრცელდეს 2015 წლის 1 

იანვრიდან წარმოშობილ სამართლებლივ ურთიერთობებზე. 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
 

დადგენილება N8 
 

2015  წლის 25 თებერვალი 
 

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 მე-20 მუხლის შესაბამისად, ხობის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: 

მუხლი 1. 
„ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 14 ივლისის N7 დადგენილებაში („საქართველოს 
საკანონმდებლო მაცნე“, (ვებგვერდი - www.matsne.gov.ge), 17/07/2014 წ. სახელმწიფო სარეგისტრაციო 
კოდი: 010250020.35.106.016106) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული 
რეგლამენტის 93-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„მუხლი 93. ბიუჯეტის ანგარიშის განხილვა და დამტკიცება 
1. ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშს საკრებულოში წარადგენს გამგებელი საბიუჯეტო წლის 

დამთავრებიდან არა უგვიანეს 2 თვის ვადაში. 
2. ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშს საკრებულოს სხდომაზე წარადგენს გამგებელი ან მის მიერ 

დანიშნული უფლებამოსილი პირი. ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშზე საკრებულო ისმენს 
საკრებულოს საფინანსო–სარევიზიო კომისიის დასკვნას. 

3. მომხსენებელთა და საკრებულოს საფინანსო–სარევიზიო კომისიის დასკვნის მოსმენის შემდეგ 
იწყება დებატები ამ რეგლამენტით დადგენილი წესით, რომლის დასრულების შემდეგ საკრებულო 
კენჭისყრით იღებს გადაწყვეტილებას ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის დამტკიცების თაობაზე.“ 

მუხლი 2. 
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
 

დადგენილება N9 
 

2015  წლის 25 თებერვალი 
 

ქ. ხობი 
 

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

მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: 
მუხლი 1. 
 „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 მე-3 მუხლის „ვ“ და „ზ“ ქვეპუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„ვ) უსახლკაროთა რეგისტრაციას და მათი თავშესაფრით უზრუნველყოფისთვის 
სათანადო წინადადებების შემუშავებას; 

ზ) წინადადებების და პროგრამების შემუშავებას უმწეო კატეგორიას მიკუთვნებულ 
მოქალაქეთათვის სოციალური პროგრამით გათვალისწინებული კვებით უზრუნველყოფისა 
და სხვა სახის სოციალური მომსახურებების გაწევისთვის, კონტროლს მათ 
განხორციელებაზე;“. 

მუხლი 2. 
 დადგენილება ამოქმედდეს 2015 წლის 1 აპრილიდან. 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
 

დადგენილება N10 
 

2015 წლის 25 თებერვალი 
 

ქ. ხობი 
 

ხობის მუნიციპალიტეტში უმწეოთა სასადილოში 
ბენეფიციარების შერჩევის წესის დამტკიცების შესახებ 

 
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის 

მე-4 პუნქტის საფუძველზე, ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:  
მუხლი 1.  
დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტში უმწეოთა სასადილოში ბენეფიციარების შერჩევის წესი.  
მუხლი 2. 
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 
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დანართი 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
2015 წლის 25 თებერვლის N10  დადგენილებისა 

 
ხობის მუნიციპალიტეტში უმწეოთა სასადილოში ბენეფიციარების შერჩევის წესი 

 
მუხლი 1. ზოგადი დებულებანი  
ხობის მუნიციპალიტეტში უმწეოთა სასადილოში ბენეფიციარების შერჩევის წესის (შემდგომში - 

„წესი“) მიზანია განისაზღვროს უმწეოთა სასადილოს ფუნქციონირებაზე პასუხისმგებელი ორგანოები 
და დადგინდეს კრიტერიუმები, რომელთა მიხედვითაც მოხდება პირთა რეგისტრაცია და განაწილება 
სასადილოში.  

 

მუხლი 2. ტერმინთა განმარტება  
ამ წესისთვის, ტერმინებს აქვთ შემდეგი განმარტება: 
ა) უმწეოთა სასადილო - ხობის მუნიციპალიტეტში არსებული კვების ობიექტი, რომელიც 

უსასყიდლოდ ემსახურება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ უმწეო 
მდგომარეობაში მყოფ პირებს; 

ბ) ბენეფიციარი - პირი, რომელიც სარგებლობს უმწეოთა სასადილოს მომსახურებით;  
გ) გამგეობა - დაწესებულება, რომელიც უზრუნველყოფს უმწეოთა სასადილოს ფუნქციონირებას;  
დ) რეგისტრაცია - უმწო მდგომარეობაში მყოფი პირის აღრიცხვა ბენეფიციარად; 
ე) საცხოვრებელი ადგილი - პირის საცხოვრებელი ადგილი, სადაც იგი რეგისტრირებულია სსიპ 

სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს სამოქალაქო რეესტრის მონაცემებით, ხოლო 
უმისამართოდ რეგისტრირებული პირისთვის - სარგებლობაში არსებული ფართობი, რომელიც 
გამოიყენება საცხოვრებელი დანიშნულებით;  

ვ) სამსახური - ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა 
და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა 
საქმეების სამსახური.  

  
მუხლი 3. ბენეფიციართა რეგისტრაცია  
1. უმწეოთა სასადილოში ბენეფიციარად რეგისტრაციის მიზნით პირი განცხადებით მიმართავს 

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებელს (შემდგომში - „გამგებელი“). 
2. განცხადებას თან უნდა ახლდეს ამ წესის მე-4 მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული 

გარემოების დამადასტურებელი დოკუმენტი. 
3. განცხადებას განიხილავს და ამ წესთან მის შესაბამისობას ადგენს სამსახური, 10 დღის ვადაში. 
4. გამგებელი, სამსახურის წინადადების საფუძველზე, გადაწყვეტილებას პირის ბენეფიციარად 

რეგისტრაციის ან რეგისტრაციაზე უარის თქმის შესახებ იღებს გამგეობაში განცხადების 
რეგისტრაციიდან არაუგვიანეს მე-15 დღისა. 

 

მუხლი 4. ბენეფიციარის შერჩევის კრიტერიუმები  
1. ბენეფიციარად რეგისტრირდება პირი, რომლის ოჯახიც აღრიცხულია სოციალურად დაუცველი 

ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და იღებს ფულად დახმარებას. 
2. გამგებელი უფლებამოსილია მიიღოს გადაწყვეტილება პირის ბენეფიციარად რეგისტრაციის 

შესახებ, თუ იგი ვერ აკმაყოფილებს ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ პირობებს, მაგრამ 
მისი შემოსავალი ნაკლებია საარსებო მინიმუმზე და მოკლებულია შესაძლებლობას დამოუკიდებლად 
უზრუნველყოს მინიმალური ფიზიოლოგიური და სოციალური მოთხოვნილებების დაკმაყოფილება. 

3. გამგებლის მიერ ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული პირის რეგისტრაციასთან 
დაკავშირებით გადაწყვეტილების მიღებამდე, საკითხს განიხილავს და შესაბამის დასკვნას გასცემს 
სამსახური. 
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მუხლი 5. უარი ბენეფიციარად რეგისტრაციაზე  
გამგებელი უფლებამოსილია უარი განაცხადოს პირის რეგისტრაციაზე იმ შემთხვევაში, თუ იგი 

ვერ აკმაყოფილებს ამ წესის მე-4 მუხლით განსაზღვრულ კრიტერიუმებს ან/და შევსებულია 
ბენეფიციართა საერთო რაოდენობა.  

 

მუხლი 6. ბენეფიციარის რეგისტრაციიდან მოხსნა  
გამგებელი იღებს გადაწყვეტილებას ბენეფიციარის რეგისტრაციიდან მოხსნის თაობაზე, თუ:  
ა) ბენეფიციარმა პირადი განცხადებით მიმართა გამგეობას აღნიშნულის შესახებ;  
ბ) ბენეფიციარი არ აკმაყოფილებს ამ წესის მე-4 მუხლით დადგენილ კრიტერიუმებს;  
გ) ბენეფიციარის საცხოვრებელი ადგილი არ მდებარეობს მუნიციპალიტეტის საზღვრებში;  
დ) ბენეფიციარი 1 თვის განმავლობაში არ სარგებლობს უმწეოთა სასადილოს მომსახურებით და 

აღნიშნული არ არის გამოწვეული საპატიო მიზეზით;  
ე) ბენეფიციარი გარდაიცვალა.  
 

მუხლი 7. უმწეოთა სასადილოში ბენეფიციართა რაოდენობა 
უმწეოთა სასადილოში დასარეგისტრირებელ ბენეფიციართა საერთო რაოდენობა განისაზღვრება 

არაუმეტეს 120 ბენეფიციარით. 
 

მუხლი 8. გარდამავალი დებულებები  
1. პირი, რომელიც ამ წესის ამოქმედებამდე სარგებლობდა ა(ა)იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის 

სათნოების სახლის“ უმწეოთა სასადილოს მომსახურებით, ბენეფიციარად შეიძლება 
დარეგისტრირდეს გამგეობის მიერ, ამ წესის მე-3 მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული 
პროცედურის გარეშე. ამ მიზნით სამსახური ამოწმებს ამ პუნქტში მითითებულ პირთა შესახებ 
არსებულ მონაცემებს და გამგებელს წარუდგენს წინადადებას პირის ბენეფიციარად რეგისტრაციის, ან 
რეგისტრაციაზე უარის თქმის შესახებ. 

2. იმ შემთხვევაში, თუ არსებობს ამ წესის მე-6 მუხლით გათვალისწინებული ერთ-ერთი 
საფუძველი, გამგებელი იღებს გადაწყვეტილებას ამ მუხლის პირველ პუნქტში მითითებული პირის 
რეგისტრაციაზე უარის თქმის ან/და რეგისტრაციიდან მოხსნის შესახებ.  
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
 

დადგენილება N11 
 

2015 წლის 30 მარტი 
 

ქ. ხობი 
 

„ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს 2014 წლის 28 ივლისის N15 დადგენილებაში“ 

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

მუნიციპალიტეტის  საკრებულო ადგენს: 
მუხლი 1.  
„ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 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 მე-15 მუხლის მე-5 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„5. გამგეობის მოხელეები (გარდა ამ დებულების მე-6 მუხლით განსაზღვრული გამგეობის 
თანამდებობის პირებისა) არიან: 

ა) უფროსი საჯარო თანამდებობის პირები: 
ა.ა) გამგებლის წარმომადგენელი მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულში; 
ა.ბ) გამგეობის სამსახურის განყოფილების უფროსი; 
ა.გ) გამგებლის თანაშემწე; 
ა.დ) მთავარი სპეციალისტი; 
ბ) უმცროსი საჯარო თანამდებობის პირები: 
ბ.ა) წამყვანი სპეციალისტი; 
ბ.გ) უფროსი სპეციალისტი; 
ბ.დ) სპეციალისტი.“. 
მუხლი 2. 
 დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
 

დადგენილება N12 
 

2015 წლის 30 მარტი 
 

ქ. ხობი 
 

„ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ხობის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 16 ივლისის N13 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 

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

მუნიციპალიტეტის  საკრებულო ადგენს: 
მუხლი 1. 
 „ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 16 ივლისის N13 დადგენილებაში („საქართველოს 
საკანონმდებლო მაცნე“, ვებგვერდი (www.matsne.gov.ge), 17/07/2014 წ; სახელმწიფო სარეგისტრაციო 
კოდი: 010250020.35.106.016112) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებულ 
დებულებას დაემატოს 111 მუხლი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„111 მუხლი. საკრებულოს აპარატის მოსამსახურეები 
საკრებულოს აპარატის მოსამსახურეები არიან: 
ა) უფროსი საჯარო თანამდებობის პირები: 
ა.ა. საკრებულოს აპარატის განყოფილების უფროსი; 
ა.ბ. საკრებულოს თავმჯდომარის თანაშემწე; 
ა.გ) მთავარი სპეციალისტი; 
ბ) უმცროსი საჯარო თანამდებობის პირები: 
ბ.ა) წამყვანი სპეციალისტი; 
ბ.გ) უფროსი სპეციალისტი; 
ბ.დ) სპეციალისტი.“. 
მუხლი 2. 
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
დადგენილება №13 

2015 წლის 30 აპრილი 
ქ. ხობი 

 

„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 №32 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 
(www.matsne.gov.ge), 29/.08/.2014წ, სარეგისტრაციო კოდი: 010250020.35.106.016131) შეტანილ იქნეს 
ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებულ დანართში, კერძოდ: 

ა) გამგებლის პირველი მოადგილის თანამდებობრივი სარგოს ოდენობა განისაზღვროს 1500 
ლარით; 

ბ) გამგებლის მოადგილის თანამდებობრივი სარგოს ოდენობა განისაზღვროს 1400 ლარით; 
გ) გამგეობის სამსახურის უფროსის თანამდებობრივი სარგოს ოდენობა განისაზღვროს 1100 

ლარით; 
დ) საკრებულოს აპარატის უფროსის თანამდებობრივი სარგოს ოდენობა განისაზღვროს 1100 

ლარით; 
ე) მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულში გამგებლის წარმომადგენლის 

თანამდებობრივი სარგოს ოდენობა განისაზღვროს 870 ლარით; 
ვ) გამგეობის სამსახურის განყოფილების უფროსის თანამდებობრივი სარგოს ოდენობა 

განისაზღვროს 850 ლარით; 
ზ) საკრებულოს აპარატის განყოფილების უფროსის თანამდებობრივი სარგოს ოდენობა 

განისაზღვროს 850 ლარით; 
თ) გამგებლის თანაშემწის თანამდებობრივი სარგოს ოდენობა განისაზღვროს 820 ლარით; 
ი) საკრებულოს თავმჯდომარის თანაშემწის თანამდებობრივი სარგოს ოდენობა განისაზღვროს 820 

ლარით; 
კ) მთავარი სპეციალისტის თანამდებობრივი სარგოს ოდენობა განისაზღვროს 620 ლარით; 
ლ) წამყვანი სპეციალისტის თანამდებობრივი სარგოს ოდენობა განისაზღვროს 570 ლარით; 
მ) უფროსი სპეციალისტის თანამდებობრივი სარგოს ოდენობა განისაზღვროს 540 ლარით; 
ნ) სპეციალისტის თანამდებობრივი სარგოს ოდენობა განისაზღვროს 510 ლარით. 
 

მუხლი 2.  
დადგენილება ამოქმედდეს 2015 წლის 1 მაისიდან. 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილება №14 

2015 წლის  30 აპრილი 

ქ. ხობი 

„ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“  
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №46 დადგენილებაში  

ცვლილების შეტანის თაობაზე  
 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე 
მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს 
საბიუჯეტო კოდექსი“ 69-ე და მე-80 მუხლების, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ 
საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად და საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 
20 იანვრის №39 და  2015 წლის 23 თებერვლის №323 განკარგულებების გათვალისწინებით, 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: 

 
მუხლი 1.  
„ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №46 დადგენილებაში 
(www.matsne.gov.ge, 31/12/2014,წ. სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.106.016145) შეტანილ 
იქნეს შემდეგი ცვლილება: 

1. 33.6 ათასი ლარით შემცირდეს  ხობის  მუნიციპალიტეტის  ადგილობრივი  
ბიუჯეტის ხარჯები, კერძოდ:   

ა) 6,9 ათასი ლარით პრიორიტეტის ,,წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი 
ორგანოების დაფინანსება“ (პროგრამული კოდი 01 00) ასიგნებები, კერძოდ: 

ა.ა)  6,9 ათასი ლარით მუნიციპალიტეტის გამგეობის (პროგრამული კოდი 01 02) ასიგნება, 
აქედან: 2,9 ათასი ლარი ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი ,,აუდიტორული 
მომსახურების ხარჯი“ ასიგნება, 4,0 ათასი ლარი ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი ,,სხვა 
დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი“ ასიგნება. 

ბ) 3,7 ათასი ლარით პროგრამის ,,თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება“ 
(პროგრამული კოდი 02 00) ასიგნებები, კერძოდ: 

ბ.ა) 3,7 ათასი ლარით გამგეობის წვევამდელთა, რეზერვისტთა სამხედრო აღრიცხვის, 
გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის (პროგრამული კოდი 02 03) ასიგნება, აქედან: 3,7 
ათასი ლარი ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,პრემია“ ასიგნება. 

გ) 23,0 ათასი ლარით პროგრამის ,,მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა“ 
(პროგრამული კოდი 06 03) ასიგნებები, კერძოდ: 

გ.ა) 23,0 ათასი ლარით ქვეპროგრამის ,,უმწეოთა სასადილო და ხანდაზმულთა ბინაზე 
მომსახურება“ (პროგრამული კოდი 06 03 05) ასიგნება, აქედან: 12,0 ათასი ლარი ეკონომიკური 
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კლასიფიკაციის მუხლის ,,სუბსიდიები“ ასიგნება, 11,0 ათასი ლარი ეკონომიკური 
კლასიფიკაციის მუხლის ,,სოციალური უზრუნველყოფა“ ასიგნება. 

2. „ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნების 
გადანაწილების წესის დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 
წლის 12 ივლისის N5 დადგენილების შესაბამისად, ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის 
დამტკიცებულ ადგილობრივ ბიუჯეტში ხობის  მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანებებით 
მხარჯავი დაწესებულებებისთვის ადგილობრივი ბიუჯეტით გამოყოფილ ასიგნებებში 
ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლებს  შორის განხორციელებულია შემდეგი 
გადანაწილებები: 

ა) „ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტში ცვლილების შეტანის 
თაობაზე“  ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 5 თებერვლის  №95 ბრძანებაში 
ცვლილების შეტანის შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 5 მარტის 
N141 ბრძანებით ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივ ბიუჯეტში შემოსავლები 
„გრანტებიდან“ (საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან) 
გადიდდა 37,5 ათასი ლარით, ხოლო შემოსავლების ზრდის თანხების მთლიანი მოცულობა - 
37,5 ათასი ლარი მიიმართა პრიორიტეტის - ,,ინფრასტრუქტურის მშენებლობის, 
რეაბილიტაციისა და ექსპლოატაციის“ მუხლის „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ 
ასიგნებაზე, კერძოდ: 9,0 ათასი ლარი - პროგრამის „საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, 
რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები)“ ქვეპროგრამის „გზების მშენებლობა, 
რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა“ ასიგნებაზე (პროგრამული კოდი 03 01 01), 28,5 ათასი 
ლარი - პროგრამის „კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და 
ექსპლოატაცია“ ასიგნებაზე (პროგრამული კოდი 03 02), მათ შორის: 4,5 ათასი ლარი - 
ქვეპროგრამის „წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია“ ასიგნებაზე 
(პროგრამული კოდი 03 02 02), 24,0 ათასი ლარი - ქვეპროგრამის „მუნიციპალიტეტის 
საკუთრებაში არსებული აქტივების რეაბილიტაცია“ ასიგნებაზე (პროგრამული კოდი 03 02 
03); 

ბ) „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის 
ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების ეკონომიკური კლასიფიკაციის 
მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 12 
მარტის №150 ბრძანებით ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 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 
და 2,0 ათასი ლარით გადიდდა ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის 
მუხლის ,,სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი“ 
ასიგნება; 

გ) „ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან 
თანხის გამოყოფის შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 12 მარტის №153 
ბრძანებით ქ. ხობის ტერიტორიაზე მაწანწალა ძაღლების მომრავლების შედეგად 
წარმოქმნილი პრობლემების აღმოფხვრისა და დადგენილი წესების დაცვით მათი 
მოგვარების ღონისძიებების დაფინანსების მიზნით, შემცირდა ხობის მუნიციპალიტეტის 
2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი (პროგრამული კოდი 01 03) 0,6 
ათასი ლარით და 0,6 ათასი ლარი მიიმართა პროგრამის ,,მოსახლეობის სოციალური და 
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საცხოვრებელი გარემოს გაუმჯობესების ხელშეწყობა“ (პროგრამული კოდი 06 06) ,,საქონელი 
და მომსახურება“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,სხვა დანარჩენ საქონელსა და 
მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი“ ასიგნებაზე. 

დ) „ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით პროგრამის 
,,მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა“ ქვეპროგრამისათვის ,,უმწეოთა სასადილო და 
ხანდაზმულთა ბინაზე მომსახურება“ (პროგრამული კოდი 06 03 05) დამტკიცებული 
ასიგნებების ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის 
მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 16 მარტის №155 ბრძანებით ხობის 
მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით პროგრამის ,,მოსახლეობის 
სოციალური უზრუნველყოფა“ ქვეპროგრამისათვის ,,უმწეოთა სასადილო და ხანდაზმულთა 
ბინაზე მომსახურება“ (პროგრამული კოდი 06 03 05) დამტკიცებული ასიგნებებში 61,3 ათასი 
ლარით შემცირდა ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,სუბსიდიები“ ასიგნება და 61,3 
ათასი ლარი მიიმართა ,,სოციალური უზრუნველყოფა“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის 
მუხლის ,,სოციალური დახმარება“ (ფულადი ფორმით) ასიგნებაზე; 

ე) „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის 
ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების ეკონომიკური კლასიფიკაციის 
მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 19 
მარტის №195 ბრძანებით ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით 
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის დამტკიცებულ ასიგნებებში 0,7 ათასი ლარით 
შემცირდა ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ,,ოფისის ხარჯები“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის 
მუხლის ,,კომუნალური ხარჯი“ ასიგნება და 0,7 ათასი ლარით მიიმართა ,,სხვა ხარჯები“-ს 
ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,მოსაკრებლები“ ასიგნებაზე; 

ვ) „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის 
ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების ეკონომიკური კლასიფიკაციის 
მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 19 
მარტის №195 ბრძანებით ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით 
დამტკიცებულ პროგრამის „ხობის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დამატებითი 
ამბულატორიული სამედიცინო დახმარების პროგრამა“ (პროგრამული კოდი 06 02) 
ასიგნებებში 23,4 ათასი ლარით შემცირდა ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ეკონომიკური 
კლასიფიკაციის მუხლის ,,სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული 
დანარჩენი ხარჯი“ ასიგნება და 23,4 ათასი ლარით გადიდდა ,,სოციალური 
უზრუნველყოფა“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,სოციალური დახმარება“ 
ასიგნება; 

ზ) „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის წვევამდელთა, რეზერვისტთა, სამხედრო 
აღრიცხვის, გაწვევის და მობილიზაციის სამსახურისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 
წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების ეკონომიკური კლასიფიკაციის 
მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 19 
მარტის №197 ბრძანებით ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის წვევამდელთა, რეზერვისტთა, 
სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და მობილიზაციის სამსახურისთვის ხობის 
მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 0,2 
ათასი ლარით შემცირდა ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ,,ოფისის ხარჯები“-ს ეკონომიკური 
კლასიფიკაციის მუხლის ,,კომუნალური ხარჯი“ ასიგნება და 0,2 ათასი ლარი მიიმართა ,,სხვა 
ხარჯები“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,მოსაკრებლები“ ასიგნებაზე; 
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თ) „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის 
ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების ეკონომიკური კლასიფიკაციის 
მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 23 
მარტის №203 ბრძანებით ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით 
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის დამტკიცებულ ასიგნებებში 4,4 ათასი ლარით 
შემცირდა ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,თანამდებობრივი სარგო“ ასიგნება და 4,4 
ათასი ლარი მიიმართა ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,პრემია“ ასიგნებაზე; 

ი) „ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით შპს „ხობი 
დასუფთავება და განათებასთვის“ დამტკიცებული ასიგნებების ეკონომიკური 
კლასიფიკაციის მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის 
გამგებლის 2015 წლის 26 მარტის №210 ბრძანებით შპს „ხობი დასუფთავება და 
განათებასთვის“ ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით 
დამტკიცებულ ასიგნებებში 1,5 ათასი ლარით შემცირდა ,,საქონელი და მომსახურება“–ს 
მუხლის ,,სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება“ ასიგნებებში გარე განათების მოვლა-
შენახვის ასიგნება და 1,5 ათასი ლარით მიიმართა ,,საქონელი და მომსახურება“–ს მუხლის 
,,სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება“ ასიგნებებში ხეების სანიტარული ჭრის 
ღონისძიებების ხარჯების ასიგნებაზე; 

კ) „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის წვევამდელთა, რეზერვისტთა, სამხედრო 
აღრიცხვის, გაწვევის და მობილიზაციის სამსახურისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 
წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების ეკონომიკური კლასიფიკაციის 
მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 31 
მარტის №221 ბრძანებით ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის წვევამდელთა, რეზერვისტთა, 
სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და მობილიზაციის სამსახურისთვის ხობის 
მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 5,0 
ათასი ლარით შემცირდა ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,პრემია“ ასიგნება და 5,0 
ათასი ლარი მიიმართა ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,შტატგარეშე მომუშავეთა 
ანაზღაურება“ ასიგნებაზე; 

ლ) „ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით ხობის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოსათვის (პროგრამული კოდი 01 01) დამტკიცებული 
ასიგნებების ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის 
მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 1 აპრილის №302 ბრძანებით ხობის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი 
ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 1,5 ათასი ლარით შემცირდა ,,საქონელი და 
მომსახურება“-ს ,,ოფისის ხარჯები“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,რბილი ავეჯი“ 
ასიგნება და 1,5 ათასი ლარი მიიმართა ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ეკონომიკური 
კლასიფიკაციის მუხლის ,,შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება“ ასიგნებაზე; 

მ) „ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით  ა(ა)იპ „ხობის 
მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბ „კოლხეთისათვის“ დამტკიცებული ასიგნებების 
ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის 
მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 2 აპრილის №305 ბრძანებით ა(ა)იპ „ხობის 
მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბ „,კოლხეთისთვის“ ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 
წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 0,62 ათასი ლარით შემცირდა 
,,საქონელი და მომსახურება“-ს მუხლის ,,რბილი ინვენტარი“ ასიგნება და 0,62 ათასი ლარით 
გადიდდეს მუხლის ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“ ასიგნება; 
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ნ) „ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით  ა(ა)იპ „ხობის 
მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანებისთვის“ დამტკიცებული 
ასიგნებების ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის 
მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 7 აპრილის №312 ბრძანებით ა(ა)იპ „ხობის 
მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანებისთვის“ ხობის 
მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 0,12 
ათასი ლარით შემცირდა მუხლის ,,შრომის ანაზღაურება“ ასიგნება და 0,12 ათასი ლარით 
გადიდდა ,,საქონელი და მომსახურებას“ ,,ოფისის ხარჯები“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის 
მუხლის ,,ოფისის ხარჯი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული“ ასიგნება; 

ო) „ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით შპს „ხობი 
დასუფთავება და განათებასთვის“ დამტკიცებული ,,საქონელი და მომსახურება“-ს 
ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე 
გაწეული დანარჩენი ხარჯი“ ასიგნებების ღონისძიებებს შორის გადანაწილების შესახებ“ 
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 7 აპრილის №313 ბრძანებით შპს „ხობი 
დასუფთავება და განათებასთვის“ ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი 
ბიუჯეტით დამტკიცებულ ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის 
მუხლის ,,სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი“ 
ასიგნებებში 3.18 ათასი ლარით შემცირდა გარე განათების მოვლა-შენახვის ხარჯების 
ასიგნება და 2,46 ათასი ლარით მიიმართა ავტოამწე ,,ჟირაფი“-ს გაქირავების ხარჯების 
ასიგნებაზე, 0,72 ათასი ლარი - ასენიზაციის მანქანის გაქირავების ხარჯების ასიგნებაზე; 

პ) „ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით ხობის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოსათვის (პროგრამული კოდი 01 01) დამტკიცებული 
ასიგნებების ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის 
მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 14 აპრილის N320 ბრძანებით ხობის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი 
ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 0,3 ათასი ლარით შემცირდა ,,საქონელი და 
მომსახურება“-ს ,,ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის 
ხარჯები“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,საწვავ/საპოხი მასალების შეძენა“ 
ასიგნება და 0,3 ათასი ლარით გადიდდეს ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ,,ოფისის ხარჯები“-
ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,კავშირგაბმულობის ხარჯი“ ასიგნება; 

ჟ) „ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივ ბიუჯეტში ცვლილების შეტანის 
თაობაზე“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 5 თებერვლის N95 ბრძანებაში 
ცვლილების შეტანის შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 15 აპრილის 
N321 ბრძანებით ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივ ბიუჯეტში შემოსავლები 
„გრანტებიდან“ (საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან) 
გადიდდა 300,0 ათასი ლარით და შემოსავლების ზრდის თანხების მთლიანი მოცულობა - 
300,0 ათასი ლარი მიიმართა პრიორიტეტის - ,,ინფრასტრუქტურის მშენებლობის, 
რეაბილიტაციისა და ექსპლოატაციის“ მუხლის „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ 
ასიგნებაზე, კერძოდ: 300,0 ათასი ლარი - პროგრამის „კომუნალური ინფრასტრუქტურის 
მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია“ ასიგნებაზე (პროგრამული კოდი 03 02), 
აქედან: 300,0 ათასი ლარი - ქვეპროგრამის „მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 
აქტივების რეაბილიტაცია“ ასიგნებაზე (პროგრამული კოდი 03 02 03); 

რ) „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის 
ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების ეკონომიკური კლასიფიკაციის 

84 
 



მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 17 
აპრილის N330 ბრძანებით ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით 
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის დამტკიცებულ ასიგნებებში 0,6 ათასი ლარით 
შემცირდა ,,ოფისის ხარჯები“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,ნორმატიული 
აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და 
საგამომცემლო-სასტამბო ხარჯები“ ასიგნება, 0,8 ათასი ლარით - ,,ოფისის ხარჯები“-ს 
ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და 
დამონტაჟება“ ასიგნება, 3,4 ათასი ლარით - ,,ოფისის ხარჯები“-ს ეკონომიკური 
კლასიფიკაციის მუხლის ,,რბილი ავეჯი“ ასიგნება, 0,9 ათასი ლარით - ,,ოფისის ხარჯები“-ს 
ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,სხვა მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენა და 
დამონტაჟება“ ასიგნება, 1,3 ათასი ლარით - ,,ოფისის ხარჯები“-ს ეკონომიკური 
კლასიფიკაციის მუხლის ,,ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების მასალების შეძენის 
ხარჯი“ ასიგნება, 12,0 ათასი ლარით - ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,არაფინანსური 
აქტივების ზრდა“ ასიგნება და 19,0 ათასი ლარით გადიდდა ეკონომიკური კლასიფიკაციის 
მუხლის ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“ ასიგნება; 

ს) „ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ 
პროგრამაში „ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება“ (05 03)  ასიგნებების ეკონომიკური 
კლასიფიკაციის მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის 
გამგებლის 2015 წლის 22 აპრილის N336 ბრძანებით ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის 
ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებული პროგრამის „ახალგაზრდული პროგრამების 
დაფინანსება“ (05 03) ასიგნებებში 0,5 ათასი ლარით შემცირდა ,,საქონელი და მომსახურება“-ს 
ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე 
გაწეული დანარჩენი ხარჯი“ ასიგნება და 0,5 ათასი ლარი მიმართულ იქნა ,,სხვა ხარჯები“-ს 
ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი 
მიმდინარე ხარჯი“ ასიგნებაზე; 

ტ) „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის 
ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების ეკონომიკური კლასიფიკაციის 
მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 22 
აპრილის N350 ბრძანებით ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით 
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის დამტკიცებულ ასიგნებებში 0,2 ათასი ლარით 
შემცირდა ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა–
დანადგარების მოვლა–შენახვის, ექსპლუატაციის და მიმდინარე რემონტის ხარჯი“ ასიგნება 
და 0,2 ათასი ლარით გადიდდა ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,ნორმატიული 
აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და 
საგამომცემლო-სასტამბო ხარჯები“ ასიგნება; 

უ) „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის 
ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების ეკონომიკური კლასიფიკაციის 
მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 22 
აპრილის N352 ბრძანებით ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით 
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის დამტკიცებულ ასიგნებებში 0,2 ათასი ლარით 
შემცირდა ,,ოფისის ხარჯები“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,საოფისე ტექნიკის, 
ინვენტარის, მანქანა–დანადგარების მოვლა–შენახვის, ექსპლუატაციის და მიმდინარე 
რემონტის ხარჯი“ ასიგნება და 0,2 ათასი ლარით გადიდდა ,,ოფისის ხარჯები“-ს 
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ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და 
განახლების ხარჯი“ ასიგნება; 

 
3. გამოთავისუფლებული 33,6 ათასი ლარი მიიმართოს შემდეგ ღონისძიებათა 

დასაფინანსებლად: 
ა) პრიორიტეტის „წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება“ 

(პროგრამული კოდი 01 00) ასიგნებებზე 29,9 ათასი ლარით, კერძოდ:  
ა.ა) 5.0 ათასი ლარი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს (პროგრამული კოდი 01 01) 

ასიგნებებზე, აქედან: 5,0 ათასი ლარი მუხლის ,,შრომის ანაზღაურება“ ასიგნება; 
ა.ბ) 24,9 ათასი მუნიციპალიტეტის გამგეობის (პროგრამული კოდი 01 02) ასიგნებებზე, 

აქედან: 19,3 ათასი ლარი მუხლის ,,შრომის ანაზღაურება“ ასიგნება, 0,5 ათასი ლარი 
ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურა“ ასიგნება, 0,1 
ათასი ლარი ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,მობილური ტელეფონი“ ასიგნება, 1,4 
ათასი ლარი ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,რბილი ავეჯი“ ასიგნება, 0,6 ათასი 
ლარი ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების 
მასალების შეძენის ხარჯი“ ასიგნება, 3,0 ათასი ლარი მუხლის ,,არაფინანსური აქტივების 
ზრდა“ ასიგნება.  

ბ) პროგრამის ,,თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება“ (პროგრამული 
კოდი 02 00) ასიგნებებზე 3,7 ათასი ლარი, კერძოდ: 

ბ.ა) 3,7 ათასი ლარი გამგეობის წვევამდელთა, რეზერვისტთა სამხედრო აღრიცხვის, 
გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის (პროგრამული კოდი 02 03) ასიგნებებზე, აქედან: 3,7 
ათასი ლარი ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,შრომის ანაზღაურება“ ასიგნება. 

 

მუხლი 2. 
დადგენილების დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული სახით. 
 
მუხლი 3. 
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

 
 
 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                         ედიშერ ჯობავა 
 

 
 

 
 
 
 

 
დანართი 

 
ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი 

 
თავი I 
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ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები 

 
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 
შემოსავლები 

სახელმწიფო 
ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 
გამოყოფილი 
ტრანსფერები 

საკუთარი 
შემოსავლ

ები 

შემოსავლები 9,097.9 8,535.7 2,888.2 5,647.5 7,284.1 1,036.5 6,247.6 
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 2,808.3 1,036.5 1,771.8 
სხვა შემოსავლები 572.1 427.5 0.0 427.5 475.8 0.0 475.8 

                
ხარჯები 7,235.5 6,578.5 780.0 5,798.5 6,239.2 2.1 6,237.1 

შრომის ანაზღაურება 1,904.9 1,766.6 0.0 1,766.6 1,479.0 0.0 1,479.0 
საქონელი და მომსახურება 2,304.7 1,801.5 777.2 1,024.3 887.9 2.1 885.8 
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 3,058.9 0.0 3,058.9 
გრანტები 0.0 0.0 0.0 0.0 395.5 0.0 395.5 
სოციალური უზრუნველყოფა 196.2 201.1 0.0 201.1 332.0 0.0 332.0 
სხვა ხარჯები 0.0 2.8 2.8 0.0 1.4 0.0 1.4 

                
საოპერაციო სალდო 1,862.4 1,957.2 2,108.2 -151.0 1,044.9 1,034.4 10.5 

                
არაფინანსური აქტივების ცვლილება 2,658.1 1,800.0 1,886.6 -86.6 917.7 1,083.8 -166.1 
ზრდა  2,691.2 1,960.7 1,886.6 74.1 1,121.3 1,083.8 37.5 
კლება 33.1 160.7 0.0 160.7 203.6 0.0 203.6 

                
მთლიანი სალდო -795.7 157.2 221.6 -64.4 127.2 -49.4 176.6 

                ფინანსური აქტივების ცვლილება -893.5 42.7 221.6 -178.9 -8.0 -59.1 51.1 
ზრდა 0.0 221.6 221.6 0.0 51.1 0.0 51.1 

ვალუტა და დეპოზიტები 0.0 221.6 221.6   51.1   51.1 
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 893.5 178.9 0.0 178.9 59.1 59.1 0.0 

ვალუტა და დეპოზიტები 893.5 178.9   178.9 59.1 59.1   
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 
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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 

სახელმწიფო 
ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 
გამოყოფილი 
ტრანსფერები 

საკუთარი 
შემოსავლები 

სახელმწ
იფო 

ბიუჯეტ
ის 

ფონდები
დან 

გამოყოფ
ილი 

ტრანსფე
რები 

საკუთარი 
შემოსავლები 

შემოსულობები   9131.0 8696.4 2888.2 5808.2 7487.7 1036.5 6451.2 
შემოსავლები 1 9097.9 8535.7 2888.2 5647.5 7284.1 1036.5 6247.6 
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 7495.7 1095.6 6400.1 
          ხარჯები 0.0 7235.5 6578.5 780.0 5798.5 6239.2 2.1 6237.1 
არაფინანსური აქტივების 
ზრდა   

2691.2 1960.7 1886.6 74.1 1121.3 1083.8 37.5 

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 -
8.000 -59.100 51.100 

 

 
მუხლი 3. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 7284.1 ათასი ლარის 

ოდენობით, 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 7,284.1 1,036.5 6,247.6 

88 
 



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 2,808.3 1,036.5 1,771.8 
სხვა შემოსავლები 572.1 427.5   427.5 475.8   475.8 

 
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 
სახელ
მწიფო 
ბიუჯე

ტის 
ფონდე
ბიდან 
გამოყ
ოფილ

ი 
ტრანს
ფერებ

ი 

საკუთარი 
შემოსავლ

ები 

სახელმ
წიფო 

ბიუჯეტ
ის 

ფონდებ
იდან 

გამოყო
ფილი 

ტრანსფ
ერები 

საკუთა
რი 

შემოსავ
ლები 

გადასახადები 11 4,280.2 5,000.0 0.0 5,000.0 4,000.0 0.0 4,000.0 
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     

 
მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 

 
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 2808.3 ათასი ლარით, 

თანდართული რედაქციით: 
 
 

დასახელება კოდი 
2013 

წლის 
ფაქტი 

2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა 

სულ 
მათ შორის 

სულ 
მათ შორის 

სახელმწ საკუთა სახელმწ საკუთარი 
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იფო 
ბიუჯეტ

ის 
ფონდები

დან 
გამოყოფ

ილი 
ტრანსფე

რები 

რი 
შემოსა
ვლები 

იფო 
ბიუჯეტ

ის 
ფონდები

დან 
გამოყოფ

ილი 
ტრანსფე

რები 

შემოსავლე
ბი 

გრანტები 13 4,245.6 3,108.2 2,888.2 220.0 2,808.3 1,036.5 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 2,808.3 1,036.5 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 1,036.5 1,036.5 0.0 

სულ რეგიონებში 
განსახორციელებელი 
პროექტების ფონდი  

  2,999.9 2,043.6 2,043.6 
 

1,036.5 1,036.5 
  

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 475,8 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

საკუთ
არი 

შემოსა
ვლები 

სახელმწიფ
ო 

ბიუჯეტის 
ფონდებიდ

ან 

საკუთა
რი 

შემოსავ
ლები 
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იდან 
გამოყო
ფილი 

ტრანსფ
ერები 

გამოყოფი
ლი 

ტრანსფერე
ბი 

სხვა შემოსავლები 14 572.1 427.5 0.0 427.5 475.8 0.0 475.80 
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 85.5 135.8 0.0 135.8 
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 გადაღების 
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     
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 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 92.0 0.0 92.0 

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან 14231 0.0 0.0     0.0     
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 14232 134.3 41.6   41.6 92.0   92.0 
ჯარიმები, სანქციები და საურავები  143 238.2 210.0   210.0 225.0   225.0 
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 
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 6239.2 ათასი ლარით, 

თანდართული რედაქციით: 
 

დასახელება 
2013 

წლის 
ფაქტი 

2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა 

სულ 
მათ შორის 

სულ 
მათ შორის 

სახელმწ
იფო 

საკუთარი 
შემოსავლ

სახელმწ
იფო 

საკუთარი 
შემოსავლები 
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ბიუჯეტ
ის 

ფონდები
დან 

გამოყოფ
ილი 

ტრანსფე
რები 

ები ბიუჯეტ
ის 

ფონდები
დან 

გამოყოფ
ილი 

ტრანსფე
რები 

ხარჯები 7,235.5 6,578.5 780.0 5,798.5 6,239.2 2.1 6,237.1 
შრომის ანაზღაურება 1,904.9 1,766.6 0.0 1,766.6 1,479.0 0.0 1,479.0 
საქონელი და მომსახურება 2,304.7 1,801.5 777.2 1,024.3 887.9 2.1 885.8 
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 3,058.9 0.0 3,058.9 
გრანტები 0.0 0.0 0.0 0.0 395.5 0.0 395.5 
სოციალური უზრუნველყოფა 196.2 201.1 0.0 201.1 332.0 0.0 332.0 
სხვა ხარჯები 0.0 2.8 2.8 0.0 1.4 0.0 1.4 
არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,691.2 1,960.7 1,886.6 74.1 1,121.3 1,083.8 37.5 
ძირითადი აქტივები  2,691.2 1,960.7 1,886.6 74.1 1,121.3 1,083.8 37.5 
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 
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 

 
მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 

 

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება, მათ 
შორის: 

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 1121.3 
ათასი ლარით, თანდართული რედაქციით: 

 

დასახელება 2013 წლის 
ფაქტი 

2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა 

არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,691.2 1,960.7 1121.3 

 
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 
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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 
სახელმწ

იფო 
ბიუჯეტ

ის 
ფონდები

დან 
გამოყოფ

ილი 
ტრანსფე

რები 

საკუთა
რი 

შემოსა
ვლები 

სახელმწი
ფო 

ბიუჯეტი
ს 

ფონდები
დან 

გამოყოფი
ლი 

ტრანსფე
რები 

საკუთარი 
შემოსავლ

ები 

701 
საერთო დანიშნულების 
სახელმწიფო მომსახურება 

2,305.2 2,761.0 475.6 2,285.4 2,215.2 0.0 2,215.2 

7011 

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

2,197.2 2,188.4 0.0 2,188.4 2,130.7 0.0 2,130.7 

70111 
აღმასრულებელი და 
წარმომადგენლობითი ორგანოების 
საქმიანობის უზრუნველყოფა 

2,154.6 2,097.4 0.0 2,097.4 2,082.2 0.0 2,082.2 

70112 
ფინანსური და ფისკალური 
საქმიანობა 

42.6 91.0 0.0 91.0 48.5 0.0 48.5 

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 39.9 136.8 57.4 79.4 

7042 
სოფლის მეურნეობა, სატყეო 
მეურნეობა, მეთევზეობა და 
მონადირეობა 

1.7 7.6 2.8 4.8 74.1 33.5 40.6 

70421 სოფლის მეურნეობა 1.7 7.6 2.8 4.8 74.1 33.5 40.6 
7045 ტრანსპორტი 1,101.1 906.8 871.7 35.1 62.7 23.9 38.8 

70451 
საავტომობილო ტრანსპორტი და 
გზები 

1,101.1 906.8 871.7 35.1 62.7 23.9 38.8 

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 0.0 337.1 316.4 0.9 315.5 

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 3.4 0.9 2.5 
706 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 794.2 678.9 471.9 207.0 1,266.4 1,027.6 238.8 
7063 წყალმომარაგება 23.5 10.0 0.0 10.0 694.5 679.5 15.0 
7064 გარე განათება 0.0 174.0 0.0 174.0 222.0 0.0 222.0 

93 
 



მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 127.2 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 59,1 -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 

7066 
სხვა არაკლასიფიცირებული 
საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ 
მეურნეობაში 

770.7 494.9 471.9 23.0 349.9 348.1 1.8 

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 

7075 
გამოყენებითი კვლევები 
ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

7076 
სხვა არაკლასიფიცირებული 
საქმიანობა ჯანმრთელობის 
დაცვის სფეროში 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

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 0.0 284.7 289.8 0.0 289.8 

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 

7107 
სოციალური გაუცხოების 
საკითხები, რომლებიც არ 
ექვემდებარება კლასიფიკაციას 

78.8 83.6 0.0 83.6 71.5 0.0 71.5 

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 7,360.5 1,085.9 6,274.6 
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მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების 
მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 48.5 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 
საქართველოს 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) 
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 
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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. 
ბ.გ) მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული აქტივების რეაბილიტაცია და ახლის 

მშენებლობა  (პროგრამული კოდი 03 02 03) 
პერსპექტივაში კვლავ გრძელდება საკუთრებაში არსებული შენობა-ნაგებობების 

რეაბილიტაცია.  
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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) 
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 

97 
 



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. 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) ტელე-რადიო 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 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.) 

