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საძიებელი 
 

N 

განკარგულების 

სარეგისტრაციო 

ნომერი 

განკარგულების 

მიღების 

თარიღი 

განკარგულების სათაური გვერდი 

1.  N113 20.01.2009 

„ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სტრუქტურის დამტკიცების შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2006 წლის 21 დეკემბრის N22 განკარგულებაში 

ცვლილების თაობაზე 
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2.  N114 20.01.2009 

„ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის არჩევის შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2006 წლის 6 დეკემბრის N20 განკარგულებაში ცვლილებებისა და 

დამატებების შეტანის თაობაზე 

8 

3.  N115 26.02.2009 
ხობის რაიონის სახელმწიფო სანიტარიული ზედამხედველობის ინსპექციის 

ლიკვიდაციის  შესახებ 
9 

4.  N116 26.02.2009 ქალაქ ხობის ტერიტორიაზე შინაური ცხოველების შენახვის წესების შესახებ 10 

5.  N117 30.03.2009 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების 

შესახებ 
13 

6.  N118 30.03.2009 რამაზ კიტიას სახელის მინიჭების შესახებ 16 

7.  N119 30.03.2009 ზვიად დათუაშვილის სახელის მინიჭების შესახებ 17 

8.  N120 30.03.2009 გოგა ბერაიას სახელის მინიჭების შესახებ 18 

9.  N121 30.03.2009 ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის არჩევის შესახებ 19 

10.  N122 25.06.2009 

„ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის სტრუქტურის დამტკიცების 

შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2006 წლის 6 დეკემბრის N19 

განკარგულებაში ცვლილებების შესახებ 
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11.  N123 25.06.2009 

სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ქონების ხობის ადგილობრივი 

თვითმმართველობისთვის გადმოცემასთან დაკავშირებით ხელშეკრულებასა და 

მიღება-ჩაბარების აქტზე ხელმოწერის უფლებამოსილების მინიჭების შესახებ 

22 

12.  N124 29.09.2009 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ზოგიერთი განკარგულების 

ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ 
23 

13.  N125 29.09.2009 

„ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირების მფლობელობაში 

(სარგებლობაში) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების 

კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2007 წლის 26 ოქტომბრის N78 განკარგულებით დამტკიცებული 

კომისიის შემადგენლობაში ცვლილების  შეტანის თაობაზე 

24 

14.  N126 29.09.2009 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ქუჩების სახელდებისა და ნუმერაციის 

საკითხთა შემსწავლელი დროებითი  სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ 
25 

15.  N127 29.09.2009 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქუჩების სახელდებისა და ნუმერაციის 

საკითხთა შემსწავლელი დროებითი  სამუშაო ჯგუფის თავმჯდომარის არჩევისა და 

შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ 
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16.  N128 29.09.2009 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბეჭდისა და სატიტულო ფურცლის 

დამტკიცების თაობაზე 
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17.  N129 29.09.2009 

„არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის მუნიციპალიტეტის 

სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანების“ შექმნისა და წესდების დამტკიცების 

შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2007 წლის 10 ივლისის N49 

განკარგულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შესახებ 

30 

18.  N130 28.10.2009 

„არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის მუნიციპალიტეტის 

სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანების“ შექმნისა და წესდების დამტკიცების 

შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2007 წლის 10 ივლისის N49 

განკარგულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შესახებ 

31 

19.  N131 28.10.2009 

„არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის მუნიციპალიტეტის 

კულტურის ცენტრის“ შექმნისა და წესდების დამტკიცების შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2007 წლის 31 ივლისის N50 განკარგულებაში 

ცვლილების შეტანის შესახებ 

32 
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20.  N132 28.10.2009 

„არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის მუნიციპალიტეტის  

განათლების ცენტრის“ შექმნისა და წესდების დამტკიცების შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2007 წლის 31 ივლისის N52 განკარგულებაში 

ცვლილების შეტანის შესახებ 

33 

21.  N133 28.10.2009 

„არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის მუნიციპალიტეტის 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის“ შექმნისა და წესდების დამტკიცების შესახებ“              

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2007 წლის 23 აგვისტოს N54 განკარგულებაში 