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; 
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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 სარიატულო 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, არაუმეტეს 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) 

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) 
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ქვეპროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი“–ს 
სუბსიდიის მოცულობა შეადგენს 21.2 ათას ლარს, ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის 
სათნოების სახლი“–ს ლიკვიდაციის შემდგომ ქ. ხობში, სტალინის ქ. #6-ში მდებარე უმწეოთა 
სასადილოს მართვის მომსახურების ასიგნება - 50,3 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 
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის 

მიხედვით თანდართული რედაქციით: 
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მათ შორის 

სულ 
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სახელმ
წიფო 

ბიუჯე
ტის 
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ბიდან 
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საკუთა
რი 

შემოსა
ვლები 

სახელმ
წიფო 

ბიუჯე
ტის 

ფონდე
ბიდან 

გამოყო
ფილი 
ტრანს
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რი 
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ვლები 
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  ხობის მუნიციპალიტეტი 10,024.5 8,653.7 2,666.6 5,987.1 7,495.7 1,095.6 6,400.1 
  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 6,239.2 2.1 6,237.1 
  შრომის ანაზღაურება 1,904.9 1,766.6 0.0 1,766.6 1,479.0 0.0 1,479.0 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,691.2 1,960.7 1,886.6 74.1 1,121.3 1,083.8 37.5 
  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 2,350.4 9.7 2,340.7 

  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 2,178.4 0.0 2,178.4 
  შრომის ანაზღაურება 1,520.2 1,387.3 0.0 1,387.3 1,385.4 0.0 1,385.4 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 174.3 287.4 253.1 34.3 36.8 0.0 36.8 
  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 0.0 484.6 543.2 0.0 543.2 
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 26.0 27.0   27.0 27.0   27.0 
  ხარჯები 445.7 483.1 0.0 483.1 537.4 0.0 537.4 
  შრომის ანაზღაურება 335.8 335.9 0.0 335.9 343.4 0.0 343.4 
  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 1,539.0 0.0 1,539.0 
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 133.0 137.0   137.0 128.0   128.0 
  ხარჯები 1,534.6 1,580.0 0.0 1,580.0 1,508.0 0.0 1,508.0 
  შრომის ანაზღაურება 1,184.4 1,051.4 0.0 1,051.4 1,042.0 0.0 1,042.0 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 167.9 32.8 0.0 32.8 31.0 0.0 31.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 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 48.5 0.0 48.5 
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 42.6 90.0 0.0 90.0 48.5 0.0 48.5 
  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 

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 

  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 
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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 93.6 0.0 93.6 
  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 24.5 0.0 24.5 
  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 69.1 0.0 69.1 
  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 1,679.0 1,085.9 593.1 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ხარჯები 2,132.7 1,098.3 554.7 543.6 595.2 2.1 593.1 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,301.0 1,669.1 1,633.5 35.6 1,083.8 1,083.8 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 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 62.7 23.9 38.8 

  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 40.8 2.0 38.8 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 511.6 884.3 871.7 12.6 21.9 21.9 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 

03011 
გზების მშენებლობა, რეაბილიტაცია 

და მოვლა-შენახვა  
816.9 906.8 871.7 35.1 49.6 10.8 38.8 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 400.1 22.5 0.0 22.5 40.6 1.8 38.8 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 416.8 884.3 871.7 12.6 9.0 9.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

03012 

ხიდების, ხიდ-ბოგირების 
მშენებლობა, რეაბილიტაცია და 

მოვლა-შენახვა 
284.2 0.0 0.0 0.0 13.1 13.1 0.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 189.4 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 
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  არაფინანსური აქტივების ზრდა 94.8 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 
2,527.7 1,016.0 471.9 544.1 1,582.8 1,028.5 554.3 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ხარჯები 1,141.6 521.1 0.0 521.1 554.4 0.1 554.3 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,386.1 494.9 471.9 23.0 1,028.4 1,028.4 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

03021 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 

03022 
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და 

ექსპლოატაცია 
23.5 10.0 0.0 10.0 694.5 679.5 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 0.0 679.5 679.5 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 

03023  
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 

არსებული აქტივების რეაბილიტაცია 
770.7 494.9 471.9 23.0 349.9 348.1 1.8 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 24.6 0.0 0.0 0.0 1.9 0.1 1.8 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 746.1 494.9 471.9 23.0 348.0 348.0 0.0 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

03024  
სანიაღვრე არხების მშენებლობა 

რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 
1,229.5 0.0 0.0 0.0 3.4 0.9 2.5 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 608.4 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 2.5 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 621.1 0.0 0.0 0.0 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 

03025  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 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 0.0 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 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 
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  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 

მოსწავლე–ახალგაზრდობის 
კლასგარეშე და სკოლის გარეშე 

მუშაობის ხელშეწყობის პროგრამა  
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 

  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 

05011 
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 

05012 

ხობის მუნიციპალიტეტის 
საფეხბურთო კლუბი ,,კოლხეთის" 

ხელშეწყობის ღონისძიებები 
301.9 292.5 0.0 292.5 326.6 0.0 326.6 
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  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 

05013 

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 

05014 
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 

05021 

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 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

05022 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 

05024 
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 
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  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 2.8 413.0 454.3 0.0 454.3 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ხარჯები 374.5 415.8 2.8 413.0 454.3 0.0 454.3 
  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 

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 
  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 0.0 199.7 204.8 0.0 204.8 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ხარჯები 203.9 199.7 0.0 199.7 204.8 0.0 204.8 
  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 

06031 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 
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06033 

მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა და 
ჩერნობილით დაზარალებულთა სოც. 

უზრუნველყოფის ხარჯები 
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 

06034 

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 

06035 
უმწეოთა სასადილო და 

ხანდაზმულთა ბინაზე მომსახურება 
78.8 83.6 0.0 83.6 71.5 0.0 71.5 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 78.8 83.6 0.0 83.6 71.5 0.0 71.5 
  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 

06036 
 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 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

06037 
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 40.6 0.0 40.6 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 1.7 7.6 2.8 4.8 40.6 0.0 40.6 
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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 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
 

დადგენილება №15 
 

2015 წლის 30 აპრილი 
 

ქ. ხობი 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებების  
გადანაწილების წესის დამტკიცების შესახებ 

 
    საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“  54-ე მუხლის 

1-ლი პუნქტის „გ.გ“ ქვეპუნქტის,  საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ 69-ე 
მუხლის მე-6 ნაწილის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის და 
25-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის ,,ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 
ადგენს: 

 
მუხლი 1. 
 დამტკიცდეს „ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებების 

გადანაწილების წესი“ (დანართი №1). 
 
მუხლი 2.  
დამტკიცდეს „ხარჯთაღრიცხვის ცვლილების ცნობა“ (დანართი №2). 
 
მუხლი 3.  
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტით 

გამოყოფილი ასიგნებების გადანაწილების წესის დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს 2010 წლის 12 ივლისის №5 დადგენილება. 

 
მუხლი 4.  
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 
 
 
 

საკრებულოს თავმჯდომარე                               ედიშერ ჯობავა 
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დანართი №1 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტით გამოყოფილი  
ასიგნებების გადანაწილების წესი 

 
მუხლი 1. ზოგადი დებულებები 
1. ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებების გადანაწილების 

წესი (შემდგომში - „წესი“) შემუშავებულია საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო 
კოდექსი“ და „ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური და ადგილობრივი თვითმმართველი 
ერთეულის ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნების გადანაწილების წესის დამტკიცების შესახებ“ 
საქართველოს ფინანსთა  მინისტრის 2008 წლის 27 მაისის №56 ბრძანების საფუძველზე.  

2. ეს წესი განსაზღვრავს ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის (შემდგომში - 
„ადგილობრივი ბიუჯეტი“) დაფინანსებაზე მყოფი მხარჯავი სუბიექტებისთვის  (შემდგომში - 
„მხარჯავი სუბიექტი“) ადგილობრივი ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებების გადანაწილების 
მექანიზმს. 

                                                               
მუხლი 2. ადგილობრივი ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებების გადანაწილების ძირითადი 

პრინციპები 
1. ადგილობრივი ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებების გადანაწილება შესაძლებელია 

განხორციელდეს როგორც ერთი პრიორიტეტის ფარგლებში პროგრამებს, ქვეპროგრამებსა და 
საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლებსა და კოდებს შორის, აგრეთვე, ერთი პრიორიტეტიდან სხვა 
პრიორიტეტზე. 

2. ერთი პრიორიტეტიდან სხვა პრიორიტეტზე (პრიორიტეტებზე) ადგილობრივი ბიუჯეტით 
დამტკიცებული ასიგნებების გადანაწილება შეიძლება განხორციელდეს მხოლოდ დამტკიცებულ 
წლიურ ბიუჯეტში ცვლილების შეტანის გზით, ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს (შემდგომში - 
„საკრებულო“) დადგენილებით. 

3. ერთი პრიორიტეტის ფარგლებში ასიგნებების პროგრამებს, ქვეპროგრამებსა ან/და საბიუჯეტო 
კლასიფიკაციის მუხლებსა და კოდებს შორის თანხების გადანაწილება შეიძლება განხორციელდეს 
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის (შემდგომში - „გამგებელი“) ბრძანებით. 

4. ერთი პრიორიტეტის ფარგლებში პროგრამებს შორის თანხების გადანაწილება (გარდა 
ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის და წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების 
დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდის თანხებისა) არ უნდა 
აღემატებოდეს ამ პრიორიტეტისთვის წლიური ბიუჯეტით დამტკიცებული გადასახდელების 5%-ს. 

5. შესაბამისი სამართლებრივი აქტისა და მხარჯავი სუბიექტების მიერ წარმოდგენილი 
წინადადებების საფუძველზე გამგებელი უფლებამოსილია განახორციელოს ცვლილებები 
(პროგრამის/ქვეპროგრამის დამატება, პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელების შეცვლა) პროგრამულ 
კლასიფიკაციაში. 

6. გამგებელი უფლებამოსილია, შესაბამისი სამართლებრივი აქტის საფუძველზე, საქართველოს 
სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის 
გადასახდელებიდან მუნიციპალიტეტისთვის გამოყოფილი თანხების ადგილობრივ ბიუჯეტში 
ასახვის მიზნით, განახორციელოს ცვლილებები (მათ შორის, პროგრამული კოდის, ან პროგრამის 
დამატება) ბიუჯეტით დამტკიცებულ შემოსულობებსა და გადასახდელებში. ამ შემთხვევაში 
გამოიყენება ამ წესის მე-4 მუხლით დადგენილი წესი. 

7. დასაგეგმი საბიუჯეტო წლის დაწყებამდე ადგილობრივი ბიუჯეტის დაუმტკიცებლობის 
შემთხვევაში, ან ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ საკრებულოს შესაბამისი 
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დადგენილების ამოქმედებამდე, გამგებელი საკრებულოსთან შეთანხმებით უფლებამოსილია 
ასიგნებების გადანაწილება განახორციელოს ამ წესით განსაზღვრული მექანიზმის შესაბამისად. 

8. საკრებულოს მიერ დამტკიცებული ადგილობრივი ბიუჯეტის გამოქვეყნებიდან 15 დღის ვადაში 
წლიური საბიუჯეტო ასიგნებების კვარტალური განწერა დგება ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 
(შემდგომში - „გამგეობა“) საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის მიერ და საკრებულოსთან შეთანხმების 
შემდგომ მტკიცდება გამგებლის ბრძანებით. 

9. ადგილობრივი ბიუჯეტის კვარტალურ განწერაში შეიძლება განხორციელდეს კვარტალური 
გადანაწილება გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის მიერ ამ წესით დადგენილი 
პროცედურებით და  მტკიცდება გამგებლის ბრძანებით. 

 
მუხლი 3. ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების გადანაწილების მოთხოვნის 

წარდგენა, განხილვა და შესრულება  
1. მოთხოვნა მხარჯავი სუბიექტებისთვის წლიური ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ 

ასიგნებათა გადანაწილების თაობაზე წერილობითი სახით წარედგინება გამგებელს იმ მხარჯავი 
სუბიექტის ხელმძღვანელის ხელმოწერით, რომლისთვისაც არის მიკუთვნებული ეს გადასახდელები. 
ადგილობრივი ბიუჯეტით გამგეობისთვის გამოყოფილ ასიგნებათა გადანაწილების საჭიროების 
შემთხვევაში, მოთხოვნას წერილობითი ფორმით წარადგენს გამგეობის იმ სტრუქტურული 
ერთეულის ხელმძღვანელი, რომლის კომპეტენციასაც მიეკუთვნება შესაბამისი ხარჯების 
გაწევისთვის წინადადებების მომზადება. 

2. საბიუჯეტო წლის განმავლობაში ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების 
ეფექტურად ხარჯვის მიზნით, მხარჯავი სუბიექტების მიერ წარდგენილ მოთხოვნაში მოყვანილი 
უნდა იქნეს სათანადო არგუმენტაცია ასიგნებების გადანაწილების აუცილებლობაზე, ასევე - 
შესაბამისი დასაბუთება ასიგნებების გადანაწილებისა და მასზე ვალდებულების აღების არარსებობის 
თაობაზე.  

3. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულმა მხარჯავმა სუბიექტმა, ასიგნებების 
გადანაწილების შესახებ წარდგენილ მოთხოვნასთან დაკავშირებით გამგებლისგან პასუხის 
მიღებამდე, გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურში არ უნდა წარადგინოს ვალდებულების 
დოკუმენტი იმ ასიგნებებზე, რომელთა გადანაწილებაზე არსებობს მოთხოვნა. 

4. წარმოდგენილ წერილობით მოთხოვნას განიხილავს გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო 
სამსახური  და არაუგვიანეს სამი სამუშაო დღისა გამგებელს წარუდგენს შესაბამის წინადადებებს 
(მოხსენებითი ბარათი) ასიგნებების გადანაწილების თაობაზე. 

5. ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირების 
მხრიდან ასიგნებების გადანაწილების შესახებ მოთხოვნის წარდგენის შემთხვევაში, ამ მუხლის მე-4 
პუნქტით გათვალისწინებული წინადადების მომზადებამდე, ასიგნებების გადანაწილების 
მიზანშეწონილობის დადგენის მიზნით მოთხოვნას წინასწარ განიხილავს გამგეობის შესაბამისი 
სამსახური (სამსახურები) და საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურს წარედგინება დადებითი, ან 
უარყოფითი მოსაზრება ასიგნებების გადანაწილების თაობაზე. 

6. ასიგნებების გადანაწილების მიზანშეწონილად ჩათვლის შემთხვევაში, გამგეობის საფინანსო-
საბიუჯეტო სამსახური ამზადებს გამგებლის ბრძანების პროექტს მხარჯავი სუბიექტებისთვის 
ბიუჯეტით გამოყოფილი წლიური ასიგნებების ან/და პრიორიტეტის ფარგლებში თანხის პროგრამებს, 
ქვეპროგრამებს ან/და საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლებს შორის გადანაწილების თაობაზე. 

7. გამგებლის ბრძანების გამოცემის შემდგომ, დამტკიცებული ბიუჯეტის დაზუსტების მიზნით, 
გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური ატარებს სათანადო ცვლილებას ამ მუხლის მე-8 
პუნქტის შესაბამისად. 

8. ერთი პრიორიტეტის ფარგლებში ადგილობრივი ბიუჯეტით გამოყოფილ ასიგნებათა 
პროგრამებს, ქვეპროგრამებსა ან/და საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლებს შორის გადანაწილების 
შემთხვევაში, წლიური ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებები ზუსტდება 
საკრებულოს მიერ დამტკიცებული „ხარჯთაღრიცხვის ცვლილების ცნობით“ (დანართი 2). 
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ცვლილების ცნობა დგება ორ ეგზემპლარად, რომლის პირველი ეგზემპლარი რჩება გამგეობის 
საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურს, ხოლო მეორე ეგზემპლარი ეგზავნება შესაბამის მხარჯავ 
სუბიექტს. 

9. იმ შემთხვევაში, თუ ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან და წინა წლებში 
წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების 
ფონდიდან საბიუჯეტო სახსრები გამოიყო რომელიმე მხარჯავი სუბიექტების დამატებით 
დასაფინანსებლად, შესაბამისი თანხით მცირდება ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის 
ან/და წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების 
აღსრულების ფონდის მოცულობა და იზრდება წლიური ბიუჯეტით გათვალისწინებული 
გასაცემლები.  

10. ამ მუხლის მე-9 პუნქტის შემთხვევაში, გეგმის ცვლილების ცნობის საფუძველზე მხარჯავი 
სუბიექტის დაფინანსების წლიური გეგმის დაზუსტება და ასიგნებების გაცემა ხორციელდება ამ 
მუხლის მე-8 პუნქტის შესაბამისად. 

 
მუხლი 4. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მუნიციპალიტეტისთვის გამოყოფილი 

თანხების ადგილობრივ ბიუჯეტში ასახვა 
1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საერთო-სახელმწიფოებრივი 

გადასახდელებიდან ხობის მუნიციპალიტეტისთვის თანხის გამოყოფის შესახებ შესაბამისი 
სამართლებრივი აქტის საფუძველზე, გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური ამზადებს 
საკრებულოს დადგენილების ან გამგებლის ბრძანების პროექტს ამ თანხის ადგილობრივი ბიუჯეტის 
შემოსულობებსა და გადასახდელებში ასახვის მიზნით. 

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად გამგებლის ბრძანების გამოცემის შემთხვევაში, 
გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური ატარებს შესაბამის ცვლილებებს ადგილობრივი 
ბიუჯეტის ორგანიზაციულ კლასიფიკაციაში და გამგებლის მიერ დამტკიცებულ განწერაში ამ წესის 
მე-3 მუხლის მე-8 პუნქტით განსაზღვრული პროცედურით. 

 
მუხლი 5.  გამგებლის ანგარიშვალდებულება ადგილობრივი ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებების 

გადანაწილებისას 
1. ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცებიდან 2 თვის ვადაში საკრებულოს წარედგინება გამგებლის 

ბრძანებით დამტკიცებული ბიუჯეტის კვარტალური განწერა. 
2. გამგებლის ბრძანებით ადგილობრივ ბიუჯეტში განხორციელებული ცვლილებები 

დამტკიცებულ ბიუჯეტში ასახვის მიზნით ერთი თვის ვადაში, მაგრამ არაუგვიანეს საბიუჯეტო წლის 
დასასრულისა უნდა წარედგინოს საკრებულოს დასამტკიცებლად საკრებულოს დადგენილების 
პროექტის სახით. 

3. ადგილობრივი ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებების გადანაწილების შემთხვევაში, გამგებელი 
უფლებამოსილია განახორციელოს ადგილობრივი ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებების 
გადანაწილების შედეგად გათვალისწინებული ღონისძიებების დაფინანსება და ვალდებულია, ერთი 
თვის ვადაში ადგილობრივ ბიუჯეტში შესატან ცვლილებათა პროქტთან ერთად საკრებულოში 
წარადგინოს პროექტი ადგილობრივი შესყიდვების გეგმაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე. 

4. ადგილობრივი ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებების გადანაწილების შემთხვევაში, შესაბამისი 
მონაცემები უნდა იქნეს ასახული ადგილობრივი ბიუჯეტის შესრულებისა და გამგებლის 
ანგარიშებში. 
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დანართი №2 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური 
 

 
ხარჯთაღრიცხვის ცვლილების ცნობა № --- 

 
 

20__   წლის   __   _________ 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
მხარჯავი სუბიექტის  დასახელება, ორგანიზაციული კოდი 

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ცვლილების საფუძველი (გამგებლის ბრძანება), თარიღი, ნომერი 

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

(ცვლილების შინაარსი) 
 

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

ორგანიზ
აციული 

კოდი 

მხარჯავი სუბიექტის 
პროგრამისა და ღონისძიების 

დასახელება 

საბიუჯეტო 
კლასიფიკაციის 

მუხლის 
დასახელება 

ცვლილება (+ზრდა/-კლება) 
(ლარებში) 

წლიური 
თანხა 

მათ შორის: კვარტალების მიხედვით 
I II III IV 

                
                
                

სულ ჯამი            
 

1. დამტკიცებული ადგილობრივი ბიუჯეტით გათვალისწინებული ასიგნება. 

2. ადგილობრივი ბიუჯეტის  სარეზერვო ფონდი. 

3. წინა პერიოდში წარმოქმნილი  ვალდებულების დაფარვა. 

4. დანარჩენი ცვლილება. 

 

გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი ------------------------------- 
                                                                                                                                           (ხელმოწერა) 
 

გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის  
საბიუჯეტო განყოფილების უფროსი                                   ------------------------------ 
                                                                                                                                           (ხელმოწერა) 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
 

დადგენილება №16 
 

2015 წლის 30 აპრილი 
 

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“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 21 ნოემბრის  

№38 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, ხობის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:  

 
მუხლი 1. 
„ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის საჯარო თანამდებობათა 

დასაკავებელი კონკურსისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა ატესტაციის 
ჩატარების და საკონკურსო-საატესტაციო მუდმივმოქმედი კომისიის საქმიანობის წესის დამტკიცების 
თაობაზე“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 21 ნოემბრის №8 დადგენილებაში 
(www.matsne.gov.ge), 27/11/2014წ., სარეგისტრაციო კოდი: 010250020.35.106.016137) შეტანილ იქნეს 
შემდეგი ცვლილება: 

 
ა) დადგენილების პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 
„მუხლი 1. 
დამტკიცდეს „ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის საჯარო 

თანამდებობათა დასაკავებელი კონკურსისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა 
ატესტაციის ჩატარების და საკონკურსო-საატესტაციო მუდმივმოქმედი კომისიის საქმიანობის წესი“ 
(დანართი №1).“. 

 
ბ) დადგენილებას დაემატოს შემდეგი შინაარსის 11-12 მუხლები: 
„მუხლი 11. 
დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელის 

სამსახურებრივი დახასიათების ფორმა (დანართი №2). 
მუხლი 12. 
დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელის 

საატესტაციო ფურცლის ფორმა (დანართი №3).“. 
 
დ) დადგენილებით დამტკიცებული წესის 26-ე მუხლის მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი 

რედაქციით: 
„2. ატესტაციის პროცესის დაწყებამდე ერთი კვირით ადრე, ატესტაციას დაქვემდებარებული 

მოხელის უშუალო ხელმძღვანელი ამ მუხლის მე-4 პუნქტით განსაზღვრული შესაბამისი 
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სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელს წარუდგენს ატესტაციას დაქვემდებარებული მოხელის 
დახასიათებას საკრებულოს მიერ დამტკიცებული ფორმის მიხედვით. წინასწარ განსაზღვრულ 
ფორმას, ავსებს და იმავე სტრუქტურულ ერთეულში წარადგენს ატესტაციას დაქვემდებარებული 
მოხელეც.“. 

ე) დადგენილებით დამტკიცებული წესის 29-ე მუხლის მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი 
რედაქციით: 

„2. ატესტაციის შედეგები შეტანილ უნდა იქნეს საკრებულოს 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.“. 

ვ) დადგენილების დანართი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 
,,დანართი №1“. 
ზ) დადგენილებას დაემატოს დანართი №2 და დანართი №3 და ჩამოყალიბდეს თანდართული 

რედაქციით.  
 
მუხლი 2.  
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 
 

 
 
 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                       ედიშერ ჯობავა 
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 „დანართი №2 

 
ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელის 

სამსახურებრივი დახასიათება 
 
1. პირადი მონაცემები: 
 
1. სახელი, გვარი -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. თანამდებობა -------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. სტრუქტურული ერთეულის დასახელება ----------------------------------------------------------------- 
4. სტრუქტურული ერთეულის ქვედანაყოფის დასახელება ----------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5. თანამდებობრივი რანგი -------------------------------------------------------------------------------------- 
6. საკლასო ჩინი --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7. ამ თანამდებობაზე მუშაობის სტაჟი ------------------------------------------------------------------------- 
8. საჯარო სამსახურში მუშაობის საერთო სტაჟი ------------------------------------------------------------- 
 
2. მოხელის სამუშაოთა აღწერილობა (სამსახურებრივ მოვალეობათა ჩამონათვალი): 
 
1. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
3. მოხელის პროფესიული ცოდნა და ზოგადი უნარები (ივსება მხოლოდ უშუალო ხელმძღვანელის 
მიერ): 
 
შეფასება ხდება ხუთქულიანი სისტემით: 
 
1 ქულა – დაბალი (მინიმალურ დონეზეც კი ვერ აკმაყოფილებს შეფასების კრიტერიუმს) 
2 ქულა – საშუალოზე დაბალი (მინიმალურად აკმაყოფილებს შეფასების კრიტერიუმს) 
3 ქულა – საშუალო (დამაკმაყოფილებელი დონით პასუხობს შეფასების კრიტერიუმს) 
4 ქულა – საშუალოზე მაღალი (საშუალოზე მაღალი დონით პასუხობს შეფასების კრიტერიუმს) 
5 ქულა – მაღალი (მაღალი დონით პასუხობს შეფასების კრიტერიუმს) 
 

N პროფესიული ცოდნა ქულა კომენტარი 

1 
სპეციალობიდან გამომდინარე ნორმატიული 
აქტების ცოდნა (კანონები, დებულებები, 
ინსტრუქციები) 
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2 საქმიანობის სფეროს/დარგის ცოდნა     
3 ცოდნის საქმიანობაში გამოყენების უნარი     

4 
საკუთარი ფუნქცია-მოვალეობების 
გაცნობიერება 

    

სულ     

ზოგადი  უნარები 

ინ
ფ

ო
რ

მა
ცი

ის
 გ

ამ
ო

ყე
ნე

ბა
 

უმცროსი საჯარო თანამდებობის პირთათვის - 
ინსტრუქციათა შესაბამისად მიღებულ 
ინფორმაციაზე მუშაობის შესაძლებლობის 
დონე 

    

უფროსი თანამდებობის პირთათვის  - 
ინფორმაციის საჭიროების განსაზღვრა, მათი 
ანალიზის და თანამდებობიდან გამომდინარე 
დაკისრებულ ამოცანათა გადაწყვეტის უნარი 

    

წამყვანი თანამდებობის პირთათვის  - 
ინფორმაციის სისტემატიზების, ანალიზისა და 
პროგნოზირების უნარი, თანამდებობიდან 
გამომდინარე ამოცანათა განსაზღვრის და 
გადაწყვეტის უნარი, გადაწყვეტილების 
შესრულების კოორდინირების და 
შესრულებაზე კონტროლის უნარი 

    

სწ
ავ

ლ
ის

 უ
ნა

რ
ი 

უმცროსი საჯარო თანამდებობის პირთათვის - 
კვალიფიკაციის ამაღლებაზე და მუშაობის 
მეთოდების ათვისების უნარი 

    

უფროსი საჯარო თანამდებობის პირთათვის  -  
პროფესიული ცოდნის დონის გაღრმავების 
უნარი 

    

წამყვანი საჯარო თანამდებობის პირთათვის -  
სისტემური გადაწყვეტის მეთოდების 
ათვისებისა და მართვის უნარი 

    

ო
რ

გა
ნი

ზ
ებ

ის
 უ

ნა
რ

ი 

უმცროსი საჯარო თანამდებობის პირთათვის  -  
სამუშაოს რაციონალურად ორგანიზების უნარი     

უფროსი საჯარო თანამდებობის პირთათვის  - 
სამუშაოს რაციონალურად ორგანიზების და 
დაგეგმვის უნარი 

    

წამყვანი საჯარო თანამდებობის პირთათვის  -  
თანამშრომელთა მუშაობის დაგეგმვის, 
მოტივირების, კოორდინირებისა და 
კონტროლის უნარი 
სამუშაოს რაციონალურად ორგანიზების უნარი 

    

კო
მუ

ნი
კა

ცი
ის

 
უ

ნა
რ

ი 

უმცროსი საჯარო თანამდებობის პირთათვის  -  
მოქალაქეებთან ურთიერთობის უნარი     

უფროსი საჯარო თანამდებობის პირთათვის  -  
თანამშრომლებთან ერთობლივად მუშაობის 
უნარი 
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წამყვანი საჯარო თანამდებობის პირთათვის -  
სხვა თანამდებობის პირებთან ურთიერთობის, 
კონფლიქტური სიტუაციის რეგულირებისა და 
განმუხტვის უნარი 

    

პა
სუ

ხი
სმ

გე
ბლ

ო
ბა

 
სა

ქმ
ის

ად
მი

 
უმცროსი და უფროსი საჯარო თანამდებობის 
პირთათვის  -  
შემსრულებლობა, დისციპლინირება, 
პუნქტუალობა, პასუხისმგებლობა 

    

წამყვანი საჯარო თანამდებობის პირთათვის  -   
მიღებულ გადაწყვეტილებებზე 
პასუხისმგებლობის აღების უნარი 

    

პრ
ო

ბლ
ემ

ის
 

გა
დ

აჭ
რ

ის
 უ

ნა
რ

ი უმცროსი და უფროსი საჯარო თანამდებობის 
პირთათვის  -  
შეუძლია პრობლემის გადაჭრა 
დამოუკიდებლად 

    

წამყვანი საჯარო თანამდებობის პირთათვის  -   
პრობლემების ეფექტური, არასტანდარტული 
გადაწყვეტის უნარი 

    

  სულ     

 
 
4. მოხელის სამსახურებრივი საქმიანობისას აქტივობები: 
შეფასება ხდება ხუთქულიანი სისტემით: 
 
1 ქულა – დაბალი (მინიმალურ დონეზეც კი ვერ აკმაყოფილებს შეფასების კრიტერიუმს) 
2 ქულა – საშუალოზე დაბალი (მინიმალურად აკმაყოფილებს შეფასების კრიტერიუმს) 
3 ქულა – საშუალო (დამაკმაყოფილებელი დონით პასუხობს შეფასების კრიტერიუმს) 
4 ქულა – საშუალოზე მაღალი (საშუალოზე მაღალი დონით პასუხობს შეფასების კრიტერიუმს) 
5 ქულა – მაღალი (მაღალი დონით პასუხობს შეფასების კრიტერიუმს) 
 
 

N კრიტერიუმი ქულა 

  
1. 

მონაწილეობა სამსახურის (განყოფილების) წინაშე არსებული 
საკითხების გადაწყვეტაში 
(იმ საკითხების ჩამონათვალი და შეფასება, რომელთა გადაწყვეტაში 
მოხელე მონაწილეობდა სამსახურის (განყოფილების) სხვა 
თანამშრომლებთან ერთად) 

  

1. 
 

  

2. 
 

  

3. 
 

  

4.   
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2. 

სამუშაო აღწერილობიდან გამომდინარე სამუშაოს შესრულება 
(იმ სამუშაოთა ჩამონათვალი და შეფასება, რომელიც 
შესრულებული იქნა უშუალოდ მოხელის მიერ) 
1. 
______________________________________________________________ 
2. 
______________________________________________________________ 
3. 
______________________________________________________________ 
4. 
______________________________________________________________ 
 

  

 
 
5. მოვალეობათა ჩამონათვალი, რომელსაც განსაკუთრებით კარგად ართმევს თავს: 
1. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
6. მოვალეობათა ჩამონათვალი რომლის შესრულებაც განსაკუთრებით უჭირს: 
1. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
7. წახალისების რა ფორმები იქნა გამოყენებული მოხელის მიმართ ? (მადლობის გამოცხადება, 
ერთდროული ფულადი ჯილდო, ფასიანი საჩუქრით დაჯილდოება, თანამდებობრივი სარგოს 
თანრიგის ამაღლება და ა.შ.)  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
8. რა სამუშაოს შესრულებისთვის მოხდა მოხელის წახალისება? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
9. რა დისციპლინური  პასუხისმგებლობის სახეები იქნა გამოყენებული მოხელის მიმართ (შენიშვნა, 
გაფრთხილება, არა უმეტეს ათი სამუშაო დღის ხელფასის დაკავება  და ა. შ.)?  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
10. რა დარღვევისთვის გატარდა პასუხისმგებლობის ზომები? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
11. მოხელის დაკავებულ თანამდებობასთან შესაბამისობა (ივსება მხოლოდ უშუალო ხელმძღვანელის 
მიერ): 
 
მოინიშნება შესაბამისი გრაფა: 
 

არ შეესაბამება დაკავებულ თანამდებობას  
ნაწილობრივ შეესაბამება დაკავებულ თანამდებობას        
შეესაბამება დაკავებულ თანამდებობას  
ექვემდებარება დაწინაურებას  
შეესაბამება სხვა თანამდებობაზე გადაყვანას  

 
 
კომენტარი:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
12. რეკომენდაციები კვალიფიკაციის, პროფესიული ცოდნისა და ზოგადი უნარების ასამაღლებლად 
(ივსება მხოლოდ უშუალო ხელმძღვანელის მიერ): 
 
1. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
----------- ----------- ---------------------- ----------- -----------                     ----------- ----------- ---------- 
                        (ხელმძღვანელის თანამდებობა)                                                                                            (ხელმოწერა და თარიღი) 
 
 

სამსახურებრივ დახასიათებას გავეცანი:                        ----------- ----------- ----------                                                                                                                                                                                                
(ხელმოწერა და თარიღი) 
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დანართი №3 
 

 
ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელის 

საატესტაციო ფურცელი № 
 
1. მოხელის სახელი და გვარი ----------------------------------------------------------------------------------- 
 
2. დაბადების წელი, თვე, რიცხვი ------------------------------------------------------------------------------ 
 
3. ატესტაციის დროისთვის დაკავებული თანამდებობა და ამ თანამდებობაზე დანიშვნის თარიღი -----
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
4. თანამდებობრივი რანგი და საკლასო ჩინი ----------------------------------------------------------------- 
 
5. მონაცემები განათლების შესახებ: 
5.1. საბაზო, პროფესიული, უმაღლესი 
სასწავლო დაწესებულების დასახელება -------------------------------------------------------------------- 
სპეციალობა ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
კვალიფიკაცია ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5.2. გადამზადება 
სასწავლო დაწესებულების დასახელება -------------------------------------------------------------------- 
სპეციალობა ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
კვალიფიკაცია ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5.3. კვალიფიკაციის ამაღლება 
სასწავლო დაწესებულების დასახელება --------------------------------------------------------------------- 
კვალიფიკაცია ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

6. სამეცნიერო ხარისხი, სამეცნიერო წოდება ----------------------------------------------------------------- 
 

7. შრომის საერთო სტაჟი ---------------------------------------------------------------------------------------- 
7.1. საჯარო სამსახურში მუშაობის სტაჟი --------------------------------------------------------------------- 
7.2. საატესტაციო პერიოდისთვის დაკავებულ თანამდებობაზე მუშაობის სტაჟი ----------------------- 
 
8. წახალისება ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
9. დისციპლინარული გადაცდომა და პასუხისმგებლობის ზომა ------------------------------------------ 
 
10. მოხელის მიერ წინა ატესტაციით მიცემული რეკომენდაციების შესრულების მოკლე შეფასება 
(სრულად შესრულებულია; შესრულებულია ნაწილობრივ; არ შესრულებულა) 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
11. მოხელის სამსახურეობრივი საქმიანობის შეფასება 
 (შეესაბამება დაკავებულ თანამდებობას; შეესაბამება დაკავებულ თანამდებობას საატესტაციო 
კომისიის რეკომენდაციების გათვალისწინებით; არ შეესაბამება დაკავებულ თანამდებობას და ა.შ) ----
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
12. საატესტაციო კომისიის რეკომენდაციები ---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
საატესტაციო კომისიის თავმჯდომარე:       --------------------------------------------------- 
საატესტაციო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე: --------------------------------------------------- 
საატესტაციო კომისიის წევრები:    --------------------------------------------------- 

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

 
ატესტაციის ჩატარების თარიღი:         --------------------------------------------------- 

 
 
საატესტაციო ფურცელს გავეცანი:        --------------------------------------------------- 
                                                                                                                   (მოხელის სახელი, გვარი, ხელმოწერა და თარიღი)“ 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
 

დადგენილება №17 
 

2015 წლის 30 აპრილი 
 

ქ. ხობი 
 

„ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობასა და ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატში საჯარო 
თანამდებობათა დასაკავებლად დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ“ 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 21 ნოემბრის №39 დადგენილებაში 
 ცვლილების შეტანის თაობაზე 

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

მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: 
მუხლი 1. 
„ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობასა და ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატში 

საჯარო თანამდებობათა დასაკავებლად დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების 
შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 21 ნოემბრის №39 დადგენილებაში 
(www.matsne.gov.ge), 27/11/2014,წ. სარეგისტრაციო კოდი: 010250020.35.106.016138) შეტანილ იქნეს 
ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული მე-2 დანართის მე-2 თავს დაემატოს მე-71 მუხლი და 
ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 
„მუხლი 71. მოთხოვნები ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსის საჯარო 

თანამდებობათა დასაკავებლად 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსის თანამდებობის დასაკავებლად, 

ფუნქციური მოვალეობებიდან გამომდინარე, გარდა ამ საკვალიფიკაციო მოთხოვნების პირველი და 
მე-2 მუხლებით შესაბამისი თანამდებობისთვის გათვალისწინებული მოთხოვნებისა: 

ა) პირს, რომელიც იკავებს საკრებულოს აპარატის უფროსის თანამდებობას, დამატებით 
მოეთხოვება: 

ა.ა) კომუნიკაბელობა; 
ა.ბ) შეხვედრებისა და მოლაპარაკებების წარმოების უნარი; 
ა.გ) შემდეგი სამართლებრივი აქტების ცოდნა: 
ა.გ.ა) საქართველოს ორგანული კანონი „საქართველოს შრომის კოდექსი“; 
ა.გ.ბ) საქართველოს კანონი „საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის შესახებ“; 
ა.გ.გ) „საქმისწარმოების ერთიანი წესების დამტკიცებისა და ამოქმედების შესახებ“ საქართველოს 

პრეზიდენტის 1999 წლის 1 ივლისის №414 ბრძანებულება.“. 
 
მუხლი 2. 
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

 
 
 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                                ედიშერ ჯობავა 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილება №18 

2015 წლის 29 მაისი  

ქ. ხობი 

„ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“  
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №46 დადგენილებაში  

ცვლილების შეტანის თაობაზე  
 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე 
მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს 
საბიუჯეტო კოდექსი“ 69-ე და მე-80 მუხლების, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ 
საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად და საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 
12 მარტის №506 და   2015 წლის 18 მაისის №994 განკარგულებების გათვალისწინებით, ხობის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: 

მუხლი 1.  
„ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №46 დადგენილებაში 
(www.matsne.gov.ge, 31/12/2014 წ. სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.106.016145) შეტანილ 
იქნეს შემდეგი ცვლილება: 

3. 2015 წლის პირველი მაისისათვის დაზუსტებული ფაქტიური ნაშთი შეადგენს 136,7 
ათას ლარს, ნაშთი გაიზარდა 28,5 ათასი ლარით, მათ შორის საკუთარი შემოსულობები 4,9 
ათასი ლარით. 