დამატების შეტანის შესახებ 

34 

22.  N134 28.10.2009 

„შპს „ხობი დასუფთავება და განათებას“  დაფუძნებისა და წესდების დამტკიცების 

შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2008 წლის 28 თებერვლის N88 

განკარგულებაში დამატების შეტანის შესახებ 

35 

23.  N135 27.11.2009 
საკრებულოს წევრის  - ედიშერ ჯობავას უფლებამოსილების ვადამდე  შეწყვეტის 

შესახებ 
36 

24.  N136 27.11.2009 

„ეკონომიკური განვითარების საკითხთა (სოფლის მეურნეობის, მრეწველობა, 

ვაჭრობა, მომსახურება, ინფრასტრუქტურა, ბუნებრივი რესურსებისა და გარემოს 

დაცვა) კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2006 წლის 13 ნოემბრის N16 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე 

37 

25.  N137 27.11.2009 
საკრებულოს წევრის  - როზენ ლატარიას უფლებამოსილების ვადამდე  შეწყვეტის 

შესახებ 
38 

26.  N138 27.11.2009 

„იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის შემადგენლობის 

დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2006 წლის 13 

ნოემბრის N13 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

39 

27.  N139 27.11.2009 

„სოციალურ საკითხთა (ჯანდაცვა, კულტურა, განათლება, სპორტი) კომისიის 

შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2006 

წლის 13 ნოემბრის N15 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე 

40 

28.  N140 27.11.2009 

შპს „ხობი დასუფთავება და განათებას“  დაფუძნებისა და წესდების დამტკიცების 

შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2008 წლის 28 თებერვლის N88 

განკარგულებაში  დამატების  შეტანის შესახებ“ 2009 წლის 28 ოქტომბრის N134 

განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

41 

29.  N141 22.12.2009 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 29 სექტემბრის N126 და N127 

განკარგულებების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ 
42 
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s a q a r T v e l o 

adgilobrivi TviTmmarTvelobis organo 

xobis municipalitetis sakrebulo 

 
 

 

gankarguleba # 113 

 

q. xobi                                   2009 wlis 20 ianvari 
 

 

`xobis municipalitetis gamgeobis struqturis damtkicebis Sesaxeb~ xobis 

municipalitetis sakrebulos 2006 wlis 21 dekembris #22 gankargulebaSi 

cvlilebis Taobaze 

 

 `adgilobrivi TviTmmarTvelobis Sesaxeb~ saqarTvelos organuli  

kanonis Tanaxmad, xobis municipalitetis sakrebulos 2006 wlis 21 dekembris 

#22 gankargulebis danarTSi Setanil iqnes Semdegi cvlileba: 

1. Sromis, sazogadoebrivi janmrTelobisa da socialuri dacvis veteranTa, 

ltolvilTa da iZulebiT gadaadgilebuli pirTa saqmeTa samsaxurSi Seiqmnas 

veteranTa, ltolvilTa da iZulebiT gadaadgilebul pirTa saqmeebis 

ganyofileba 2 saStato erTeuliT, samsaxurisaTvis gansazRvruli saStato 

ricxovnobis farglebSi da gankargulebis danarTi Camoyalibdes Semdegi 

redaqciiT: 

 

danarTi 

 

xobis municipalitetis gamgeobis struqtura 

 