4. 56,7 ათასი ლარით შემცირდა  ხობის  მუნიციპალიტეტის  ადგილობრივი  ბიუჯეტის 
ხარჯები, კერძოდ:  

ა) 56,7 ათასი ლარით პრიორიტეტის ,,განათლება“ (პროგრამული კოდი 04 00) ასიგნებები, 
კერძოდ: 

ა.ა) 56,7 ათასი ლარით ქვეპროგრამის ,,სკოლამდელი განათლების დაფინანსება“ 
(პროგრამული კოდი 04 01) ასიგნება, აქედან: 56,7 ათასი ლარი ეკონომიკური კლასიფიკაციის 
მუხლის ,,სუბსიდიები“ ასიგნება; 

3. „ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნების 
გადანაწილების წესის დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 
წლის 30 აპრილის #15 დადგენილების შესაბამისად, ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის 
დამტკიცებულ ბიუჯეტში ხობის  მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანებებით მხარჯავი 
დაწესებულებებისთვის ადგილობრივი ბიუჯეტით გამოყოფილ ასიგნებებში ეკონომიკური 
კლასიფიკაციის მუხლებს  შორის განხორციელებულია შემდეგი გადანაწილებები: 
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ა) „ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრისათვის“ ხობის 
მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების 
ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის 
მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 1 მაისის N380 ბრძანებით ხობის 
მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის 
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრისთვის“  დამტკიცებულ ასიგნებებში 9,4 ათასი ლარით 
შემცირდა ,,ოფისის ხარჯები“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,შენობა-ნაგებობების 
მიმდინარე რემონტის ხარჯი“ ასიგნება და 9,4 ათასი ლარით გადიდდა მუხლის ,,შრომის 
ანაზღაურება“ ასიგნება; 

ბ) „ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივ ბიუჯეტში ცვლილების შეტანის 
შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 6 მაისის N387 ბრძანებით მიღებულ 
იქნა ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურის, ურბანული განვითარებისა 
და არქიტექტურის სამსახურის წინადადება (მოხსენებითი ბარათი N10/853 01.05.2015 წ.) და 
პრიორიტეტებისა და გადაუდებელი აუცილებლობის გათვალისწინებით, „სოფლის 
მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 
ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ 
საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 12 მარტის N506 განკარგულებით ხობის 
მუნიციპალიტეტისთვის გამოყოფილი 841,0 ათასი ლარის ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 
წლის ადგილობრივ ბიუჯეტში ასახვის მიზნით, ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის 
ადგილობრივ ბიუჯეტში განხორციელდა შემდეგი ცვლილება: გადიდდა ხობის 
მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივ ბიუჯეტში შემოსავლები „გრანტებიდან“ 
(სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა) 841,0 ათასი  ლარით, ხოლო შემოსავლების ზრდის 
თანხების მთლიანი მოცულობა - 841.0 ათასი ლარი მიიმართა პრიორიტეტის 
„ინფრასტრუქტურის მშენებლობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლოატაცია“ პროგრამის 
,,სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა“ (03 05) ასიგნებაზე, კერძოდ: 40,9 ათასი ლარი მუხლის 
,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“ ასიგნებაზე, 450,5 ათასი ლარი ,,საქონელი და 
მომსახურება“-ს ,,ოფისის ხარჯები“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,შენობა-
ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი“ ასიგნებაზე, 
349,6 ათასი ლარი ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის 
,,სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი“ ასიგნებაზე; 

გ) „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის 
ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების ეკონომიკური კლასიფიკაციის 
მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 6 
მაისის N388 ბრძანებით ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით 
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის დამტკიცებულ ასიგნებებში 0,4 ათასი ლარით 
შემცირდა ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი 
,,აუდიტორული მომსახურების ხარჯი“ ასიგნება (სხვადასხვა აუდიტორული მომსახურება), 
1,8 ათასი ლარით შემცირდა ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“-ს ეკონომიკური 
კლასიფიკაციის მუხლის  ,,სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი“ ასიგნება და 2,2 ათასი 
ლარი მიიმართა ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი 
,,სხვა არამატერიალური აქტივები“ ასიგნებაზე; 

დ) „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის 
ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების ეკონომიკური კლასიფიკაციის 
მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 7 
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მაისის N389 ბრძანებით მიღებულ იქნა ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 
ადმინისტრაციული სამსახურის წინადადება (მოხსენებითი ბარათი N10/860 01.05.2015 წ.) და 
მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის 2015 წლის ადგილობრივ ბიუჯეტით დამტკიცებულ 
ასიგნებებში განხორციელდა შემდეგი ცვლილება: 1,4 ათასი ლარით შემცირდა ეკონომიკური 
კლასიფიკაციის მუხლის ,,თანამდებობრივი სარგო“ ასიგნება და 0,7 ათასი ლარით გადიდდა 
ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,პრემია“ ასიგნება, 0,7 ათასი ლარით გადიდდა 
ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება“ ასიგნება; 

ე) „ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით ა(ა)იპ „ხობის 
მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანებისთვის“ დამტკიცებული 
ასიგნებების ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის 
მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 8 მაისის N396 ბრძანებით ა(ა)იპ „ხობის 
მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანებისთვის“ ხობის 
მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 0,2 
ათასი ლარით შემცირდა მუხლის ,,შრომის ანაზღაურება“ ასიგნება და 0,2 ათასი ლარით 
გადიდდა ,,საქონელი და მომსახურებას“  ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,სხვა 
დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი“ ასიგნება; 

ვ) „ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით ა(ა)იპ „ხობის 
მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრისთვის“ დამტკიცებული ასიგნებების ეკონომიკური 
კლასიფიკაციის მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის 
გამგებლის 2015 წლის 8 მაისის N397 ბრძანებით ა(ა)იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის 
კულტურის ცენტრისთვის“ ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით 
დამტკიცებულ ასიგნებებში 0,6 ათასი ლარით შემცირდა ,,საქონელი და მომსახურებას“ 
,,ოფისის ხარჯები“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,რბილი ავეჯი“ ასიგნება და 0,6 
ათასი ლარით გადიდდა ,,საქონელი და მომსახურებას“ ,,ოფისის ხარჯები“-ს ეკონომიკური 
კლასიფიკაციის მუხლის ,,კომუნალური ხარჯი“ ასიგნება; 

ზ) „ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ასიგნებების 
ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის 
მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 11 მაისის N398 ბრძანებით მიღებულ იქნა ხობის 
მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის წინადადება (მოხსენებითი 
ბარათი N10/874 05.05.2015 წ.) და ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივ 
ბიუჯეტის ასიგნებებში განხორციელდა შემდეგი ცვლილება 0,1 ათასი ლარით შემცირდა 
პროგრამის ,,წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვის ფონდი“ ეკონომიკური 
კლასიფიკაციის მუხლის ,,სხვა კრედიტორული დავალიანებები“ ასიგნება (საკუთარი 
შემოსავლები) და 0,1 ათასი ლარი მიიმართა მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური 
კლასიფიკაციის მუხლის ,,სხვა კრედიტორული დავალიანებები“ ასიგნებაზე (საკუთარი 
შემოსავლები); 

თ) „ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ასიგნებების 
ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის 
მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 11 მაისის N399 ბრძანებით მიღებულ იქნა ხობის 
მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის წინადადება (მოხსენებითი 
ბარათი N10/929 11.05.2015 წ.) და ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივ 
ბიუჯეტის ასიგნებებში განხორციელდა შემდეგი ცვლილება: 4,3 ათასი ლარით შემცირდა 
,,წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვის ფონდი“-ს ,,ვალდებულებების 
კლება“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,სხვა კრედიტორული დავალიანებები“ 
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ასიგნება (საკუთარი შემოსავლები) და 4,3 ათასი ლარი მიიმარა ქვეპროგარამა ,,წყლის 
სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია“-ს (პროგრამული კოდი 03 02 02) 
,,ვალდებულებების კლება“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,სხვა კრედიტორული 
დავალიანებები“ ასიგნებაზე (საკუთარი შემოსავლები); 

ი) „ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ 
პროგრამაში „ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება“ (05 03)  ასიგნებების ეკონომიკური 
კლასიფიკაციის მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის 
გამგებლის 2015 წლის 15 მაისის N404 ბრძანებით მიღებულ იქნეს გამგეობის კულტურის, 
განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის 
წინადადება (მოხსენებითი ბარათი N10/963 14.05.2015 წ.) და ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 
წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებული პროგრამის „ახალგაზრდული პროგრამების 
დაფინანსება“ (05 03) ასიგნებებში 0,4 ათასი ლარით შემცირდა ,,საქონელი და მომსახურება“-ს 
ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე 
გაწეული დანარჩენი ხარჯი“ ასიგნება და 0,4 ათასი ლარი მიმართულ იქნა ,,სხვა ხარჯები“-ს 
ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი 
მიმდინარე ხარჯი“ ასიგნებაზე; 

კ) „ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით  ა(ა)იპ „ხობის 
მუნიციპალიტეტის განათლების ცენტრი“-სათვის დამტკიცებული ასიგნებების ეკონომიკური 
კლასიფიკაციის მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის 
გამგებლის 2015 წლის 15 მაისის N406 ბრძანებით მიღებულ იქნა ა(ა)იპ ,,ხობის 
მუნიციპალიტეტის განათლების ცენტრი“-ს  წინადადება (03.04.2015 წლის #48 წერილი) და 
ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის განათლების ცენტრი“-სათვის  2015 წლის ადგილობრივ 
ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში განხორციელდა შემდეგი ცვლილება 1,05 ათასი 
ლარით შემცირდა მუხლის ,,შრომის ანაზღაურება“ ასიგნება და 1,05 ათასი ლარით გადიდდა 
მუხლის ,,შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება“ ასიგნება; 

ლ) „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 5 თებერვლის N95 ბრძანებაში 
ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 19 მაისის 
N417 ბრძანებით მიღებულ იქნა ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურის, 
ურბანული განვითარებისა და არქიტექტურის სამსახურის წინადადება (მოხსენებითი 
ბარათი N10/996 18.05.2015 წ.) და ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი 
ბიუჯეტით პრიორიტეტისათვის ,,ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და 
ექსპლოატაცია“  დამტკიცებულ ასიგნებებში განხორციელდა შემდეგი ცვლილება: 11,0 ათასი 
ლარით შემცირდა ქვეპროგრამის ,,მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული აქტივების 
რეაბილიტაცია“ (პროგრამული კოდი 03 02 03) მუხლის ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“ 
ასიგნება და 11,0 ათასი ლარით გადიდდა ქვეპროგრამის ,,გზების მშენებლობა, 
რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა“ (პროგრამული კოდი 03 01 01) მუხლის ,,არაფინანსური 
აქტივების ზრდა“ ასიგნება; 

მ) „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 5 თებერვლის N95 ბრძანებაში 
ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 20 მაისის 
N423 ბრძანებით მიღებულ იქნა ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურის, 
ურბანული განვითარებისა და არქიტექტურის სამსახურის წინადადება (მოხსენებითი 
ბარათი N10/1016 20.05.2015 წ.) და პრიორიტეტებისა და გადაუდებელი აუცილებლობის 
გათვალისწინებით, „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების 
ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ 
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საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 20 იანვრის N39 განკარგულებაში ცვლილებების 
შეტანის თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 18 მაისის N994 განკარგულებით 
განხორციელებული ცვლილებების შედეგად ხობის მუნიციპალიტეტისთვის გამოყოფილი 
თანხების ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივ ბიუჯეტში ასახვის მიზნით, ხობის 
მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივ ბიუჯეტში განხორციელდა შემდეგი ცვლილება: 
გადიდდა ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივ ბიუჯეტში შემოსავლები 
„გრანტებიდან“ (საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან) 
103,0 ათასი ლარით, ხოლო შემოსავლების ზრდის თანხების მთლიანი მოცულობა - 103,0 
ათასი ლარი მიიმართა პრიორიტეტის - ,,ინფრასტრუქტურის მშენებლობის, 
რეაბილიტაციისა და ექსპლოატაციის“ „სხვა ხარჯები“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის 
მუხლის ,,სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები“ ასიგნებაზე, კერძოდ: 103,0 ათასი ლარი - 
პროგრამის „კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და 
ექსპლოატაცია“ ასიგნებაზე (პროგრამული კოდი 03 02), აქედან: 103,0 ათასი ლარი - 
ქვეპროგრამის „მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული აქტივების რეაბილიტაცია“ 
ასიგნებაზე (პროგრამული კოდი 03 02 03); 

ნ) „ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით ხობის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოსათვის (პროგრამული კოდი 01 01) დამტკიცებული 
ასიგნებების ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის 
მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 21 მაისის N427 ბრძანებით ხობის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი 
ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 0,1 ათასი ლარით შემცირდა ,,საქონელი და 
მომსახურება“-ს ,,ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის 
ხარჯები“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,საწვავ/საპოხი მასალების შეძენა“ 
ასიგნება (ბენზინის შეძენის ხარჯები) და 0,1 ათასი ლარით გადიდდა ,,საქონელი და 
მომსახურება“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,შტატგარეშე მომუშავეთა 
ანაზღაურება“ ასიგნება; 

ო) „ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან 
თანხის გამოყოფის შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 21 მაისის N428 
ბრძანებით მიღებულ იქნა ხობის მუნიციპალიტეტის  გამგეობის ინფრასტრუქტურის, 
ურბანული განვითარებისა და არქიტექტურის სამსახურის წინადადება (მოხსენებითი 
ბარათი N10/1009 19.05.2015 წ.)  და ჭალადიდის ადმინისტრაციული ერთეულის 
ადმინისტრაციული შენობის სარემონტო სამუშაოების დაფინანსების მიზნით, შემცირდა 
ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი 
(პროგრამული კოდი 01 03) 3,2 ათასი ლარით და 3,2 ათასი ლარი მიიმართა 
მუნიციპალიტეტის გამგეობის  ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ,,ოფისის ხარჯები“-ს 
ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,შენობა-ნაგებობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი“ 
ასიგნებაზე; 

პ) „ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით  ა(ა)იპ „ხობის 
მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანები“-სათვის დამტკიცებული 
ასიგნებების ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის 
მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 21 მაისის N429 ბრძანებით მიღებულ იქნა ა(ა)იპ 
,,ხობის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანები“-ს  წინადადება 
(14.05.2015 წლის #127 წერილი) და ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი 
სააღმზრდელო გაერთიანები“-სათვის  2015 წლის ადგილობრივ ბიუჯეტით დამტკიცებულ 
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ასიგნებებში განხორციელდა შემდეგი ცვლილება: 7,4 ათასი ლარით შემცირდა ,,საქონელი და 
მომსახურება“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,კვების ხარჯები“ ასიგნება და 4,56 
ათასი ლარით გადიდდა ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის 
მუხლის ,,სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი“ 
ასიგნება, 2,84 ათასი ლარით გადიდდა ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ,,ოფისის ხარჯები“-ს 
ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,ოფისის ხარჯი, რომელიც არ არის 
კლასიფიცირებული“ ასიგნება. 

4. ფაქტიური ნაშთის ზრდა 28,5 ათასი ლარი და გამოთავისუფლებული 56,7 ათასი ლარი, 
სულ 85,2 ათასი მიიმართება შემდეგ ღონისძიებათა დასაფინანსებლად: 

ა) პრიორიტეტის ,,წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება“ 
(პროგრამული კოდი 01 00) ასიგნებებზე 4,9 ათასი ლარი, კერძოდ:  

ა.ა) 4,9 ათასი ლარი პროგრამის ,,სარეზერვო ფონდი“ (პროგრამული კოდი 01 03) 
ასიგნებაზე, აქედან: 4,9 ათასი ლარი ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,სხვა დანარჩენ 
საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი“ ასიგნება; 

ბ) პრიორიტეტის ,,ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია“ 
(პროგრამული კოდი 03 00) ასიგნებებზე 80,3 ათასი ლარი, კერძოდ: 

ბ.ა) 23,6 ათასი ლარი ქვეპროგრამის ,,გზების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-
შენახვა“ (პროგრამული კოდი 03 01 01) ასიგნებებზე, აქედან: 23,6 ათასი ლარი ეკონომიკური 
კლასიფიკაციის მუხლის ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“ (ქუჩები) ასიგნება; 

ბ.ბ) 56,7 ათასი ლარი ქვეპროგრამის ,,მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 
აქტივების რეაბილიტაცია“ (პროგრამული კოდი 03 02 03) ასიგნებებზე, აქედან: 56,7 ათასი 
ლარი ,,ოფისის ხარჯები“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,შენობა-ნაგებობების 
მიმდინარე რემონტის ხარჯი“.  

 

მუხლი 2. 
დადგენილების დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული სახით. 
 
მუხლი 3. 
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

 
 
 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                         ედიშერ ჯობავა 
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დანართი 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი 
 

თავი I 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები 
 

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 
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 9,097.9 8,535.7 2,888.2 5,647.5 8,228.1 1,980.5 6,247.6 
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 3,752.3 1,980.5 1,771.8 
სხვა შემოსავლები 572.1 427.5 0.0 427.5 475.8 0.0 475.8 

                
ხარჯები 7,235.5 6,578.5 780.0 5,798.5 7,146.8 905.2 6,241.6 
შრომის ანაზღაურება 1,904.9 1,766.6 0.0 1,766.6 1,478.3 0.0 1,478.3 
საქონელი და მომსახურება 2,304.7 1,801.5 777.2 1,024.3 1,749.5 802.2 947.3 
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 3,002.2 0.0 3,002.2 
გრანტები 0.0 0.0 0.0 0.0 395.5 0.0 395.5 
სოციალური უზრუნველყოფა 196.2 201.1 0.0 201.1 332.0 0.0 332.0 
სხვა ხარჯები 0.0 2.8 2.8 0.0 104.8 103.0 1.8 
საოპერაციო სალდო 1,862.4 1,957.2 2,108.2 -151.0 1,081.3 1,075.3 6.0 

                
არაფინანსური აქტივების 
ცვლილება 

2,658.1 1,800.0 1,886.6 -86.6 982.6 1,148.3 -165.7 

ზრდა  2,691.2 1,960.7 1,886.6 74.1 1,186.2 1,148.3 37.9 
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 98.7 -73.0 171.7 

                
ფინანსური აქტივების 
ცვლილება 

-893.5 42.7 221.6 -178.9 -36.5 -82.7 46.2 

ზრდა 0.0 221.6 221.6 0.0 46.2 0.0 46.2 
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ვალუტა და დეპოზიტები 0.0 221.6 221.6   46.2   46.2 
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 

კლება 893.5 178.9 0.0 178.9 82.7 82.7 0.0 
ვალუტა და დეპოზიტები 893.5 178.9   178.9 82.7 82.7   
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 
აქციები და სხვა კაპიტალი 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 კოდი 
2013 

წლის 
ფაქტი 

2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 

სახელმწიფო 
ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 
გამოყოფილი 
ტრანსფერები 

საკუთარი 
შემოსავლ

ები 

სახელმ
წიფო 

ბიუჯეტ
ის 

ფონდებ
იდან 

გამოყო
ფილი 

ტრანსფ
ერები 

საკუთა
რი 

შემოსავ
ლები 

შემოსულობები   9131.0 8696.4 2888.2 5808.2 8431.7 1980.5 6451.2 
შემოსავლები 1 9097.9 8535.7 2888.2 5647.5 8228.1 1980.5 6247.6 
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 8468.2 2063.2 6405.0 
 ხარჯები 0.0 7235.5 6578.5 780.0 5798.5 7146.8 905.2 6241.6 
 არაფინანსური 
აქტივების ზრდა   

2691.2 1960.7 1886.6 74.1 1186.2 1148.3 37.9 
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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 -
36.500 -82.700 46.200 

 

 
მუხლი 3. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 8228,1 ათასი ლარის 

ოდენობით, თანდართული რედაქციით: 
 

დასახელება 
2013 

წლის 
ფაქტი 

2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 
სახელმწი

ფო 
ბიუჯეტის 
ფონდები

დან 
გამოყოფი

ლი 
ტრანსფერ

ები 

საკუთა
რი 

შემოსა
ვლები 

სახელმწი
ფო 

ბიუჯეტის 
ფონდები

დან 
გამოყოფი

ლი 
ტრანსფერ

ები 

საკუთა
რი 

შემოსა
ვლები 

შემოსავლები 9,097.9 8,535.7 2,888.2 5,647.5 8,228.1 1,980.5 6,247.6 
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 3,752.3 1,980.5 1,771.8 
სხვა შემოსავლები 572.1 427.5   427.5 475.8   475.8 

 
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 
სახელმ
წიფო 

ბიუჯეტ
ის 

ფონდებ
იდან 

გამოყო
ფილი 

ტრანსფ
ერები 

საკუთარი 
შემოსავლე

ბი 

სახელმწ
იფო 

ბიუჯეტ
ის 

ფონდები
დან 

გამოყოფ
ილი 

ტრანსფე
რები 

საკუთ
არი 

შემოსა
ვლები 

გადასახადები 11 4,280.2 5,000.0 0.0 5,000.0 4,000.0 0.0 4,000.0 
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 113114 220.7 220.0 0.0 220.0 220.0 0.0 220.0 
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დანიშნულების მიწაზე                                
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     

 
მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 

 

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 3752,3 ათასი ლარით, 
თანდართული რედაქციით: 
 

დასახელება კოდი 
2013 

წლის 
ფაქტი 

2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 
სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 
ფონდებიდან 
გამოყოფილი 
ტრანსფერები 

საკუთარი 
შემოსავლ

ები 

სახელმწიფო 
ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 
გამოყოფილი 
ტრანსფერები 

საკუთარი 
შემოსავლ

ები 

გრანტები 13 4,245.6 3,108.2 2,888.2 220.0 3,752.3 1,980.5 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 3,752.3 1,980.5 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 1,980.5 1,980.5 0.0 

სულ რეგიონებში 
განსახორციელებელი 
პროექტების ფონდი  

  2,999.9 2,043.6 2,043.6   1,139.5 1,139.5   

სოფლის მხარდაჭერის 
პროგრამა 

  880.2 844.6 844.6   841.0 841.0   
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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 475,8 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 

სახელმწიფო 
ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 
გამოყოფილი 
ტრანსფერები 

საკუთ
არი 

შემოსა
ვლები 

სხვა შემოსავლები 14 572.1 427.5 0.0 427.5 475.8 0.0 475.80 
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 85.5 135.8 0.0 135.8 

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 გადაღების 
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     
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 

142214 40.7 37.8   37.8 37.8   37.8 
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დასუფთავებისათვის  
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 92.0 0.0 92.0 

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან 14231 0.0 0.0     0.0     
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 14232 134.3 41.6   41.6 92.0   92.0 
ჯარიმები, სანქციები და საურავები  143 238.2 210.0   210.0 225.0   225.0 
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 
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7146,8 ათასი ლარით, 

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 
შემოსავლ

ები 

სახელმწ
იფო 

ბიუჯეტ
ის 

ფონდები
დან 

გამოყოფ
ილი 

ტრანსფე
რები 

საკუთარ
ი 

შემოსავ
ლები 

ხარჯები 7,235.5 6,578.5 780.0 5,798.5 7,146.8 905.2 6,241.6 
შრომის ანაზღაურება 1,904.9 1,766.6 0.0 1,766.6 1,478.3 0.0 1,478.3 
საქონელი და მომსახურება 2,304.7 1,801.5 777.2 1,024.3 1,749.5 802.2 947.3 
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 3,002.2 0.0 3,002.2 
გრანტები 0.0 0.0 0.0 0.0 395.5 0.0 395.5 
სოციალური უზრუნველყოფა 196.2 201.1 0.0 201.1 332.0 0.0 332.0 
სხვა ხარჯები 0.0 2.8 2.8 0.0 104.8 103.0 1.8 
არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,691.2 1,960.7 1,886.6 74.1 1,186.2 1,148.3 37.9 

ძირითადი აქტივები  2,691.2 1,960.7 1,886.6 74.1 1,186.2 1,148.3 37.9 
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 

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 

 
 

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 
 

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება, მათ 
შორის: 
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ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 1186,2 
ათასი ლარით, თანდართული რედაქციით: 

 

დასახელება 2013 წლის 
ფაქტი 

2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა 

არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,691.2 1,960.7 1186,2 

 
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 
სახელმწ

იფო 
ბიუჯეტ

ის 
ფონდებ

იდან 
გამოყო
ფილი 

ტრანსფ
ერები 

საკუთ
არი 

შემოსა
ვლები 

სახელმწ
იფო 

ბიუჯეტ
ის 

ფონდებ
იდან 

გამოყო
ფილი 

ტრანსფ
ერები 

საკუთ
არი 

შემოსა
ვლები 

701 
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო 
მომსახურება 

2,305.20     2,761.00     475.60     2,285.40     2,220.10     0.00     2,220.10     

7011 

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

2,197.20     2,188.40     0.00     2,188.40     2,135.60     0.00     2,135.60     

70111 
აღმასრულებელი და 
წარმომადგენლობითი ორგანოების 
საქმიანობის უზრუნველყოფა 

2,154.60     2,097.40     0.00     2,097.40     2,085.40     0.00     2,085.40     

70112 
ფინანსური და ფისკალური 
საქმიანობა 

42.60     91.00     0.00     91.00     50.20     0.00     50.20     

7016 
ვალთან დაკავშირებული 

ოპერაციები  
108.00     572.60     475.60     97.00     84.50     0.00     84.50     

702 თავდაცვა 95.20     108.10     0.00     108.10     114.50     0.00     114.50     
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703 
საზოგადოებრივი წესრიგი და 
უსაფრთხოება 

617.20     410.70     0.00     410.70     411.00     0.00     411.00     

7032 ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა 617.20     410.70     0.00     410.70     411.00     0.00     411.00     
704 ეკონომიკური საქმიანობა 1,907.70     1,759.00     1,719.10     39.90     1,012.40     933.00     79.40     

7042 
სოფლის მეურნეობა, სატყეო 
მეურნეობა, მეთევზეობა და 
მონადირეობა 

1.70     7.60     2.80     4.80     74.10     33.50     40.60     

70421 სოფლის მეურნეობა 1.70     7.60     2.80     4.80     74.10     33.50     40.60     
7045 ტრანსპორტი 1,101.10     906.80     871.70     35.10     97.30     58.50     38.80     

70451 
საავტომობილო ტრანსპორტი და 
გზები 

1,101.10     906.80     871.70     35.10     97.30     58.50     38.80     

7049 
სხვა არაკლასიფიცირებული 
საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში 

804.90     844.60     844.60     0.00     841.00     841.00     0.00     

705 გარემოს დაცვა 1,733.50     337.10     0.00     337.10     316.40     0.90     315.50     

7051 
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება 
და განადგურება 

504.00     337.10     0.00     337.10     313.00     0.00     313.00     

7052 ჩამდინარე წყლების მართვა 1,229.50     0.00     0.00     0.00     3.40     0.90     2.50     
706 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 794.20     678.90     471.90     207.00     1,415.10     1,119.60     295.50     
7063 წყალმომარაგება 23.50     10.00     0.00     10.00     694.50     679.50     15.00     
7064 გარე განათება 0.00     174.00     0.00     174.00     222.00     0.00     222.00     

7066 
სხვა არაკლასიფიცირებული 
საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ 
მეურნეობაში 

770.70     494.90     471.90     23.00     498.60     440.10     58.50     

707 ჯანმრთელობის დაცვა 99.40     123.50     0.00     123.50     123.90     0.00     123.90     
7072 ამბულატორიული მომსახურება 15.90     14.60     0.00     14.60     23.40     0.00     23.40     

70724 
საშუალო სამედიცინო პერსონალის 
მომსახურება 

15.90     14.60     0.00     14.60     23.40     0.00     23.40     

7073 საავადმყოფოების მომსახურება 0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     

7074 
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის 
მომსახურება 

83.50     108.90     0.00     108.90     100.50     0.00     100.50     

708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 941.80     865.30     0.00     865.30     995.80     0.00     995.80     

7081 
მომსახურება დასვენებისა და 
სპორტის სფეროში 

429.30     428.50     0.00     428.50     480.10     0.00     480.10     

7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 459.90     383.20     0.00     383.20     455.40     0.00     455.40     

7083 
ტელერადიომაუწყებლობა და 
საგამომცემლო საქმიანობა 

42.20     35.80     0.00     35.80     44.00     0.00     44.00     

7084 
რელიგიური და სხვა სახის 
საზოგადოებრივი საქმიანობა 

10.40     17.80     0.00     17.80     16.30     0.00     16.30     

709 განათლება 1,159.10     1,210.90     0.00     1,210.90     1,434.00     0.00     1,434.00     
7091 სკოლამდელი აღზრდა 799.00     863.30     0.00     863.30     1,006.00     0.00     1,006.00     
7093 პროფესიული განათლება 87.10     80.70     0.00     80.70     110.70     0.00     110.70     

7098 
სხვა არაკლასიფიცირებული 
საქმიანობა განათლების სფეროში 

273.00     266.90     0.00     266.90     317.30     0.00     317.30     

710 სოციალური დაცვა 273.40     284.70     0.00     284.70     289.76     0.00     289.76     

7101 
ავადმყოფთა და შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირთა 
სოციალური დაცვა 

64.60     45.60     0.00     45.60     55.56     0.00     55.56     

71011 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 64.60     45.60     0.00     45.60     55.56     0.00     55.56     

7104 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური 
დაცვა 

90.50     113.80     0.00     113.80     117.70     0.00     117.70     

7107 
სოციალური გაუცხოების საკითხები, 
რომლებიც არ ექვემდებარება 
კლასიფიკაციას 

78.80     83.60     0.00     83.60     71.50     0.00     71.50     

7109 
სხვა არაკლასიფიცირებული 
საქმიანობა სოციალური დაცვის 
სფეროში 

39.50     41.70     0.00     41.70     45.00     0.00     45.00     

  სულ 9,926.70     8,539.20     2,666.60     5,872.60     8,332.96     2,053.50     6,279.46     
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მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 98,7 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 82,7 -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 50,2 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 
საქართველოს 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. 
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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) 
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) 
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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. 
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, საბავშვო ბაღების ინფრასტრუქტურის განვითარება, 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 
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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. 

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) 
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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. 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) ტელე-რადიო 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 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: 
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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) 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 სარიატულო 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, არაუმეტეს 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. 
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გ.გ) ომის ვეტერანთა სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯები (9 მაისის ერთჯერადი დახმარება) 
(პროგრამული კოდი 06 03 03) 

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 21.2 ათას ლარს, ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის 
სათნოების სახლი“–ს ლიკვიდაციის შემდგომ ქ. ხობში, სტალინის ქ. #6-ში მდებარე უმწეოთა 
სასადილოს მართვის მომსახურების ასიგნება - 50,3 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 
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის 

მიხედვით თანდართული რედაქციით: 
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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 
შემოსავლ

ები 

სახელმწ
იფო 

ბიუჯეტ
ის 

ფონდები
დან 

გამოყოფ
ილი 

ტრანსფე
რები 

საკუთარი 
შემოსავლე

ბი 

 
 
 
 
 
 
 

ხობის მუნიციპალიტეტი 10,024.5 8,653.7 2,666.6 5,987.1 8,468.2 2,063.2 6,405.0 
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 7,146.8 905.2 6,241.6 
შრომის ანაზღაურება 1,904.9 1,766.6 0.0 1,766.6 1,478.3 0.0 1,478.3 
არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

2,691.2 1,960.7 1,886.6 74.1 1,186.2 1,148.3 37.9 

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 

0100 

 წარმომადგენლობითი და 
აღმასრულებელი 

ორგანოების დაფინანსება 
2,403.0 2,875.5 475.6 2,399.9 2,351.0 9.7 2,341.3 

 
 
 
 
 
 

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 2,182.9 0.0 2,182.9 
შრომის ანაზღაურება 1,520.2 1,387.3 0.0 1,387.3 1,384.7 0.0 1,384.7 
არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

174.3 287.4 253.1 34.3 37.2 0.0 37.2 

ფინანსური აქტივების 
ზრდა  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

ვალდებულებების კლება  97.8 114.5 0.0 114.5 130.9 9.7 121.2 

0101 
ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო 
452.1 484.6 0.0 484.6 543.2 0.0 543.2 

 
 
 
 
 
 

მომუშავეთა რიცხოვნობა 26.0 27.0   27.0 27.0   27.0 
ხარჯები 445.7 483.1 0.0 483.1 537.4 0.0 537.4 
შრომის ანაზღაურება 335.8 335.9 0.0 335.9 343.4 0.0 343.4 
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 

0102 
 ხობის მუნიციპალიტეტის 

გამგეობა 
1,702.5 1,612.8 0.0 1,612.8 1,542.3 0.0 1,542.3 

 
 
 
 
 
 

მომუშავეთა რიცხოვნობა 133.0 137.0   137.0 128.0   128.0 
ხარჯები 1,534.6 1,580.0 0.0 1,580.0 1,510.8 0.0 1,510.8 
შრომის ანაზღაურება 1,184.4 1,051.4 0.0 1,051.4 1,041.3 0.0 1,041.3 
არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

167.9 32.8 0.0 32.8 31.4 0.0 31.4 

ფინანსური აქტივების 
ზრდა  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 
0103 სარეზერვო ფონდი 42.6 90.0 0.0 90.0 50.2 0.0 50.2 

 
 

მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
ხარჯები 42.6 90.0 0.0 90.0 50.2 0.0 50.2 

146 
 



 
 
 

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 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 

0105 

წინა წლებში წარმოქმნილი 
დავალიანებების დაფარვის 

ფონდი 
205.8 687.1 475.6 211.5 215.3 9.7 205.6 

 
 
 
 
 

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 0.0 114.5 130.8 9.7 121.1 

0106 
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 

0200 

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 93.6 0.0 93.6 
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 

0201 
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 24.5 0.0 24.5 
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 

0202 

საზოგადოებრივი 
წესრიგისა და 

უსაფრთხოების 
ხელშეწყობა 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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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 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

ფინანსური აქტივების 
ზრდა  

0.0 0.0 0.0 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 

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 69.1 0.0 69.1 
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 

0300 

ინფრასტრუქტურის 
მშენებლობა, 

რეაბილიტაცია და 
ექსპლოატაცია  

4,433.7 2,767.4 2,188.2 579.2 2,707.6 2,053.5 654.1 

 
 
 
 
 

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 1,555.0 905.2 649.8 
არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

2,301.0 1,669.1 1,633.5 35.6 1,148.3 1,148.3 0.0 

ფინანსური აქტივების 
ზრდა  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 4.3 0.0 4.3 

0301 

საგზაო 
ინფრასტრუქტურის 

მშენებლობა, 
რეაბილიტაცია და მოვლა 

შენახვა (გზები და ხიდები) 

1,101.1 906.8 871.7 35.1 97.3 58.5 38.8 

 
 
 
 
 

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 40.8 2.0 38.8 
არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

511.6 884.3 871.7 12.6 56.5 56.5 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 

0301 

01 

გზების მშენებლობა, 
რეაბილიტაცია და მოვლა-

შენახვა  
816.9 906.8 871.7 35.1 84.2 45.4 38.8 

 
 
 
 
 

მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
ხარჯები 400.1 22.5 0.0 22.5 40.6 1.8 38.8 
არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

416.8 884.3 871.7 12.6 43.6 43.6 0.0 

ფინანსური აქტივების 
ზრდა  

0.0 0.0 0.0 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 

02 

ხიდების, ხიდ-ბოგირების 
მშენებლობა, 

რეაბილიტაცია და მოვლა-
შენახვა 

284.2 0.0 0.0 0.0 13.1 13.1 0.0 

 
 

მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
ხარჯები 189.4 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 
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არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

94.8 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 

0302 

კომუნალური 
ინფრასტრუქტურის 

მშენებლობა-
რეაბილიტაცია და 

ექსპლოატაცია 

2,527.7 1,016.0 471.9 544.1 1,735.8 1,120.5 615.3 

 
 
 
 
 

მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
ხარჯები 1,141.6 521.1 0.0 521.1 714.1 103.1 611.0 
არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

1,386.1 494.9 471.9 23.0 1,017.4 1,017.4 0.0 

ფინანსური აქტივების 
ზრდა  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 4.3 0.0 4.3 
0302 

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 

0302 

02 

წყლის სისტემის 
რეაბილიტაცია და 

ექსპლოატაცია 
23.5 10.0 0.0 10.0 698.8 679.5 19.3 

 
 
 
 
 

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 0.0 679.5 679.5 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 4.3 0.0 4.3 

0302 

03 

მუნიციპალიტეტის 
საკუთრებაში არსებული 

აქტივების რეაბილიტაცია 
770.7 494.9 471.9 23.0 498.6 440.1 58.5 

 
 
 
 
 

მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
ხარჯები 24.6 0.0 0.0 0.0 161.6 103.1 58.5 
არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

746.1 494.9 471.9 23.0 337.0 337.0 0.0 

ფინანსური აქტივების 
ზრდა  

0.0 0.0 0.0 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 

04 

სანიაღვრე არხების 
მშენებლობა 

რეაბილიტაცია და 
ექსპლოატაცია 

1,229.5 0.0 0.0 0.0 3.4 0.9 2.5 

 
 
 
 
 

მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
ხარჯები 608.4 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 2.5 
არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

621.1 0.0 0.0 0.0 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 
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0302 

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 

0304 

სარწყავი არხებისა და 
ნაპირსამაგრი ჯებირების 

მშენებლობა-
რეაბილიტაცია 

0.0 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 

0.0 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 

0305 
სოფლის მხარდაჭერის 

პროგრამა 
804.9 844.6 844.6 0.0 841.0 841.0 0.0 

 
 
 
 
 

მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
ხარჯები 401.6 554.7 554.7 0.0 800.1 800.1 0.0 
არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

403.3 289.9 289.9 0.0 40.9 40.9 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 
0400 განათლება 1,159.1 1,210.9 0.0 1,210.9 1,434.0 0.0 1,434.0 

 
 
 
 
 

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 1,434.0 0.0 1,434.0 
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 

0401 
სკოლამდელი განათლების 

დაფინანსება 
799.0 863.3 0.0 863.3 1,006.0 0.0 1,006.0 

 
 
 
 
 

მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
ხარჯები 799.0 863.3 0.0 863.3 1,006.0 0.0 1,006.0 
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 

0402 
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 
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0403 

მოსწავლე–
ახალგაზრდობის 

კლასგარეშე და სკოლის 
გარეშე მუშაობის 

ხელშეწყობის პროგრამა  

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 
0404 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 

0500 

კულტურა, რელიგია 
ახალგაზრდული და 

სპორტული ღონისძიებები 
941.8 865.3 0.0 865.3 995.8 0.0 995.8 

 
 
 
 
 

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 

0501 
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 

0501 

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 

0501 

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 
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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 

0501 

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 
0501 

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 

0502 
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 

0502 

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 

ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0502 

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 

0502 

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 
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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 

0502 

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 

0503 
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 

0504 

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 

0600 

მოსახლეობის 
ჯანმრთელობისა დაცვა და  

სოციალური 
უზრუნველყოფა 

374.5 415.8 2.8 413.0 454.3 0.0 454.3 

 
 
 
 
 

მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
ხარჯები 374.5 415.8 2.8 413.0 454.3 0.0 454.3 
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 

0601 
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 
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0602 

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 
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 
203.9 199.7 0.0 199.7 204.8 0.0 204.8 

 
 
 
 
 

მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
ხარჯები 203.9 199.7 0.0 199.7 204.8 0.0 204.8 
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 
0603 

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 

0603 

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 

0603 

03 

მეორე მსოფლიო ომის 
ვეტერანთა და 
ჩერნობილით 

დაზარალებულთა სოც. 
უზრუნველყოფის ხარჯები 

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 
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0603 

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 

0603 

05 

უმწეოთა სასადილო და 
ხანდაზმულთა ბინაზე 

მომსახურება 
78.8 83.6 0.0 83.6 71.5 0.0 71.5 

 
 
 
 
 

მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
ხარჯები 78.8 83.6 0.0 83.6 71.5 0.0 71.5 
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 

0603 

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 

ფინანსური აქტივების 
ზრდა  

0.0 0.0 0.0 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 

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 

0604 
 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 

0605 

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     
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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 

0606 

მოსახლეობის სოციალური 
მდგომარეობისა და 

საცხოვრებელი გარემოს 
გაუმჯობესების 

ხელშეწყობა 

1.7 7.6 2.8 4.8 40.6 0.0 40.6 

 
 
 
 
 

მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
ხარჯები 1.7 7.6 2.8 4.8 40.6 0.0 40.6 
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 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
 

დადგენილება №19 
 

2015 წლის 29 მაისი 
 

ქ. ხობი 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში მასმედიის  წარმომადგენელთა  
აკრედიტაციის წესის დამტკიცების შესახებ 

 
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 

მუხლის მე-3 პუნქტისა და „საქართველოს კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ მე-20 
მუხლის შესაბამისად, ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: 

 
მუხლი 1. 
დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში მასმედიის წარმომადგენელთა 

აკრედიტაციის წესი თანახმად დანართისა. 
 
მუხლი 2. 
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 
 
 
 

 
 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                         ედიშერ ჯობავა 
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დანართი 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში მასმედიის  წარმომადგენელთა 
აკრედიტაციის წესი 

 
მუხლი 1.  
1. ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში (შემდეგში - საკრებულო) მასმედიის  

წარმომადგენელთა აკრედიტაციის წესი (შემდეგში - აკრედიტაციის წესი) განსაზღვრავს 
მასმედიის (პრესის, ტელევიზიისა და რადიომაუწყებლობის) წარმომადგენლების მიერ 
საკრებულოს სხდომებზე აკრედიტაციის გავლის პროცედურას.   

2. ჟურნალისტის აკრედიტაცია შესაძლებელია გრძელვადიან, დროებით და სპეციალურ 
საფუძველზე. 

ა) გრძელვადიანი აკრედიტაცია გაიცემა 1 წლის ვადით; 
ბ) დროებითი აკრედიტაცია გაიცემა 3 თვემდე ვადით; 
გ) სპეციალური აკრედიტაცია გაიცემა კონკრეტული მოვლენის გასაშუქებლად. 
3. აკრედიტაციის მისაღებად კანდიდატმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტები: 
ა) მასმედიის წარმომადგენლის ხელმძღვანელობის წერილობითი თხოვნა მისი 

ჟურნალისტის აკრედიტაციის თაობაზე, სადაც მითითებული იქნება ჟურნალისტის სრული 
სახელი და გვარი; პირადი ნომერი;  

ბ) ჟურნალისტის სამსახურებრივი მოწმობის ასლი; 
გ) ჟურნალისტის პირადობის მოწმობის ასლი. 
4. ამ თავის მე-3 პუნქტით განსაზღვრული დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იქნეს 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატში.  
5. იმ შემთხვევაში, თუ წარმოდგენილი დოკუმენტები არასრულყოფილია, საკრებულოს 

აპარატი წერილობით აცნობებს მასობრივი ინფორმაციის საშუალების წარმომადგენლობას 
ამის შესახებ და 3 დღის ვადაში სთავაზობს სრულყოფილი დოკუმენტების წარმოდგენას.  

6. საკრებულოს სხდომებზე დასასწრებლად მასმედიის წარმომადგენლებს შეუძლიათ 
წარმოადგინონ ერთი კორესპოდენტი, ერთი ფოტოკორესპოდენტი ან ერთი 
ტელეოპერატორი. 
 

მუხლი 2. 
მასმედიის წარმომადგენელს აკრედიტაცია შეიძლება გაუქმდეს: 
ა) გაზეთის, ჟურნალის, საინფორმაციო სააგენტოს, ტელევიზიისა და რადიოკომპანიის 

ხელმძღვანელის ან მისი მოვალების შემსრულებლის განცხადების საფუძველზე. 
ბ) ჟურნალისტის მიერ საკრებულოს სხდომაზე მიღებული გადაწყვეტილებების 

დამახინჯების ან გაყალბების, თანამშრომელთა შეურაცმყოფელი ინფორმაციის 
გავრცელებისათვის;  

გ) ჟურნალისტის მასობრივი ინფორმაციის ერთი საშუალებიდან მეორეში გადასვლის 
შემთხვევაში; 

დ) მასობრივი ინფორმაციის საშუალების საქმიანობის შეჩერების ან გაუქმების 
შემთხვევაში; 

ე) სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე. 
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მუხლი 3.  
ამ წესის პირველი მუხლის მე-2 პუნქტით განსაზღვრული აკრედიტაციის არმქონე 

მასმედიის წარმომადგენლები საკრებულოს სხდომაზე არ დაიშვებიან. 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
 

დადგენილება №20 
 

2015 წლის 29 მაისი 
 

ქ. ხობი 
 

ქალაქ ხობის ტერიტორიაზე ძაღლის ან სხვა შინაური ცხოველის მცირე ოდენობის 
ფეკალური მასებით დაბინძურების რეგულირების შესახებ 

 
საქართველოს კანონის „ნარჩენების მართვის კოდექსი“ 33-ე მუხლის პირველი 

ნაწილისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის 
შესაბამისად, ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: 

 
მუხლი 1.  
განისაზღვროს ქალაქ ხობში დასახლებული ტერიტორიები, სადაც ძაღლის ან სხვა 

შინაური ცხოველის მცირე ოდენობის ფეკალური მასებით ტერიტორიის 
დაბინძურებისთვის კანონით დადგენილია სანქციები:  

ა) ცოტნე დადიანის ქუჩაზე მდინარე ხობის წყლის ხიდიდან, ცოტნე დადიანისა და  
რუსთაველის ქუჩების გადაკვეთამდე არსებული პარკ-ხეივნებისა და ტროტუარების 
ტერიტორია; 

ბ) სტალინის ქუჩაზე ბაზრისა და ავტოსადგურის მიმდებარე ტერიტორიიდან  
სტალინისა და რუსთაველის ქუჩების გადაკვეთამდე არსებული მოედნებისა და 
ტროტუარების ტერიტორია; 

გ) 9 აპრილის ქუჩაზე არსებული ტროტუარების ტერიტორია; 
დ) კოსტავას ქუჩაზე არსებული ტროტუარების ტერიტორია; 
ე) ბერიას ქუჩიდან აღმაშენებლისა და კოსტავას ქუჩების გადაკვეთამდე არსებული 

ტროტუარების ტერიტორია. 
ვ) ჭყონდიდელის ქუჩაზე არსებული ტროტუარებისა და 9 აპრილის პარკ-ხეივნის 

მიმდებარე  ტერიტორია. 
 
მუხლი 2.  
პირველი მუხლით განსაზღვრული დასახლებული ტერიტორიის ძაღლის ან სხვა 

შინაური ცხოველის მცირე ოდენობის ფეკალური მასებით დაბინძურება გამოიწვევს 
პირის დაჯარიმებას 50 ლარის ოდენობით. 

 
მუხლი 3. 

ძაღლის ან სხვა შინაური ცხოველის მცირე ოდენობით ფეკალური მასებით 
დაბინძურებისას გათვალისწინებული პასუხისმგებლობა არ დაეკისრება ძაღლის ან სხვა 
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შინაური ცხოველის მეპატრონეს, თუ იგი დაუყოვნებლივ და სრულად დაასუფთავებს 
ფეკალური მასებით დაბინძურებულ ტერიტორიას.  

 
მუხლი 4.  

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 
 
 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                   ედიშერ ჯობავა 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
 

დადგენილება №21 
 

2015 წლის 29 ივნისი 

ქ. ხობი 

 

ქალაქ ხობში სასაფლაოების მოწყობისა და მოვლა-პატრონობის წესის დამტკიცების შესახებ 
 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-16 მუხლის მე-2 

პუნქტის „ს” ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის მე-2 პუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს 

კანონის მე-20 მუხლის  შესაბამისად, ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: 

მუხლი 1. 

 დამტკიცდეს ქალაქ ხობში სასაფლაოების მოწყობისა და მოვლა-პატრონობის თანდართული წესი. 

მუხლი 2. 

 დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                           ედიშერ ჯობავა 
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დანართი 
ქალაქ ხობში სასაფლაოების მოწყობისა და მოვლა-პატრონობის წესი 
მუხლი 1. რეგულირების სფერო  
წინამდებარე წესი განსაზღვრავს ქალაქ ხობის ტერიტორიაზე სასაფლაოების (შემდგომში – სასაფლაო) 

მოწყობისა და მართვის, მოვლა-პატრონობის, სარიტუალო მომსახურების, სასაფლაოების დახურვისა და ახალი 
სასაფლაოების გახსნის ზოგად წესებს.  