# 
struqturuli qvedanayofebi da TanamdebobaTa 

dasaxeleba 

saStato 

ricxovneba 

1 2 3 

gamgeobis Tanamdebobis pirebi 

1 gamgebeli 1 

2 gamgeblis pirveli moadgile 1 

3 gamgeblis  moadgile 1 

s u l 3 
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1 2 3 

gamgeobis aparati 

1 aparatis ufrosi 1 

2 gamgeblis TanaSemwe 1 

3 mT. specialisti 2 

4 wamyvani specialisti 6 

5 ufrosi specialisti 4 

6 teqnikuri muSakebi 4 

sainformacio uzrunvelyofisa da sazogadoebasTan urTierTobis ganyofileba 

7 ganyofilebis ufrosi 1 

8 mTavari specialisti 1 

9 wamyvani specialisti 1 

s u l 21 

gamgeobis samsaxurebi 

I. safinanso-sabiujeto samsaxuri 

1 samsaxuris ufrosi 1 

sabiujeto ganyofileba 

2 ganyofilebis ufrosi 1 

3 mTavari specialisti 2 

4 wamyvani specialisti 1 

pirveladi sabuRaltro aRricxvisa da angariSgebis ganyofileba 

5 ganyofilebis ufrosi 1 

6 mTavari specialisti 1 

7 ufrosi specialisti 1 

8 wamyvani specialisti 1 

      sul 9 

II. ekonomikisa da infrastruqturis ganviTarebis samsaxuri 

1 samsaxuris ufrosi 1 

2 ufrosi specialisti 1 

municipaluri qonebis aRricxvisa da privatizebis, soflis meurneobis, 

transportis regulirebisa da adgilobrivi mosakreblebis ganyofileba 

3 ganyofilebis ufrosi 1 

4 mTavari specialisti 3 

5 wamyvani specialisti 2 

6 ufrosi specialisti 
1 
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1 2 3 

mSeneblobis, sivrciT-teritoriuli mowyobis, urbanuli dagegmarebisa da 

inspeqtirebis ganyofileba 

7 ganyofilebis ufrosi 1 

8 mTavari specialisti 2 

9 wamyvani specialisti 2 

s u l 
 

14 

III. kulturis, ganaTlebis, sportis, ZeglTa dacvisa da axalgazrdul saqmeTa 

samsaxuri 

1 samsaxuris ufrosi 1 

2 mTavari specialisti 3 

3 wamyvani specialisti 2 

 

 
s u l:                 6 

IV Sromis, sazogadoebrivi janmrTelobisa da socialuri dacvis veteranTa, 

ltolvilTa da iZulebiT gadaadgilebuli pirebis saqmeTa samsaxuri 

1 samsaxuris ufrosi 1 

2 mTavari specialisti 1 

3 wamyvani specialisti 1 

 
veteranTa, ltolvilTa da iZulebiT gadaadgilebul 

pirTa saqmeebis ganyofileba 
 

4 ganyofilebis ufrosi 1 

5 mTavari specialisti 1 

sul 5 

V. teritoriuli marTvis organoebi 

1 gamgeblis rwmunebulebi 21 

2 wamyvani specialisti 1 

3 specialisti 48 

sul 70 

VI. delegirebuli samsaxurebi 

I. wvevamdelTa da rezervistTa aRricxvis, gawvevisa da mobilizaciis samsaxuri 

1 samsaxuris ufrosi 1 

2 mTavari specialisti 3 

3 wamyvani specialisti 2 

4 ufrosi specialisti 2 

  sul: 
8 
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1 2 3 

 
 

 

II. saxanZro dacvisa da samaSvelo samsaxuri 

1 samsaxuris ufrosi 1 

2 mT. specialisti 1 

3 specialisti saxanZro zedamxedvelobis dargSi 1 

 

xanZarsawinaaRmdego ganyofileba 

4 ganyofilebis ufrosi 1 

5 razmis ufrosi (ufrosi specialisti) 4 

6 mZRoli (specialisti) 8 

7 mexanZre (specialisti) 12 

8 meelsmene (specialisti) 4 

samaSvelo ganyofileba 

9 ganyofilebis ufrosi 1 

10 maSveli (specialisti) 2 

s u l: 35 

 

 

2. gankarguleba ZalaSi Sevides xelmowerisTanave. 

3. gankarguleba SeiZleba gasaCivrdes saqarTvelos administraciuli 

kanonmdeblobis Sesabamisad xobis raionul sasamarTloSi (misamarTi: q. xobi. 

cotne dadianis q. #192). 

 

   

 

         

         sakrebulos Tavmjdomare:               /m.WoxoneliZe/ 
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s a q a r T v e l o 

adgilobrivi TviTmmarTvelobis organo 

xobis municipalitetis sakrebulo 

 
 

 

gankarguleba # 114 

 

q. xobi                                   2009 wlis 20 ianvari 
 

 

`xobis municipalitetis gamgeblis arCevis Sesaxeb~ xobis municipalitetis 

sakrebulos 2006 wlis 6 dekembris #20 gankargulebaSi cvlilebebisa da 

damatebebis Setanis Taobaze 

 

 `adgilobrivi TviTmmarTvelobis Sesaxeb~ saqarTvelos organuli 

kanonisa da saqarTvelos zogadi administraciuli kodeqsis Tanaxmad: 

1. `xobis municipalitetis gamgeblis arCevis Sesaxeb~ xobis 

municipalitetis sakrebulos 2006 wlis 6 dekembris #20 gankargulebaSi 

Setanil iqnes Semdegi cvlilebebi da damatebebi: 

a) gankargulebis me-2 punqti amoRebul iqnes.  

b) gankargulebas daematos Semdegi Sinaarsis me-4 punqti: 

`4. gankarguleba SeiZleba gasaCivrdes saqarTvelos      

administraciuli kanonmdeblobiT dadgenili wesiT xobis raionul 

sasamarTloSi (misamarTi: q. xobi. cotne dadianis q. #192).~ 

2. gankarguleba ZalaSi Sevides xelmowerisTanave. 

3. gankarguleba SeiZleba gasaCivrdes saqarTvelos      administraciuli 

kanonmdeblobiT dadgenili wesiT xobis raionul sasamarTloSi (misamarTi: q. 

xobi. cotne dadianis q. #192). 

 

 

sakrebulos Tavmjdomare:               /m.WoxoneliZe/ 
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s a q a r T v e l o 

adgilobrivi TviTmmarTvelobis organo 

xobis municipalitetis sakrebulo 

 
 

 

gankarguleba # 115 
 

q. xobi                                   2009 wlis 26 Tebervali 
 

 

 

xobis raionis saxelmwifo sanitariuli zedamxedvelobis inspeqciis 

likvidaciis  Sesaxeb  

 

 `adgilobrivi TviTmmarTvelobis Sesaxeb~ saqarTvelos organuli  

kanonis 22-e muxlis pirveli punqtis  `l~ qvepuntis, saqarTvelos 

sanitariuli kodeqsis, saqarTvelos zogadi administraciuli kodeqsis, 

`sazogadoebrivi janmrTelobis Sesaxeb~ saqarTvelos kanonisa da xobis 

municipalitetis gamgeobis 2009 wlis 20 Tebervlis #139 werilis safuZvelze: 

1. likvidirebul iqnes  xobis raionis saxelmwifo sanitariuli 

zedamxedvelobis inspeqcia. 

2. daevalos xobis municipalitetis gamgeobas xobis raionis saxelmwifo 

sanitariuli zedamxedvelobis inspeqciis  likvidaciasTan 

dakavSirebuli kanonmdeblobiT gaTvaliswinebuli RonisZiebebis 

ganxorcieleba. 

3.  Zaladakargulad gamocxaddes xobis raionis gamgeobis 2005 wlis 21 

aprilis #15 gadawyvetileba `xobis raionis saxelmwifo sanitariuli 

zedamxedvelobis inspeqciis Seqmnisa da saStato ganrigis damtkicebis 

Sesaxeb~ da 2005 wlis 22 aprilis gamgeblis brZaneba #10 `xobis 

raionis saxelmwifo sanitariuli zedamxedvelobis inspeqciis 

debulebis damtkicebis Sesaxeb~.  

4.  gankarguleba ZalaSi Sevides xelmowerisTanave. 

5. gankarguleba SeiZleba gasaCivrdes saqarTvelos administraciuli 

kanonmdeblobiT dadgenili wesiT xobis raionul sasamarTloSi 

(misamarTi q.xobi cotne dadianis q.#192). 

 
 

sakrebulos Tavmjdomaris movaleobis Semsrulebeli,         

sakrebulos Tavmjdomaris moadgile:                  /r. wulaia/ 
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s a q a r T v e l o 

adgilobrivi TviTmmarTvelobis organo 

xobis municipalitetis sakrebulo 

 
 

 

gankarguleba # 116 

 

q. xobi                                   2009 wlis 26 Tebervali 
 

 

 

qalaq xobis teritoriaze Sinauri cxovelebis 

Senaxvis wesebis Sesaxeb 

 

`adgilobrivi TviTmmarTvelobis Sesaxeb~ saqarTvelos organuli kanonis, 

`veterinariis Sesaxeb~ saqarTvelos kanonisa da saqarTvelos zogadi 

administraciuli kodeqsis Tanaxmad: 

1. damtkicdes `qalaq xobis teritoriaze Sinauri cxovelebis Senaxvis 

wesebi~ Tanaxmad danarTisa. 