მუხლი 2. ტერმინთა განმარტება  
ამ წესში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:  
ა) სასაფლაო – ქალაქ ხობის ტერიტორიაზე არსებული მიწის ნაკვეთი, რომელსაც ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს განკარგულებით მინიჭებული აქვს სასაფლაოს სტატუსი, რომელიც განკუთვნილია და 
გამოიყენება ადამიანის ნეშტის დასაკრძალავად და რომელიც იმართება ადგილობრივი თვითმმართველობის 
მიერ დაფუძნებული  შ.პ.ს. „ხობი დასუფთავება და განათების“ მეშვეობით;  

ბ) შ.პ.ს. „ხობი დასუფთავება და განათება“ ახორციელებს სასაფლაოების მოვლა-პატრონობას, 
მმართველობასა და მომსახურებას; 

გ) კერძო სასაფლაო – ფიზიკური ან კერძო სამართლის იურიდიული პირის საკუთრებაში არსებული მიწის 
ნაკვეთი, რომელიც  გამოიყენება ადამიანის ნეშტის დასაკრძალავად; 

დ) საფლავი – არის სასაფლაოზე შემოსაზღვრული ან/და სხვაგვარად გამოკვეთილი მიწის ნაკვეთი, 
რომელზედაც განლაგებულია ერთი ან რამდენიმე სამარე; 

ე) საგვარეულო (საოჯახო) საფლავი – არის საფლავი, რომელიც გამოიყენება ოჯახის წევრების ან მათი 
თანხმობით მათი ახლობელი ადამიანების ნეშტის დასაკრძალავად;  

ვ) სამარე – არის მიწის ნაკვეთი სასაფლაოზე, რომელიც გამოიყენება ან განკუთვნილია ერთი ადამიანის 
ნეშტის დასაკრძალავად;  

ზ) სამარხი – არის საფლავის შიგნით ადამიანის ნეშტის დასაკრძალავად განკუთვნილი ადგილი; 
თ) ჭირისუფალი – არის გარდაცვლილის ახლო ნათესავი, ან მის სიცოცხლეში ანდერძით ან სხვა რაიმე სახის 

დოკუმენტით დასახელებული პიროვნება, რომელიც უფლებამოსილია დაკრძალვის ცერემონიის 
განხორციელებაზე; 

ი) სარიტუალო საქმიანობა – არის ყველა სახის მომსახურება დაკავშირებული ადამიანის ნეშტის 
დაკრძალვასთან, დაკრძალვამდე ცხედრის გაპატიოსნებასთან და გარდაცვლილის ხსოვნის უკვდავსაყოფად 
სარიტუალო, საწარმოო, სანიტარიულ მომსახურებასთან;  

კ) დაკრძალვა – არის გარდაცვლილის ნეშტის მიწას მიბარების ცერემონია, რომელიც ხორციელდება 
რელიგიური წესების, ადათებისა და წეს-ჩვეულებების შესაბამისად. დაკრძალვა ხორციელდება სანიტარიული 
ნორმების დაცვით; 

ლ) ძეგლი (საფლავის ქვა) – არის სასაფლაოზე დამონტაჟებული ქვის, ლითონის ან/და სხვა მასალისაგან 
დამზადებული გამოსახულება, კონსტრუქცია და ა.შ., რომელიც განკუთვნილია გარდაცვლილის ხსოვნის 
უკვდავსაყოფად; 

მ) გადასვენება – არის გარდაცვლილის ნეშტის მიწას მიბარების ცერემონია, როდესაც ხდება გარდაცვლილის 
ნეშტის ამოსვენება სამარიდან და იმავე სასაფლაოს სხვა სამარეში ან სხვა სასაფლაოზე დაკრძალვა;  

ნ) სასაფლაოს დახურვა – არის ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების საფუძველზე 
შემოღებული სპეციალური რეჟიმი, როდესაც სასაფლაოზე წყდება ახალი, საფლავების გამოყოფა; 

ო) სასაფლაოს გაუქმება – არის ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების საფუძველზე 
შემოღებული სპეციალური რეჟიმი, როდესაც სასაფლაოზე წყდება როგორც ახალი, ისე მეორეული დაკრძალვა.
  

მუხლი 3. სასაფლაოსათვის მიწის ნაკვეთის გამოყოფა  
1. ახალი სასაფლაო უნდა განლაგდეს სულ ცოტა 50 მეტრის დაშორებით საცხოვრებელი შენობებიდან და 

დასასვენებელი ადგილებიდან, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც სასაფლაოსათვის მიწის ნაკვეთის გამოყოფა 
(სტატუსის მინიჭება) ხდება უკვე ფაქტობრივად არსებული სასაფლაოს მომიჯნავედ, გადაწყვეტილების მიღება 
ხორციელდება  საკრებულოს შესაბამისი განკარგულების საფუძველზე. 

2. სასაფლაოსათვის მიწის ნაკვეთის გამოყოფის (სტატუსის მინიჭების) შესახებ გადაწყვეტილებას ხობის 
მუნიციპალიტეტის გამგებლის წარდგინებით განკარგულების ფორმით იღებს ხობის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულო.   

3. სასაფლაოების მოწყობა დაუშვებელია შემდეგ ტერიტორიებზე: 
ა) წყალმომარაგების სათავეებთან, სანიტარიული დაცვის პირველ და მეორე ზონებში; 
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ბ) მდინარეების, ხელოვნული წყალსაცავების და სხვა ღია წყალსაცავების სანაპიროებზე, რომლებიც 
მოსახლეობის მიერ გამოიყენება სამეურნეო-საყოფაცხოვრებო დანიშნულებით, სხვა კულტურულ-
გამაჯანსაღებელი მიზნით; 

გ) ქალაქის სასმელი და სამეურნეო დანიშნულების წყლით მომარაგების ცენტრალიზებული სისტემებით 
დაკავებულ ტერიტორიებზე. 

4. სასაფლაოსათვის გამოყოფილი მიწის ნაკვეთი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ პირობებს: 
ა) არ უნდა იყოს მეწყერულ ზონაში; 
ბ) არ უნდა იტბორებოდეს წყალდიდობის შემთხვევაში; 
გ) გრუნტული წყლები უნდა იყოს სულ ცოტა ორი მეტრით დაშორებული მიწის ზედაპირიდან. 
მუხლი 4. სასაფლაოების მართვა 
ქალაქ ხობში სასაფლაოების მართვას და მოვლა-პატრობას  ახორციელებს შ.პ.ს „ხობი დასუფთავება და 

განათება“. 
მუხლი 5. გარდაცვლილის სასაფლაოზე დაკრძალვის წესი და საფასური 
1. ჭირისუფლის მიერ ქალაქ ხობის ადმინისტრაციულ ერთეულში გამგებლის წარმომადგენელზე მიმართვის 

შემთხვევაში, გამგებლის წარმომადგენელი სასაფლაოს გამოყოფის მოთხოვნას უგზავნის შ.პ.ს. „ხობი 
დასუფთავება და განათებას“, რომელიც უსასყიდლოდ განახორციელებს ჭირისუფლისათვის  საფლავის 
გამოყოფას. 

2. დაინტერესებული პირის მიერ, თუკი მას სურს წინასწარ რამდენიმე სამარიანი საფლავის გამოყოფა იმ 
მიზნით, რომ სურვილი აქვს იქონიოს საგვარეულო (საოჯახო) საფლავი დაინტერესებული პირი მიმართავს 
ქალაქ ხობის ადმინისტრაციულ ერთეულში გამგებლის წარმომადგენელს, ხოლო გამგებლის წარმომადგენელი 
საგვარეულო სასაფლავის გამოყოფის მოთხოვნას უგზავნის შ.პ.ს. „ხობი დასუფთავება და განათებას“, რომელიც 
უსასყიდლოდ განახორციელებს ჭირისუფლისათვის არაუმეტეს 6-სამარიანი საფლავის გამოყოფას.  

3. გარდაცვლილის სასაფლაოზე დაკრძალვის შესახებ გარდაცვლილის ჭირისუფალზე (მათგან 
დაინტერესებულ პირზე) შ.პ.ს. „ხობი დასუფთავება და განათება“ გასცემს შესაბამის მოწმობას მისი აღრიცხვის 
რიგითობისა და საფლავის (სამარის) ნომრის მითითებით. სასაფლაოზე დაკრძალულ პირთან დაკავშირებით 
გასაცემი მოწმობის ფორმას ამტკიცებს ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო გამგებლის წინადადების 
საფუძველზე. 

4. სასაფლაოზე საფლავის (სამარის) წინასწარ (გამოყოფის) შესახებ შ.პ.ს. „ხობი დასუფთავება და განათება“ 
დაინტერესებულ პირზე გასცემს შესაბამის მოწმობას მისი აღრიცხვის რიგითობისა და საფლავის (სამარის) 
ნომრის მითითებით.  

მუხლი 6.  სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა 
სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა მოიცავს: 
ა) ბალახის, ბუჩქების და ხეების გაკრეჭვას და მორთვას; 
ბ) წყალარინების სისტემის, წყლის ქსელების, გზების, შენობების და სასაფლაოს სხვა სტრუქტურების 

წესრიგში მოყვანას; 
გ) სასაფლაოების მოვლა-პატრონობისათვის საჭირო მანქანა-დანადგარების და მოწყობილობების შეძენასა და 

მომსახურებას; 
დ) მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურებას და სხვა თანხების გადახდას; 
ე) მიცვალებულის ნეშტის დაკრძალვისათვის საჭირო მომსახურებას; 
ვ) სასაფლაოს ტერიტორიის (გასასვლელები, ბილიკები, საზოგადოებრივი სარგებლობის სხვა ადგილები) 

მორწყვას, რეგულარულ დაგვა-დასუფთავებას, მწვანე ნარგავების კარგ მდგომარეობაში შენარჩუნებასა და სხვა. 
მუხლი 7. საფლავების მოწყობა და ექსპლუატაცია 
1. სასაფლაოსათვის მიწის ნაკვეთის გამოყოფის (სტატუსის მინიჭების) შემდეგ საფლავების (სამარეების) 

ქაოტურად განთავსებისა და მოუხერხებელი გარემოს შექმნისაგან თავიდან აცილების მიზნით ხორციელდება 
სასაფლაოს დაგეგმარება.  

2. სასაფლაოს მოწყობა (დაგეგმარება) უნდა განხორციელდეს შესაბამისი წესით დამტკიცებული პროექტის 
მიხედვით, რომელშიც სხვა საკითხებთან ერთად გათვალისწინებულ უნდა იქნეს: 

ა) დასაფლავებისათვის ნაკვეთების (სექტორების) გამოყოფა და მათი გამოყენების რიგითობა; 
ბ) გასასვლებებისა და ფეხით სავალი გზების მიმართულება, ზომები და კეთილმოწყობა; 
გ) მწვანე ნარგავების განთავსება და ხასიათი; 
დ) სასაფლაოს ფუნქციონირებისათვის საჭირო შენობები და ნაგებობები  (წყალგაყვანილობა, ყვავილების 

მაღაზია, საზოგადოებრივი ტუალეტი, დაკრძალვის წინ ცხედრის დასასვენებლად (სამოქალაქო პანაშვიდი და 
ა.შ) განკუთვნილი სპეციალური შენობა და ა.შ.; 
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ე) სასაფლაოს გამწვანება, სასაფლაოს პერიმეტრის გასწვრივ დამცავი მწვანე ნარგავების გაშენება და 
დეკორატიული ნარგავების დარგვა, ძირითად ხეივნებსა და დაკრძალვის ადგილებში საკმარისი განიავების 
უზრუნველყოფით;  

ვ) სასაფლაოს შესასვლელში საავტომობილო სადგომის მოწყობა; 
ზ) საფლავებისა და საფლავში სამარეების აღრიცხვა-ნუმერაცია და სხვა. 
3. ყოველი გარდაცვლილის დაკრძალვა უნდა მოხდეს ცალკე სამარეში. ყოველ სამარეზე გაანგარიშებულ და 

გამოყოფილ უნდა იქნეს 2.5 კვ.მ-მდე ფართობის ტერიტორია. საფლავებს შორის დაშორება არ უნდა იყოს გრძელ 
მხარეებს შორის 1 მეტრზე ნაკლები, ხოლო მოკლე მხარეებს შორის – 0,5 მეტრზე ნაკლები. 

4. სამარის სიღრმე არ უნდა იყოს 1,5 მეტრზე ნაკლები (ადგილობრივი ნიადაგისა და კლიმატური პირობების 
გათვალისწინებით). გარდაცვლილ ჩვილ ბავშვთა ან ადრე გარდაცვლილის ნეშტის დასაფლავებისას სამარე 
შესაბამისად შეიძლება შემცირდეს. ყოველ სამარეზე უნდა მოეწყოს მისი ბორცვი. 

5. გარდაცვლილთა დასაფლავების ადგილამდე გადატანა, როგორც წესი, ხორციელდება კუბოთი, უპატრონო 
მიცვალებულის შემთხვევაში – დაკრძალვისათვის დამზადებულ სპეციალურ სუდარაში.  

6. ცხედრის დაკრძალვა შეიძლება მხოლოდ გარდაცვალების მოწმობის წარმოდგენის შემდეგ. გამონაკლის 
შემთხვევაში უქმე დღეების გამო ან სხვა რაიმე საპატიო მიზეზით გარდაცვალების მოწმობის წარმოდგენის 
შეუძლებლობის შემთხვევაში მიცვალებულის დაკრძალვა შესაძლებელია გარდაცვალების შესახებ სამედიცინო 
ცნობის ან ექსპერტიზის აქტის წარმოდგენის საფუძველზე. ამ უკანასკნელ შემთხვევაში ჭირისუფალი 
ვალდებულია წარმოადგინოს გარდაცვალების მოწმობა 1 კვირის მანძილზე. 

7. ჭირისუფალი ვალდებულია  შ.პ.ს. „ხობი დასუფთავება და განათებას“ გარდაცვლილის შესახებ მიაწოდოს 
შემდეგი ინფორმაცია:  

ა) სახელი, გვარი, პირადი ნომერი; 
ბ) დაბადების და გარდაცვალების თარიღი; 
გ) უკანასკნელი საცხოვრებელი ადგილი; 
დ) გარდაცვალების მოწმობა ან სხვა დოკუმენტი (ცნობა, ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი, რომელიც 

ადასტურებს პირის გარდაცვალების ფაქტს) ამ მუხლის მე-8 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევებში. 
10. გარდაცვლილთა სხვა სამარეში გადასვენება შესაძლებელია მხოლოდ ჭირისუფალთან და შ.პ.ს. „ხობი 

დასუფთავება და განათებასთან“ შეთანხმებით, სათანადო სანიტარიულ-ეპიდემიოლოგიური ნორმების 
დაცვით. 

მუხლი 8. საფლავი 
1. საფლავი შეიძლება იყოს:  
ა) ორი სამარის მქონე მეუღლეების დაკრძალვისათვის; 
ბ) რამდენიმე სამარის მქონე საგვარეულო (საოჯახო) საფლავის მოწყობისათვის; 
გ) ერთი, ორი ან უფრო მეტი სამარის მქონე ცალკეული დაკრძალვებისათვის. 
2. საფლავში, როგორც წესი, შეიძლება იყოს არა უმეტეს ექვსი სამარე. გამონაკლისი შეიძლება 

გათვალისწინებულ იქნეს სასაფლაო ტერიტორიის დაგეგმარების პროექტით.  
3. თუ საფლავში არის მხოლოდ ერთი თავისუფალი სამარე, მაშინ ის უპირობოდ ეკუთვნის გარდაცვლილის 

მეუღლეს, თუ გარდაცვლილის მეუღლე, არ არის მანამდე გარდაცვლილი, ან გარდაცვლილი არ იყო 
ქორწინებაში. 

4. ცხედრის კონკრეტულ სასაფლაოზე დაკრძალვასა ან გადასვენებასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება 
შეიძლება მიიღონ: 

ა) გარდაცვლილის მიერ მის სიცოცხლეში ანდერძით, ხელშეკრულებით ან/და სხვა რაიმე წერილობითი 
დოკუმენტით დასახელებულმა პირმა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში); 

ბ) გარდაცვლილის მეუღლემ; 
გ) გარდაცვლილის სრულწლოვანმა შვილმა (შვილებმა); 
დ) გარდაცვლილის მშობლებმა; 
ე) გარდაცვლილის ოჯახის სხვა სრულწლოვანმა წევრებმა; 
ვ) გარდაცვლილის ახლო ნათესავმა. 
5. ამ მუხლის მე-4 პუნქტში ჩამოთვლილ პირებს შორის შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში დავა 

წყდება კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 
მუხლი 9. სასაფლაოს დახურვა და გაუქმება 
 1. სასაფლაოზე ახალი საფლავის ადგილის გამოყოფის შეუძლებლობის შემთხვევაში, ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულო იღებს გადაწყვეტილებას სასაფლაოს დახურვის შესახებ.  
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2. სასაფლაოზე ახალი და ადრე არსებული საფლავის ადგილების შევსების შემთხვევაში, როდესაც 
შეუძლებელია  ახალი საფლავების გამოყოფა ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო განკარგულების ფორმით 
იღებს გადაწყვეტილებას სასაფალაოს გაუქმების შესახებ.  

მუხლი 10. მიწის ნაკვეთზე კერძო სასაფლაოს მოწყობის წესი  
1. მიწის ნაკვეთზე ახალი კერძო სასაფლაოს გახსნის (მოწყობის) ან არსებული კერძო სასაფლაოს 

გაფართოების საკითხი საჭიროებს ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობასთან სავალდებულო შეთანხმებას. 
2. მიწის ნაკვეთზე ახალი კერძო სასაფლაოს გახსნის (მოწყობის) ან არსებული კერძო სასაფლაოს გაფართობის 

თაობაზე დაინტერესებულმა პირმა ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობას უნდა წარუდგინოს: 
ა) პირადობის მოწმობის ასლი (იურიდიული პირის შემთხვევაში დირექტორის (ხელმძღვანელის) 

პირადობის მოწმობის ასლი; 
ბ) საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთის ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან და საკადასტრო გეგმა; 
გ) საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთის სიტუაციური გეგმა (A3 ფორმატზე, ფერადი) სათანადო 

დეტალიზაციითა და სამეზობლო საზღვრების ჩვენებით (გეგმაზე ნაჩვენები უნდა იყოს უახლოესი 
საცხოვრებელი შენობები და მათი მანძილი საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთის საკადასტრო 
საზღვრებიდან); 

დ) იურიდიული პირის შემთხვევაში დამატებით იურიდიული პირის წესდების სათანადო წესით 
დამოწმებული ასლი და ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირთა 
რეესტრიდან. 

3. მიწის ნაკვეთზე ახალი კერძო სასაფლაოს გახსნის (მოწყობის) ან არსებული კერძო სასაფლაოს გაფართობის 
თაობაზე გადაწყვეტილებას განკარგულების ფორმით იღებს ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო. 

4. კერძო სასაფლაოს მფლობელი პირი ვალდებულია მიწის ნაკვეთზე კერძო სასაფლაოს გახსნის (მოწყობის) 
ან გაფართოებისა და სასაფლაო მეურნეობის წარმოების დროს დაიცვას წინამდებარე წესითა და მოქმედი 
კანონმდებლობით დადგენილი შეზღუდვები და მოთხოვნები. 

მუხლი 11.  წესში ცვლილებებისა ან/და დამატებების შეტანა 
წინამდებარე წესში ცვლილებების ან/და დამატებების შეტანა ხდება საკრებულოს დადგენილებით, მოქმედი 

კანონმდებლობის შესაბამისად. 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
 

დადგენილება №22 
 

2015 წლის  29 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 მე-20 მუხლის შესაბამისად, ხობის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: 

 

მუხლი 1. 
„ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 14 ივლისის N7 დადგენილებაში („საქართველოს 
საკანონმდებლო მაცნე“, (ვებგვერდი - www.matsne.gov.ge), 17/07/2014წ. სახელმწიფო სარეგისტრაციო 
კოდი: 010250020.35.106.016106) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებულ 
რეგლამენტს დაემატოს შემდეგი შინაარსის 41-42 მუხლები და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„მუხლი 41. საკრებულოს საქმისწარმოება 
1. საკრებულოში ხორციელდება ელექტრონული საქმისწარმოება. 
2. ელექტრონული დოკუმენტბრუნვა საკრებულოში ხორციელდება „სახაზინო (საბიუჯეტო) 

დაწესებულებებში საქმისწარმოების ავტომატიზებული სისტემის მინიმალური სტანდარტის 
დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 21 თებერვლის N64 დადგენილების 
შესაბამისად. 

3. ელექტრონული დოკუმენტბრუნვა ხორციელდება სსიპ „საჯარო რეესტრის ეროვნული 
სააგენტოს“ ავტომატიზებული პროგრამის „დოკუმებრუნვის ელექტრონული სისტემის“ მეშვეობით. 

4. საკრებულოს საქმისწარმოებაში გამოყენებული ელექტრონული დოკუმენტების სახეები, მათი 
გაფორმების სტანდარტები განისაზღვრება სსიპ „საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს“ 
ავტომატიზებული პროგრამით „დოკუმენტბრუნვის ელექტრონული სისტემა“, აგრეთვე 
ავტომატიზებული ელექტრონული პროგრამით „მუნიციპალიტეტების მართვის სისტემა“. 

5. საკრებულოს ელექტრონულ საქმისწარმოებას დადგენილი სტანდარტების შესაბამისად 
უზრუნველყოფს საკრებულოს აპარატი. 

მუხლი 42.  ელექტრონული საქმისწარმოების დანერგვა 
1. ამ რეგლამენტის მე-41 მუხლით განსაზღვრული ელექტრონული საქმისწარმოების დანერგვის 

მიზნით საკრებულოს აპარატი უზრუნველყოფს: 
ა) სსიპ „საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს“ ავტომატიზებული პროგრამის 

„დოკუმენტბრუნვის ელექტრონული სისტემის“დანერგვას;  
ბ) ავტომატიზებული პროგრამის „მუნიციპალიტეტების მართვის სისტემის“ დანერგვას; 
გ) საკრებულოს აპარატის მოხელეთა სწავლებას ელექტრონული საქმისწარმოების 

ავტომატიზებული პროგრამების ეფექტიანი გამოყენების მიზნით. 
2. ელექტრონული საქმისწარმოების დანერგვამდე საკრებულოს საქმისწარმოება დასაშვებია 

დადგენილი წესით ქაღალდზე შესრულებული ბეჭდური დოკუმენტების მეშვეობით, 
დოკუმენტბრუნვის არსებული სისტემის შესაბამისად.“ 
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მუხლი 2. 
 დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
 

დადგენილება №23 
 

2015 წლის  29 ივლისი 

ქ. ხობი 
 

„ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის დებულების დამტკიცების შესახებ“ 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 16 ივლისის N13 დადგენილებაში  

ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 

 „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, ხობის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: 

 

მუხლი 1. 
„ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 16 ივლისის N13 დადგენილებაში („საქართველოს 
საკანონმდებლო მაცნე“, (ვებგვერდი - www.matsne.gov.ge), 17/07/2014წ. სახელმწიფო სარეგისტრაციო 
კოდი: 010250020.35.106.016112) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებულ 
აპარატის დებულებას დაემატოს შემდეგი შინაარსის 31-32 მუხლები და ჩამოყალიბდეს შემდეგი 
რედაქციით: 

„მუხლი 31. საკრებულოს საქმისწარმოება 
1. აპარატი უზრუნველყოფს საკრებულოს ელექტრონულ საქმისწარმოებას.  
2. ელექტრონული დოკუმენტბრუნვა საკრებულოში ხორციელდება „სახაზინო (საბიუჯეტო) 

დაწესებულებებში საქმისწარმოების ავტომატიზებული სისტემის მინიმალური სტანდარტის 
დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 21 თებერვლის N64 დადგენილების 
შესაბამისად. 

მუხლი 32. ელექტრონული საქმისწარმოების დანერგვა 
1. საკრებულოს საქმისწარმოებაში აპარატი უზრუნველყოფს: 
ა)  სსიპ „საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს“ ავტომატიზებული დოკუმენტბრუნვის 

ელექტრონული სისტემის დანერგვას;  
ბ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციულ სამსახურთან კოორდინაციით 

ავტომატიზებული ელექტრონული პროგრამის „მუნიციპალიტეტების მართვის სისტემა“  დანერგვას.  
2. ელექტრონული საქმისწარმოების დანერგვამდე საკრებულოს აპარატის საქმისწარმოება 

დასაშვებია დადგენილი წესით ქაღალდზე შესრულებული ბეჭდური დოკუმენტების მეშვეობით, 
დოკუმენტბრუნვის არსებული სისტემის შესაბამისად.“ 

მუხლი 2. 
 დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
 

დადგენილება №24 
 

2015 წლის  27 აგვისტო 

ქ. ხობი 
 

„ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ხობის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 28 ივლისის №15 დადგენილებაში“  

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

მუნიციპალიტეტის  საკრებულო ადგენს: 
 

მუხლი 1. 
 „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 28 ივლისის №15 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge), 
04.08.2014,წ; სარეგისტრაციო კოდი: 010260020.35.106.016114) შეტანილ იქნეს ცვლილება და 
დადგენილებით დამტკიცებული დებულების: 

ა) მე-8 მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის „ა.თ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი 
რედაქციით: 

„ა.თ) ამტკიცებს გამგეობის შინაგანაწესს, გამგეობის მოხელეთა თანამდებობრივ ინსტრუქციებს და  
საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს;“; 

ბ) მე-8 მუხლის პირველი პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტის „გ.ვ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი 
რედაქციით: 

„გ.ვ) არაუგვიანეს თებერვლისა საკრებულოს უგზავნის შესყიდვების გეგმის შესაბამისად წინა 
წელს განხორციელებული შესყიდვების შესახებ ანგარიშს; ახორციელებს შესყიდვებს საქართველოს 
კანონმდებლობით დადგენილი წესით;“; 

გ) მე-8 მუხლის პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის „დ.ბ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი 
რედაქციით: 

„დ.ბ) საკრებულოს თანხმობით იღებს გადაწყვეტილებებს: შესაბამისი კერძო სამართლის 
იურიდიული პირის დაფუძნების, რეორგანიზაციისა და ლიკვიდაციის შესახებ; საქართველოს 
ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ შესაბამისად, კერძო სამართლის 
იურიდიული პირის დაფუძნებაში მონაწილეობისა და მასში გაწევრების შესახებ; მეწარმე 
იურიდიული პირის წილის/აქციების შეძენის შესახებ;“; 

დ)  მე-20 მუხლის მე-5 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 
„5. მინიმალური და დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები განისაზღვრება გამგებლის 

ბრძანებით.“; 
ე)  45-ე მუხლის მე-5 და მე-6 პუნქტები ამოღებულ იქნეს. 

 
მუხლი 2. 
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
 

დადგენილება №25 
 

2015 წლის  27 აგვისტო 

ქ. ხობი 
 

„ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობასა და ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატში საჯარო 
თანამდებობათა დასაკავებლად დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ“ 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 21 ნოემბრის 
 №39 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე 

 
  „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ბ“ და  

„გ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: 
 

   მუხლი 1. 
   ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობასა და ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატში საჯარო თანამდებობათა დასაკავებლად დამატებითი 
საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 
წლის 21 ნოემბრის №39 დადგენილება. 

 

მუხლი 2.  
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილება №26 

2015 წლის 23 სექტემბერი 

ქ. ხობი 

„ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“  
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №46 დადგენილებაში  

ცვლილების შეტანის თაობაზე  
 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე 
მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს 
საბიუჯეტო კოდექსი“ 69-ე და მე-80 მუხლებისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ 
საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 
ადგენს: 

 
მუხლი 1.  
„ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №46 დადგენილებაში 
(www.matsne.gov.ge, 31/12/2014 წ. სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.106.016145) შეტანილ 
იქნეს შემდეგი ცვლილება: 

„ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნების 
გადანაწილების წესის დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 
წლის 30 აპრილის N15 დადგენილების შესაბამისად, ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის 
დამტკიცებულ ბიუჯეტში ხობის  მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანებებით მხარჯავი 
დაწესებულებებისთვის ადგილობრივი ბიუჯეტით გამოყოფილ ასიგნებებში ეკონომიკური 
კლასიფიკაციის მუხლებს  შორის განხორციელებულია შემდეგი გადანაწილებები: 

ა) „ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო 
ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 29 
მაისის N436 ბრძანებით მიღებულ იქნა ხობის მუნიციპალიტეტის  ჭალადიდის 
ადმინისტრაციულ ერთეულში გამგებლის წარმომადგენლის მოვალეობის შემსრულებლის 
წინადადება და ჭალადიდის ადმინისტრაციულ ერთეულში ავტოავარიაში დაღუპულთა 
ოჯახების მატერიალური დახმარების დაფინანსების მიზნით, შემცირდა ხობის 
მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი (პროგრამული 
კოდი 01 03) 2,0 (ორი ათასი) ათასი ლარით და 2,0 ათასი ლარი მიიმართა პროგრამის 
,,უმწეოთა ერთჯერადი დახმარება“ (პროგრამული კოდი 06 04) ასიგნებაზე; 

ბ) „ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან 
თანხის გამოყოფის შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 1 ივნისის N439 
ბრძანებით მიღებულ იქნა ხობის მუნიციპალიტეტის  გამგეობის ადმინისტრაციული 
სამსახურის წინადადება და საჯარო კონკურსის მეორე ეტაპის - ტესტირების ჩატარებისთვის 
მომსახურების ხარჯების დაფინანსების  მიზნით, შემცირდა ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 
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წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი (პროგრამული კოდი 01 03) 0,2 ათასი 
ლარით და 0,2 ათასი ლარით გადიდდა მუნიციპალიტეტის გამგეობის (პროგრამული კოდი 
01 02) ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,სხვა დანარჩენ 
საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი“ ასიგნება; 

გ) „ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან 
თანხის გამოყოფის შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 2 ივნისის N443 
ბრძანებით მიღებულ იქნა ხობის მუნიციპალიტეტის  გამგეობის ეკონომიკური 
განვითარებისა და პროგრამების მართვის სამსახურის წინადადება და ქ. ხობში მეორე საჯარო 
სკოლის წინ მდებარე სკვერში არსებული საბავშვო ატრაქციონის სარემონტო სამუშაოების 
დაფინანსების  მიზნით, შემცირდა ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი 
ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი (პროგრამული კოდი 01 03) 3,0 ათასი ლარით და 3,0 ათასი 
ლარით გადიდდა ქვეპროგრამის ,,მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული აქტივების 
რეაბილიტაცია“ (პროგრამული კოდი 03 02 03) ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ეკონომიკური 
კლასიფიკაციის მუხლის ,,სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი 
ხარჯი“ ასიგნება; 

დ) „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის 
ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების ეკონომიკური კლასიფიკაციის 
მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 2 
ივნისის N444 ბრძანებით 0,2 ათასი ლარით შემცირდა ,,საქონელი და მომსახურებას“ ,,ოფისის 
ხარჯების“ ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურა“ 
ასიგნება, 0,2 ათასი ლარით შემცირდა ,,საქონელი და მომსახურებას“ ,,ტრანსპორტის, 
ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯების“ ეკონომიკური 
კლასიფიკაციის მუხლის ,,საწვავ/საპოხი მასალების შეძენა“ ასიგნება, 0,3 ათასი ლარი 
შემცირდა ,,საქონელი და მომსახურებას“ ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,სხვა 
დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი“ ასიგნება და 0,5 ათასი 
ლარით გადიდდა ,,საქონელი და მომსახურებას“ ,,ოფისის ხარჯების“ ეკონომიკური 
კლასიფიკაციის მუხლის ,,ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურა“ ასიგნება, 0,2 ათასი ლარით 
გადიდდა მუხლის ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“ ასიგნება; 

ე) „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 5 თებერვლის N95 ბრძანებაში 
ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 5  ივნისის 
N452 ბრძანებით მიღებულ იქნა ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურის, 
ურბანული განვითარებისა და არქიტექტურის სამსახურის წინადადება და პრიორიტეტებისა 
და გადაუდებელი აუცილებლობის გათვალისწინებით, „საქართველოს რეგიონებში 
განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი 
ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 20 
იანვრის N39 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 
2015 წლის 2 ივნისის N1132 განკარგულებით განხორციელებული ცვლილებების შედეგად 
ხობის მუნიციპალიტეტისთვის გამოყოფილი თანხების ხობის მუნიციპალიტეტის 
ადგილობრივ ბიუჯეტში ასახვის მიზნით, ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის 
ადგილობრივ ბიუჯეტში განხორციელდა შემდეგი ცვლილება: გადიდდა ხობის 
მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივ ბიუჯეტში შემოსავლები „გრანტებიდან“ 
(საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან) 765,0 ათასი 
ლარით; შემოსავლების ზრდის თანხების მთლიანი მოცულობა - 765,0 ათასი ლარი მიიმართა 
პრიორიტეტის - ,,ინფრასტრუქტურის მშენებლობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლოატაციის“ 
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მუხლის ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“ ასიგნებაზე, კერძოდ: 300,0 ათასი ლარი ათასი 
ლარი -  პროგრამის „საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა 
შენახვა (გზები და ხიდები)“ ქვეპროგრამის „გზების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-
შენახვა“ (პროგრამული კოდი 03 01 01) ასიგნებაზე,  465,0 ათასი ლარი - პროგრამის 
„კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია“ 
(პროგრამული კოდი 03 02) ასიგნებაზე, აქედან: 150,0 ათასი ლარი ქვეპროგრამის ,,წყლის 
სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია“ (პროგრამული კოდი 03 02 02) ასიგნებაზე, 315,0 
ათასი ლარი - ქვეპროგრამის „მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული აქტივების 
რეაბილიტაცია“ (პროგრამული კოდი 03 02 03) ასიგნებაზე;  

ვ) ,,ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან 
თანხის გამოყოფის შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 21 მაისის N428 
ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 17 
ივნისის N474 ბრძანებით მიღებულ იქნა ხობის მუნიციპალიტეტის  გამგეობის 
ინფრასტრუქტურის, ურბანული განვითარებისა და არქიტექტურის სამსახურის წინადადება 
და ჭალადიდის ადმინისტრაციული ერთეულის ადმინისტრაციული შენობის სარემონტო 
სამუშაოების დაფინანსების მიზნით, შემცირდა ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის 
ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი (პროგრამული კოდი 01 03) 6,0 ათასი ლარით 
და 6,0 ათასი ლარი მიიმართა მუნიციპალიტეტის გამგეობის  ,,საქონელი და მომსახურება“-ს 
,,ოფისის ხარჯები“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,შენობა-ნაგებობების 
მიმდინარე რემონტის ხარჯი“ ასიგნებაზე (5,85 ათასი ლარი - სარემონტო სამუშაოები, 0,15 
ათასი ლარი - საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა).“; 

ზ) „ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო 
ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 19 
ივნისის N482 ბრძანების საფუძველზე  ქ. თბილისში მომხდარი სტიქიური უბედურების 
შედეგად დაღუპულთა ოჯახის ფინანსური დახმარების მიზნით, შემცირდა ხობის 
მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი (პროგრამული 
კოდი 01 03) 2,0 ათასი ლარით და 2,0 ათასი ლარი მიიმართა პროგრამის ,,უმწეოთა 
ერთჯერადი დახმარება“ (პროგრამული კოდი 06 04) ,,სხვა ხარჯები“-ს ეკონომიკური 
კლასიფიკაციის მუხლის ,,სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე 
ხარჯი“ ასიგნებაზე, მალხაზ ზარანდიას ოჯახის ფინანსური დახმარებისთვის; 

თ) „ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით ხობის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოსათვის (პროგრამული კოდი 01 01) დამტკიცებული 
ასიგნებების ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის 
მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 22 ივნისის N492 ბრძანებით ხობის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი 
ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 0,36 ათასი ლარით შემცირდა ,,საქონელი და 
მომსახურება“-ს ,,ოფისის ხარჯები“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,მცირეფასიანი 
საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟება“ ასიგნება, 0,3 ათასი ლარით - ,,საქონელი და 
მომსახურება“-ს ,,ოფისის ხარჯები“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,რბილი ავეჯი“ 
ასიგნება და 0,66 ათასი ლარით გადიდდა ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,შრომის 
ანაზღაურება“ ასიგნება; 

ი) „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 5 თებერვლის N95 ბრძანებაში 
ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 23 ივნისის 
N496 ბრძანებით „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან 
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ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ 
საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 20 იანვრის N39 განკარგულებაში ცვლილებების 
შეტანის თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 16 ივნისის N1134 განკარგულებით 
განხორციელებული ცვლილებების ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივ ბიუჯეტში 
ასახვის მიზნით, ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივ ბიუჯეტში 
განხორციელდა შემდეგი ცვლილება: შემცირდა ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის 
ადგილობრივ ბიუჯეტში შემოსავლები „გრანტებიდან“ (საქართველოს რეგიონებში 
განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან) 60,0 ათასი ლარით, შემცირდა 
,,ინფრასტრუქტურის მშენებლობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლოატაციის“ მუხლის 
,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“ ასიგნება, კერძოდ: 60,0 ათასი ლარით - ქვეპროგრამის 
„მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული აქტივების რეაბილიტაცია“ (პროგრამული 
კოდი 03 02 03) ასიგნება;  

კ) „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის 
ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების ეკონომიკური კლასიფიკაციის 
მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 24 
ივნისის N497 ბრძანებით ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის  2015 წლის 
ადგილობრივ ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში განხორციელდა შემდეგი ცვლილება: 
0,2 ათასი ლარით შემცირდა ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,შრომის ანაზღაურება“ 
ასიგნება, 0,2 ათასი ლარით - ,,საქონელი და მომსახურებას“ ეკონომიკური კლასიფიკაციის 
მუხლის ,,შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება“ ასიგნება და 0,4 ათასი ლარი გადიდდა 
,,სოციალური უზრუნველყოფა“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,სოციალური 
დახმარება“ ასიგნება; 

ლ) „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის 
ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების ეკონომიკური კლასიფიკაციის 
მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 26 
ივნისის N503 ბრძანებით მიღებულ იქნა გამგეობის ეკონომიკური განვითარებისა და 
პროგრამების მართვის სამსახურის წინადადება და ხობის მუნიციპალიტეტის 
გამგეობისათვის  2015 წლის ადგილობრივ ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 
განხორციელდა შემდეგი ცვლილება: 0,1 ათასი ლარით შემცირდა ,,საქონელი და 
მომსახურება“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,სხვა დანარჩენ საქონელსა და 
მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი“ ასიგნება და 0,1 ათასი ლარით გადიდდა 
,,საქონელი და მომსახურებას“ ,,ოფისის ხარჯების“ ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის 
,,ოფისის ხარჯი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული“ ასიგნება; 

მ) „ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით  ა(ა)იპ „ხობის 
მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანები“-სათვის დამტკიცებული 
ასიგნებების ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის 
მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 30 ივნისის N506 ბრძანებით მიღებულ იქნა 
გამგეობის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა 
სამსახურის  წინადადება და ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო 
გაერთიანები“-სათვის  2015 წლის ადგილობრივ ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 
განხორციელდა შემდეგი ცვლილება: 0,4 ათასი ლარით შემცირდა ,,საქონელი და 
მომსახურება“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,კვების ხარჯები“ ასიგნება და 0,4 
ათასი ლარით გადიდდა ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ,,ოფისის ხარჯები“-ს ეკონომიკური 
კლასიფიკაციის მუხლის ,,ოფისის ხარჯი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული“ ასიგნება; 
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ნ) „ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით ხობის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოსათვის (პროგრამული კოდი 01 01) დამტკიცებული 
ასიგნებების ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის 
მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 30 ივნისის N511 ბრძანებით ხობის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი 
ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 0,6 ათასი ლარით შემცირდა ,,საქონელი და 
მომსახურება“-ს ,,ოფისის ხარჯები“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის 
,,კომპიუტერული ტექნიკა“ ასიგნება, 2,7 ათასი ლარით შემცირდა ,,საქონელი და 
მომსახურება“-ს ,,ოფისის ხარჯები“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის 
,,კავშირგაბმულობის ხარჯი“ ასიგნება და 3,3 ათასი ლარით გადიდდა ეკონომიკური 
კლასიფიკაციის მუხლის ,,შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება“ ასიგნება; 

ო) „ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ 
პრიორიტეტის „მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა“  
ასიგნებების პროგრამებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის 
გამგებლის 2015 წლის 30 ივნისის N512 ბრძანებით მიღებულ იქნა გამგეობის შრომის, 
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და 
იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმეების სამსახურის წინადადება და ხობის 
მუნიციპალიტეტის 2015 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; 

პ) „ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით ხობის 
მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის დამტკიცებული ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის 
,,საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი“ ასიგნებების ღონისძიებებს შორის გადანაწილების 
შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 3 ივლისის N591 ბრძანებით 
მიღებულ იქნა გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის წინადადება და ხობის 
მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის 2015 წლის ადგილობრივ ბიუჯეტით დამტკიცებულ 
ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი“ 
ასიგნებებში განხორციელდა შემდეგი ცვლილება 1,26 ათასი ლარით შემცირდა ევრო 
დიზელის, პპმ-50 და ნაკლები, ასიგნება და 1,26 ათასი ლარით გადიდდა ბენზინის, ევრო 
რეგულარი, ასიგნება; 

ჟ) „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის 
ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების ეკონომიკური კლასიფიკაციის 
მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 9 
ივლისის N599 ბრძანებით მიღებულ იქნა გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის 
წინადადება და ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის  2015 წლის ადგილობრივ 
ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში განხორციელდა შემდეგი ცვლილება: 1,5 ათასი 
ლარით შემცირდა ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის 
,,სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი“ ასიგნება და 1,5 
ათასი ლარით გადიდდა ,,არაფინანსური აქტივების“ ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის 
,,სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი“ ასიგნება; 

რ) „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის 
ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების ეკონომიკური კლასიფიკაციის 
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მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 17 
ივლისის N636 ბრძანებით მიღებულ იქნა გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურისა და 
საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის წინადადებები და ხობის მუნიციპალიტეტის 
გამგეობისათვის  2015 წლის ადგილობრივ ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 
განხორციელდა შემდეგი ცვლილება: 2,2 ათასი ლარით შემცირდა ,,საქონელი და 
მომსახურება“-ს ,,ოფისის ხარჯები“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,რბილი ავეჯი“ 
ასიგნება, 1,9 ათასი ლარით - ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის 
მუხლის ,,სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი“ ასიგნება 
და 4,1 ათასი ლარი მიიმართა ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,პრემია“ ასიგნებაზე; 

ს) „ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით შპს „ხობი 
დასუფთავება და განათება“-სათვის“ დამტკიცებული ,,საქონელი და მომსახურება“-ს 
ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე 
გაწეული დანარჩენი ხარჯი“ ასიგნებების ღონისძიებებს შორის გადანაწილების შესახებ“ 
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 24 ივლისის N666 ბრძანებით მიღებულ იქნა 
გამგეობის ეკონომიკური განვითარებისა და პროგრამების მართვის სამსახურის წინადადება 
და შპს „ხობი დასუფთავება და განათებასთვის“ ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის 
ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ეკონომიკური 
კლასიფიკაციის მუხლის ,,სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი 
ხარჯი“ ასიგნებებში 1,9 ათასი ლარით შემცირდა შადრევნისა და სასმელი წყლის სოკოების 
მოვლა–პატრონობის ხარჯების ასიგნება და 1,9 ათასი ლარით გადიდდა გარე განათების 
მოვლა–პატრონობის ხარჯების ასიგნებაზე; 

ტ) „ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით ა(ა)იპ „ხობის 
მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრისთვის“ დამტკიცებული ასიგნებების ეკონომიკური 
კლასიფიკაციის მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის 
გამგებლის 2015 წლის 29 ივლისის N673 ბრძანებით მიღებულ იქნა ა(ა)იპ „ხობის 
მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი“-ს წინადადება და ა(ა)იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის 
კულტურის ცენტრისთვის“ ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით 
დამტკიცებულ ასიგნებებში 1,04 ათასი ლარით შემცირდა ,,საქონელი და მომსახურებას“ 
,,ოფისის ხარჯები“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,რბილი ავეჯი“ ასიგნება და 1,04 
ათასი ლარით გადიდდა ,,საქონელი და მომსახურებას“ ,,ოფისის ხარჯები“-ს ეკონომიკური 
კლასიფიკაციის მუხლის ,,შენობა-ნაგებობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი“ ასიგნება; 

უ) „ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის N46 დადგენილებაში 
(,,საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს“ ვებგვერდი 31.12.2014 წ., სარეგისტრაციო კოდი 
190020020.35.106.016145) ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ხობის მუნიციპალიტეტის 
გამგებლის 2015 წლის 31 ივლისის N684 ბრძანებით მიღებულ იქნა ხობის მუნიციპალიტეტის 
გამგეობის ინფრასტრუქტურის, ურბანული განვითარებისა და არქიტექტურის სამსახურის 
წინადადება და ,,სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების 
თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 16 ივლისის N1554 განკარგულებით ხობის 
მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი 34,1 ათასი ლარის ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 
წლის ადგილობრივ ბიუჯეტში ასახვის მიზნით, ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის 
ადგილობრივ ბიუჯეტში განხორციელდა შემდეგი ცვლილება: გადიდდა ხობის 
მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივ ბიუჯეტში შემოსავლები „გრანტებიდან“ 
(საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან) 34,1 ათასი 
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ლარით, შემოსავლების ზრდის თანხების მთლიანი მოცულობა – 34,1 ათასი ლარი მიიმართა 
პრიორიტეტის ,,მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა“ 
(პროგრამული კოდი 06 00) პროგრამის ,,ხანძრითა და სტიქიით დაზარალებულთა 
დახმარება“ (პროგრამული კოდი 06 05) ,,სხვა ხარჯები“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის 
მუხლის „სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი“ ასიგნებაზე; 

ფ) „ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით  ა(ა)იპ „ხობის 
მუნიციპალიტეტის განათლების ცენტრი“-სათვის დამტკიცებული ასიგნებების ეკონომიკური 
კლასიფიკაციის მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის 
გამგებლის 2015 წლის 4 აგვისტოს N724 ბრძანებით მიღებულ იქნა გამგეობის კულტურის, 
განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის 
წინადადება და ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის განათლების ცენტრი“-სათვის  2015 წლის 
ადგილობრივ ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში განხორციელდა შემდეგი ცვლილება: 
1,75 ათასი ლარით შემცირდა მუხლის ,,შრომის ანაზღაურება“ ასიგნება და 1,75 ათასი ლარით 
გადიდდა მუხლის ,,შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება“ ასიგნება; 

ქ) „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის 
ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების ეკონომიკური კლასიფიკაციის 
მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 4 
აგვისტოს N725 ბრძანებით მიღებულ იქნა გამგეობის ეკონომიკური განვითარებისა და 
პროგრამების მართვის სამსახურის წინადადება და ხობის მუნიციპალიტეტის 
გამგეობისათვის  2015 წლის ადგილობრივ ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 
განხორციელდა შემდეგი ცვლილება: 0,4 ათასი ლარით შემცირდა ,,საქონელი და 
მომსახურება“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,სხვა დანარჩენ საქონელსა და 
მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი“ ასიგნება და 0,4 ათასი ლარით გადიდდა 
,,საქონელი და მომსახურებას“ ,,ოფისის ხარჯების“ ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის 
,,ოფისის ხარჯი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული“ ასიგნება; 

ღ) „ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ 
პროგრამის „კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და 
ექსპლოატაცია“ (პროგრამული კოდი 03 02)  ასიგნებების ქვეპროგრამებს შორის 
გადანაწილების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 4 აგვისტოს N728 
ბრძანებით მიღებულ იქნა გამგეობის ეკონომიკური განვითარებისა და პროგრამების მართვის 
სამსახურის წინადადება (მოხსენებითი ბარათი N10/16658 03.08.2015 წ.) და ხობის 
მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებული პროგრამის 
„კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია“ 
(პროგრამული კოდი 03 02) ასიგნებებში 0,8 ათასი ლარით შემცირდა ქვეპროგრამის 
,,მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული აქტივების რეაბილიტაცია“ (პროგრამული 
კოდი 03 02 03) ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,სხვა 
დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი“ ასიგნება (ქ. ხობში 
მეორე საჯარო სკოლის წინ მდებარე სკვერში არსებული საბავშვო ატრაქციონის სარემონტო 
სამუშაოების ასიგნება) და 0,8 ათასი ლარი გადიდდა ქვეპროგრამის ,,წყლის სისტემის 
რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია“ (პროგრამული კოდი 03 02 02) ,,საქონელი და 
მომსახურება“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,სხვა დანარჩენ საქონელსა და 
მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი“ ასიგნება (სოფელ ყულევში სასმელი წყლის 
მიწოდების ასიგნება); 
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ყ) „ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის N46 დადგენილებაში 
(,,საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს“ ვებგვერდი 31.12.2014 წ., სარეგისტრაციო კოდი 
190020020.35.106.016145) ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ხობის მუნიციპალიტეტის 
გამგებლის 2015 წლის 4 აგვისტოს N729 ბრძანებით მიღებულ იქნა ხობის მუნიციპალიტეტის 
გამგეობის ინფრასტრუქტურის, ურბანული განვითარებისა და არქიტექტურის სამსახურის 
წინადადება და პრიორიტეტებისა და გადაუდებელი აუცილებლობის გათვალისწინებით, 
„სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე“ 
საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 29 ივნისის N1381 განკარგულებით ხობის 
მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი 900,0 ათასი ლარის ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 
წლის ადგილობრივ ბიუჯეტში ასახვის მიზნით, ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის 
ადგილობრივ ბიუჯეტში განხორციელდა შემდეგი ცვლილება: გადიდდა ხობის 
მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივ ბიუჯეტში შემოსავლები „გრანტებიდან“ 
(საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან) 900,0 ათასი 
ლარით და შემოსავლების ზრდის თანხების მთლიანი მოცულობა – 900,0 ათასი ლარი 
მიიმართა პრიორიტეტის - ,,ინფრასტრუქტურის მშენებლობის, რეაბილიტაციისა და 
ექსპლოატაციის“ (პროგრამული კოდი 03 00) ასიგნებაზე, აქედან: 138,6 ათასი ლარი 
ქვეპროგრამის ,,ხიდების, ხიდ-ბოგირების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა“ 
(პროგრამული კოდი 03 01 02) ასიგნებაზე, 761,4 ათასი ლარი პროგრამის ,,სარწყავი არხებისა 
და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია“ (პროგრამული კოდი 03 04) 
ასიგნებაზე; 

შ) „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის 
ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების ეკონომიკური კლასიფიკაციის 
მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 7 
აგვისტოს N733 ბრძანებით მიღებულ იქნა გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის 
წინადადება და ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის  2015 წლის ადგილობრივ 
ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში განხორციელდა შემდეგი ცვლილება: 0,1 ათასი 
ლარით შემცირდა ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის 
,,სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი“ ასიგნება და 0,1 
ათასი ლარით გადიდდა ,,საქონელი და მომსახურებას“ ,,ოფისის ხარჯების“ ეკონომიკური 
კლასიფიკაციის მუხლის ,,მობილური ტელეფონი“ ასიგნება; 

ჩ) „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის 
ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების ეკონომიკური კლასიფიკაციის 
მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 7 
აგვისტოს N734 ბრძანებით მიღებულ იქნა გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის 
წინადადება და ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის  2015 წლის ადგილობრივ 
ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში განხორციელდა შემდეგი ცვლილება: 0,7 ათასი 
ლარით შემცირდა ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ,,ოფისის ხარჯები“-ს ეკონომიკური 
კლასიფიკაციის მუხლის ,,კავშირგაბმულობის ხარჯი“ ასიგნება და 0,7 ათასი ლარით 
გადიდდა მუხლის ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“ ასიგნება; 

ც) „ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით  ა(ა)იპ „ხობის 
მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბ „კოლხეთისათვის“ დამტკიცებული ასიგნებების 
ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის 
მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 10 აგვისტოს N738 ბრძანებით მიღებულ იქნა 
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გამგეობის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა 
სამსახურის  წინადადება და ა(ა)იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბ 
,,კოლხეთისთვის“ ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით 
დამტკიცებულ ასიგნებებში განხორციელდა შემდეგი ცვლილება: 1,38 ათასი ლარით 
შემცირდა ,,საქონელი და მომსახურება“-ს მუხლის ,,მივლინებები“ ასიგნება, 3,4 ათასი 
ლარით - ,,საქონელი და მომსახურება“-ს მუხლის ,,კვების ხარჯები“ ასიგნება, 3,7 ათასი 
ლარით - ,,საქონელი და მომსახურება“-ს მუხლის ,,სამედიცინო ხარჯები“ ასიგნება, 3,56 
ათასი ლარით - ,,საქონელი და მომსახურება“-ს მუხლის ,,რბილი ინვენტარი“ ასიგნება, 10,1 
ათასი ლარით - ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,სხვა 
დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი“ ასიგნება და 11,14 
ათასი ლარით გადიდდა ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის 
მუხლის ,,შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება“ ასიგნება, 11,0 ათასი ლარით - ,,საქონელი 
და მომსახურება“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,სხვა დანარჩენ საქონელსა და 
მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი“ ასიგნება; 

ძ) „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის წვევამდელთა, რეზერვისტთა, სამხედრო 
აღრიცხვის, გაწვევის და მობილიზაციის სამსახურისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 
წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების ეკონომიკური კლასიფიკაციის 
მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 10 
აგვისტოს N739 ბრძანებით მიღებულ იქნა გამგეობის წვევამდელთა, რეზერვისტთა, 
სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და მობილიზაციის სამსახურის  წინადადება და ხობის 
მუნიციპალიტეტის გამგეობის წვევამდელთა, რეზერვისტთა, სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის 
და მობილიზაციის სამსახურისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი 
ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში განხორციელდა შემდეგი ცვლილება: 1,5 ათასი 
ლარით შემცირდა ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის 
,,სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი“ ასიგნება და 1,5 
ათასი ლარი გადიდდა მუხლის ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“ ასიგნება; 

წ) „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის 
ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების ეკონომიკური კლასიფიკაციის 
მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 13 
აგვისტოს N753 ბრძანებით მიღებულ იქნა გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის 
წინადადება და ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის  2015 წლის ადგილობრივ 
ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში განხორციელდა შემდეგი ცვლილება 1,8 ათასი 
ლარით შემცირდა ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის 
,,სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი“ ასიგნება და 1,8 
ათასი ლარით გადიდდა ,,საქონელი და მომსახურებას“ ,,ოფისის ხარჯების“ ეკონომიკური 
კლასიფიკაციის მუხლის ,,შენობა-ნაგებობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი“ ასიგნება; 

ჭ) „ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებული 
ქვეპროგრამის „მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული აქტივების რეაბილიტაცია“ 
(პროგრამული კოდი 03 02 03)  ასიგნებების ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლებს შორის 
გადანაწილების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 17 აგვისტოს N760 
ბრძანებით მიღებულ იქნა გამგეობის ეკონომიკური განვითარებისა და პროგრამების მართვის 
სამსახურის წინადადება და ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით 
დამტკიცებული ქვეპროგრამის „მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული აქტივების 
რეაბილიტაცია“ (პროგრამული კოდი 03 02 03) ასიგნებებში 0,3 ათასი ლარით შემცირდა 
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,,საქონელი და მომსახურება“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,სხვა დანარჩენ 
საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი“ ასიგნება და 0,3 ათასი ლარი 
გადიდდა ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“ 
ასიგნება; 

ხ) „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის 
ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების ეკონომიკური კლასიფიკაციის 
მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 17 
აგვისტოს N761 ბრძანებით მიღებულ იქნა გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის 
წინადადება და ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის  2015 წლის ადგილობრივ 
ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში განხორციელდა შემდეგი ცვლილება 0,7 ათასი 
ლარით შემცირდა ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის 
,,სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი“ ასიგნება და 0,7 
ათასი ლარით გადიდდა ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,პრემია“ ასიგნება; 

ჯ) „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის წვევამდელთა, რეზერვისტთა სამხედრო 
აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურისათვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 
წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების ეკონომიკური კლასიფიკაციის 
მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 17 
აგვისტოს N762 ბრძანებით მიღებულ იქნა გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის 
წინადადება და მუნიციპალიტეტის გამგეობის წვევამდელთა, რეზერვისტთა სამხედრო 
აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურისათვის 2015 წლის ადგილობრივ 
ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში განხორციელდა შემდეგი ცვლილება 0,55 ათასი 
ლარით შემცირდა ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,პრემია“ ასიგნება და 0,55 ათასი 
ლარით გადიდდა ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,შტატგარეშე მომუშავეთა 
ანაზღაურება“ ასიგნება; 

ჰ) „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 5 თებერვლის N95 ბრძანებაში 
ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 18 აგვისტოს 
N771 ბრძანებით „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან 
ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ 
საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 20 იანვრის N39 განკარგულებაში ცვლილებების 
შეტანის თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 10 ივლისის N1504 განკარგულებით 
განხორციელებული ცვლილებების ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივ ბიუჯეტში 
ასახვის მიზნით, ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივ ბიუჯეტში 
განხორციელდა შემდეგი ცვლილება: შემცირდა ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის 
ადგილობრივ ბიუჯეტში შემოსავლები „გრანტებიდან“ (საქართველოს რეგიონებში 
განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან) 38.7 ათასი ლარით, შემცირდა პრიორიტეტის 
,,ინფრასტრუქტურის მშენებლობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლოატაციის“ ასიგნება 38,7 
ათასი ლარით, კერძოდ: 5,6 ათასი ლარით - ქვეპროგრამის „გზების მშენებლობა, 
რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა“ (პროგრამული კოდი 03 01 01) მუხლის ,,არაფინანსური 
აქტივების ზრდა“ ასიგნება, 6,1 ათასი ლარით - ქვეპროგრამის „მუნიციპალიტეტის 
საკუთრებაში არსებული აქტივების რეაბილიტაცია“ (პროგრამული კოდი 03 02 03) მუხლის 
,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“ ასიგნება, 27,0 ათასი ლარით - ქვეპროგრამის 
„მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული აქტივების რეაბილიტაცია“ (პროგრამული 
კოდი 03 02 03) „სხვა ხარჯები“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,სხვადასხვა 
კაპიტალური ხარჯები“ ასიგნება;  
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ჰ1) „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის 
ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების ეკონომიკური კლასიფიკაციის 
მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 21 
აგვისტოს N780 ბრძანებით მიღებულ იქნა გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის 
წინადადება და ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის  2015 წლის ადგილობრივ 
ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში განხორციელდა შემდეგი ცვლილება 0,3 ათასი 
ლარით შემცირდა ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ,,ოფისის ხარჯები“-ს ეკონომიკური 
კლასიფიკაციის მუხლის ,,სხვა მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟება“ ასიგნება, 
0,5 ათასი ლარით შემცირდა ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის 
მუხლის ,,სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი“ ასიგნება 
და 0,8 ათასი ლარით გადიდდა ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,არაფინანსური 
აქტივების ზრდა“ ასიგნება; 

ჰ2) „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის 
ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების ეკონომიკური კლასიფიკაციის 
მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 26 
აგვისტოს N792 ბრძანებით მიღებულ იქნა გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის 
წინადადება და ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის  2015 წლის ადგილობრივ 
ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში განხორციელდა შემდეგი ცვლილება 0,3 ათასი 
ლარით შემცირდა ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ,,ოფისის ხარჯები“-ს ეკონომიკური 
კლასიფიკაციის მუხლის ,,სხვა მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟება“ ასიგნება, 
0,4 ათასი ლარით შემცირდა ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის 
მუხლის ,,სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი“ ასიგნება 
და 0,7 ათასი ლარით გადიდდა ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,არაფინანსური 
აქტივების ზრდა“ ასიგნება; 

ჰ3) „ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ 
პროგრამაში „ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება“ (05 03)  ასიგნებების 
ღონისძიებებსა და ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ 
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 31 აგვისტოს N803 ბრძანებით მიღებულ იქნა 
გამგეობის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა 
სამსახურის წინადადება და ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით 
დამტკიცებული პროგრამის „ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება“ (05 03) 
ასიგნებებში: 2,8 ათასი ლარით შემცირდა ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ეკონომიკური 
კლასიფიკაციის მუხლის ,,სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი 
ხარჯი“ ასიგნება და 1,3 ათასი ლარი მიმართულ იქნა ,,სხვა ხარჯები“-ს ეკონომიკური 
კლასიფიკაციის მუხლის ,,სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე 
ხარჯი“ ასიგნებაზე, 1,5 ათასი ლარი მიმართულ იქნა ,,შემხვედრი ღონისძიებები“-ს 
დაფინანსების ასიგნებაზე; 

ჰ4) „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის 
ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების ეკონომიკური კლასიფიკაციის 
მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 4 
სექტემბრის N820 ბრძანებით მიღებულ იქნა გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის 
წინადადება და ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის  2015 წლის ადგილობრივ 
ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში განხორციელდა შემდეგი ცვლილება: 0,9 ათასი 
ლარით შემცირდა ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ,,ოფისის ხარჯები“-ს ეკონომიკური 
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კლასიფიკაციის მუხლის ,,კომპიუტერული ტექნიკა“ ასიგნება და 0,6 ათასი ლარით გადიდდა 
,,საქონელი და მომსახურება“-ს ,,ოფისის ხარჯები“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის 
,,სხვა მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟება“ ასიგნება, 0,3 ათასი ლარით 
გადიდდა ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ,,ოფისის ხარჯები“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის 
მუხლის ,,ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი“ ასიგნება; 

ჰ5) „ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით ხობის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოსათვის (პროგრამული კოდი 01 01) დამტკიცებული 
ასიგნებების ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის 
მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 4 სექტემბრის N821 ბრძანებით  მიღებულ იქნა 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წინადადება და ხობის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოსთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით 
დამტკიცებულ ასიგნებებში 0,2 ათასი ლარით შემცირდა ,,საქონელი და მომსახურება“-ს 
,,ოფისის ხარჯები“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,კომპიუტერული ტექნიკა“ 
ასიგნება და 0,2 ათასი ლარით გადიდდა ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ,,ოფისის ხარჯები“-ს 
ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,სხვა მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენა და 
დამონტაჟება“ ასიგნება; 

ჰ6) „ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ცვლილების შეტანის 
შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 5 თებერვლის N95 ბრძანებაში 
ცვლილების შეტანის შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 10 
სექტემბრის N836 ბრძანებით მიღებულ იქნა ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 
ინფრასტრუქტურის, ურბანული განვითარებისა და არქიტექტურის სამსახურის წინადადება 
და პრიორიტეტებისა და გადაუდებელი აუცილებლობის გათვალისწინებით, „საქართველოს 
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი 
ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 20 
იანვრის N39 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 
2015 წლის 7 სექტემბრის N1881 განკარგულებით განხორციელებული ცვლილებების შედეგად 
ხობის მუნიციპალიტეტისთვის გამოყოფილი თანხების ხობის მუნიციპალიტეტის 
ადგილობრივ ბიუჯეტში ასახვის მიზნით, ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის 
ადგილობრივ ბიუჯეტში განხორციელდა შემდეგი ცვლილება: გადიდდა ხობის 
მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივ ბიუჯეტში შემოსავლები „გრანტებიდან“ 
(საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან) 207,0 ათასი 
ლარით, შემოსავლების ზრდის თანხების მთლიანი მოცულობა - 207,0 ათასი ლარი მიიმართა 
პრიორიტეტის - ,,ინფრასტრუქტურის მშენებლობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლოატაციის“ 
მუხლის „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ ასიგნებაზე და განხორციელდა ცვლილებები: 
375,9 ათასი ლარით გადიდდა პროგრამის ,,საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, 
რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები)“ ქვეპროგრამის ,,გზების მშენებლობა, 
რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა“ ასიგნება, 168,9 ათასი ლარით შემცირდა პროგრამის 
„კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია“ ასიგნება, 
აქედან: 165,5 ათასი ლარით ქვეპროგრამის „წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და 
ექსპლოატაცია“ ასიგნება, 3,4 ათასი ლარით ქვეპროგრამის ,,მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 
არსებული აქტივების რეაბილიტაცია“ ასიგნება; 

ჰ7) „ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ 
პრიორიტეტის „მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა“  
ასიგნებების პროგრამებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის 
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გამგებლის 2015 წლის 15 სექტემბრის N849 ბრძანებით მიღებულ იქნა გამგეობის შრომის, 
საზოგადოებრივი ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და 
იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმეების სამსახურის წინადადება და ხობის 
მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ პრიორიტეტის 
„მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა“  ასიგნებებში: 5,0 
ათასი ლარით შემცირდა პროგრამის ,,მოსახლეობის სოციალური და საცხოვრებელი გარემოს 
გაუმჯობესების ხელშეწყობა“ ასიგნება და 5,0 ათასი ლარით გადიდდა პროგრამის 
,,მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა“ ქვეპროგრამის ,,ავადმყოფთა სოციალური 
დახმარება“ ასიგნება. 

მუხლი 2. 
დადგენილების დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული სახით. 
მუხლი 3. 
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

 
 
 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                         ედიშერ ჯობავა 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

დანართი 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი 
 

თავი I 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები 
 

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 

სახელმ საკუთა სახელმ საკუთა
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წიფო 
ბიუჯეტ

ის 
ფონდებ

იდან 
გამოყო
ფილი 

ტრანსფ
ერები 

რი 
შემოსავ

ლები 

წიფო 
ბიუჯეტ

ის 
ფონდებ

იდან 
გამოყო
ფილი 

ტრანსფ
ერები 

რი 
შემოსავ

ლები 

შემოსავლები 9,097.9 8,535.7 2,888.2 5,647.5 10,035.5 3,787.9 6,247.6 
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 5,559.7 3,787.9 1,771.8 
სხვა შემოსავლები 572.1 427.5 0.0 427.5 475.8 0.0 475.8 

                
ხარჯები 7,235.5 6,578.5 780.0 5,798.5 7,169.6 933.7 6,235.9 

შრომის ანაზღაურება 1,904.9 1,766.6 0.0 1,766.6 1,483.0 0.0 1,483.0 
საქონელი და მომსახურება 2,304.7 1,801.5 777.2 1,024.3 1,754.8 823.6 931.2 
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 3,002.2 0.0 3,002.2 
გრანტები 0.0 0.0 0.0 0.0 395.5 0.0 395.5 

სოციალური უზრუნველყოფა 196.2 201.1 0.0 201.1 332.4 0.0 332.4 
სხვა ხარჯები 0.0 2.8 2.8 0.0 117.2 110.1 7.1 

                
საოპერაციო სალდო 1,862.4 1,957.2 2,108.2 -151.0 2,865.9 2,854.2 11.7 

                
არაფინანსური აქტივების 
ცვლილება 

2,658.1 1,800.0 1,886.6 -86.6 2,767.2 2,927.2 -160.0 

ზრდა  2,691.2 1,960.7 1,886.6 74.1 2,970.8 2,927.2 43.6 
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 98.7 -73.0 171.7 

                
ფინანსური აქტივების 
ცვლილება 

-893.5 42.7 221.6 -178.9 -36.5 -82.7 46.2 

ზრდა 0.0 221.6 221.6 0.0 46.2 0.0 46.2 
ვალუტა და დეპოზიტები 0.0 221.6 221.6   46.2   46.2 
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 

კლება 893.5 178.9 0.0 178.9 82.7 82.7 0.0 
ვალუტა და დეპოზიტები 893.5 178.9   178.9 82.7 82.7   
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 
აქციები და სხვა კაპიტალი 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 
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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
დი 

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 

საკუთარი 
შემოსავლ

ები 

სახელმ
წიფო 

ბიუჯეტ
ის 

ფონდებ
იდან 

გამოყო
ფილი 

ტრანსფ
ერები 

საკუთა
რი 

შემოსავ
ლები 

შემოსულობები   9131.0 8696.4 2888.2 5808.2 10239.1 3787.9 6451.2 
შემოსავლები 1 9097.9 8535.7 2888.2 5647.5 10035.5 3787.9 6247.6 
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 10275.6 3870.6 6405.0 
          ხარჯები 0.0 7235.5 6578.5 780.0 5798.5 7169.6 933.7 6235.9 

არაფინანსური 
აქტივების ზრდა   

2691.2 1960.7 1886.6 74.1 2970.8 2927.2 43.6 

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 -36.500 -82.700 46.200 
         

 

 
მუხლი 3. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 10035.5 ათასი ლარის 

ოდენობით, თანდართული რედაქციით: 
 

დასახელება 
2013 

წლის 
ფაქტი 

2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 
სახელმ
წიფო 

ბიუჯეტ

საკუთარ
ი 

შემოსავლ

სახელმ
წიფო 

ბიუჯეტ

საკუთა
რი 

შემოსავ
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ის 
ფონდებ

იდან 
გამოყო
ფილი 

ტრანსფ
ერები 

ები ის 
ფონდებ

იდან 
გამოყო
ფილი 

ტრანსფ
ერები 

ლები 

შემოსავლები 9,097.9 8,535.7 2,888.2 5,647.5 
10,035.

5 
3,787.9 6,247.6 

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 5,559.7 3,787.9 1,771.8 
სხვა შემოსავლები 572.1 427.5   427.5 475.8   475.8 

 
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 
სახელმ
წიფო 

ბიუჯეტ
ის 

ფონდებ
იდან 

გამოყო
ფილი 

ტრანსფ
ერები 

საკუთა
რი 

შემოსავ
ლები 

სახელმ
წიფო 

ბიუჯე
ტის 

ფონდე
ბიდან 
გამოყო
ფილი 
ტრანს

ფერები 

საკუთა
რი 

შემოსა
ვლები 

გადასახადები 11 4,280.2 5,000.0 0.0 5,000.0 4,000.
0 

0.0 4,000.0 

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 
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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     

 
მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 5559.7 ათასი ლარით, 

თანდართული რედაქციით: 
 

დასახელება კოდი 
2013 

წლის 
ფაქტი 

2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 
სახელმ
წიფო 

ბიუჯე
ტის 

ფონდე
ბიდან 
გამოყო
ფილი 

ტრანსფ
ერები 

საკუთარი 
შემოსავლე

ბი 

სახელმ
წიფო 

ბიუჯეტ
ის 

ფონდებ
იდან 

გამოყო
ფილი 

ტრანსფ
ერები 

საკუთარი 
შემოსავლ

ები 

გრანტები 13 4,245.6 3,108.2 2,888.2 220.0 5,559.7 3,787.9 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 5,559.7 3,787.9 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 3,787.9 3,787.9 0.0 

სულ რეგიონებში 
განსახორციელებელი 
პროექტების ფონდი 

 2,999.9 2,043.6 2,043.6  2,946.9 2,946.9  

სოფლის მხარდაჭერის  880.2 844.6 844.6  841.0 841.0  
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პროგრამა 
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 475,8 ათასი ლარით, 
თანდართული რედაქციით: 
 

დასახელება კოდი 
2013 

წლის 
ფაქტი 

2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა 

სულ 

მათ შორის 

სუ
ლ 

მათ შორის 
სახელმ
წიფო 

ბიუჯე
ტის 

ფონდე
ბიდან 
გამოყო
ფილი 
ტრანს

ფერები 

საკუთა
რი 

შემოსა
ვლები 

სახელმწიფ
ო 

ბიუჯეტის 
ფონდებიდ

ან 
გამოყოფი

ლი 
ტრანსფერე

ბი 

საკუთა
რი 

შემოსა
ვლები 

სხვა შემოსავლები 14 572.1 427.5 0.0 427.5 
475.

8 
0.0 475.80 

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 
135.

8 
0.0 135.8 

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 
გადაღების მოსაკრებელი 

14229 0.1 0.0     0.0   0.0 

სამხედრო სავალდებულო 
სამსახურის გადავადების 

მოსაკრებელი 

14221
2 

0.4 0.0     0.0   0.0 
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სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 14221
3 

0.0 0.0     0.0     

კულტურული მემკვიდრეობის 
სარეაბილიტაციო არიალის 

ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი 
მოსაკრებელი 

14221
5 

0.0 0.0     0.0     

ადგილობრივი მოსაკრებელი 
სპეციალური (ზონალური) 
შეთანხმების გაცემისათვის 

14221
6 

0.0 0.0     0.0     

ადგილობრივი მოსაკრებელი 
დასახლებული ტერიტორიის 

დასუფთავებისათვის 

14221
4 

40.7 37.8   37.8 37.8   37.8 

სხვა არაკლასიფიცირებული 
მოსაკრებელი 

14229
9 

0.0 0.0     0.0     

არასაბაზრო წესით გაყიდული 
საქონელი და მომსახურება 

1423 
134.3 41.6 0.0 41.6 92.0 0.0 92.0 

შემოსავლები საქონლის 
რეალიზაციიდან 

14231 0.0 0.0     0.0     

შემოსავლები მომსახურების 
გაწევიდან 

14232 134.3 41.6   41.6 92.0   92.0 

ჯარიმები, სანქციები და საურავები  143 238.2 210.0   210.0 
225.

0   225.0 

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 
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7169.6 ათასი ლარით, 

თანდართული რედაქციით: 
 

დასახელება 
2013 

წლის 
ფაქტი 

2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 
სახელმწ

იფო 
ბიუჯეტ

ის 
ფონდებ

იდან 
გამოყო
ფილი 

ტრანსფ
ერები 

საკუთა
რი 

შემოსავ
ლები 

სახელმწ
იფო 

ბიუჯეტ
ის 

ფონდები
დან 

გამოყოფ
ილი 

ტრანსფე
რები 

საკუთარი 
შემოსავლ

ები 

ხარჯები 7,235.5 6,578.5 780.0 5,798.5 7,169.6 933.7 6,235.9 
შრომის ანაზღაურება 1,904.9 1,766.6 0.0 1,766.6 1,483.0 0.0 1,483.0 

საქონელი და მომსახურება 2,304.7 1,801.5 777.2 1,024.3 1,754.8 823.6 931.2 
ძირითადი კაპიტალის 

მომსახურება 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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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 3,002.2 0.0 3,002.2 

გრანტები 0.0 0.0 0.0 0.0 395.5 0.0 395.5 
სოციალური უზრუნველყოფა 196.2 201.1 0.0 201.1 332.4 0.0 332.4 

სხვა ხარჯები 0.0 2.8 2.8 0.0 117.2 110.1 7.1 
არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

2,691.2 1,960.7 1,886.6 74.1 2,970.8 2,927.2 43.6 

ძირითადი აქტივები 2,691.2 1,960.7 1,886.6 74.1 2,970.8 2,927.2 43.6 
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 

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 

 
მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 

 

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება, მათ 
შორის: 

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 2970.8 
ათასი ლარით, თანდართული რედაქციით: 

 

დასახელება 
2013 წლის 

ფაქტი 
2014 წლის 

გეგმა 
2015 წლის 

გეგმა 

არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,691.2 1,960.7 2970.8 
 

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: 

 

ნა ლ უ
  დასახელება 2013 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა 
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წლის 
ფაქტი 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 
სახელმწ

იფო 
ბიუჯეტ

ის 
ფონდებ

იდან 
გამოყო
ფილი 

ტრანსფ
ერები 

საკუთ
არი 

შემოსა
ვლები 

სახელმ
წიფო 

ბიუჯე
ტის 

ფონდე
ბიდან 
გამოყო
ფილი 

ტრანსფ
ერები 

საკუთა
რი 

შემოსა
ვლები 

701 
საერთო დანიშნულების 
სახელმწიფო მომსახურება 

2,305.2 2,761.0 475.6 2,285.4 2,213.1 0.0 2,213.1 

7011 

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

2,197.2 2,188.4 0.0 2,188.4 2,128.6 0.0 2,128.6 

70111 

აღმასრულებელი და 
წარმომადგენლობითი 

ორგანოების საქმიანობის 
უზრუნველყოფა 

2,154.6 2,097.4 0.0 2,097.4 2,088.4 0.0 2,088.4 

70112 
ფინანსური და ფისკალური 

საქმიანობა 42.6 91.0 0.0 91.0 40.2 0.0 40.2 

70113 საგარეო ურთიერთობები 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 

7031 
პოლიციის სამსახური და 

სახელმწიფო დაცვა 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

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 2,577.7 2,503.3 74.4 

7042 
სოფლის მეურნეობა, სატყეო 
მეურნეობა, მეთევზეობა და 

მონადირეობა 
1.7 7.6 2.8 4.8 830.5 794.9 35.6 

70421 სოფლის მეურნეობა 1.7 7.6 2.8 4.8 830.5 794.9 35.6 
7045 ტრანსპორტი 1,101.1 906.8 871.7 35.1 906.2 867.4 38.8 

70451 
საავტომობილო ტრანსპორტი და 

გზები 
1,101.1 906.8 871.7 35.1 906.2 867.4 38.8 

7049 
სხვა არაკლასიფიცირებული 
საქმიანობა ეკონომიკურ 
საქმიანობაში 

804.9 844.6 844.6 0.0 841.0 841.0 0.0 

705 გარემოს დაცვა 1,733.5 337.1 0.0 337.1 316.4 0.9 315.5 

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 3.4 0.9 2.5 

706 საბინაო-კომუნალური 
მეურნეობა 

794.2 678.9 471.9 207.0 1,621.1 1,322.6 298.5 

7063 წყალმომარაგება 23.5 10.0 0.0 10.0 679.8 664.0 15.8 
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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 23.0 719.3 658.6 60.7 

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 1,434.0 0.0 1,434.0 
7091 სკოლამდელი აღზრდა 799.0 863.3 0.0 863.3 1,006.0 0.0 1,006.0 
7093 პროფესიული განათლება 87.1 80.7 0.0 80.7 110.7 0.0 110.7 
7094 უმაღლესი განათლება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

7098 
სხვა არაკლასიფიცირებული 
საქმიანობა განათლების 

სფეროში 
273.0 266.9 0.0 266.9 317.3 0.0 317.3 

710 სოციალური დაცვა 273.4 284.7 0.0 284.7 332.9 34.1 298.8 

7101 
ავადმყოფთა და 

შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე პირთა სოციალური დაცვა 

64.6 45.6 0.0 45.6 70.6 0.0 70.6 

71011 
ავადმყოფთა 

სოციალური დაცვა 
64.6 45.6 0.0 45.6 70.6 0.0 70.6 

7104 
ოჯახებისა და ბავშვების 
სოციალური დაცვა 

90.5 113.8 0.0 113.8 121.7 0.0 121.7 

7107 
სოციალური გაუცხოების 

საკითხები, რომლებიც არ 
ექვემდებარება კლასიფიკაციას 

78.8 83.6 0.0 83.6 71.5 0.0 71.5 

7109 
სხვა არაკლასიფიცირებული 

საქმიანობა სოციალური დაცვის 
სფეროში 

39.5 41.7 0.0 41.7 69.1 34.1 35.0 

  სულ 9,926.7 8,539.2 2,666.6 5,872.6 10,140.4 3,860.9 6,279.5 
 
მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 98,7 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 82,7 -ით. 
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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 40,2 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 
საქართველოს 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, საბავშვო ბაღების ინფრასტრუქტურის განვითარება, 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) 
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. 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) ტელე-რადიო 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 ფინანსური 

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

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

მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი 
არსებული რესურსების ფარგლებში ახორციელებს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის 
სხვადსხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას, ერთიანი სახელმწიფო 
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. 
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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) 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 სარიატულო 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, არაუმეტეს 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) 

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) 
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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 21.2 ათას ლარს, ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის 
სათნოების სახლი“–ს ლიკვიდაციის შემდგომ ქ. ხობში, სტალინის ქ. #6-ში მდებარე უმწეოთა 
სასადილოს მართვის მომსახურების ასიგნება - 50,3 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 59.0 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 
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის 

მიხედვით თანდართული რედაქციით: 
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ფაქტი სახელმწ
იფო 

ბიუჯეტ
ის 

ფონდებ
იდან 

გამოყო
ფილი 

ტრანსფ
ერები 

საკუთ
არი 

შემოსა
ვლები 

სახელმწ
იფო 

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 10,275.6 3,870.6 6,405.0 
  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 7,169.6 933.7 6,235.9 
  შრომის ანაზღაურება 1,904.9 1,766.6 0.0 1,766.6 1,483.0 0.0 1,483.0 

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
2,691.2 1,960.7 1,886.6 74.1 2,970.8 2,927.2 43.6 

  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 2,344.0 9.7 2,334.3 

  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 2,172.0 0.0 2,172.0 
  შრომის ანაზღაურება 1,520.2 1,387.3 0.0 1,387.3 1,390.0 0.0 1,390.0 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

174.3 287.4 253.1 34.3 41.1 0.0 41.1 

  ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება 97.8 114.5 0.0 114.5 130.9 9.7 121.2 

01 01 
ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო 
452.1 484.6 0.0 484.6 543.2 0.0 543.2 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 26.0 27.0   27.0 27.0   27.0 
  ხარჯები 445.7 483.1 0.0 483.1 537.4 0.0 537.4 
  შრომის ანაზღაურება 335.8 335.9 0.0 335.9 344.1 0.0 344.1 

  
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 1,545.3 0.0 1,545.3 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 133.0 137.0   137.0 128.0   128.0 
  ხარჯები 1,534.6 1,580.0 0.0 1,580.0 1,509.9 0.0 1,509.9 
  შრომის ანაზღაურება 1,184.4 1,051.4 0.0 1,051.4 1,045.9 0.0 1,045.9 

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
167.9 32.8 0.0 32.8 35.3 0.0 35.3 

  ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 

01 03 სარეზერვო ფონდი 42.6 90.0 0.0 90.0 40.2 0.0 40.2 
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 42.6 90.0 0.0 90.0 40.2 0.0 40.2 

  
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 
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  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 
205.8 687.1 475.6 211.5 215.3 9.7 205.6 

  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 0.0 114.5 130.8 9.7 121.1 

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 0.0 514.6 523.3 0.0 523.3 
  შრომის ანაზღაურება 384.7 379.3 0.0 379.3 93.0 0.0 93.0 

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 215.9 4.2 0.0 4.2 2.2 0.0 2.2 

  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 
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 24.5 0.0 24.5 

  
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 
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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 0.0 106.0 112.3 0.0 112.3 
  შრომის ანაზღაურება 58.6 57.5 0.0 57.5 68.5 0.0 68.5 

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 1.4 2.1 0.0 2.1 2.2 0.0 2.2 

  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 

03 00 
ინფრასტრუქტურის 

მშენებლობა, რეაბილიტაცია 
და ექსპლოატაცია  

4,433.7 2,767.4 2,188.2 579.2 4,483.9 3,826.8 657.1 

  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 1,552.1 899.6 652.5 

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
2,301.0 1,669.1 1,633.5 35.6 2,927.5 2,927.2 0.3 

  ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3 0.0 4.3 

03 01 

საგზაო ინფრასტრუქტურის 
მშენებლობა, რეაბილიტაცია 
და მოვლა შენახვა (გზები და 

ხიდები) 

1,101.1 906.8 871.7 35.1 906.2 867.4 38.8 

  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 62.2 23.4 38.8 

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
511.6 884.3 871.7 12.6 844.0 844.0 0.0 

  ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 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  

816.9 906.8 871.7 35.1 754.5 715.7 38.8 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 400.1 22.5 0.0 22.5 40.6 1.8 38.8 

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
416.8 884.3 871.7 12.6 713.9 713.9 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 

030102 
ხიდების, ხიდ-ბოგირების 

მშენებლობა, რეაბილიტაცია 
და მოვლა-შენახვა 

284.2 0.0 0.0 0.0 151.7 151.7 0.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 189.4 0.0 0.0 0.0 21.6 21.6 0.0 

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
94.8 0.0 0.0 0.0 130.1 130.1 0.0 

  ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 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 1,941.8 1,323.5 618.3 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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  ხარჯები 1,141.6 521.1 0.0 521.1 689.8 76.1 613.7 

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 1,386.1 494.9 471.9 23.0 1,247.7 1,247.4 0.3 

  ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3 0.0 4.3 

030201 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 

030202 
წყლის სისტემის 

რეაბილიტაცია და 
ექსპლოატაცია 

23.5 10.0 0.0 10.0 684.1 664.0 20.1 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 4.6 10.0 0.0 10.0 15.8 0.0 15.8 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

18.9 0.0 0.0 0.0 664.0 664.0 0.0 

  ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3 0.0 4.3 

030203  
მუნიციპალიტეტის 

საკუთრებაში არსებული 
აქტივების რეაბილიტაცია 

770.7 494.9 471.9 23.0 719.3 658.6 60.7 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 24.6 0.0 0.0 0.0 136.5 76.1 60.4 

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
746.1 494.9 471.9 23.0 582.8 582.5 0.3 

  ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 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 

1,229.5 0.0 0.0 0.0 3.4 0.9 2.5 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 608.4 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 2.5 

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
621.1 0.0 0.0 0.0 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 

030205  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 0.0 794.9 794.9 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 
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  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

0.0 0.0 0.0 0.0 794.9 794.9 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 05 
სოფლის მხარდაჭერის 

პროგრამა 
804.9 844.6 844.6 0.0 841.0 841.0 0.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 401.6 554.7 554.7 0.0 800.1 800.1 0.0 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

403.3 289.9 289.9 0.0 40.9 40.9 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 1,159.1 1,210.9 0.0 1,210.9 1,434.0 0.0 1,434.0 
  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 1,434.0 0.0 1,434.0 

  
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 01 
სკოლამდელი განათლების 

დაფინანსება 
799.0 863.3 0.0 863.3 1,006.0 0.0 1,006.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 799.0 863.3 0.0 863.3 1,006.0 0.0 1,006.0 

  
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 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 

მოსწავლე–ახალგაზრდობის 
კლასგარეშე და სკოლის 

გარეშე მუშაობის 
ხელშეწყობის პროგრამა  

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 
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05 00 
კულტურა, რელიგია 
ახალგაზრდული და 

სპორტული ღონისძიებები 
941.8 865.3 0.0 865.3 995.8 0.0 995.8 

  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 

050101 
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 

050102 

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 

050103 
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 

050104 
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 
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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 

050201 
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 
  ვალდებულებების კლება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

050202 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 

050203 
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 

050204 
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     
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  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 2.8 413.0 492.4 34.1 458.3 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ხარჯები 374.5 415.8 2.8 413.0 492.4 34.1 458.3 

  
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 

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 

  
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 0.0 199.7 219.8 0.0 219.8 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ხარჯები 203.9 199.7 0.0 199.7 219.8 0.0 219.8 

  
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 

060301 
ავადმყოფთა სოციალური 

დახმარება 64.6 45.6 0.0 45.6 70.6 0.0 70.6 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 64.6 45.6 0.0 45.6 70.6 0.0 70.6 

  
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 
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060302 

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 

060303 

მეორე მსოფლიო ომის 
ვეტერანთა და ჩერნობილით 

დაზარალებულთა სოც. 
უზრუნველყოფის ხარჯები 

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 

060304 

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 

060305 
უმწეოთა სასადილო და 
ხანდაზმულთა ბინაზე 

მომსახურება 
78.8 83.6 0.0 83.6 71.5 0.0 71.5 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 78.8 83.6 0.0 83.6 71.5 0.0 71.5 

  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 

060306 
 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 

  ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 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 6.3 6.0 0.0 6.0 6.0 0.0 6.0 
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  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 59.0 0.0 59.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 50.0 55.0 0.0 55.0 59.0 0.0 59.0 

  
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 54.1 34.1 20.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 19.5 30.0 0.0 30.0 54.1 34.1 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 

06 06 

მოსახლეობის სოციალური 
მდგომარეობისა და 

საცხოვრებელი გარემოს 
გაუმჯობესების ხელშეწყობა 

1.7 7.6 2.8 4.8 35.6 0.0 35.6 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 1.7 7.6 2.8 4.8 35.6 0.0 35.6 

  
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 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
 

დადგენილება №27 
 

2015 წლის  23 სექტემბერი 

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 მე-20 მუხლის შესაბამისად, ხობის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: 

მუხლი 1. 
„ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 14 ივლისის N7 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge), 
17/07/2014 წ. სარეგისტრაციო კოდი: 010250020.35.106.016106) შეტანილ იქნეს ცვლილება და 
დადგენილებით დამტკიცებული დებულების: 

ა) მე-6 მუხლის მე-2 პუნქტის „ვ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 
 „ვ) გამგებლისთვის თანხმობის მიცემა სხვა თვითმმართველ ერთეულებთან ერთად არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის შექმნის, მასში გაწევრიანების ან წევრობიდან გამოსვლის 
შესახებ.“; 

ბ) მე-6 მუხლის მე-4 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტი ამოღებულ იქნეს; 
გ) მე-6 მუხლის მე-7 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტი ამოღებულ იქნეს; 
დ) მე-14 მუხლის მე-3 პუნქტის „რ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 
„რ) ამტკიცებს საკრებულოს აპარატის შინაგანაწესს, აპარატის თანამშრომელთა თანამდებობრივ 

ინსტრუქციებს  და საკრებულოს აპარატის მოხელეთა დამატებით საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს;“;  
     ე) მე-18 მუხლის მე-2 პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„ე) იღებს გადაწყვეტილებას სამართლებრივი აქტის პროექტის საკრებულოს კომისიებში, 
ფრაქციებში და გამგეობაში დაგზავნის, სამართლებრივი აქტის პროექტზე ძირითადი კომისიის 
(კომისიების) განსაზღვრის, პროექტის განხილვის ვადების და საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგში 
შეტანის სავარაუდო თარიღის შესახებ;“; 

ვ) 97-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 
„მუხლი 97. პეტიციის წესით შემოტანილ წინადადებათა და ნორმატიული აქტების პროექტთა 

ინიცირებისა და განხილვის წესი 
1. საკრებულოში წინადადებათა და ნორმატიული აქტების პროექტთა პეტიციის წესით 

წარდგენის უფლება აქვს:  
ა) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ამომრჩეველთა არანაკლებ 1%-ს;  
ბ) დასახლების საერთო კრებას.  
2. უფლებამოსილი სუბიექტების მიერ პეტიციის წესით წარდგენილ დოკუმენტებს  

რეგისტრაციაში ატარებს საკრებულოს აპარატი. 
3. საკრებულოს აპარატის უფლებამოსილი პირი, პეტიციის წარმდგენი სუბიექტის 

მომხსენებლის/მომხსენებლების თანდასწრებით, შემთხვევითი შერჩევის საფუძველზე, ამოწმებს 
პეტიციის წარმდგენი ამომრჩევლების ხელმოწერების კანონით დადგენილი რაოდენობის 
ნამდვილობას, ბათილია ყველა ხელმოწერა, შესრულებული იმ ფურცელზე, რომელიც არ არის 
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ხელმოწერილი ხელმოწერაზე პასუხისმგებელი პირის მიერ და არ არის დამოწმებული სანოტარო 
წესით. 