2. gankargulebiT damtkicebuli Sinauri cxovelebis Senaxvis wesebis 

darRvevisTvis saqarTvelos zogadi administraciuli kodeqsis 171-e muxlis 

me-4 punqtis Sesabamisad sajarimo sanqciebi ganisazRvros fizikur pirebze 30 

laris, xolo iuridiul pirebze 100 laris odenobiT. Gganmeorebis 

SemTxvevaSi fizikur pirebze _ 60 laris, xolo iuridiul pirebze _ 200 

laris odenobiT. 

3. xobis municipalitetis gamgeobam uzrunvelyos: 

a) Sesabamis kompetentur organoebTan erTad, gankargulebiT miRebuli 

wesebis Sesrulebis koordinaciisa da kontrolis ganxorcieleba; 

b) daWerili umeTvalyureo, moxetiale Sinauri cxovelebis 

ganTavsebisTvis  specialuri adgilis gamoyofis Taobaze Sesabamisi 

winadadebebis SemuSaveba Sps `xobi dasufTaveba da ganaTebasTan~ erTad. 

g) daWerili cxovelebis samdRiani kvebiT uzrunvelyofisa da maTi 

Senaxvis xarjebis mesakuTreTa mxridan amoRebis uzrunvelyofa Sps `xobi 

dasufTaveba da ganaTebasTan~ erTad. 

4. kontroli gankargulebis Sesrulebaze daevalos sakrebulos 

iuridiul sakiTxTa da adamianis uflebaTa dacvis komisias. 

5. gankarguleba ZalaSi Sevides gamoqveynebisTanave. 
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6. gankarguleba SeiZleba gasaCivrdes saqarTvelos      administraciuli 

kanonmdeblobiT dadgenili wesiT xobis raionul sasamarTloSi erTi Tvis 

vadaSi (misamarTi: q. xobi. cotne dadianis q. #192). 

 

   

   sakrebulos Tavmjdomaris 

   movaleobis Semsrulebeli 

   sakrebulos Tavmjdomaris moadgile:             /r. wulaia/ 

 

 

danarTi 

xobis municipalitetis sakrebulos 

2009 wlis 26 Tebervlis #116 gankargulebisa  

 

qalaq xobis teritoriaze Sinauri cxovelebis 

Senaxvis wesebi 

 

1. wesebi vrceldeba qalaq xobSi mcxovreb fizikur da iuridiul pirebze, 

romelTac sakuTrebaSi hyavT ZaRli, Zroxa an sxva Sinauri cxoveli 

(SemdgomSi _ `cxoveli~). 

2. cxovelebis Senaxva SesaZlebelia mxolod specialurad izolirebul 

teritoriaze (kargad SemoRobili ezoebi, nakveTebi, galiebi da sxva)  an 

dabmul mdgomareobaSi, movla-Senaxvis wesebis, zoohigienuri da veterinalur-

sanitaruli normebis sruli dacviT. 

3. cxovelebis mesakuTreebi valdebulni arian: 

a) ar dauSvan cxovelebis gaSveba izolirebuli teritoriis farglebs 

gareT _ qalaqis quCebSi, parkebSi, skverebSi da sxva sazogadoebrivi 

TavSeyris adgilebSi. ZaRlebis gaseirneba qalaqis teritoriaze dasaSvebia 

mxolod mokle sabmelisa da alikapis gamoyenebiT; 

b) mkacrad daicvan cxovelebis Senaxvis wesebi, uzrunvelyon 

garSemomyofTa usafrTxoeba da ar dauSvan cxovelebis mier saerTo 

sargeblobis adgilebis dabinZureba, nargavebis dazianeba, agreTve 

cxovelebisTvis arakeTilsaimedo (antisanitariuli) produqtebis gamoyeneba 

qalaqis teritoriaze arsebuli sxvadasxva narCenebis saxiT; 
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g) cxovelebis transportiT gadayvanisas uzrunvelyon moqalaqeTa 

usafrTxoebis wesebis dacva; 

d) isargeblon veterinariis samsaxuris saTanado konsultaciebiT am 

gankargulebisa da cxovelTa Senaxvis sxva wesebis SesrulebasTan 

dakavSirebiT. 

4. moxetiale, umeTvalyureod darCenili an/da upatronod myofi cxovelebi 

eqvemdebarebian dauyovnebliv daWerasa da izolacias Sps `xobi dasufTaveba 

da ganaTebas~ mier, saWiroebis SemTxvevaSi policiisa da sxva kompetenturi 

organoebis daxmarebiT.  