4. პეტიციის წესით დაყენებულ საკითხებს საკრებულო სხდომაზე განიხილავს კანონით 
დადგენილი ნორმის შესაბამისად შემოტანიდან ერთი თვის ვადაში, თუ პეტიციით საკითხის 
განხილვის უფრო გვიანი ვადა არა არის მითითებული.  

5. საკრებულოს აპარატი შემოტანილი საკითხის ინიციატორებს სხდომის დღეს აცნობებს 
საკრებულოს სხდომის ჩატარებამდე ერთი კვირით ადრე მაინც. 

6. წინადადების ან ნორმატიული აქტის პროექტის საინიციატივო წარმომდგენს უფლება აქვს 
გამოყოს მომხსენებელი, რომელიც სათათბირო ხმის უფლებით მონაწილეობს საკრებულოსა და 
შესაბამისი კომისიის სხდომებზე ამ საკითხის განხილვაში. 

7. პეტიციის განხილვის შემდეგ საკრებულო მიღებულ გადაწყვეტილებას პეტიციის წარმდგენ 
სუბიექტს აცნობებს 10 დღის ვადაში, ხოლო საერთო კრების მიერ წარდგენილ პეტიციის განხილვის 
შედეგების შესახებ ინფორმაცია საერთო კრებას წარედგინება შესაბამისი გადაწყვეტილების 
მიღებიდან 1 თვის ვადაში ან/და საერთო კრების რჩეულს – შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღებიდან 
10 დღის ვადაში. “; 

ზ) 123-ე მუხლი ამოღებულ იქნეს; 
თ) 133-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 „მუხლი 133. საკრებულოს წევრის ანგარიში 
1. საკრებულოს წევრი (მათ შორის საკრებულოს თანამდებობის პირიც) ვალდებულია წელიწადში 

ერთხელ მაინც, არაუგვიანეს 1 ნოემბრისა 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 ანგარიშის მოსმენის სხდომას წარმართავს საკრებულოს თავმჯდომარე ან 
საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე. 

5. ანგარიშის მოსმენის შემდეგ სხდომაში მონაწილე ამომრჩევლებს ეძლევათ საშუალება გამოთქვან 
თავის შენიშვნები და წინადადებები და შეაფასონ საკრებულოს წევრის საქმიანობა. 

6. საკრებულოს წევრის ანგარიშის მოსმენის სხდომის ოქმის შედგენას უზრუნველყოფს 
საკრებულოს აპარატი. 

7. საკრებულოს წევრის ანგარიშის მოსმენის სხდომის ოქმს ხელს აწერს სხდომის თავმჯდომარე და 
ინახება საკრებულოს აპარატში.  

8. საკრებულოს წევრის  წლიური ანგარიში ქვეყნდება საკრებულოს აპარატის მიერ ანგარიშის 
წარდგენიდან 10 დღის ვადაში.“; 

ი) 137-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“, „გ“ და „დ“ ქვეპუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი 
რედაქციით: 

„ბ) საკრებულოს, საკრებულოს ბიუროს, საკრებულოს კომისიის სხდომის ოქმები - ხელმოწერიდან 
10 დღის ვადაში; 

გ) ბიუჯეტის პროექტზე გამოთქმულ შენიშვნებზე გამგებლის დასკვნა და ბიუჯეტის 
შესწორებული ვარიანტი (შესწორების შემთხვევაში) - საკრებულოს თავმჯდომარის მიერ 
საკრებულოში წარდგენიდან 3 დღის ვადაში. 

დ) ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში - საკრებულოში მისი წარდგენიდან 10 დღის ვადაში; “; 
კ) 137-ე მუხლის პირველი პუნქტის „მ“, „ნ“ და „ო“ ქვეპუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი 

რედაქციით: 
„მ) საკრებულოს, საკრებულოს წევრის, საკრებულოს ბიუროს, საკრებულოს კომისიის მუშაობის 

წლიურ ანგარიშს - წარდგენიდან 10 დღის ვადაში;“ 
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„ნ) მუნიციპალიტეტის საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხა-საკრებულოს მიერ მისი 
დამტკიცებიდან 10 დღის ვადაში; 

ო) მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზების გეგმა - მისი დამტკიცებიდან 10 დღის ვადაში;“; 
ლ) 137-ე მუხლს დაემატოს „პ“ ქვეპუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 
 პ) პეტიცია - მისი რეგისტრაციიდან 10 დღის ვადაში.“. 
 
მუხლი 2. 
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 
 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                   ედიშერ ჯობავა 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
 

დადგენილება №28 
 

2015 წლის  23 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 დებულების დამტკიცების შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 28 ივლისის №15 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge), 
04.08.2014 წ.; სარეგისტრაციო კოდი: 010260020.35.106.016114) შეტანილ იქნეს ცვლილება და 
დადგენილებით დამტკიცებული დებულების: 

ა) მე-8 მუხლის პირველი პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტის „გ.ვ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი 
რედაქციით: 

„გ.ვ) არაუგვიანეს თებერვლისა საკრებულოს უგზავნის შესყიდვების გეგმის შესაბამისად წინა წელს 
განხორციელებული შესყიდვების შესახებ ანგარიშს; ახორციელებს შესყიდვებს საქართველოს 
კანონმდებლობით დადგენილი წესით, წინასწარ განსაზღვრული შესყიდვების წლიური გეგმის 
შესაბამისად. ამ მიზნებისთვის ადგენს შესყიდვების გეგმის დამტკიცების წესს და შესყიდვების გეგმის 
ფორმას; “; 

ბ) მე-13 მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 
„1. ადმინისტრაციული სამსახურის ძირითადი ფუნქციებია: გამგეობის სამსახურების მუშაობის 

კოორდინაციისთვის ხელშეწყობა, გამგეობის საქმიანობის ორგანიზაციული, სამართლებრივი, 
მატერიალურ-ტექნიკური, ანალიტიკური და საინფორმაციო უზრუნველყოფა; გამგეობაში 
ადამიანური რესურსების მართვა, მოსამსახურეთა საქმიანობის ხელშეწყობა, ერთიანი 
საქმისწარმოებისა და ელექტრონული დოკუმენტბრუნვის უზრუნველყოფა, გამგეობის 
კავშირურთიერთობების ორგანიზება საზოგადოებასთან და დაწესებულებებთან.“; 

გ) 31-ე და 32-ე მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 
„მუხლი 31. გამგეობის დოკუმენტები და მათი გაფორმების სტანდარტები 
1. გამგეობაში ადმინისტრაციული წარმოებისას გამოყენებული დოკუმენტები უნდა 

შეესაბამებოდეს საქართველოს საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე აქტებით და ამ დებულებით 
დადგენილ სტანდარტებს. 

2. გამგეობის საქმისწარმოებაში გამოყენებული დოკუმენტების სახეებისა და მათი გაფორმების 
სტანდარტების შესაბამისობას მოქმედი კანონმდებლობით და მუნიციპალიტეტის სამართლებრივი 
აქტებით დადგენილ მოთხოვნებთან უზრუნველყოფს გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახური. 

3. გამგეობის საქმისწარმოებაში გამოყენებული დოკუმენტების სახეები, ამ დოკუმენტების 
წარმოების წესი და ფორმები, ამ დებულების 32-ე მუხლით გათვალისწინებული ნორმების 
გათვალისწინებით მტკიცდება გამგებლის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი 
აქტით. 

მუხლი 32. გამგეობის საქმისწარმოება 
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1. გამგეობაში საქმისწარმოება ხორციელდება ელექტრონული დოკუმენტბრუნვის მეშვეობით. 
2. ელექტრონული დოკუმენტბრუნვა გამგეობაში ხორციელდება „სახაზინო (საბიუჯეტო) 

დაწესებულებებში საქმისწარმოების ავტომატიზებული სისტემის მინიმალური სტანდარტის 
დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 21 თებერვლის №64 დადგენილების 
შესაბამისად. 

3. ელექტრონული დოკუმენტბრუნვა ხორციელდება სსიპ „საჯარო რეესტრის ეროვნული 
სააგენტოს“ ავტომატიზებული პროგრამის „დოკუმენტბრუნვის ელექტრონული სისტემის“ 
მეშვეობით. 

4. გამგეობის საქმისწარმოებაში გამოყენებული ელექტრონული დოკუმენტების სახეები და მათი 
გაფორმების სტანდარტები განისაზღვრება სსიპ „საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს“ 
ავტომატიზებული პროგრამით „დოკუმენტბრუნვის ელექტრონული სისტემა“, აგრეთვე - 
ავტომატიზებული პროგრამით „მუნიციპალიტეტების მართვის სისტემა“. 

5. გამგეობის ელექტრონულ საქმისწარმოებას დადგენილი სტანდარტების შესაბამისად 
უზრუნველყოფს გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახური.“; 

დ) 36-ე მუხლის მე-2 პუნქტი ამოღებულ იქნეს; 
ე) 42-ე მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 
„1. გამგეობის თანამდებობის პირების სამართლებრივი აქტები მზადდება და გამოიცემა 

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით, „საქმისწარმოების ერთიანი წესების 
დამტკიცებისა და ამოქმედების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 1999 წლის 1 ივლისის №414 
ბრძანებულებით და „სახაზინო (საბიუჯეტო) დაწესებულებებში საქმისწარმოების ავტომატიზებული 
სისტემის მინიმალური სტანდარტის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 21 
თებერვლის №64 დადგენილებით დადგენილი წესის შესაბამისად, სსიპ „საჯარო რეესტრის 
ეროვნული სააგენტოს“ ავტომატიზებული პროგრამის „დოკუმენტბრუნვის ელექტრონული სისტემა“ 
მეშვეობით.“; 

ვ) 42-ე მუხლის მე-2, მე-3 და მე-7 პუნქტები ამოღებულ იქნეს; 
ზ) 42-ე მუხლის მე-8 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 
„8. სამართლებრივი აქტების გაფორმების დეტალური წესი და პროცედურები განისაზღვრება 

გამგებლის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით.“; 
თ) 47-ე მუხლი ამოღებულ იქნეს. 
 
მუხლი 2.  
„ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის დებულების დამტკიცების 

შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 28 ივლისის №16 დადგენილებაში 
(www.matsne.gov.ge), 01.08.2014 წ., სარეგისტრაციო კოდი: 010260020.35.106.016118) შეტანილ იქნეს 
ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დებულების: 

ა) პირველი მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 
„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 ამ მიზნებისთვის ელექტრონული დოკუმენტბრუნვის უზრუნველყოფას, 
მოსამსახურეთა საქმიანობის ხელშეწყობას, გამგეობის კავშირურთიერთობების ორგანიზებას 
საზოგადოებასთან და დაწესებულებებთან.“; 

ბ) მე-3 მუხლის „გ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 
„გ) გამგეობაში ერთიან საქმისწარმოებას და ამ მიზნებისთვის დოკუმენტბრუნვის ელექტრონული 

სისტემების მართვას; გამგეობისა და გამგეობის თანამდებობის პირების სახელზე შემოსული 
წერილების, განცხადებების და სხვა დოკუმენტაციის დამუშავებას ავტომატიზებული ელექტრონული 
პროგრამების მეშვეობით; კორესპონდენციის განსახილველად კანონით დადგენილი ვადების დაცვის 
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კონტროლს; კორესპონდენციის გადაგზავნას, საარქივო მასალების ანოტირებას და არქივის 
წარმოებას;“; 

გ) მე-5 მუხლის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 
„ა) უზრუნველყოფს გამგეობაში ერთიან საქმისწარმოებას დოკუმენტბრუნვის ელექტრონული 

სისტემების მეშვეობით, 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 დამუშავებას სსიპ „საჯარო 
რეესტრის ეროვნული სააგენტოს“ ავტომატიზებული პროგრამის „დოკუმებრუნვის ელექტრონული 
სისტემა“ და ავტომატიზებული პროგრამის „მუნიციპალიტეტების მართვის სისტემა“ მეშვეობით; 
კორესპონდენციის განსახილველად კანონით დადგენილი ვადების დაცვის კონტროლს; 
კორესპონდენციის გადაგზავნას, საარქივო მასალების ანოტირებას და არქივის წარმოებას;“ 

დ) მე-5 მუხლის „ვ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 
„ვ) უზრუნველყოფს საქმისწარმოებაში ბეჭდებისა და შტამპების სათანადო გამოყენებას;“. 
 
მუხლი 3. 
1. ამ დადგენილების პირველი და მე-2 მუხლებით განსაზღვრული ელექტრონული 

საქმისწარმოების დანერგვის მიზნით, გამგეობის ადმინისტრაციულმა სამსახურმა გამგეობაში 
უზრუნველყოს: 

ა) სსიპ „საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს“ ავტომატიზებული პროგრამის 
„დოკუმენტბრუნვის ელექტრონული სისტემის“ დანერგვა;  

ბ) ავტომატიზებული პროგრამის „მუნიციპალიტეტების მართვის სისტემის“ დანერგვა;  
გ) გამგეობის მოხელეთა სწავლება ელექტრონული საქმისწარმოების ავტომატიზებული 

პროგრამების ეფექტიანი გამოყენების მიზნით. 
2. ელექტრონული საქმისწარმოების დანერგვამდე გამგეობის საქმისწარმოება დასაშვებია 

დადგენილი წესით ქაღალდზე შესრულებული ბეჭდური დოკუმენტების მეშვეობით, 
დოკუმენტბრუნვის არსებული სისტემის შესაბამისად. 

 
მუხლი 4. 
ამ დადგენილების პირველი და მე-2 მუხლებით განსაზღვრული უფლებამოსილებების 

განხორციელების მიზნით, 2015 წლის 1 ნოემბრამდე მომზადდეს და ხობის მუნიციპალიტეტის 
გამგებლის ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტებით დამტკიცდეს: 

ა) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საქმისწარმოების წესი; 
ბ) სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების წესი და შესყიდვების გეგმის ფორმა; 
გ) სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა. 
 
მუხლი 5. 
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 
 
 
 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                   ედიშერ ჯობავა 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილება №29 

2015 წლის 25 დეკემბერი 

ქ. ხობი 

„ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“  
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №46 დადგენილებაში  

ცვლილების შეტანის თაობაზე  
 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე 
მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს 
საბიუჯეტო კოდექსი“ 69-ე და მე-80 მუხლების, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ 
საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 
ადგენს: 
     მუხლი 1.  

„ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №46 დადგენილებაში 
(www.matsne.gov.ge, 31/12/2014 წ. სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.106.016145) შეტანილ 
იქნეს შემდეგი ცვლილება: 

1. 121.8 ათასი ლარით მცირდება ბიუჯეტის ხარჯები, კერძოდ: 
ა) პრიორიტეტის ,,განათლება“ (პროგრამული კოდი 04 00)  ასიგნებები 121,8 ათასი ლარით, 

კერძოდ: 
ა.ა) 62,8 ათასი ლარით პროგრამის ,,სკოლამდელი განათლების დაფინანსება“ 

(პროგრამული კოდი 04 01) ასიგნება, აქედან: 62,8 ათასი ლარი – ა(ა)იპ ,,ხობის 
მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანება"-ს სუბსიდია, 32,0 ათასი 
ლარით პროგრამის ,,მოსწავლე–ახალგაზრდობის კლასგარეშე და სკოლის გარეშე მუშაობის 
ხელშეწყობის პროგრამა“ (პროგრამული კოდი 04 03) ასიგნება, აქედან: 32,0 ათასი ლარი – 
ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის განათლების ცენტრის" სუბსიდია, 27,0 ათასი ლარით 
პროგრამის ,,პროფესიული განათლება“ (პროგრამული კოდი 04 04) ასიგნება, აქედან: 27,0 
ათასი ლარი – ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის პროფესიული სწავლების ცენტრის" 
სუბსიდია. 

2. „ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნების 
გადანაწილების წესის დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 
წლის 30 აპრილის N15 დადგენილების შესაბამისად, ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის 
დამტკიცებულ ბიუჯეტში ხობის  მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანებებით მხარჯავი 
დაწესებულებებისთვის ადგილობრივი ბიუჯეტით გამოყოფილ ასიგნებებში ეკონომიკური 
კლასიფიკაციის მუხლებს  შორის განხორციელებულია შემდეგი გადანაწილებები: 

ა) „ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებული 
ქვეპროგრამის „მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული აქტივების რეაბილიტაცია“ 
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(პროგრამული კოდი 03 02 03)  ასიგნებების ღონისძიებებსა და ეკონომიკური კლასიფიკაციის 
მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 22 
სექტემბრის N862 ბრძანებით მიღებულ იქნა გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის 
წინადადება და ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით 
დამტკიცებული ქვეპროგრამის „მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული აქტივების 
რეაბილიტაცია“ (პროგრამული კოდი 03 02 03) ასიგნებებში: 1,9 ათასი ლარით შემცირდა 
,,საქონელი და მომსახურება“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,სხვა დანარჩენ 
საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი“ ასიგნება, 24,6 ათასი ლარით 
შემცირდა ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ,,ოფისის ხარჯები“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის 
მუხლის ,,შენობა-ნაგებობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი“ ასიგნება და 26,5 ათასი ლარი 
მიმართულ იქნა ,,სხვა ხარჯები“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,სხვადასხვა 
კაპიტალური ხარჯები“ ასიგნებაზე; 

ბ) „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის 
ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების ეკონომიკური კლასიფიკაციის 
მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 25 
სექტემბრის N866 ბრძანებით მიღებულ იქნა გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის 
წინადადება და ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის  2015 წლის ადგილობრივ 
ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში განხორციელდა შემდეგი ცვლილება 1,5 ათასი 
ლარით შემცირდა ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის 
,,სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი“ ასიგნება და 1,5 
ათასი ლარით გადიდდა ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის 
მუხლის ,,სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი“ ასიგნება; 

გ) „ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით ხობის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოსათვის (პროგრამული კოდი 01 01) დამტკიცებული 
ასიგნებების ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის 
მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 25 სექტემბრის N867 ბრძანებით მიღებულ იქნა 
გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის წინადადება და ხობის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოსთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით 
დამტკიცებულ ასიგნებებში 0,2 ათასი ლარით შემცირდა ,,ტრანსპორტის, ტექნიკისა და 
იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის 
მუხლის ,,საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი“ ასიგნება და 0,2 ათასი ლარით გადიდდა 
,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,სხვა მანქანა-
დანადგარები და ინვენტარი“ ასიგნება; 

დ) „ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით  ა(ა)იპ „ხობის 
მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანები“-სათვის დამტკიცებული 
ასიგნებების ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის 
მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 25 სექტემბრის N868 ბრძანებით მიღებულ იქნა 
გამგეობის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა 
სამსახურის  წინადადება და ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო 
გაერთიანები“-სათვის 2015 წლის ადგილობრივ ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 
განხორციელდა შემდეგი ცვლილება: 1,2 ათასი ლარით შემცირდა ,,საქონელი და 
მომსახურება“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,კვების ხარჯები“ ასიგნება და 1,2 
ათასი ლარით გადიდდა ,,ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-
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შენახვის ხარჯები“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,ტრანსპორტის დაქირავების 
(გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი“ ასიგნება; 

ე) „ხობის მუნიციპალიტეტისათვის საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან 
თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 23 სექტემბრის N2024 
განკარგულებით გამოყოფილი ასიგნების მუნიციპალიტეტის ადგილობრივ ბიუჯეტში 
ასახვის თაობაზე“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 25 სექტემბრის N869 
ბრძანებით მიღებულ იქნა ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო 
სამსახურის წინადადება და ,,ხობის მუნიციპალიტეტისათვის საქართველოს მთავრობის 
სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 23 
სექტემბრის N2024 განკარგულებით ხობის მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი 1000,0 
ათასი ლარის ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივ ბიუჯეტში ასახვის 
მიზნით, ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივ ბიუჯეტში განხორციელდა 
შემდეგი ცვლილება გადიდდა: ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივ 
ბიუჯეტში შემოსავლები „გრანტებიდან“ (საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან) 
1000,0  ათასი ლარით, 1000,0 ათასი ლარით შემცირდა საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე 
(გარდა მიწისა) გადასახადი, შემოსავლების ზრდის თანხების მთლიანი მოცულობა – 1000,0 
ათასი ლარი მიიმართოს ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით 
გათვალისწინებული ღონისძიებების დაფინანსებაზე; 

ვ) „ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით  ა(ა)იპ „ხობის 
მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა“-სათვის დამტკიცებული ასიგნებების 
ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის 
მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 16 ოქტომბრის N01-902-02 ბრძანებით მიღებულ 
იქნა გამგეობის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ 
საქმეთა სამსახურის  წინადადება და ა(ა)იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო 
სკოლა“-სათვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით 
დამტკიცებულ ასიგნებებში განხორციელდა შემდეგი ცვლილება: 0,3 ათასი ლარით 
შემცირდა მუხლის ,,შრომის ანაზღაურება“ ასიგნება და 0,3 ათასი ლარით გადიდდა 
,,საქონელი და მომსახურება“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,მივლინება“ 
ასიგნება; 

ზ) „ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით ა(ა)იპ „ხობის 
მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანებისათვის“ დამტკიცებული 
ასიგნებების ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის 
მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 16 ოქტომბრის N01-903-02 ბრძანებით მიღებულ 
იქნა გამგეობის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ 
საქმეთა სამსახურის  წინადადება და ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი 
სააღმზრდელო გაერთიანები“-სათვის 2015 წლის ადგილობრივ ბიუჯეტით დამტკიცებულ 
ასიგნებებში განხორციელდა შემდეგი ცვლილება 3,5 ათასი ლარით შემცირდა ,,საქონელი და 
მომსახურება“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,კვების ხარჯები“ ასიგნება და 3,5 
ათასი ლარით გადიდდა ,,ოფისის ხარჯები“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის 
,,შენობა-ნაგებობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი“ ასიგნება; 

თ) „ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით  ა(ა)იპ „ხობის 
მუნიციპალიტეტის პროფესიული სწავლების ცენტრისათვის“ დამტკიცებული ასიგნებების 
ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის 
მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 16 ოქტომბრის N01-904-02 ბრძანებით მიღებულ 
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იქნა გამგეობის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ 
საქმეთა სამსახურის  წინადადება და ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის პროფესიული 
სწავლების ცენტრი“-სათვის 2015 წლის ადგილობრივ ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 
განხორციელდა შემდეგი ცვლილება 0,6 ათასი ლარით შემცირდა მუხლის „შრომის 
ანაზღაურება“ ასიგნება და 0,6 ათასი ლარით გადიდდა ,,სოციალური უზრუნველყოფა“-ს 
ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,სოციალური დახმარება“ ასიგნება; 

ი) „ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით  ა(ა)იპ „ხობის 
მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბ „კოლხეთისათვის“ დამტკიცებული ასიგნებების 
ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის 
მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 16 ოქტომბრის N01-905-02 ბრძანებით მიღებულ 
იქნა გამგეობის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ 
საქმეთა სამსახურის  წინადადება და ა(ა)იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბ 
,,კოლხეთისთვის“ ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით 
დამტკიცებულ ასიგნებებში განხორციელდა შემდეგი ცვლილება 0,31 ათასი ლარით 
შემცირდა ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ,,ოფისი ხარჯები“-ს ეკონომიკური 
კლასიფიკაციის მუხლის ,,კავშირგაბმულობის ხარჯი“ ასიგნება, 0,3 ათასი ლარით შემცირდა 
,,საქონელი და მომსახურება“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,სხვა დანარჩენ 
საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი“ ასიგნება და 0,61 ათასი ლარით 
გადიდდა ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,სხვა 
დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი“ ასიგნება; 

კ) „ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო 
ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 
15 ოქტომბრის N01-907-02 ბრძანებით მიღებულ იქნა ხობის მუნიციპალიტეტის  გამგეობის 
ინფრასტრუქტურის, ურბანული განვითარებისა და არქიტექტურის სამსახურის 
წინადადება და ქ. ხობში ყოფილი კინო-თეატრი ,,თუთარჩელა“-ს შენობის ვიზუალური 
დათვალიერებით ტექნიკური მდგომარეობის დადგენის ექსპერტიზის დაფინანსების 
მიზნით, შემცირდა ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის 
სარეზერვო ფონდი (პროგრამული კოდი 01 03) 2.4 ათასი ლარით და 2,4 ათასი ლარი 
მიიმართა ქვეპროგრამის ,,მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული აქტივების 
რეაბილიტაცია“ (პროგრამული კოდი 03 02 03) ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“-ს 
ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,არასაცხოვრებელი შენობები“ ასიგნებაზე; 

ლ) „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის 
ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების ეკონომიკური კლასიფიკაციის 
მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 22 
ოქტომბრის N01-909-02 ბრძანებით მიღებულ იქნა გამგეობის ინფრასტრუქტურის, 
ურბანული განვითარებისა და არქიტექტურის სამსახურის წინადადება და ხობის 
მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის  2015 წლის ადგილობრივ ბიუჯეტით დამტკიცებულ 
ასიგნებებში განხორციელა შემდეგი ცვლილება: 0,1 ათასი ლარით შემცირდეს ,,საქონელი და 
მომსახურება“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,სხვა დანარჩენ საქონელსა და 
მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი“ ასიგნება და 0,1 ათასი ლარით გადიდდეს 
,,საქონელი და მომსახურება“-ს ,,ოფისის ხარჯები“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის 
,,სხვა მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟება“ ასიგნება; 

მ) „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის 
ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების ეკონომიკური კლასიფიკაციის 
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მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 27 
ოქტომბრის N01-910-02 ბრძანებით მიღებულ იქნა გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო 
სამსახურის წინადადება და ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის 2015 წლის 
ადგილობრივ ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში განხორციელდა შემდეგი ცვლილება: 
0,5 ათასი ლარით შემცირდა ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ,,ოფისის ხარჯები“-ს 
ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,გათბობის ხარჯი“ ასიგნება (გათბობისთვის შეშის 
შეძენის ხარჯები) და 0,3 ათასი ლარით გადიდდა ,,საქონელი და მომსახურება“-ს 
ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე 
გაწეული დანარჩენი ხარჯი“ ასიგნება, 0,2 ათასი ლარით გადიდდა ,,სხვა ხარჯები“-ს 
ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,მოსაკრებლები“ ასიგნება; 

ნ) „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის 
ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების ეკონომიკური კლასიფიკაციის 
მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 27 
ოქტომბრის N01-911-02 ბრძანებით მიღებულ იქნა გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის 
წინადადება და ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის  2015 წლის ადგილობრივ 
ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში განხორციელდა შემდეგი ცვლილება: 5,0 ათასი 
ლარით შემცირდა ,,ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-
შენახვის ხარჯები“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,საწვავ/საპოხი მასალების 
შეძენის ხარჯი“ ასიგნება და 1,3 ათასი ლარით გადიდდა ,,ტრანსპორტის, ტექნიკისა და 
იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის 
მუხლის ,,მიმდინარე რემონტის ხარჯი“ ასიგნება, 3,7 ათასი ლარით გადიდდა 
,,ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები“-ს 
ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,ექსპლოატაციის, მოვლა–შენახვის და სათადარიგო 
ნაწილების შეძენის ხარჯი“ ასიგნება; 

ო) „ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივ ბიუჯეტში ცვლილების შეტანის 
შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 29 ოქტომბრის N01-914-02 
ბრძანებით მიღებულ იქნა ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურის, 
ურბანული განვითარებისა და არქიტექტურის სამსახურის წინადადება და პრიორიტეტებისა 
და გადაუდებელი აუცილებლობის გათვალისწინებით, „საქართველოს რეგიონებში 
განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი 
ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 23 
ოქტომბრის N2283 განკარგულებით ხობის მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი 51,0 ათასი 
ლარის ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივ ბიუჯეტში ასახვის მიზნით, 
ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივ ბიუჯეტში განხორციელდა შემდეგი 
ცვლილება: გადიდდა ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივ ბიუჯეტში 
შემოსავლები „გრანტებიდან“ (საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების 
ფონდიდან) 51,0  ათასი ლარით, შემოსავლების ზრდის თანხების მთლიანი მოცულობიდან 
51,0 ათასი ლარი მიიმართა პრიორიტეტის - „ინფრასტრუქტურის მშენებლობის, 
რეაბილიტაციისა და ექსპლოატაციის“ მუხლის „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ 
ასიგნებაზე და პროგრამებისა და ქვეპროგრამების მიხედვით გადანაწილლდა შემდეგი 
სახით: 18,0 ათასი ლარი -  პროგრამის „საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის, 
რეაბილიტაციის და მოვლა-შენახვის (გზები და ხიდები)“ ქვეპროგრამის „გზების 
მშენებლობის, რეაბილიტაციის და მოვლა-შენახვის“ (პროგრამული კოდი 03 01 01) მუხლის 
„არაფინანსური აქტივების ზრდის“ ასიგნებაზე, 33,0 ათასი ლარი - პროგრამის „კომუნალური 

221 
 



ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაციის და ექსპლოატაციის“ (პროგრამული კოდი 
03 02) მუხლის „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ ასიგნებაზე, აქედან: 18,0 ათასი ლარი - 
ქვეპროგრამის „წყლის სისტემის რეაბილიტაციის და ექსპლოატაციის“ (პროგრამული კოდი 
03 02 02) მუხლის „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ ასიგნებაზე, 15,0 ათასი ლარი - 
ქვეპროგრამის „მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული აქტივების რეაბილიტაციის“ 
(პროგრამული კოდი 03 02 03) მუხლის „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ ასიგნებაზე; 

პ) „ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო 
ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 
29 ოქტომბრის N01-917-02 ბრძანებით მიღებულ იქნა ხობის მუნიციპალიტეტის  გამგეობის 
ინფრასტრუქტურის, ურბანული განვითარებისა და არქიტექტურის სამსახურის 
წინადადება და ხობის მუნიციპალიტეტის თორსა-დღვაბის ადმინისტრაციულ ერთეულში 
წყალსადენი ქსელის სარემონტო სამუშაოების დაფინანსების მიზნით, შემცირდა ხობის 
მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი 
(პროგრამული კოდი 01 03) 10,0 ათასი ლარით და 10, ათასი ლარი მიიმართა ქვეპროგრამის 
,,წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია“ (პროგრამული კოდი 03 02 02) 
,,საქონელი და მომსახურება“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,სხვა დანარჩენ 
საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი“ ასიგნებაზე; 

ჟ) „ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო 
ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 6 
ნოემბრის N01-922-02 ბრძანებით მიღებულ იქნა ხობის მუნიციპალიტეტის  გამგეობის 
ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის წინადადება 
(მოხსენებითი ბარათი N2275/06 04.11.2015 წ.) და ქ. ხობის ტერიტორიაზე მაწანწალა 
ძაღლების მომრავლების შედეგად წარმოქმნილი პრობლემების აღმოფხვრისა და 
დადგენილი წესების დაცვით მათი მოგვარების ღონისძიებების დაფინანსების მიზნით, 
ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან 
გამოიყო 800,0 ლარი; 

რ) „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის 
ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების ეკონომიკური კლასიფიკაციის 
მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 6 
ნოემბრის N01-924-02 ბრძანებით მიღებულ იქნა გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო 
სამსახურის წინადადება და ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის 2015 წლის 
ადგილობრივ ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში განხორციელდა შემდეგი ცვლილება: 
2,0 ათასი ლარით შემცირდა ,,ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და 
მოვლა-შენახვის ხარჯები“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,საწვავ/საპოხი 
მასალების შეძენის ხარჯი“ ასიგნება და 2,0 ათასი ლარით გადიდდა ეკონომიკური 
კლასიფიკაციის მუხლის ,,პრემია“ ასიგნება; 

ს) „ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ 
პროგრამაში „ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება“ (05 03)  ასიგნებების ეკონომიკური 
კლასიფიკაციის მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის 
გამგებლის 2015 წლის 11 ნოემბრის N01-928-02 ბრძანებით მიღებულ იქნა გამგეობის 
საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის წინადადება და ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის 
ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებული პროგრამა „ახალგაზრდული პროგრამების 
დაფინანსება“ (05 03) ასიგნებებში: 3,0 ათასი ლარით შემცირდეს ,,საქონელი და 
მომსახურება“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,სხვა დანარჩენ საქონელსა და 
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მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი“ ასიგნება და 3,0 ათასი ლარი მიმართულ იქნა 
,,სხვა ხარჯები“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების 
სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი“ ასიგნებაზე; 

ტ) „ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით შპს „ხობი 
დასუფთავება და განათება“-სათვის“ დამტკიცებული ,,საქონელი და მომსახურება“-ს 
ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე 
გაწეული დანარჩენი ხარჯი“ ასიგნებების ღონისძიებებს შორის გადანაწილების შესახებ“ 
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 12 ნოემბრის N01-929-02 ბრძანებით 
მიღებულ იქნა გამგეობის ეკონომიკური განვითარებისა და პროგრამების მართვის 
სამსახურის წინადადება და შპს „ხობი დასუფთავება და განათებასთვის“ ხობის 
მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ ,,საქონელი და 
მომსახურება“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,სხვა დანარჩენ საქონელსა და 
მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი“ ასიგნებებში 3,0 ათასი ლარით შემცირდა 
შადრევნისა და სასმელი წყლის სოკოების მოვლა–პატრონობის ხარჯების ასიგნება, 1,25 ათასი 
ლარით შემცირდა საახალწლოდ ქალაქის მორთვა და ნაძვის ხის მონტაჟი–დემონტაჟის 
ხარჯების ასიგნება და 4,25 ათასი ლარით გადიდდა ქუჩებისა და მოედნების დაგვა–
დასუფთავების ხარჯების ასიგნება; 

უ) „ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით შპს „ხობის მოამბე“-
სათვის ასიგნებების ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ 
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 12 ნოემბრის N01-930-02 ბრძანებით 
მიღებულ იქნა შპს ,,ხობის მოამბე“- წინადადება და შპს „ხობის მოამბე“-სათვის“ ხობის 
მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 
განხორციელდა შემდეგი ცვლილება 0,2 ათასი ლარით შემცირდა ,,საქონელი და 
მომსახურება“-ს ,,ოფისის ხარჯები“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,მცირეფასიანი 
საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟება“ ასიგნება და 0,2 ათასი ლარით გადიდდა 
,,საქონელი და მომსახურება“-ს ,,ოფისის ხარჯები“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის 
,,კომუნალური ხარჯი“ ასიგნება; 

ფ) „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 29 ოქტომბრის N01-914-02 ბრძანებაში 
ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 13 ნოემბრის 
N01-931-02 ბრძანებით მიღებულ იქნა ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 
ინფრასტრუქტურის, ურბანული განვითარებისა და არქიტექტურის სამსახურის წინადადება 
და პრიორიტეტებისა და გადაუდებელი აუცილებლობის გათვალისწინებით, „საქართველოს 
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი 
ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 23 
ოქტომბრის N2283 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს 
მთავრობის 2015 წლის 10 ნოემბრის N2421 განკარგულებით განხორციელებული 
ცვლილებების ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივ ბიუჯეტში ასახვის მიზნით, ხობის 
მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი 70,0 ათასი ლარის ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 
წლის ადგილობრივ ბიუჯეტში ასახვის მიზნით, ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის 
ადგილობრივ ბიუჯეტში განხორციელდა შემდეგი ცვლილება გადიდდა ხობის 
მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივ ბიუჯეტში შემოსავლები „გრანტებიდან“ 
(საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან) 70,0  ათასი 
ლარით და შემოსავლების ზრდის თანხების მთლიანი მოცულობიდან 70,0 ათასი ლარი 
მიიმართოს პრიორიტეტის - „ინფრასტრუქტურის მშენებლობის, რეაბილიტაციისა და 
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ექსპლოატაციის“ მუხლის „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ ასიგნებაზე და პროგრამებისა 
და ქვეპროგრამების მიხედვით გადანაწილლდეს შემდეგი სახით: 70,0 ათასი ლარი - 
პროგრამის „კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაციის და 
ექსპლოატაციის“ (პროგრამული კოდი 03 02) მუხლის „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ 
ასიგნებაზე, აქედან: 70,0 ათასი ლარი - ქვეპროგრამის „მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 
არსებული აქტივების რეაბილიტაციის“ (პროგრამული კოდი 03 02 03) მუხლის 
„არაფინანსური აქტივების ზრდის“ ასიგნებაზე; 

ქ) „ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით  ა(ა)იპ „ხობის 
მუნიციპალიტეტის განათლების ცენტრი“-სათვის დამტკიცებული ასიგნებების ეკონომიკური 
კლასიფიკაციის მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის 
გამგებლის 2015 წლის 18 ნოემბრის N01-935-02 ბრძანებით მიღებულ იქნა გამგეობის 
კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა 
სამსახურის წინადადება და ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის განათლების ცენტრი“-სათვის 
2015 წლის ადგილობრივ ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში განხორციელდა შემდეგი 
ცვლილება 0,44 ათასი ლარით შემცირდა მუხლის ,,შრომის ანაზღაურება“ ასიგნება, 0,67 
ათასი ლარით შემცირდა მუხლის ,,შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება“ ასიგნება და 1,11 
ათასი ლარი მიიმართა ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,სოციალური დახმარება“ 
ასიგნებაზე; 

ღ) „ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით ა(ა)იპ „ხობის 
მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრისთვის“ დამტკიცებული ასიგნებების ეკონომიკური 
კლასიფიკაციის მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის 
გამგებლის 2015 წლის 18 ნოემბრის N01-937-02 ბრძანებით მიღებულ იქნა გამგეობის 
კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა 
სამსახურის წინადადება და ა(ა)იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრისთვის“ 
ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 
0,8 ათასი ლარით შემცირდა ,,საქონელი და მომსახურებას“ ,,ოფისის ხარჯები“-ს 
ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,მუსიკალური ინსტრუმენტი“ ასიგნება და 0,47 ათასი 
ლარით გადიდდა ,,საქონელი და მომსახურებას“ ,,ოფისის ხარჯები“-ს ეკონომიკური 
კლასიფიკაციის მუხლის ,,ტელევიზორი“ ასიგნება, 0,33 ათასი ლარით გადიდდა ,,საქონელი 
და მომსახურებას“ ,,ოფისის ხარჯები“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის 
,,ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი“ ასიგნება; 

ყ) „ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით  ა(ა)იპ „ხობის 
მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბ „კოლხეთისათვის“ დამტკიცებული ასიგნებების 
ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის 
მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 18 ნოემბრის N01-938-02 ბრძანებით მიღებულ 
იქნა გამგეობის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ 
საქმეთა სამსახურის  წინადადება და ა(ა)იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბ 
,,კოლხეთისთვის“ ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით 
დამტკიცებულ ასიგნებებში განხორციელდა შემდეგი ცვლილება 1,6 ათასი ლარით 
შემცირდა ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,სხვა 
დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი“ ასიგნება და 1,2 ათასი 
ლარით გადიდდა ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ,,ოფისი ხარჯები“-ს ეკონომიკური 
კლასიფიკაციის მუხლის ,,კომუნალური ხარჯი“ ასიგნება (1,0 ათასი ლარი - ელენერგიის, 0,2 
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ათასი ლარი - წყლის ხარჯის ასიგნება), 0,4 ათასი ლარით გადიდდა ,,საქონელი და 
მომსახურება“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,სამედიცინო ხარჯები“ ასიგნება; 

შ) „ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივ ბიუჯეტში ცვლილების შეტანის 
თაობაზე“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 5 თებერვლის N95 ბრძანებაში 
ცვლილების შეტანის შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 18 ნოემბრის 
N01-939-02 ბრძანებით მიღებულ იქნა ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო-
საბიუჯეტო სამსახურის წინადადება და „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი 
პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის 
გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 20 იანვრის N39 განკარგულებაში 
ცვლილებების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 10 ნოემბრის N2419 
განკარგულებით განხორციელებული ცვლილებების ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივ 
ბიუჯეტში ასახვის მიზნით, ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივ ბიუჯეტში 
განხორციელდა შემდეგი ცვლილება შემცირდა ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის 
ადგილობრივ ბიუჯეტში შემოსავლები „გრანტებიდან“ (საქართველოს რეგიონებში 
განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან) 148,4 ათასი ლარით, შემცირდა პრიორიტეტის 
„ინფრასტრუქტურის მშენებლობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლოატაციის“ ასიგნება 148,4 
ათასი ლარით, კერძოდ: 130,9 ათასი ლარით - ქვეპროგრამის „გზების მშენებლობა, 
რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა“ (პროგრამული კოდი 03 01 01) მუხლის ,,არაფინანსური 
აქტივების ზრდა“ ასიგნება, 12,9 ათასი ლარით - ქვეპროგრამის „წყლის სისტემის 
რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია“ (პროგრამული კოდი 03 02 02) მუხლის ,,არაფინანსური 
აქტივების ზრდა“ ასიგნება, 3,1 ათასი ლარით - ქვეპროგრამის „მუნიციპალიტეტის 
საკუთრებაში არსებული აქტივების რეაბილიტაცია“ (პროგრამული კოდი 03 02 03) მუხლის 
,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“ ასიგნება, 1,5 ათასი ლარით - ქვეპროგრამის 
„მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული აქტივების რეაბილიტაცია“ (პროგრამული 
კოდი 03 02 03) „სხვა ხარჯები“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,სხვადასხვა 
კაპიტალური ხარჯები“ ასიგნება; 

ჩ) „ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით ა(ა)იპ „ხობის 
მუნიციპალიტეტის განათლების ცენტრი“-სათვის დამტკიცებული ,,საქონელი და 
მომსახურება“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,სხვა დანარჩენ საქონელსა და 
მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი“ ასიგნებების ღონისძიებებს შორის 
გადანაწილების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 18 ნოემბრის N01-
940-02 ბრძანებით მიღებულ იქნა ა(ა)იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის განათლების ცენტრი“-ს 
წინადადება და ა(ა)იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის განათლების ცენტრი“-სათვის ხობის 
მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ ,,საქონელი და 
მომსახურება“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,სხვა დანარჩენ საქონელსა და 
მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი“ ასიგნებებში 0,1 ათასი ლარით შემცირდა 
ტენდერების გამოცხადების ხარჯების ასიგნება და 0,1 ათასი ლარი მიმართულ იქნა საჯარო 
რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში ცენტრის წესდების რეგისტრაციის ხარჯების ასიგნებაზე; 

ც) „ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივ ბიუჯეტში ცვლილების შეტანის 
თაობაზე“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 4 აგვისტოს N729 ბრძანებაში 
ცვლილების შეტანის შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 19 ნოემბრის 
N01-942-02 ბრძანებით მიღებულ იქნა ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო-
საბიუჯეტო სამსახურის წინადადება და პრიორიტეტებისა და გადაუდებელი 
აუცილებლობის გათვალისწინებით, „სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების 
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განხორციელების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 29 ივნისის N1381 
განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 10 
ნოემბრის N2420 განკარგულებით განხორციელებული ცვლილებების ხობის 
მუნიციპალიტეტის ადგილობრივ ბიუჯეტში ასახვის მიზნით, ხობის მუნიციპალიტეტის 
2015 წლის ადგილობრივ ბიუჯეტში განხორციელდა შემდეგი ცვლილება შემცირდა ხობის 
მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივ ბიუჯეტში შემოსავლები „გრანტებიდან“ 
(საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან) 361,4  ათასი 
ლარით, შემცირდა პრიორიტეტის „ინფრასტრუქტურის მშენებლობის, რეაბილიტაციისა და 
ექსპლოატაციის“ ასიგნება 361,4 ათასი ლარით, კერძოდ: 361,4 ათასი ლარით პროგრამის 
„სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია“ (პროგრამული 
კოდი 03 04) მუხლის ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“ ასიგნება; 

ძ) „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის 
ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების ეკონომიკური კლასიფიკაციის 
მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 26 
ნოემბრის N01-947-02 ბრძანებით მიღებულ იქნა გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო 
სამსახურის წინადადება და ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის  2015 წლის 
ადგილობრივ ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში განხორციელდა შემდეგი ცვლილება 
0,5 ათასი ლარით შემცირდა ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის 
მუხლის ,,სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი“ ასიგნება 
(ტენდერის გამოცხადების ხარჯები) და 0,5 ათასი ლარით გადიდდა ,,სხვა ხარჯები“-ს 
ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი 
მიმდინარე ხარჯი“ ასიგნება. 

წ) „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის 
ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების ეკონომიკური კლასიფიკაციის 
მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 26 
ნოემბრის N01-948-02 ბრძანებით მიღებულ იქნა გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის 
წინადადება და ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის 2015 წლის ადგილობრივ 
ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში განხორციელდა შემდეგი ცვლილება 0,54 ათასი 
ლარით შემცირდა ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის 
,,სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი“ ასიგნება და 0,54 
ათასი ლარით გადიდდა ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ,,ოფისის ხარჯები“-ს ეკონომიკური 
კლასიფიკაციის მუხლის ,,სხვა მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟება“ ასიგნება; 

ჭ) „ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით შპს „ხობი 
დასუფთავება და განათება“-სათვის“ დამტკიცებული ასიგნებების ეკონომიკური 
კლასიფიკაციის მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის 
გამგებლის 2015 წლის 26 ნოემბრის N01-949-02 ბრძანებით მიღებულ იქნა გამგეობის 
ეკონომიკური განვითარებისა და პროგრამების მართვის სამსახურის წინადადება და შპს 
„ხობი დასუფთავება და განათებასთვის“ ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი 
ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 1,0 ათასი ლარით შემცირდა ,,საქონელი და 
მომსახურება“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,სხვა დანარჩენ საქონელსა და 
მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი“ ასიგნება და 1,0 ათასი ლარით გადიდდა 
ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა–
გადაყვანის) ხარჯი“ ასიგნება; 
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ხ) „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის 
ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების ეკონომიკური კლასიფიკაციის 
მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 27 
ნოემბრის N01-950-02 ბრძანებით მიღებულ იქნა გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო 
სამსახურის წინადადება და ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის  2015 წლის 
ადგილობრივ ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში განხორციელდა შემდეგი ცვლილება 
0,1 ათასი ლარით შემცირდა ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის 
მუხლის ,,შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება“ ასიგნება და 0,1 ათასი ლარით გადიდდა 
,,სოციალური უზრუნველყოფა“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,სოციალური 
დახმარება“ ასიგნება; 

ჯ) ,,ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივ ბიუჯეტში ცვლილების შეტანის 
შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 6 მაისის #387 ბრძანებაში 
ცვლილების თაობაზე“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 1 დეკემბრის N01-
955-02 ბრძანებით მიღებულ იქნა ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურის, 
ურბანული განვითარებისა და არქიტექტურის სამსახურის წინადადება და ხობის 
მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით პროგრამისათვის ,,სოფლის 
მხარდაჭერის პროგრამა“  დამტკიცებულ ასიგნებებში განხორციელდეს შემდეგი ცვლილება 
9,0 ათასი ლარით გადიდდეს მუხლის ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“ ასიგნება, მათ 
შორის: 4,9 ათასი ლარით გადიდდეს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის 
,,არასაცხოვრებელი შენობები“ ასიგნება, 0,1 ათასი ლარით შემცირდეს ეკონომიკური 
კლასიფიკაციის მუხლის ,,საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები“ ასიგნება, 4,2 
ათასი ლარით გადიდდეს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,სხვა შენობა-ნაგებობები“ 
ასიგნება; 42,7 ათასი ლარით შემცირდეს მუხლის ,,ოფისის ხარჯები“ ასიგნება, მათ შორის: 
43,2 ათასი ლარით შემცირდეს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,შენობა-ნაგებობების 
მიმდინარე რემონტის ხარჯი“ ასიგნება, 0,5 ათასი ლარით გადიდდეს ეკონომიკური 
კლასიფიკაციის მუხლის ,,საოფისე ავეჯი“ ასიგნება; 33,7 ათასი ლარით გადიდდეს 
,,საქონელი და მომსახურება“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,სხვა დანარჩენ 
საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი“ ასიგნება; 

ჰ) „ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებული 
პროგრამის „მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა“ ასიგნებების ქვეპროგრამებს შორის 
გადანაწილების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 2 დეკემბრის N01-
956-02 ბრძანებით მიღებულ იქნა გამგეობის შრომის, საზოგადოებრივი ჯამრთელობისა და 
სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა 
საქმეების სამსახურის წინადადება და ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი 
ბიუჯეტით დამტკიცებულ პროგრამის „მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა“  
ასიგნებებში 0.85 ათასი ლარით შემცირდა ქვეპროგრამის ,,მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა 
და ჩერნობილით დაზარალებულთა სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯები“ ასიგნება, 1,95 
ათასი ლარით შემცირდა ქვეპროგრამის ,,მრავალშვილიანი ოჯახებისა (4 შვილი და მეტი), 
დედ-მამით ობოლი ბავშვების და 100 წელს გადაცილებულთა ერთჯერადი დახმარების 
ხარჯი“ ასიგნება, 2,0 ათასი ლარით შემცირდა ქვეპროგრამის ,,უმწეო კატეგორიაზე სასმელი 
წყლის ხარჯის ანაზღაურება“ ასიგნება და 4,8 ათასი ლარით გადიდდა ქვეპროგრამის 
,,ავადმყოფთა სოციალური დახმარება“ ასიგნება; 

ჰ1) „ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო 
ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 2 
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დეკემბრის N01-957-02 ბრძანებით მიღებულ იქნა ხობის მუნიციპალიტეტის  გამგეობის 
ინფრასტრუქტურის, ურბანული განვითარებისა და არქიტექტურის სამსახურის 
წინადადება და გურიფულის თემის სოფელ მეორე გურიფულში ნაპირსამაგრის მოწყობის 
სამუშაოებზე სანებართვო მოსაკრებლის დაფინანსების მიზნით, შემცირდა ხობის 
მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი 
(პროგრამული კოდი 01 03) 14,0 ათასი ლარით და 14, ათასი ლარი მიიმართა პროგრამის 
,,სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია“ 
(პროგრამული კოდი 03 04)  ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,არაფინანსური 
აქტივების ზრდა“ ასიგნებაზე; 

ჰ2) „ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით ხობის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოსათვის (პროგრამული კოდი 01 01) დამტკიცებული 
ასიგნებების ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის 
მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 9 დეკემბრის N01-963-02 ბრძანებით მიღებულ იქნა 
გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის წინადადება და ხობის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოსთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით 
დამტკიცებულ ასიგნებებში 0,6 ათასი ლარით შემცირდა ,,ტრანსპორტის, ტექნიკისა და 
იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის 
მუხლის ,,საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი“ ასიგნება (დიზელის შეძენის ასიგნება) და 
0,6 ათასი ლარით გადიდდა ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,პრემია“ ასიგნება; 

ჰ3) „ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით შპს „ხობი 
დასუფთავება და განათება“-სათვის“ დამტკიცებული ასიგნებების ეკონომიკური 
კლასიფიკაციის მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის 
გამგებლის 2015 წლის 9 დეკემბრის N01-964-02 ბრძანებით მიღებულ იქნა გამგეობის 
ეკონომიკური განვითარებისა და პროგრამების მართვის სამსახურის წინადადება და შპს 
„ხობი დასუფთავება და განათებასთვის“ ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი 
ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 2,3 ათასი ლარით შემცირდა ,,საქონელი და 
მომსახურება“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,სხვა დანარჩენ საქონელსა და 
მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი“ ასიგნება (საკანალიზაციო სისტემის მოვლა-
შენახვის ხარჯები) და 1,1 ათასი ლარით გადიდდა ,,საქონელი და მომსახურება“-ს 
ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე 
გაწეული დანარჩენი ხარჯი“ ასიგნება (ხეების სანიტარული ჭრის ხარჯები), 1,2 ათასი 
ლარით გადიდდა მუხლის ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“ ასიგნება (კომპიუტერის 
კომპლექტის შეძენის ხარჯები); 

ჰ4) „ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით  ა(ა)იპ „ხობის 
მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანები“-სათვის დამტკიცებული 
ასიგნებების ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის 
მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 11 დეკემბრის N01-968-02 ბრძანებით მიღებულ 
იქნა გამგეობის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ 
საქმეთა სამსახურის  წინადადება და ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი 
სააღმზრდელო გაერთიანები“-სათვის  2015 წლის ადგილობრივ ბიუჯეტით დამტკიცებულ 
ასიგნებებში განხორციელდა შემდეგი ცვლილება 2,88 ათასი ლარით შემცირდა ,,საქონელი და 
მომსახურება“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,კვების ხარჯები“ ასიგნება და 1,98 
ათასი ლარით გადიდდა ,,ოფისის ხარჯები“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის 
,,შენობა-ნაგებობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი“ ასიგნება, 0,9 ათასი ლარით გადიდდა 
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,,საქონელი და მომსახურება“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,სხვა დანარჩენ 
საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი“ ასიგნება; 

ჰ5) „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის 
ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების ეკონომიკური კლასიფიკაციის 
მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 11 
დეკემბრის N01-969-02 ბრძანებით მიღებულ იქნა გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის 
წინადადება და ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის  2015 წლის ადგილობრივ 
ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში განხორციელდა შემდეგი ცვლილება 0,8 ათასი 
ლარით შემცირდა ,,ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-
შენახვის ხარჯები“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,საწვავ/საპოხი მასალების 
შეძენის ხარჯი“ ასიგნება და 0,8 ათასი ლარით გადიდდა ,,საქონელი და მომსახურება“-ს 
,,ოფისის ხარჯები“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,ოფისის ხარჯი, რომელიც არ 
არის კლასიფიცირებული“ ასიგნება; 

ჰ6) „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის 
ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების ეკონომიკური კლასიფიკაციის 
მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 14 
დეკემბრის N01-970-02 ბრძანებით მიღებულ იქნა გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის 
წინადადება და ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის  2015 წლის ადგილობრივ 
ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში განხორციელდა შემდეგი ცვლილება 1.25 ათასი 
ლარით შემცირდა ,,ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-
შენახვის ხარჯები“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,საწვავ/საპოხი მასალების 
შეძენის ხარჯი“ ასიგნება და 1.25 ათასი ლარით გადიდდა ,,საქონელი და მომსახურება“-ს 
,,ოფისის ხარჯები“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,ოფისის ხარჯი, რომელიც არ 
არის კლასიფიცირებული“ ასიგნება; 

ჰ7) „ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით  ქვეპროგრამისათვის 
„ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა“ დამტკიცებული ასიგნებების ეკონომიკური 
კლასიფიკაციის მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის 
გამგებლის 2015 წლის 14 დეკემბრის N01-971-02 ბრძანებით მიღებულ იქნა გამგეობის 
კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა 
სამსახურის  წინადადება და ქვეპროგრამისათვის „ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა“ 
ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ 
ასიგნებებში განხორციელდა შემდეგი ცვლილება 4,66 ათასი ლარით შემცირდა ,,საქონელი 
და მომსახურება“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,სხვა დანარჩენ საქონელსა და 
მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი“ ასიგნება, 1,85 ათასი ლარით შემცირდა 
,,ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები“-ს 
ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი“ ასიგნება 
და 4,8 ათასი ლარით გადიდდა მუხლის ,,შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება“ ასიგნება, 
0,11 ათასი ლარით გადიდდეს ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ,,ოფისის ხარჯები“-ს 
ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,კომუნალური ხარჯები“ ასიგნება, 1,6 ათასი ლარით 
გადიდდა ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,სხვა 
დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი“ ასიგნება; 

ჰ8) „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის 
ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების ეკონომიკური კლასიფიკაციის 
მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 14 
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დეკემბრის N01-972-02 ბრძანებით მიღებულ იქნა გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის 
წინადადება (#2547/03 მოხსენებითი ბარათი 11.12.2015 წ.) და ხობის მუნიციპალიტეტის 
გამგეობისათვის  2015 წლის ადგილობრივ ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 
განხორციელდა შემდეგი ცვლილება 0,55 ათასი ლარით შემცირდა ,,ტრანსპორტის, ტექნიკისა 
და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის 
მუხლის ,,საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი“ ასიგნება (ბენზინის შეძენის ხარჯების 
ასიგნება) და 0,55 ათასი ლარით გადიდდა ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ეკონომიკური 
კლასიფიკაციის მუხლის ,,სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული 
დანარჩენი ხარჯი“ ასიგნება (200 ცალი საახალწლო მისალოცის დამზადების ასიგნება); 

ჰ9) „ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით შპს „ხობი 
დასუფთავება და განათება“-სათვის“ დამტკიცებული ასიგნებების ეკონომიკური 
კლასიფიკაციის მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის 
გამგებლის 2015 წლის 16 დეკემბრის N01-979-02 ბრძანებით მიღებულ იქნა გამგეობის 
ეკონომიკური განვითარებისა და პროგრამების მართვის სამსახურის წინადადება და შპს 
„ხობი დასუფთავება და განათებასთვის“ ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი 
ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 3,0 ათასი ლარით შემცირდა მუხლის ,,შტატგარეშე 
მომუშავეთა ანაზღაურება“-ს ასიგნება, 10,0 ათასი ლარით შემცირდა ,,საქონელი და 
მომსახურება“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,სხვა დანარჩენ საქონელსა და 
მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი“ ასიგნება და 1,0 ათასი ლარით გადიდდა 
მუხლის ,,შრომის ანაზღაურება“ ასიგნება, 2,0 ათასი ლარით გადიდდეს ,,საქონელი და 
მომსახურება“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,სხვა დანარჩენ საქონელსა და 
მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი“ ასიგნება, 8,0 ათასი ლარით გადიდდა 
,,საქონელი და მომსახურება“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,სხვა დანარჩენ 
საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი“ ასიგნება, 2,0 ათასი ლარით 
გადიდდა მუხლის ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“ ასიგნება. ,,საქონელი და მომსახურება“-
ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე 
გაწეული დანარჩენი ხარჯი“ ღონისძიების ,,გარე განათების მოვლა–პატრონობა“ 
ასიგნებებში: 0,8 ათასი ლარით შემცირდა გარე განათების მარაგ-ნაწილების შეძენის ხარჯები 
და 0,8 ათასი ლარით გადიდდა გარე განათების ელ. ენერგიის ხარჯების ასიგნება; 

ჰ10) „ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით ხობის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოსათვის (პროგრამული კოდი 01 01) დამტკიცებული 
ასიგნებების ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის 
მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 16 დეკემბრის N01-980-02 ბრძანებით მიღებულ 
იქნა მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წინადადება და ხობის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოსთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით 
დამტკიცებულ ასიგნებებში 1,2 ათასი ლარით შემცირდა ,,ტრანსპორტის, ტექნიკისა და 
იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის 
მუხლის ,,მიმდინარე რემონტის ხარჯი“ ასიგნება და 1,2 ათასი ლარით გადიდდა 
,,ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები“-ს 
ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,ექსპლოატაციის, მოვლა–შენახვის და სათადარიგო 
ნაწილების შეძენის ხარჯი“ ასიგნება; 

ჰ11) „ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით ხობის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოსათვის (პროგრამული კოდი 01 01) დამტკიცებული 
ასიგნებების ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლებს შორის გადანაწილების შესახებ“ ხობის 
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მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 17 დეკემბრის N01-984-02 ბრძანებით მიღებულ 
იქნეს გამგეობის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ 
საქმეთა სამსახურის  წინადადება და ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი 
სააღმზრდელო გაერთიანები“-სათვის  2015 წლის ადგილობრივ ბიუჯეტით დამტკიცებულ 
ასიგნებებში განხორციელდა შემდეგი ცვლილება 3,68 ათასი ლარით შემცირდა ,,საქონელი და 
მომსახურება“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,კვების ხარჯები“ ასიგნება და 0,5 
ათასი ლარით გადიდდა ,,ოფისის ხარჯები“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის 
,,ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების მასალების შეძენის ხარჯი“ ასიგნება, 0,75 
ათასი ლარით გადიდდა ,,ოფისის ხარჯები“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის 
,,ოფისის ხარჯი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული“ ასიგნება, 2,03 ათასი ლარით 
გადიდდა ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,სხვა 
დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი“ ასიგნება, 0,4 ათასი 
ლარით გადიდდა ,,ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-
შენახვის ხარჯები“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,ტრანსპორტის დაქირავების 
(გადაზიდვა–გადაყვანის) ხარჯი“ ასიგნება. 

3. გამოთავისუფლებული ასიგნებები 121,8 ათასი ლარი მიიმართება შემდეგ ღონისძიებათა 
დასაფინანსებლად: 

ა) აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების (პროგრამული კოდი 01 00) 
ხარჯებზე 121,8 ათასი ლარი, კერძოდ: 

ა.ა) 31,8 ათასი ლარი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს (პროგრამული კოდი 01 01) ასიგნება, 
აქედან: 2,5 ათასი ლარი ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,თანამდებობრივი სარგო“ 
ასიგნება, 28,8 ათასი ლარი ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,პრემია“ ასიგნება, 0,5 
ათასი ლარი ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება“ 
ასიგნება;  

ა.ბ) 90,0 ათასი ლარი მუნიციპალიტეტის გამგეობის (პროგრამული კოდი 01 02) ასიგნება, 
აქედან: 90,0 ათასი ლარი ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,პრემია“ ასიგნება; 

მუხლი 2. 
დადგენილების დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული სახით. 
მუხლი 3. 

     დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე და დადგენილების  მოქმედება 
გავრცელდეს 2015 წლის 25 დეკემბრიდან წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე. 
 
 
 
 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                         ედიშერი ჯობავა 
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დანართი 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი 
 

თავი I 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები 
 

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 
სახელმწი

ფო 
ბიუჯეტის 
ფონდები

დან 
გამოყოფი

ლი 
ტრანსფერ

ები 

საკუთარი 
შემოსავლ

ები 

სახელმწიფო 
ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 
გამოყოფილი 
ტრანსფერები 

საკუთა
რი 

შემოსავ
ლები 

შემოსავლები 9,097.9 8,535.7 2,888.2 5,647.5 9,646.7 4,399.1 5,247.6 
გადასახადები 4,280.2 5,000.0 0.0 5,000.0 3,000.0 0.0 3,000.0 
გრანტები 4,245.6 3,108.2 2,888.2 220.0 6,170.9 4,399.1 1,771.8 
სხვა შემოსავლები 572.1 427.5 0.0 427.5 475.8 0.0 475.8 

                
ხარჯები 7,235.5 6,578.5 780.0 5,798.5 7,141.0 1,894.5 5,246.5 
შრომის ანაზღაურება 1,904.9 1,766.6 0.0 1,766.6 1,610.0 351.3 1,258.7 
საქონელი და მომსახურება 2,304.7 1,801.5 777.2 1,024.3 1,692.2 930.0 762.2 
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 20.0 64.5 
სუბსიდიები 2,721.7 2,709.5 0.0 2,709.5 2,880.4 415.8 2,464.6 
გრანტები 0.0 0.0 0.0 0.0 395.5 0.0 395.5 
სოციალური უზრუნველყოფა 196.2 201.1 0.0 201.1 332.5 44.5 288.0 
სხვა ხარჯები 0.0 2.8 2.8 0.0 145.9 132.9 13.0 

                
საოპერაციო სალდო 1,862.4 1,957.2 2,108.2 -151.0 2,505.7 2,504.6 1.1 

                
არაფინანსური აქტივების 
ცვლილება 

2,658.1 1,800.0 1,886.6 -86.6 2,407.0 2,548.9 -141.9 

ზრდა  2,691.2 1,960.7 1,886.6 74.1 2,610.6 2,548.9 61.7 
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 98.7 -44.3 143.0 
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ფინანსური აქტივების ცვლილება -893.5 42.7 221.6 -178.9 -36.5 -82.7 46.2 
ზრდა 0.0 221.6 221.6 0.0 46.2 0.0 46.2 
ვალუტა და დეპოზიტები 0.0 221.6 221.6   46.2   46.2 
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 893.5 178.9 0.0 178.9 82.7 82.7 0.0 
ვალუტა და დეპოზიტები 893.5 178.9   178.9 82.7 82.7   
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 -38.4 -96.8 
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 38.4 96.8 
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 38.4 96.8 

                
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
დი 

2013 
წლის 
ფაქტი 

2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 
სახელმ
წიფო 

ბიუჯე
ტის 

ფონდე
ბიდან 
გამოყო
ფილი 
ტრანს

ფერები 

საკუთა
რი 

შემოსავ
ლები 

სახელმწი
ფო 

ბიუჯეტის 
ფონდები

დან 
გამოყოფი

ლი 
ტრანსფერ

ები 

საკუთ
არი 

შემოსა
ვლები 

შემოსულობები   9131.0 8696.4 2888.2 5808.2 9850.3 4399.1 5451.2 
შემოსავლები 1 9097.9 8535.7 2888.2 5647.5 9646.7 4399.1 5247.6 
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 9886.8 4481.8 5405.0 
ხარჯები 0.0 7235.5 6578.5 780.0 5798.5 7141.0 1894.5 5246.5 
არაფინანსური აქტივების ზრდა   2691.2 1960.7 1886.6 74.1 2610.6 2548.9 61.7 
ვალდებულებების კლება   97.8 114.5 0.0 114.5 135.2 38.4 96.8 
ნაშთის ცვლილება   -893.5 42.7 221.6 -178.9 -36.5 -82.7 46.2 

 

 
მუხლი 3. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 
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განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 9646.7 ათასი ლარის 
ოდენობით, თანდართული რედაქციით: 

 

დასახელება 
2013 

წლის 
ფაქტი 

2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 
სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 
ფონდებიდან 
გამოყოფილი 
ტრანსფერები 

საკუთარი 
შემოსავლ

ები 

სახელმწიფო 
ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 
გამოყოფილი 
ტრანსფერები 

საკუთარი 
შემოსავლ

ები 

შემოსავლები 9,097.9 8,535.7 2,888.2 5,647.5 9,646.7 4,399.1 5,247.6 
გადასახადები 4,280.2 5,000.0 0.0 5,000.0 3,000.0 0.0 3,000.0 
გრანტები 4,245.6 3,108.2 2,888.2 220.0 6,170.9 4,399.1 1,771.8 
სხვა შემოსავლები 572.1 427.5   427.5 475.8   475.8 

 
მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 
 
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 3000.0 ათასი ლარის 

ოდენობით, თანდართული რედაქციით: 
 

დასახელება კოდი 
2013 

წლის 
ფაქტი 

2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 
სახელმ
წიფო 

ბიუჯე
ტის 

ფონდე
ბიდან 
გამოყო
ფილი 
ტრანს

ფერები 

საკუთა
რი 

შემოსა
ვლები 

სახელმ
წიფო 

ბიუჯე
ტის 

ფონდე
ბიდან 

გამოყო
ფილი 
ტრანს

ფერები 

საკუთა
რი 

შემოსა
ვლები 

გადასახადები 11 4,280.2 5,000.0 0.0 5,000.0 3,000.0 0.0 3,000.0 
საშემოსავლო გადასახადი 

 
              

ქონების გადასახადი 113 4,280.2 5,000.0 0.0 5,000.0 3,000.0 0.0 3,000.0 
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე 
(გარდა მიწისა)         

113111 
963.8 3,198.0   3,198.0 1,168.0   1,168.0 

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     

საქართველოში რეგისტრირებულ 
მსუბუქ ავტომობილებზე 

1131133 
0.0 0.0     0.0     

საქართველოში რეგისტრირებულ 
იახტებზე (კატარლებზე)  

1131134 
0.0 0.0     0.0     

საქართველოში რეგისტრირებულ 
თვითმფრინავებზე 

1131135 
0.0 0.0     0.0     

საქართველოში რეგისტრირებულ 
შეულმფრენებზე 

1131136 
0.0 0.0     0.0     

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 
მიწაზე                                

113114 
220.7 220.0 0.0 220.0 220.0 0.0 220.0 
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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     

 
მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 6170.9 ათასი ლარით, 

თანდართული რედაქციით: 
 

დასახელება კოდი 
2013 

წლის 
ფაქტი 

2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 
სახელმ
წიფო 

ბიუჯე
ტის 

ფონდე
ბიდან 
გამოყო
ფილი 
ტრანს

ფერები 

საკუთა
რი 

შემოსა
ვლები 

სახელმ
წიფო 

ბიუჯე
ტის 

ფონდე
ბიდან 

გამოყო
ფილი 
ტრანს

ფერები 

საკუთა
რი 

შემოსა
ვლები 

გრანტები 13 4,245.6 3,108.2 2,888.2 220.0 6,170.9 4,399.1 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 6,170.9 4,399.1 1,771.8 

ბიუჯეტით გათვალისწინებული 
ტრანსფერები 

1311 205.0 220.0 0.0 220.0 2,771.8 1,000.0 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 

  
1,000.0 1,000.0 

 

ფონდებიდან გამოყოფილი 
ტრანსფერები 

1312 3,880.1 2,888.2 2,888.2 0.0 3,399.1 3,399.1 0.0 

სულ რეგიონებში განსახორციელებელი 
პროექტების ფონდი   

2,999.9 2,043.6 2,043.6 
 

2,558.1 2,558.1 
 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 
 

880.2 844.6 844.6 
 

841.0 841.0 
 

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 475,8 ათასი ლარით, 
თანდართული რედაქციით: 
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დასახელება კოდი 
2013 

წლის 
ფაქტი 

2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 
სახელმ
წიფო 

ბიუჯე
ტის 

ფონდე
ბიდან 
გამოყო
ფილი 
ტრანს

ფერები 

საკუთა
რი 

შემოსა
ვლები 

სახელმ
წიფო 

ბიუჯე
ტის 

ფონდე
ბიდან 

გამოყო
ფილი 
ტრანს

ფერები 

საკუთა
რი 

შემოსა
ვლები 

სხვა შემოსავლები 14 572.1 427.5 0.0 427.5 475.8 0.0 475.80 
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 

საქონლისა და მომსახურების 
რეალიზაცია 

142 188.1 85.5 0.0 85.5 135.8 0.0 135.8 

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და 
გადასახდელები 

1422 
53.8 43.9 0.0 43.9 43.8 0.0 43.8 

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 
გადაღების 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     
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 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 92.0 0.0 92.0 

შემოსავლები საქონლის 
რეალიზაციიდან 

14231 0.0 0.0     0.0     

შემოსავლები მომსახურების 
გაწევიდან 

14232 134.3 41.6   41.6 92.0   92.0 

ჯარიმები, სანქციები და საურავები  143 238.2 210.0   210.0 225.0   225.0 
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 

236 
 



განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7141.0 ათასი ლარით, 
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 
შემოსავლ

ები 

სახელმწიფო 
ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 
გამოყოფილი 
ტრანსფერები 

საკუთ
არი 

შემოსა
ვლები 

ხარჯები 7,235.5 6,578.5 780.0 5,798.5 7,141.0 1,894.5 5,246.5 
შრომის ანაზღაურება 1,904.9 1,766.6 0.0 1,766.6 1,610.0 351.3 1,258.7 
საქონელი და მომსახურება 2,304.7 1,801.5 777.2 1,024.3 1,692.2 930.0 762.2 
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 20.0 64.5 
სუბსიდიები 2,721.7 2,709.5 0.0 2,709.5 2,880.4 415.8 2,464.6 
გრანტები 0.0 0.0 0.0 0.0 395.5 0.0 395.5 
სოციალური უზრუნველყოფა 196.2 201.1 0.0 201.1 332.5 44.5 288.0 
სხვა ხარჯები 0.0 2.8 2.8 0.0 145.9 132.9 13.0 
არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,691.2 1,960.7 1,886.6 74.1 2,610.6 2,548.9 61.7 

ძირითადი აქტივები  2,691.2 1,960.7 1,886.6 74.1 2,610.6 2,548.9 61.7 
მატერიალური მარაგები  0.0 0.0 0.0 0.0 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 

ვალდებულებების კლება  97.8 114.5 0.0 114.5 135.2 38.4 96.8 
საშინაო  97.8 114.5 0.0 114.5 135.2 38.4 96.8 
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 2610.6 
ათასი ლარით, თანდართული რედაქციით: 

 

დასახელება 
2013 წლის 

ფაქტი 
2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა 

არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,691.2 1,960.7 2610.6 

 
 

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 203,6 
ათასი ლარით, თანდართული რედაქციით: 
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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 

ბიუჯე
ტის 

ფონდე
ბიდან 
გამოყო
ფილი 
ტრანს

ფერები 

საკუთა
რი 

შემოსა
ვლები 

სახელმ
წიფო 

ბიუჯე
ტის 

ფონდე
ბიდან 

გამოყო
ფილი 
ტრანს

ფერები 

საკუთა
რი 

შემოსა
ვლები 

701 
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო 
მომსახურება 

2,305.2 2,761.0 475.6 2,285.4 2,307.7 463.1 1,844.6 

7011 

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

2,197.2 2,188.4 0.0 2,188.4 2,223.2 443.1 1,780.1 

70111 
აღმასრულებელი და 
წარმომადგენლობითი ორგანოების 
საქმიანობის უზრუნველყოფა 

2,154.6 2,097.4 0.0 2,097.4 2,210.2 443.1 1,767.1 

70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 42.6 91.0 0.0 91.0 13.0 0.0 13.0 
7016 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები  108.0 572.6 475.6 97.0 84.5 20.0 64.5 
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 2,118.2 2,052.0 66.2 

7042 
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, 
მეთევზეობა და მონადირეობა 

1.7 7.6 2.8 4.8 483.9 439.5 44.4 

70421 სოფლის მეურნეობა 1.7 7.6 2.8 4.8 483.9 439.5 44.4 
7045 ტრანსპორტი 1,101.1 906.8 871.7 35.1 793.3 771.5 21.8 

70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 1,101.1 906.8 871.7 35.1 793.3 771.5 21.8 

7049 
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა 
ეკონომიკურ საქმიანობაში 

804.9 844.6 844.6 0.0 841.0 841.0 0.0 

705 გარემოს დაცვა 1,733.5 337.1 0.0 337.1 316.4 55.7 260.7 

7051 
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და 
განადგურება 

504.0 337.1 0.0 337.1 313.0 54.8 258.2 
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7052 ჩამდინარე წყლების მართვა 1,229.5 0.0 0.0 0.0 3.4 0.9 2.5 
706 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 794.2 678.9 471.9 207.0 1,719.0 1,471.8 247.2 

7063 წყალმომარაგება 23.5 10.0 0.0 10.0 694.9 672.1 22.8 
7064 გარე განათება 0.0 174.0 0.0 174.0 222.0 36.8 185.2 

7066 
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა 
საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 

770.7 494.9 471.9 23.0 802.1 762.9 39.2 

707 ჯანმრთელობის დაცვა 99.4 123.5 0.0 123.5 123.9 1.4 122.5 
7072 ამბულატორიული მომსახურება 15.9 14.6 0.0 14.6 23.4 1.4 22.0 

70724 
საშუალო სამედიცინო პერსონალის 
მომსახურება 

15.9 14.6 0.0 14.6 23.4 1.4 22.0 

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 0.0 865.3 995.8 140.7 855.1 

7081 
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის 
სფეროში 

429.3 428.5 0.0 428.5 480.1 75.9 404.2 

7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 459.9 383.2 0.0 383.2 455.4 57.5 397.9 

7083 
ტელერადიომაუწყებლობა და 
საგამომცემლო საქმიანობა 

42.2 35.8 0.0 35.8 44.0 6.5 37.5 

7084 
რელიგიური და სხვა სახის 
საზოგადოებრივი საქმიანობა 

10.4 17.8 0.0 17.8 16.3 0.8 15.5 

709 განათლება 1,159.1 1,210.9 0.0 1,210.9 1,312.2 187.5 1,124.7 
7091 სკოლამდელი აღზრდა 799.0 863.3 0.0 863.3 943.2 141.3 801.9 
7093 პროფესიული განათლება 87.1 80.7 0.0 80.7 83.7 11.9 71.8 

7098 
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა 
განათლების სფეროში 

273.0 266.9 0.0 266.9 285.3 34.3 251.0 

710 სოციალური დაცვა 273.4 284.7 0.0 284.7 332.9 71.2 261.7 

7101 
ავადმყოფთა და შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირთა 
სოციალური დაცვა 

64.6 45.6 0.0 45.6 75.4 13.0 62.4 

71011 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 64.6 45.6 0.0 45.6 75.4 13.0 62.4 

7104 
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური 
დაცვა 

90.5 113.8 0.0 113.8 119.7 15.9 103.8 

7107 
სოციალური გაუცხოების საკითხები, 
რომლებიც არ ექვემდებარება 
კლასიფიკაციას 

78.8 83.6 0.0 83.6 71.5 7.7 63.8 

7109 
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა 
სოციალური დაცვის სფეროში 

39.5 41.7 0.0 41.7 66.3 34.6 31.7 

 
სულ 9,926.7 8,539.2 2,666.6 5,872.6 9,751.6 4,443.4 5,308.2 

 

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 98,7 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 82,7 -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 13.0 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 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 
საქართველოს 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) 
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 (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. 
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.  
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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, საბავშვო ბაღების ინფრასტრუქტურის განვითარება, 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) 
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 
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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. 

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

ქვეპროგრამის ფარგლებში ტარდება ხობის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-
ახალგაზრდობის მონაწილეობით ადგილობრივი ფოლკლორის, ხალხური ტრადიციების 
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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) ტელე-რადიო 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 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.) 

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. 
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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 სარიატულო 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, არაუმეტეს 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) 

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 21.2 ათას ლარს, ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის 
სათნოების სახლი“–ს ლიკვიდაციის შემდგომ ქ. ხობში, სტალინის ქ. #6-ში მდებარე უმწეოთა 
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სასადილოს მართვის მომსახურების ასიგნება - 50,3 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 59.0 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 
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის 

მიხედვით თანდართული რედაქციით: 
 

or
g.

 k
od

i 

დასახელება 
2013 წლის 

ფაქტი 

2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 
სახელმწი

ფო 
ბიუჯეტის 
ფონდები

დან 
გამოყოფი

ლი 
ტრანსფერ

ები 

საკუთარი 
შემოსავლე

ბი 

სახელმწიფო 
ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 
გამოყოფილი 
ტრანსფერები 

საკუთ
არი 

შემოსა
ვლები 

  ხობის მუნიციპალიტეტი 10,024.5 8,653.7 2,666.6 5,987.1 9,886.8 4,481.8 5,405.0 
  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 7,141.0 1,894.5 5,246.5 
  შრომის ანაზღაურება 1,904.9 1,766.6 0.0 1,766.6 1,610.0 351.3 1,258.7 
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არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

2,691.2 1,960.7 1,886.6 74.1 2,610.6 2,548.9 61.7 

  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 38.4 96.8 

01 
00 

 წარმომადგენლობითი და 
აღმასრულებელი 

ორგანოების დაფინანსება 
2,403.0 2,875.5 475.6 2,399.9 2,438.6 501.5 1,937.1 

  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 2,264.9 463.1 1,801.8 
  შრომის ანაზღაურება 1,520.2 1,387.3 0.0 1,387.3 1,513.9 351.3 1,162.6 

  
არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

174.3 287.4 253.1 34.3 42.8 0.0 42.8 

  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  97.8 114.5 0.0 114.5 130.9 38.4 92.5 

01 
01 

ხობის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულო 

452.1 484.6 0.0 484.6 575.0 104.5 470.5 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 26.0 27.0   27.0 27.0   27.0 
  ხარჯები 445.7 483.1 0.0 483.1 569.0 104.5 464.5 
  შრომის ანაზღაურება 335.8 335.9 0.0 335.9 376.0 86.9 289.1 

  
არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

6.4 1.5 0.0 1.5 6.0 0.0 6.0 

  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 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 1,635.3 338.6 1,296.7 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 133.0 137.0   137.0 128.0   128.0 
  ხარჯები 1,534.6 1,580.0 0.0 1,580.0 1,598.4 338.6 1,259.8 
  შრომის ანაზღაურება 1,184.4 1,051.4 0.0 1,051.4 1,137.9 264.4 873.5 

  
არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

167.9 32.8 0.0 32.8 36.8 0.0 36.8 

  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 0.1 0.0 0.1 

01 
03 

სარეზერვო ფონდი 42.6 90.0 0.0 90.0 13.0 0.0 13.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 42.6 90.0 0.0 90.0 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 

01 
05 

                                            წინა 
წლებში წარმოქმნილი 

დავალიანებების დაფარვის 
ფონდი 

205.8 687.1 475.6 211.5 215.3 58.4 156.9 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 108.0 319.5 222.5 97.0 84.5 20.0 64.5 

  
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 0.0 114.5 130.8 38.4 92.4 

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 
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  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 0.0 514.6 523.3 0.0 523.3 
  შრომის ანაზღაურება 384.7 379.3 0.0 379.3 96.1 0.0 96.1 

  
არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

215.9 4.2 0.0 4.2 2.2 0.0 2.2 

  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 

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 24.5 0.0 24.5 

  
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 
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 0.0 106.0 112.3 0.0 112.3 
  შრომის ანაზღაურება 58.6 57.5 0.0 57.5 71.6 0.0 71.6 

  
არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

1.4 2.1 0.0 2.1 2.2 0.0 2.2 

  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 

03 
00 

ინფრასტრუქტურის 
მშენებლობა, რეაბილიტაცია 

და ექსპლოატაცია  
4,433.7 2,767.4 2,188.2 579.2 4,121.5 3,573.5 548.0 

  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 1,551.6 1,024.6 527.0 

  
არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

2,301.0 1,669.1 1,633.5 35.6 2,565.6 2,548.9 16.7 

  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 4.3 0.0 4.3 

03 
01 

საგზაო ინფრასტრუქტურის 
მშენებლობა, რეაბილიტაცია 
და მოვლა შენახვა (გზები და 

ხიდები) 

1,101.1 906.8 871.7 35.1 793.3 771.5 21.8 

  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 62.2 40.4 21.8 

  
არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

511.6 884.3 871.7 12.6 731.1 731.1 0.0 

  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 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 35.1 641.6 619.8 21.8 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 400.1 22.5 0.0 22.5 40.6 18.8 21.8 

  
არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

416.8 884.3 871.7 12.6 601.0 601.0 0.0 

  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 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 
284.2 0.0 0.0 0.0 151.7 151.7 0.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 189.4 0.0 0.0 0.0 21.6 21.6 0.0 

  
არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

94.8 0.0 0.0 0.0 130.1 130.1 0.0 

  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 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 2,039.7 1,527.5 512.2 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ხარჯები 1,141.6 521.1 0.0 521.1 698.3 193.1 505.2 

  
არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

1,386.1 494.9 471.9 23.0 1,337.1 1,334.4 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 4.3 0.0 4.3 

03 
02 
01 

გარე განათება 0.0 174.0 0.0 174.0 222.0 36.8 185.2 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 0.0 174.0 0.0 174.0 222.0 36.8 185.2 

  
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 

03 
02 
02 

წყლის სისტემის 
რეაბილიტაცია და 

ექსპლოატაცია 
23.5 10.0 0.0 10.0 699.2 672.1 27.1 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 4.6 10.0 0.0 10.0 25.8 3.0 22.8 

  
არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

18.9 0.0 0.0 0.0 669.1 669.1 0.0 

  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 4.3 0.0 4.3 

03 
02 
03  

მუნიციპალიტეტის 
საკუთრებაში არსებული 

აქტივების რეაბილიტაცია 
770.7 494.9 471.9 23.0 802.1 762.9 39.2 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 24.6 0.0 0.0 0.0 135.0 98.5 36.5 

  
არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

746.1 494.9 471.9 23.0 667.1 664.4 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 

03 
02 
04  

სანიაღვრე არხების 
მშენებლობა რეაბილიტაცია 

და ექსპლოატაცია 
1,229.5 0.0 0.0 0.0 3.4 0.9 2.5 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 608.4 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 2.5 

  
არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

621.1 0.0 0.0 0.0 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  

დასუფთავების 
ღონისძიებები 

504.0 337.1 0.0 337.1 313.0 54.8 258.2 
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  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 504.0 337.1 0.0 337.1 313.0 54.8 258.2 

  
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 

03 
04 

სარწყავი არხებისა და 
ნაპირსამაგრი ჯებირების 

მშენებლობა-რეაბილიტაცია 
0.0 0.0 0.0 0.0 447.5 433.5 14.0 

  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 0.0 447.5 433.5 14.0 

  ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 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 0.0 841.0 841.0 0.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 401.6 554.7 554.7 0.0 791.1 791.1 0.0 

  
არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

403.3 289.9 289.9 0.0 49.9 49.9 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 1,159.1 1,210.9 0.0 1,210.9 1,312.2 187.5 1,124.7 

  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 1,312.2 187.5 1,124.7 

  
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 0.0 863.3 943.2 141.3 801.9 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 799.0 863.3 0.0 863.3 943.2 141.3 801.9 

  
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 
03 

მოსწავლე–ახალგაზრდობის 
კლასგარეშე და სკოლის 

გარეშე მუშაობის 
ხელშეწყობის პროგრამა  

273.0 266.9 0.0 266.9 285.3 34.3 251.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 273.0 266.9 0.0 266.9 285.3 34.3 251.0 

  
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 
04 

პროფესიული განათლება 87.1 80.7 0.0 80.7 83.7 11.9 71.8 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 87.1 80.7 0.0 80.7 83.7 11.9 71.8 

  
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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05 
00 

კულტურა, რელიგია 
ახალგაზრდული და 

სპორტული ღონისძიებები 
941.8 865.3 0.0 865.3 995.8 140.7 855.1 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ხარჯები 941.8 865.3 0.0 865.3 995.8 140.7 855.1 

  
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 

სპორტის განვითარების 
ხელშეწყობა 

429.3 428.5 0.0 428.5 480.1 75.9 404.2 

  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 75.9 404.2 

  
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 
01 
01 

სპორტული ღონისძიებების 
დაფინანსება 

14.6 22.5 0.0 22.5 23.5 3.2 20.3 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 14.6 22.5 0.0 22.5 23.5 3.2 20.3 

  
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 

05 
01 
02 

ხობის მუნიციპალიტეტის 
საფეხბურთო კლუბი 

,,კოლხეთის" ხელშეწყობის 
ღონისძიებები 

301.9 292.5 0.0 292.5 326.6 59.9 266.7 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 301.9 292.5 0.0 292.5 326.6 59.9 266.7 

  
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 
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 12.8 102.2 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 98.5 98.5 0.0 98.5 115.0 12.8 102.2 

  
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 
02 

კულტურის განვითარების 
ხელშეწყობა 

502.1 419.0 0.0 419.0 499.4 64.0 435.4 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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  ხარჯები 502.1 419.0 0.0 419.0 499.4 64.0 435.4 

  
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 57.5 368.4 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 437.8 368.2 0.0 368.2 425.9 57.5 368.4 

  
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 
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 6.5 37.5 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 42.2 35.8 0.0 35.8 44.0 6.5 37.5 

  
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 
03 

ახალგაზრდული 
პროგრამების დაფინანსება 

8.0 13.0 0.0 13.0 11.5 0.4 11.1 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 8.0 13.0 0.0 13.0 11.5 0.4 11.1 

  
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 
04 

რელიგიური 
ორგანიზაციების ხელშეწყობა 

2.4 4.8 0.0 4.8 4.8 0.4 4.4 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 2.4 4.8 0.0 4.8 4.8 0.4 4.4 

  
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 
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06 
00 

მოსახლეობის 
ჯანმრთელობისა დაცვა და  

სოციალური უზრუნველყოფა 
374.5 415.8 2.8 413.0 493.2 78.6 414.6 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ხარჯები 374.5 415.8 2.8 413.0 493.2 78.6 414.6 

  
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 
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 1.4 22.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 15.9 14.6 0.0 14.6 23.4 1.4 22.0 

  
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 

მოსახლეობის სოციალური 
უზრუნველყოფა 

203.9 199.7 0.0 199.7 219.8 28.4 191.4 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ხარჯები 203.9 199.7 0.0 199.7 219.8 28.4 191.4 

  
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 

06 
03 
01 

ავადმყოფთა სოციალური 
დახმარება 

64.6 45.6 0.0 45.6 75.4 13.0 62.4 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 64.6 45.6 0.0 45.6 75.4 13.0 62.4 

  
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 

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 
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06 
03 
03 

მეორე მსოფლიო ომის 
ვეტერანთა და ჩერნობილით 

დაზარალებულთა სოც. 
უზრუნველყოფის ხარჯები 

11.8 2.7 0.0 2.7 3.2 0.0 3.2 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 11.8 2.7 0.0 2.7 3.2 0.0 3.2 

  
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 

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 11.7 0.0 11.7 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 8.5 13.8 0.0 13.8 11.7 0.0 11.7 

  
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 71.5 7.7 63.8 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 78.8 83.6 0.0 83.6 71.5 7.7 63.8 

  
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 
06 

 ბავშვის შეძენასთან 
დაკავშირებული ერთჯერადი 

დახმარების ხარჯი 
32.0 45.0 0.0 45.0 49.0 7.2 41.8 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 32.0 45.0 0.0 45.0 49.0 7.2 41.8 

  
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 
07 

უმწეო კატეგორიაზე სასმელი 
წყლის ხარჯის ანაზღაურება 

6.3 6.0 0.0 6.0 4.0 0.5 3.5 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 6.3 6.0 0.0 6.0 4.0 0.5 3.5 

  
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 
04 

 უმწეოთა ერთჯერადი 
დახმარება 

50.0 55.0 0.0 55.0 59.0 8.7 50.3 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 50.0 55.0 0.0 55.0 59.0 8.7 50.3 

  
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 
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06 
05 

ხანძრითა და სტიქიით 
დაზარალებულთა დახმარება 

19.5 30.0 0.0 30.0 54.1 34.1 20.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 19.5 30.0 0.0 30.0 54.1 34.1 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 

06 
06 

მოსახლეობის სოციალური 
მდგომარეობისა და 

საცხოვრებელი გარემოს 
გაუმჯობესების ხელშეწყობა 

1.7 7.6 2.8 4.8 36.4 6.0 30.4 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 1.7 7.6 2.8 4.8 36.4 6.0 30.4 

  
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 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილება N30 

2015 წლის 25 დეკემბერი 

ქ. ხობი 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის 2016 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 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი 

თანდართული სახით. 
მუხლი 2. 
ამ დადგენილების ამოქმედების დღიდან ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ხობის 

მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხობის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის N46 დადგენილება. 