5. Sps `xobi dasufTaveba da ganaTeba~ umeTvalyureod, upatronod 

gaSvebuli cxovelebis daWeris SemTxvevaSi maT aTavsebs specialurad 

gamoyofil adgilas da uzrunvelyofs samdRiani saTanado kvebiT. 

6. daWerili cxovelis mesakuTre valdebulia Sps `xobi dasufTaveba da 

ganaTebas~ miakiTxos sami dRis vadaSi da warudginos cxovelis sakuTrebis, 

mflobelobis damadasturebeli dokumenti an sxvagvarad daasabuTos 

moTxovnis safuZvlianoba. 

7. mesakuTreobis  damtkicebis SemTxvevaSi cxoveli ubrundeba mis 

mesakuTres mxolod mas Semdeg, roca mis mier, dadgenili wesiT gadaxdili 

iqneba cxovelis Senaxvis (kvebis) xarjebi da Sesabamisi jarimis Tanxa. 

8. sami dRis vadaSi cxovelis mesakuTris gamoucxadeblobis  an 

gamocxadebis Semdgom Senaxvis xarjebisa da jarimis gadauxdelobis 

SemTxvevaSi, Sps `xobi dasufTaveba da ganaTeba~ uflebamosilia 

ganaxorcielos msxvilfexa da wvrilfexa pirutyvis realizacia cxovelis 

Senaxvisa da sajarimo Tanxis amoRebis uzrunvelyofis mizniT. 

9. daWerili msxvilfexa da wvrilfexa pirutyvis realizaciis SemTxvevaSi 

Sps `xobi dasufTaveba da ganaTeba~ valdebulia cxovelis mesakuTres 

daubrunos Tanxa im odenobiT, rac aRemateba cxovelis Senaxvis xarjebisa da 

sajarimo Tanxis saerTo odenobas. amasTan Sps `xobi dasufTaveba da 

ganaTeba~ uflebamosilia cxovelis realizaciis Semdeg Senaxvis xarjebisa 

da jarimis arasakmarisi Tanxis Sesavsebad cxovelis mesakuTres, mflobels 

mosTxovos im odenobis Tanxa, rac saWiroa aRniSnulis Sesavsebad. 

 

   sakrebulos Tavmjdomaris 

   movaleobis Semsrulebeli 

   sakrebulos Tavmjdomaris moadgile:             /r. wulaia/ 
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s a q a r T v e l o 

adgilobrivi TviTmmarTvelobis organo 

xobis municipalitetis sakrebulo 

 
 

 

gankarguleba #117 
 

 

q. xobi                                    2009 wlis 30 marti 
 

 

 

xobis municipalitetis sakrebulos 

2009 wlis samuSao gegmis damtkicebis Sesaxeb 

 

`adgilobrivi TviTmmarTvelobis Sesaxeb~ saqarTvelos organuli kanonis 

Tanaxmad: 

1. damtkicdes xobis municipalitetis sakrebulos samuSao gegma Tanaxmad 

danarTisa. 

2. daevalos xobis municipalitetis sakrebulos komisiebs da xobis 

municipalitetis gamgeobas gansaxilveli sakiTxebis momzadeba samuSao 

gegmiT gaTvaliswinebul vadebSi. 

3. daevalos sakrebulos mier dafuZnebul iuridiul pirebs angariSebis 

sakrebulSi warmodgena samuSao gegmiT gaTvaliswinebul vadebSi mosasmenad. 

4. kontroli gankargulebis Sesrulebaze daevalos sakrebulos 

samandato-saproceduro sakiTxTa komisias. 

5. gankarguleba ZalaSi Sevides xelmowerisTanave. 

6. gankarguleba SeiZleba gasaCivrdes saqarTvelos      administraciuli 

kanonmdeblobiT dadgenili wesiT xobis raionul sasamarTloSi erTi Tvis 

vadaSi (misamarTi: q. xobi. cotne dadianis q. #192). 