მუხლი 3.  
დადგენილება ამოქმედდეს 2016 წლის 1 იანვრიდან. 

 
 
 
 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                         ედიშერი ჯობავა 
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დანართი 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი 
 

თავი I 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები 
 

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

დასახელება 
2014 წლის 

ფაქტი 

2015 წლის გეგმა 2016 წლის გეგმა 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 
სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 
ფონდებიდან 
გამოყოფილი 
ტრანსფერები 

საკუთარი 
შემოსავლები 

სახელმწიფო 
ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 
გამოყოფილი 
ტრანსფერები 

საკუთა
რი 

შემოსავ
ლები 

შემოსავლები 9,097.9 10,035.5 3,787.9 6,247.6 6,222.3 0.0 6,222.3 
გადასახადები 4,280.2 4,000.0 0.0 4,000.0 3,450.0 0.0 3,450.0 
გრანტები 4,245.6 5,559.7 3,787.9 1,771.8 2,347.7 0.0 2,347.7 
სხვა შემოსავლები 572.1 475.8 0.0 475.8 424.6 0.0 424.6 

                
ხარჯები 7,235.5 7,169.6 933.7 6,235.9 6,453.2 0.0 6,453.2 
შრომის ანაზღაურება 1,904.9 1,483.0 0.0 1,483.0 1,794.2 0.0 1,794.2 
საქონელი და მომსახურება 2,304.7 1,754.8 823.6 931.2 1,018.3 0.0 1,018.3 
ძირითადი კაპიტალის 
მომსახურება  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

პროცენტი 108.0 84.5 0.0 84.5 70.4 0.0 70.4 
სუბსიდიები 2,721.7 3,002.2 0.0 3,002.2 3,125.3 0.0 3,125.3 
გრანტები 0.0 395.5 0.0 395.5 12.0 0.0 12.0 
სოციალური უზრუნველყოფა 196.2 332.4 0.0 332.4 419.1 0.0 419.1 
სხვა ხარჯები 0.0 117.2 110.1 7.1 13.9 0.0 13.9 

                
საოპერაციო სალდო 1,862.4 2,865.9 2,854.2 11.7 -230.9 0.0 -230.9 

                
არაფინანსური აქტივების 
ცვლილება 

2,658.1 2,767.2 2,927.2 -160.0 -380.5 0.0 -380.5 

ზრდა  2,691.2 2,970.8 2,927.2 43.6 41.4 0.0 41.4 
კლება 33.1 203.6 0.0 203.6 421.9 0.0 421.9 

                
მთლიანი სალდო -795.7 98.7 -73.0 171.7 149.6 0.0 149.6 

                
ფინანსური აქტივების 
ცვლილება 

-893.5 -36.5 -82.7 46.2 -46.4 -46.4 0.0 

ზრდა 0.0 46.2 0.0 46.2 0.0 0.0 0.0 
ვალუტა და დეპოზიტები 0.0 46.2   46.2 0.0   0.0 
ფასიანი ქაღალდები, გარდა 
აქციებისა  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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სესხები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
აქციები და სხვა კაპიტალი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
კლება 893.5 82.7 82.7 0.0 46.4 46.4 0.0 
ვალუტა და დეპოზიტები 893.5 82.7 82.7   46.4 46.4 0.0 
ფასიანი ქაღალდები, გარდა 
აქციებისა  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

სესხები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
აქციები და სხვა კაპიტალი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

                
ვალდებულებების ცვლილება -97.8 -135.2 -9.7 -125.5 -196.0 -46.4 -149.6 
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 97.8 135.2 9.7 125.5 196.0 46.4 149.6 
საგარეო 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
საშინაო 97.8 135.2 9.7 125.5 196.0 46.4 149.6 

                
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 კოდი 
2014 

წლის 
ფაქტი 

2015 წლის გეგმა 2016 წლის გეგმა 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 
სახელმწ

იფო 
ბიუჯეტ

ის 
ფონდები

დან 
გამოყოფ

ილი 
ტრანსფე

რები 

საკუთარი 
შემოსავლე

ბი 

სახელმწიფო 
ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 
გამოყოფილი 
ტრანსფერები 

საკუთა
რი 

შემოსავ
ლები 

შემოსულობები   9131.0 10239.1 3787.9 6451.2 6644.2 0.0 6644.2 
შემოსავლები 1 9097.9 10035.5 3787.9 6247.6 6222.3   6222.3 
არაფინანსური აქტივების 
კლება 

31 33.1 203.6 0.0 203.6 421.9 0.0 421.9 

ფინანსური აქტივების 
კლება (ნაშთის გაკლებით) 

32 0.0 0.0     0.0 0.0 0.0 

                  
გადასახდელები   10024.5 10275.7 3870.6 6405.1 6690.6 46.4 6644.2 
ხარჯები 0.0 7235.5 7169.6 933.7 6235.9 6453.2 0.0 6453.2 
არაფინანსური აქტივების 
ზრდა   

2691.2 2970.8 2927.2 43.6 41.4 0.0 41.4 

ვალდებულებების კლება   97.8 135.3 9.7 125.6 196.0 46.4 149.6 
ნაშთის ცვლილება   -893.50 -36.60 -82.70 46.10 -46.40 -46.40 0.00 

 
მუხლი 3. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 6222.3 ათასი ლარის 

ოდენობით, თანდართული რედაქციით: 
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დასახელება 2014 წლის ფაქტი 

2015 წლის გეგმა 2016 წლის გეგმა 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 
სახელმწ

იფო 
ბიუჯეტ

ის 
ფონდები

დან 
გამოყოფ

ილი 
ტრანსფე

რები 

საკუთა
რი 

შემოსა
ვლები 

სახელმწ
იფო 

ბიუჯეტ
ის 

ფონდები
დან 

გამოყოფ
ილი 

ტრანსფე
რები 

საკუთა
რი 

შემოსავ
ლები 

შემოსავლები 9,097.9 10,035.5 3,787.9 6,247.6 6,222.3 0.0 6,222.3 
საშემოსავლო გადასახადი   0.0 0.0   750.0 0.0 750.0 
ქონების გადასახადი 4,280.2 4,000.0 0.0 4,000.0 2,700.0 0.0 2,700.0 
გრანტები 4,245.6 5,559.7 3,787.9 1,771.8 2,347.7   2,347.7 
სხვა შემოსავლები 572.1 475.8   475.8 424.6   424.6 

 
მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 3450.0 ათასი ლარის 

ოდენობით, თანდართული რედაქციით: 
 

 

დასახელება კოდი 
2014 

წლის 
ფაქტი 

2015 წლის გეგმა 2016 წლის გეგმა 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 
სახელმწ

იფო 
ბიუჯეტ

ის 
ფონდები

დან 
გამოყოფ

ილი 
ტრანსფე

რები 

საკუთარი 
შემოსავლე

ბი 

სახელმწიფო 
ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 
გამოყოფილი 
ტრანსფერები 

საკუთ
არი 

შემოსა
ვლები 

გადასახადები 11 4,280.2 4,000.0 0.0 4,000.0 3,450.0 0.0 3,450.0 
საშემოსავლო გადასახადი 

 
            750.0 

ქონების გადასახადი 113 4,280.2 4,000.0 0.0 4,000.0 2,700.0 0.0 2,700.0 
საქართველოს საწარმოთა 
ქონებაზე (გარდა მიწისა)         

113111 
963.8 2,168.0   2,168.0 1,328.4   1,328.4 

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 1.0 0.0 1.0 

ეკონომიკური 
საქმიანობისთვის 
გამოყენებულ ქონებაზე 

1131131 
0.4 2.0   2.0 1.0   1.0 

არაეკონომიკური 
საქმიანობისთვის 
გამოყენებულ უძრავ 
ქოენბაზე 

1131132 

1.6 0.0     0.0     
სასოფლო-სამეურნეო 
დანიშნულების მიწაზე                                

113114 
220.7 220.0 0.0 220.0 100.6 0.0 100.6 

ფიზიკურ პირებიდან 1131141 83.9 90.0   90.0 30.0   30.0 
იურიდიულ პირებიდან 1131142 136.8 130.0   130.0 70.6   70.6 
არასასოფლო-სამეურნეო 
დანიშნულების მიწაზე                                            

113115 
3,093.7 1,610.0 0.0 1,610.0 1,270.0 0.0 1,270.0 
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ფიზიკურ პირებიდან 1131151 398.9 10.0   10.0 5.0   5.0 
იურიდიულ პირებიდან 1131152 2,694.8 1,600.0   1,600.0 1,265.0   1,265.0 
სხვა გადასახადები 
ქონებაზე 

1136 
0.0 0.0     0.0     

სხვა გადასახადები 116 0.0 0.0     0.0     
 

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 2347.7 ათასი ლარით, 

თანდართული რედაქციით: 
 

დასახელება კოდი 
2014 

წლის 
ფაქტი 

2015 წლის გეგმა 2016 წლის გეგმა 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 
სახელმწ

იფო 
ბიუჯეტ

ის 
ფონდები

დან 
გამოყოფ

ილი 
ტრანსფე

რები 

საკუთა
რი 

შემოსავ
ლები 

სახელმწიფო 
ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 
გამოყოფილი 
ტრანსფერები 

საკუთა
რი 

შემოსავ
ლები 

გრანტები 13 4,245.6 5,559.7 3,787.9 1,771.8 2,347.7 0.0 2,347.7 
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 5,559.7 3,787.9 1,771.8 2,347.7 0.0 2,347.7 

ბიუჯეტით 
გათვალისწინებული 
ტრანსფერები 

1311 205.0 1,771.8 0.0 1,771.8 2,347.7 0.0 2,347.7 

გათანაბრებითი ტრანსფერი 
 

0.0 1,551.8   1,551.8 2,127.7   2,127.7 
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 3,787.9 3,787.9 0.0 0.0 0.0 0.0 

სულ რეგიონებში 
განსახორციელებელი 
პროექტების ფონდი  

 
2,999.9 2,946.9 2,946.9 

 
0.0 

  

სოფლის მხარდაჭერის 
პროგრამა  

880.2 841.0 841.0 
 

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 
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მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 424.6 ათასი ლარით, 

თანდართული რედაქციით: 
 

დასახელება კოდი 
2014 

წლის 
ფაქტი 

2015 წლის გეგმა 2016 წლის გეგმა 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 
სახელმ
წიფო 

ბიუჯე
ტის 

ფონდე
ბიდან 

გამოყო
ფილი 
ტრანს

ფერები 

საკუთა
რი 

შემოსა
ვლები 

სახელმწიფო 
ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 
გამოყოფილი 
ტრანსფერები 

საკუთ
არი 

შემოსა
ვლები 

სხვა შემოსავლები 14 572.1 475.8 0.0 475.8 424.6 0.0 424.60 
შემოსავლები საკუთრებიდან 141 141.5 115.0 0.0 115.0 118.8 0.0 118.8 
პროცენტები 1411 24.2 0.0     0.0     
დივიდენდები 1412 0.0 0.0     0.0     
რენტა 1415 117.3 115.0 0.0 115.0 118.8 0.0 118.8 
მოსაკრებელი ბუნებრივი 
რესურსებით სარგებლობისათვის                      

14151 117.3 115.0   115.0 118.8   118.8 

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 

142 188.1 135.8 0.0 135.8 85.8 0.0 85.8 

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები 
და გადასახდელები 

1422 
53.8 43.8 0.0 43.8 49.0 0.0 49.0 

საერთო-სახელმწიფოებრივი 
სალიცენზიო მოსაკრებელი 

14222 0.0 0.0     0.0     

სანებართვო მოსაკრებელი 14223 12.6 6.0   6.0 6.0   6.0 
სახელმწიფო ბაჟი 14227 0.0 0.0     0.0     
საჯარო ინფორმაციის ასლის 
გადაღების მოსაკრებელი   

14229 0.1 0.0     0.0   0.0 

სამხედრო სავალდებულო 
სამსახურის გადავადების 
მოსაკრებელი 

142212 0.4 0.0     0.0   0.0 

ადგილობრივი მოსაკრებელი 
დასახლებული ტერიტორიის 
დასუფთავებისათვის  

142214 40.7 37.8   37.8 43.0   43.0 

არასაბაზრო წესით გაყიდული 
საქონელი და მომსახურება 

1423 134.3 92.0 0.0 92.0 36.8 0.0 36.8 

შემოსავლები საქონლის 
რეალიზაციიდან 

14231 0.0 0.0     0.0     

შემოსავლები მომსახურების 
გაწევიდან 

14232 134.3 92.0   92.0 36.8   36.8 

ჯარიმები, სანქციები და საურავები  143 238.2 225.0   225.0 220.0   220.0 
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, 
გრანტების გარეშე 

144 0.0 0.0     0.0     

შერეული და სხვა 
არაკლასიფიცირებული 
შემოსავლები 

145 4.3 0.0     0.0     
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    მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 6453.2 ათასი ლარით, 

თანდართული რედაქციით: 
 

დასახელება 
2014 

წლის 
ფაქტი 

2015 წლის გეგმა 2016 წლის გეგმა 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 
სახელმ
წიფო 

ბიუჯე
ტის 

ფონდე
ბიდან 
გამოყო
ფილი 
ტრანს

ფერები 

საკუთარ
ი 

შემოსავ
ლები 

სახელმწიფო 
ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 
გამოყოფილი 
ტრანსფერები 

საკუთარი 
შემოსავლ

ები 

ხარჯები 7,235.5 7,169.6 933.7 6,235.9 6,453.2 0.0 6,453.2 
შრომის ანაზღაურება 1,904.9 1,483.0 0.0 1,483.0 1,794.2 0.0 1,794.2 
საქონელი და მომსახურება 2,304.7 1,754.8 823.6 931.2 1,018.3 0.0 1,018.3 
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
პროცენტი 108.0 84.5 0.0 84.5 70.4 0.0 70.4 
სუბსიდიები 2,721.7 3,002.2 0.0 3,002.2 3,125.3 0.0 3,125.3 
გრანტები 0.0 395.5 0.0 395.5 12.0 0.0 12.0 
სოციალური უზრუნველყოფა 196.2 332.4 0.0 332.4 419.1 0.0 419.1 
სხვა ხარჯები 0.0 117.2 110.1 7.1 13.9 0.0 13.9 
არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,691.2 2,970.8 2,927.2 43.6 41.4 0.0 41.4 

ძირითადი აქტივები  2,691.2 2,970.8 2,927.2 43.6 41.4 0.0 41.4 
მატერიალური მარაგები  0.0 0.0 0.0 0.0 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 

ვალდებულებების კლება  97.8 135.2 9.7 125.5 196.0 46.4 149.6 
საშინაო  97.8 135.2 9.7 125.5 196.0 46.4 149.6 
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 41.4 

ათასი ლარით, თანდართული რედაქციით: 
 

დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის გეგმა 

არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,691.2 2,970.8 41.4 

 
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 421.9 

ათასი ლარით, თანდართული რედაქციით: 
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დასახელება 2014 წლის 
ფაქტი 

2015 წლის გეგმა 2016 წლის გეგმა 

არაფინანსური აქტივების კლება 33.1 203.6 421.9 
ძირითადი აქტივები 9.4   0.0 
მატერიალური მარაგები 2.4 0.0 0.0 
არაწარმოებული აქტივები 21.3 203.6 421.9 
მიწა 21.3 203.6 421.9 

 

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 
2014 

წლის 
ფაქტი 

2015 წლის გეგმა 2016 წლის გეგმა 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 
სახელმ
წიფო 

ბიუჯე
ტის 

ფონდე
ბიდან 

გამოყო
ფილი 
ტრანს

ფერები 

საკუთარი 
შემოსავლე

ბი 

სახელმწიფო 
ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 
გამოყოფილი 
ტრანსფერები 

საკუთ
არი 

შემოსა
ვლები 

701 
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო 
მომსახურება 

2,305.2 2,213.1 0.0 2,213.1 2,693.2 0.0 2,693.2 

7011 

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

2,197.2 2,128.6 0.0 2,128.6 2,622.8 0.0 2,622.8 

70111 
აღმასრულებელი და 
წარმომადგენლობითი ორგანოების 
საქმიანობის უზრუნველყოფა 

2,154.6 2,088.4 0.0 2,088.4 2,542.8 0.0 2,542.8 

70112 
ფინანსური და ფისკალური 
საქმიანობა 

42.6 40.2 0.0 40.2 80.0 0.0 80.0 

7016 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები  108.0 84.5 0.0 84.5 70.4 0.0 70.4 
702 თავდაცვა 95.2 114.5 0.0 114.5 120.1 0.0 120.1 

703 
საზოგადოებრივი წესრიგი და 
უსაფრთხოება 

617.2 411.0 0.0 411.0 0.0 0.0 0.0 

7032 ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა 617.2 411.0 0.0 411.0 0.0 0.0 0.0 
704 ეკონომიკური საქმიანობა 1,907.7 2,577.7 2,503.3 74.4 90.8 0.0 90.8 

7042 
სოფლის მეურნეობა, სატყეო 
მეურნეობა, მეთევზეობა და 
მონადირეობა 

1.7 830.5 794.9 35.6 50.8 0.0 50.8 

70421 სოფლის მეურნეობა 1.7 830.5 794.9 35.6 50.8 0.0 50.8 
7045 ტრანსპორტი 1,101.1 906.2 867.4 38.8 40.0 0.0 40.0 

70451 
საავტომობილო ტრანსპორტი და 
გზები 

1,101.1 906.2 867.4 38.8 40.0 0.0 40.0 

7049 
სხვა არაკლასიფიცირებული 
საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში 

804.9 841.0 841.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

705 გარემოს დაცვა 1,733.5 316.4 0.9 315.5 321.5 0.0 321.5 

7051 
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება 
და განადგურება 

504.0 313.0 0.0 313.0 321.5 0.0 321.5 
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7052 ჩამდინარე წყლების მართვა 1,229.5 3.4 0.9 2.5 0.0 0.0 0.0 
706 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 794.2 1,621.1 1,322.6 298.5 254.2 0.0 254.2 
7063 წყალმომარაგება 23.5 679.8 664.0 15.8 18.0 0.0 18.0 
7064 გარე განათება 0.0 222.0 0.0 222.0 236.2 0.0 236.2 

7066 
სხვა არაკლასიფიცირებული 
საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ 
მეურნეობაში 

770.7 719.3 658.6 60.7 0.0 0.0 0.0 

707 ჯანმრთელობის დაცვა 99.4 123.9 0.0 123.9 124.8 0.0 124.8 
7072 ამბულატორიული მომსახურება 15.9 23.4 0.0 23.4 29.9 0.0 29.9 

70724 
საშუალო სამედიცინო პერსონალის 
მომსახურება 

15.9 23.4 0.0 23.4 29.9 0.0 29.9 

7074 
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის 
მომსახურება 

83.5 100.5 0.0 100.5 94.9 0.0 94.9 

708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 941.8 995.8 0.0 995.8 1,048.0 0.0 1,048.0 

7081 
მომსახურება დასვენებისა და 
სპორტის სფეროში 

429.3 480.1 0.0 480.1 535.3 0.0 535.3 

7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 459.9 455.4 0.0 455.4 451.9 0.0 451.9 

7083 
ტელერადიომაუწყებლობა და 
საგამომცემლო საქმიანობა 

42.2 44.0 0.0 44.0 41.2 0.0 41.2 

7084 
რელიგიური და სხვა სახის 
საზოგადოებრივი საქმიანობა 

10.4 16.3 0.0 16.3 19.6 0.0 19.6 

709 განათლება 1,159.1 1,434.0 0.0 1,434.0 1,503.6 0.0 1,503.6 
7091 სკოლამდელი აღზრდა 799.0 1,006.0 0.0 1,006.0 1,117.7 0.0 1,117.7 
7093 პროფესიული განათლება 87.1 110.7 0.0 110.7 0.0 0.0 0.0 

7098 
სხვა არაკლასიფიცირებული 
საქმიანობა განათლების სფეროში 

273.0 317.3 0.0 317.3 385.9 0.0 385.9 

710 სოციალური დაცვა 273.4 332.9 34.1 298.8 338.4 0.0 338.4 

7101 
ავადმყოფთა და შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირთა 
სოციალური დაცვა 

64.6 70.6 0.0 70.6 91.7 0.0 91.7 

71011 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 64.6 70.6 0.0 70.6 91.7 0.0 91.7 

7104 
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური 
დაცვა 

90.5 121.7 0.0 121.7 117.7 0.0 117.7 

7107 
სოციალური გაუცხოების საკითხები, 
რომლებიც არ ექვემდებარება 
კლასიფიკაციას 

78.8 71.5 0.0 71.5 80.0 0.0 80.0 

7109 
სხვა არაკლასიფიცირებული 
საქმიანობა სოციალური დაცვის 
სფეროში 

39.5 69.1 34.1 35.0 49.0 0.0 49.0 

  სულ 9,926.7 10,140.4 3,860.9 6,279.5 6,494.6 0.0 6,494.6 
 

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 149.6 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 46.4 -ით. 
 

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ზრდა 0-ით. 
2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 196.0 ათასი 
ლარით. 
 
მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი 
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მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების 
მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 80.0 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 94.9 ათასი ლარი; 
ბ) ,,სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და ,,სამხედრო 

სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული 
უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 120.1 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 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) 
თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტში 

ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის, წვევამდელთა სამედიცინო შემოწმებისა 
და ტრანსპორტირების ღონისძიებები. 

ა) 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 
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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. 
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, 2016 წლისათვის გამოყოფილია სულ 321.5 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. 
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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 29 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.  

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 ხელშეწყობის მიზნით, სადაც 11 

ასაკობრივ ჯგუფში გაერთიანებულია 216 ბავშვი, რომლებიც მონაწილეობას იღებენ 
სამეგრელოს, იმერეთისა და გურიის რეგიონების ტურნირებში, ხდება ამ ტურნირების 
დაფინანსება. 

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. 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 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. 
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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.) 

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 29,9 ათასი ლარი. 
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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 ნაწილობრივ დაფინანსება, 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) 

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია დახმარება მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებზე, 
ასევე ჩერნობილის ტრაგედიის დროს დაზარალებულთა დახმარება.  

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 ხდება უმწეოთა კვების ხარჯების დაფინანსება და 

გამოყოფილია 80,0 ათასი ლარი 120 ბენეფიციარის მომსახურებაზე. 
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 6.0 ათასი ლარი. 
დ)  უმწეოთა ერთჯერადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 04) 
ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება ეწევა სოციალურად შეჭირვებულ ადამიანებს 

ერთჯერადად 50-200 ლარის ფარგლებში,  2016 წელს გამოყოფილია 55.0 ათასი ლარი, 
განკარგვა ხდება 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) 
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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 
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის 

მიხედვით თანდართული რედაქციით: 
 
 
 
 
 
 
 

o
r
g.
 
ko

d
i 

დასახელება 
2014 

წლის 
ფაქტი 

2015 წლის გეგმა 2016 წლის გეგმა 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 
სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 
ფონდებიდან 
გამოყოფილი 
ტრანსფერები 

საკუთა
რი 

შემოსავ
ლები 

სახელმწიფო 
ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 
გამოყოფილი 
ტრანსფერები 

საკუთ
არი 

შემოსა
ვლები 

  ხობის მუნიციპალიტეტი 10,024.5 10,275.6 3,870.6 6,405.0 6,690.6 46.4 6,644.2 
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 218.0 216.0 0.0 216.0 162.0 0.0 162.0 
  ხარჯები 7,235.5 7,169.6 933.7 6,235.9 6,453.2 0.0 6,453.2 
  შრომის ანაზღაურება 1,904.9 1,483.0 0.0 1,483.0 1,794.2 0.0 1,794.2 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

2,691.2 2,970.8 2,927.2 43.6 41.4 0.0 41.4 

  ფინანსური აქტივების 
ზრდა  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ვალდებულებების კლება  97.8 135.2 9.7 125.5 196.0 46.4 149.6 

01 00 

 წარმომადგენლობითი და 
აღმასრულებელი 

ორგანოების დაფინანსება 
2,403.0 2,344.0 9.7 2,334.3 2,889.2 46.4 2,842.8 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 159.0 155.0 0.0 155.0 154.0 0.0 154.0 
  ხარჯები 2,130.9 2,172.0 0.0 2,172.0 2,651.8 0.0 2,651.8 
  შრომის ანაზღაურება 1,520.2 1,390.0 0.0 1,390.0 1,715.5 0.0 1,715.5 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

174.3 41.1 0.0 41.1 41.4 0.0 41.4 

  ფინანსური აქტივების 
ზრდა  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ვალდებულებების კლება  97.8 130.9 9.7 121.2 196.0 46.4 149.6 

01 01 
ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო 
452.1 543.2 0.0 543.2 651.3 0.0 651.3 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 26.0 27.0   27.0 27.0   27.0 
  ხარჯები 445.7 537.4 0.0 537.4 647.0 0.0 647.0 
  შრომის ანაზღაურება 335.8 344.1 0.0 344.1 403.6 0.0 403.6 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

6.4 5.8 0.0 5.8 4.3 0.0 4.3 
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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 

01 02 

 ხობის 
მუნიციპალიტეტის 

გამგეობა 
1,702.5 1,545.3 0.0 1,545.3 1,891.5 0.0 1,891.5 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 133.0 128.0   128.0 127.0   127.0 
  ხარჯები 1,534.6 1,509.9 0.0 1,509.9 1,854.4 0.0 1,854.4 
  შრომის ანაზღაურება 1,184.4 1,045.9 0.0 1,045.9 1,311.9 0.0 1,311.9 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

167.9 35.3 0.0 35.3 37.1 0.0 37.1 

  ფინანსური აქტივების 
ზრდა  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ვალდებულებების კლება  0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 
01 03 სარეზერვო ფონდი 42.6 40.2 0.0 40.2 80.0 0.0 80.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 42.6 40.2 0.0 40.2 80.0 0.0 80.0 

  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 

205.8 215.3 9.7 205.6 266.4 46.4 220.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 108.0 84.5 0.0 84.5 70.4 0.0 70.4 

  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  97.8 130.8 9.7 121.1 196.0 46.4 149.6 

02 00 

თავდაცვა, 
საზოგადოებრივი 

წესრიგი და უსაფრთხოება 
712.4 525.5 0.0 525.5 120.1 0.0 120.1 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 59.0 61.0 0.0 61.0 8.0 0.0 8.0 
  ხარჯები 496.5 523.3 0.0 523.3 120.1 0.0 120.1 
  შრომის ანაზღაურება 384.7 93.0 0.0 93.0 78.7 0.0 78.7 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

215.9 2.2 0.0 2.2 0.0 0.0 0.0 

  ფინანსური აქტივების 
ზრდა  

0.0 0.0 0.0 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 
617.2 411.0 0.0 411.0 0.0 0.0 0.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 51.0 53.0   53.0 0.0     
  ხარჯები 402.7 411.0 0.0 411.0 0.0 0.0 0.0 
  შრომის ანაზღაურება 326.1 24.5 0.0 24.5 0.0 0.0 0.0 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

214.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ფინანსური აქტივების 
ზრდა  

0.0 0.0 0.0 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 

95.2 114.5 0.0 114.5 120.1 0.0 120.1 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 8.0 8.0   8.0 8.0   8.0 
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  ხარჯები 93.8 112.3 0.0 112.3 120.1 0.0 120.1 
  შრომის ანაზღაურება 58.6 68.5 0.0 68.5 78.7 0.0 78.7 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

1.4 2.2 0.0 2.2 0.0 0.0 0.0 

  ფინანსური აქტივების 
ზრდა  

0.0 0.0 0.0 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 4,483.9 3,826.8 657.1 615.7 0.0 615.7 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ხარჯები 2,132.7 1,552.1 899.6 652.5 615.7 0.0 615.7 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

2,301.0 2,927.5 2,927.2 0.3 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 4.3 0.0 4.3 0.0 0.0 0.0 

03 01 

საგზაო 
ინფრასტრუქტურის 

მშენებლობა, 
რეაბილიტაცია და მოვლა 

შენახვა (გზები და 
ხიდები) 

1,101.1 906.2 867.4 38.8 40.0 0.0 40.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ხარჯები 589.5 62.2 23.4 38.8 40.0 0.0 40.0 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

511.6 844.0 844.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ფინანსური აქტივების 
ზრდა  

0.0 0.0 0.0 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  
816.9 754.5 715.7 38.8 40.0 0.0 40.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 400.1 40.6 1.8 38.8 40.0 0.0 40.0 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

416.8 713.9 713.9 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 

03 01 

02 

ხიდების, ხიდ-ბოგირების 
მშენებლობა, 

რეაბილიტაცია და მოვლა-
შენახვა 

284.2 151.7 151.7 0.0 0.0 0.0 0.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 189.4 21.6 21.6 0.0 0.0 0.0 0.0 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

94.8 130.1 130.1 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  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 1,941.8 1,323.5 618.3 575.7 0.0 575.7 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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  ხარჯები 1,141.6 689.8 76.1 613.7 575.7 0.0 575.7 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

1,386.1 1,247.7 1,247.4 0.3 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 4.3 0.0 4.3 0.0 0.0 0.0 
03 02 

01 
გარე განათება 0.0 222.0 0.0 222.0 236.2 0.0 236.2 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 0.0 222.0 0.0 222.0 236.2 0.0 236.2 

  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 

03 02 

02 

წყლის სისტემის 
რეაბილიტაცია და 

ექსპლოატაცია 
23.5 684.1 664.0 20.1 18.0 0.0 18.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 4.6 15.8 0.0 15.8 18.0 0.0 18.0 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

18.9 664.0 664.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ფინანსური აქტივების 
ზრდა  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ვალდებულებების კლება  0.0 4.3 0.0 4.3 0.0 0.0 0.0 

03 02 

03  

მუნიციპალიტეტის 
საკუთრებაში არსებული 

აქტივების რეაბილიტაცია 
770.7 719.3 658.6 60.7 0.0 0.0 0.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 24.6 136.5 76.1 60.4 0.0 0.0 0.0 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

746.1 582.8 582.5 0.3 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 

03 02 

04  

სანიაღვრე არხების 
მშენებლობა 

რეაბილიტაცია და 
ექსპლოატაცია 

1,229.5 3.4 0.9 2.5 0.0 0.0 0.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 608.4 2.5 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

621.1 0.9 0.9 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 
03 02 

05  

დასუფთავების 
ღონისძიებები 

504.0 313.0 0.0 313.0 321.5 0.0 321.5 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 504.0 313.0 0.0 313.0 321.5 0.0 321.5 

  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 
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03 04 

სარწყავი არხებისა და 
ნაპირსამაგრი ჯებირების 

მშენებლობა-
რეაბილიტაცია 

0.0 794.9 794.9 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 

0.0 794.9 794.9 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 

03 05 
სოფლის მხარდაჭერის 

პროგრამა 
804.9 841.0 841.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 401.6 800.1 800.1 0.0 0.0 0.0 0.0 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

403.3 40.9 40.9 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 1,434.0 0.0 1,434.0 1,503.6 0.0 1,503.6 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ხარჯები 1,159.1 1,434.0 0.0 1,434.0 1,503.6 0.0 1,503.6 

  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 

04 01 
სკოლამდელი 

განათლების დაფინანსება 
799.0 1,006.0 0.0 1,006.0 1,117.7 0.0 1,117.7 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 799.0 1,006.0 0.0 1,006.0 1,117.7 0.0 1,117.7 

  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 03 

მოსწავლე–
ახალგაზრდობის 

კლასგარეშე და სკოლის 
გარეშე მუშაობის 

ხელშეწყობის პროგრამა  

273.0 317.3 0.0 317.3 385.9 0.0 385.9 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 273.0 317.3 0.0 317.3 385.9 0.0 385.9 

  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 87.1 110.7 0.0 110.7 0.0 0.0 0.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 87.1 110.7 0.0 110.7 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 
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05 00 

კულტურა, რელიგია 
ახალგაზრდული და 

სპორტული ღონისძიებები 
941.8 995.8 0.0 995.8 1,048.0 0.0 1,048.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ხარჯები 941.8 995.8 0.0 995.8 1,048.0 0.0 1,048.0 

  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 
სპორტის განვითარების 

ხელშეწყობა 
429.3 480.1 0.0 480.1 535.3 0.0 535.3 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ხარჯები 429.3 480.1 0.0 480.1 535.3 0.0 535.3 

  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 

05 01 

01 

სპორტული 
ღონისძიებების 

დაფინანსება 
14.6 23.5 0.0 23.5 20.3 0.0 20.3 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 14.6 23.5 0.0 23.5 20.3 0.0 20.3 

  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 

05 01 

02 

ხობის მუნიციპალიტეტის 
საფეხბურთო კლუბი 

,,კოლხეთის" 
ხელშეწყობის 
ღონისძიებები 

301.9 326.6 0.0 326.6 481.1 0.0 481.1 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 301.9 326.6 0.0 326.6 481.1 0.0 481.1 

  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 

03 

სტადიონების მშენებლობა 
რეაბილიტაცია და მოვლა-

შენახვის ხარჯები 
14.3 15.0 0.0 15.0 18.0 0.0 18.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 14.3 15.0 0.0 15.0 18.0 0.0 18.0 

  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 

98.5 115.0 0.0 115.0 15.9 0.0 15.9 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 98.5 115.0 0.0 115.0 15.9 0.0 15.9 

  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 
502.1 499.4 0.0 499.4 493.1 0.0 493.1 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ხარჯები 502.1 499.4 0.0 499.4 493.1 0.0 493.1 

  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 02 

01 

კულტურული 
ტრადიციების დაცვისა და 
ღირსეული განვითარების 

ხელშეწყობა 

437.8 425.9 0.0 425.9 422.8 0.0 422.8 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 437.8 425.9 0.0 425.9 422.8 0.0 422.8 

  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 

02 
ძეგლთა დაცვის ხარჯები 22.1 12.0 0.0 12.0 12.1 0.0 12.1 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 22.1 12.0 0.0 12.0 12.1 0.0 12.1 

  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 02 

03 

კულტურული 
მემკვიდრეობის 
ღონისძიებების 

დაფინანსება 

0.0 17.5 0.0 17.5 17.0 0.0 17.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 0.0 17.5 0.0 17.5 17.0 0.0 17.0 

  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 
42.2 44.0 0.0 44.0 41.2 0.0 41.2 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 42.2 44.0 0.0 44.0 41.2 0.0 41.2 

  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 03 
ახალგაზრდული 

პროგრამების დაფინანსება 
8.0 11.5 0.0 11.5 13.6 0.0 13.6 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 8.0 11.5 0.0 11.5 13.6 0.0 13.6 
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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 

05 04 

რელიგიური 
ორგანიზაციების 

ხელშეწყობა 
2.4 4.8 0.0 4.8 6.0 0.0 6.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 2.4 4.8 0.0 4.8 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 00 

მოსახლეობის 
ჯანმრთელობისა დაცვა 

და  სოციალური 
უზრუნველყოფა 

374.5 492.4 34.1 458.3 514.0 0.0 514.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ხარჯები 374.5 492.4 34.1 458.3 514.0 0.0 514.0 

  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 01 
საზოგადოებრივი 

ჯანდაცვის მომსახურება 
83.5 100.5 0.0 100.5 94.9 0.0 94.9 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 83.5 100.5 0.0 100.5 94.9 0.0 94.9 

  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 

15.9 23.4 0.0 23.4 29.9 0.0 29.9 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 15.9 23.4 0.0 23.4 29.9 0.0 29.9 

  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 03 

მოსახლეობის 
სოციალური 

უზრუნველყოფა 
203.9 219.8 0.0 219.8 253.4 0.0 253.4 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ხარჯები 203.9 219.8 0.0 219.8 253.4 0.0 253.4 

  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 
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06 03 

01 

ავადმყოფთა სოციალური 
დახმარება 

64.6 70.6 0.0 70.6 91.7 0.0 91.7 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 64.6 70.6 0.0 70.6 91.7 0.0 91.7 

  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 

02 

სარიტუალო მომსახურება 
(ომის ვეტერანთა და 

დევნილთა დაკრძალვის 
ხარჯები) 

1.9 5.0 0.0 5.0 5.0 0.0 5.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 1.9 5.0 0.0 5.0 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 

მეორე მსოფლიო ომის 
ვეტერანთა და 
ჩერნობილით 

დაზარალებულთა სოც. 
უზრუნველყოფის 

ხარჯები 

11.8 4.0 0.0 4.0 8.0 0.0 8.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 11.8 4.0 0.0 4.0 8.0 0.0 8.0 

  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 13.7 0.0 13.7 13.7 0.0 13.7 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 8.5 13.7 0.0 13.7 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 71.5 0.0 71.5 80.0 0.0 80.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 78.8 71.5 0.0 71.5 80.0 0.0 80.0 

  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 

06 

 ბავშვის შეძენასთან 
დაკავშირებული 

ერთჯერადი დახმარების 
ხარჯი 

32.0 49.0 0.0 49.0 49.0 0.0 49.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 32.0 49.0 0.0 49.0 49.0 0.0 49.0 

  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 
6.3 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 59.0 0.0 59.0 55.0 0.0 55.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 50.0 59.0 0.0 59.0 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 54.1 34.1 20.0 30.0 0.0 30.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 19.5 54.1 34.1 20.0 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 35.6 0.0 35.6 50.8 0.0 50.8 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 1.7 35.6 0.0 35.6 50.8 0.0 50.8 

  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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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
 

დადგენილება №31 
 

2015 წლის  25 დეკემბერი 

ქ. ხობი 
 
 

„ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების (გარდა თანამდებობის პირებისა) მოვალეობის 
შესრულებასთან დაკავშირებით გაწეული ხარჯების ანაზღაურების წესის დამტკიცების შესახებ“ 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის N44 დადგენილებაში ცვლილების 
შეტანის თაობაზე 

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

მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: 
მუხლი 1. 
„ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების (გარდა თანამდებობის პირებისა) მოვალეობის 

შესრულებასთან დაკავშირებით გაწეული ხარჯების ანაზღაურების წესის დამტკიცების შესახებ“ 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის N44 დადგენილებაში 
(www.matsne.gov.ge 31/12/2014წ. სარეგისტრაციო კოდი: 010250020.35.106.016143) შეტანილ იქნეს 
ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული წესის მეორე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი 
რედაქციით: 

„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 350 (სამასორმოცდაათი) ლარს.“ 

მუხლი 2.   
დადგენილება ამოქმედდეს 2016 წლის 1 იანვრიდან. 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
 

დადგენილება №32 
 

2015 წლის  25 დეკემბერი 

ქ. ხობი 
 
 

„ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ხობის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 28 ივლისის N15 დადგენილებაში“ 

ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-16 მუხლის მე-12 პუნქტის „ა“ 

ქვეპუნქტისა და მე-20 მუხლის შესაბამისად, ხობის მუნიციპალიტეტის  საკრებულო ადგენს: 
მუხლი 1. 
„ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 28 ივლისის №15 დადგენილებაში („საქართველოს 
საკანონმდებლო მაცნე“ (www.matsne.gov.ge 04.08.2014 წ; სარეგისტრაციო კოდი: 
010260020.35.106.016114) შეტანილ იქნეს  ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული 
დებულების: 

ა) მე-12 მუხლის მე-3 პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტი ამოღებულ იქნეს; 
ბ) მე-13 მუხლის მე-3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 
„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, სოფლის მეურნეობის, 
სატრანსპორტო რეგულირების, ადგილობრივი მოსაკრებლებისა და სხვა სახის ეკონომიკური 
აქტივობების შესახებ.“; 

გ) მე-13 მუხლის მე-5 პუნქტი ამოღებულ იქნეს. 
მუხლი 2. 
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სოფლის მეურნეობის 

განვითარების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს 2014 წლის 28 ივლისის №20 დადგენილება. 

მუხლი 3.  
დადგენილება ძალაში შევიდეს 2016 წლის 1 იანვრიდან. 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
 

დადგენილება №33 
 

2015 წლის  25 დეკემბერი 

ქ. ხობი 
 
 

„ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარებისა და პროგრამების მართვის 
სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 28 

ივლისის №18 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 №18 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge 04.08.2014 წ., სარეგისტრაციო კოდი: 
010260020.35.106.016120) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებულ დებულებაში: 

ა) პირველი მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 
„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, სოფლის მეურნეობის, სატრანსპორტო რეგულირების, 
ადგილობრივი მოსაკრებლებისა და სხვა სახის ეკონომიკური აქტივობების შესახებ.“; 

ბ) მე-3 მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „ე1“ ქვეპუნქტი: 
„ე1) სოფლის მეურნეობის სფეროში სახელმწიფო სტრატეგიის განხორციელების ხელშწყობას; 

საინვესტიციო პროექტების განხორციელების ხელშეწყობას და დაინტერესებულ პირთა საჭირო 
ინფორმაციით უზრუნველყოფას; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სასოფლო-სამეურნეო 
კოოპერაციის განვითარების ხელშეწყობას; სოფლის მეურნეობის სფეროში მონაცემთა საინფორმაციო 
ბაზის შექმნას;“; 

გ) მე-5 მუხლის მე-3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 
„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. 
გ) სოფლის მეურნეობის განვითარების განყოფილება.“; 
დ) დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-61 მუხლი: 
„მუხლი 61. სოფლის მეურნეობის განვითარების განყოფილება 
სოფლის მეურნეობის განვითარების განყოფილება დადგენილი წესით უზრუნველყოფს: 
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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 ხელშეწყობას და დაინტერესებულ პირთა საჭირო 
ინფორმაციით უზრუნველყოფას; 

დ) სოფლის მეურნეობის დარგების მიხედვით პროექტების შემუშავებას და მათი განხორციელების 
ხელშეწყობას; 

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) საქართველოს კანონმდებლობითა და სამსახურის დებულებით განსაზღვრულ სხვა 

უფლებამოსილებათა განხორციელებას.“. 
მუხლი 2. 
დადგენილება ძალაში შევიდეს 2016 წლის 1 იანვრიდან. 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
დადგენილება №34 

2015 წლის 25 დეკემბერი 
ქ. ხობი 

„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  
№32 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 №32 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge 29.08.2014 წ, 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 1900 

4. გამგებლის პირველი მოადგილე 2000 

5. გამგებლის მოადგილე 1800 

6. საკრებულოს კომისიის თავმჯდომარე 1550 

7. საკრებულოს ფრაქციის თავმჯდომარე 1500 

8. გამგეობის სამსახურის უფროსი 1400 

9. საკრებულოს აპარატის უფროსი 1400 

10. 
გამგებლის წარმომადგენელი მუნიციპალიტეტის 
ადმინისტრაციულ ერთეულში 

1050 

11. გამგეობის სამსახურის განყოფილების უფროსი 1000 
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12. საკრებულოს აპარატის განყოფილების უფროსი 1000 

13. გამგებლის თანაშემწე 950 

14. საკრებულოს თავმჯდომარის თანაშემწე 950 

15. მთავარი სპეციალისტი 850 

16. წამყვანი სპეციალისტი 650 

17. უფროსი სპეციალისტი 600 

18. სპეციალისტი 580 
 

მუხლი 2. 
დადგენილება ძალაში შევიდეს 2016 წლის 1 იანვრიდან. 
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