 

 

   

sakrebulos Tavmjdomare:                 /m. WoxoneliZe/ 
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danarTi 
xobis municipalitetis sakrebulos 

2009 wlis 30 martis #117 gankargulebisa 
 

 

 
xobis municipalitetis sakrebulos 2009 wlis samuSao gegma 

 
 

# 
mosamzadebeli da gansaxilveli 

sakiTxis dasaxeleba 
ganxilvis 

vada 
pasuxismgebeli Sesrulebaze 

(sakiTxis momzadebaze) 

1 2 3 5 

1.  
xobis municipalitetis 2009 wlis 
adgilobrivi biujetis damtkiceba 

I 
kvartali 

sakrebulos  
safinanso-sarevizio komisia 

(gamgeoba) 

2.  
gamgeobis mier 2008 wlis 
ganmavlobaSi gaweuli muSaobis 
Sesaxeb angariSis mosmena 

I 
kvartali 

sakrebulos samandato-
saproceduro sakiTxTa komisia 

(gamgeoba) 

3.  

sakrebulos komisiebis mier 2008 
wlis ganmavlobaSi gaweuli 
muSaobis Sesaxeb angariSebis 
mosmena 

I 
kvartali 

sakrebulos Sesabamisi komisia 

4.  

sakrebulos dafuZnebuli 
iuridiuli pirebis mier 2008 wlis 
ganmavlobaSi gaweuli muSaobis 
Sesaxeb angariSebis mosmena 

I 
kvartali 

sakrebulos samandato-
saproceduro sakiTxTa komisia 
(Sesabamisi iuridiuli piri) 

5.  
arasasoflo-sameurneo 
daniSnulebis miwis normatiuli 
fasis dadgena 

I 
kvartali 

sakrebulos ekonomikuri 
ganviTarebis sakiTxTa komisia 

6.  
adgilobrivi gadasaxadebis 
ganakveTebis dadgena 

I 
kvartali 

sakrebulos ekonomikuri 
ganviTarebis sakiTxTa komisia 

7.  
adgilobrivi mosakreblebis 
ganakveTebis dadgena 

I 
kvartali 

sakrebulos ekonomikuri 
ganviTarebis sakiTxTa komisia 

8.  
xobis municipalitetis 2008 wlis 
adgilobrivi biujetis Sesrulebis 
angariSis damtkiceba 

I 
kvartali 

sakrebulos  
safinanso-sarevizio komisia  

(gamgeoba) 

9.  
qalaqis teritoriaze Sinauri 
cxovelebis Senaxvis wesebis 
dadgena 

I 
kvartali 

sakrebulos iuridiul sakiTxTa 
da adamianis uflebaTa dacvis 

komisia 

10.  

municipalitetis teritoriaze 
Sekrebebis, mitingebis, 
demonstraciebis maregulirebeli 
normebis dadgena 

II 
kvartali 

sakrebulos iuridiul sakiTxTa 
da adamianis uflebaTa dacvis 

komisia 

11.  
gare reklamis maregulirebeli 
normebis dadgena 

II 
kvartali 

sakrebulos ekonomikuri 
ganviTarebis sakiTxTa komisia 

(gamgeoba) 

12.  
TviTmmarTveli erTeulis 
simbolikis dadgena 

II 
kvartali 

sakrebulos iuridiul sakiTxTa 
da adamianis uflebaTa dacvis 

komisia 
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1 2 3 5 

13.  

adgilobrivi TviTmmarTveli 
erTeulis sakuTrebaSi arsebuli 
(balansze ricxuli) qonebis 
inventarizaciis da amortizebuli 
an gamouyenebeli qonebis Camoweris 
wesis dadgena 

II 
kvartali 

sakrebulos ekonomikuri 
ganviTarebis sakiTxTa komisia; 

(gamgeoba) 

14.  
xobis municipalitetis sakrebulos 
komisiebis debulebebis gadasinjva-
ganxilva 

II 
kvartali 

sakrebulos iuridiul sakiTxTa 
da adamianis uflebaTa dacvis 

komisia 

15.  

municipalitetis teritoriaze 
arsebuli sasaflaoebis mowyobisa 
da movla-patronobis zogadi wesis 
dadgena  

III 
kvartali 

sakrebulos ekonomikuri 
ganviTarebis sakiTxTa komisia; 
sakrebulos iuridiul sakiTxTa 
da adamianis uflebaTa dacvis 

komisia) 

16.  
gamgeobis mier 6 Tvis ganmavlobaSi 
gaweuli muSaobis Sesaxeb angariSis 
mosmena 

III 
kvartali 

sakrebulos samandato-
saproceduro sakiTxTa komisia 

(gamgeoba) 

17.  
sakrebulos komisiebis mier 6 Tvis 
ganmavlobaSi gaweuli muSaobis 
Sesaxeb angariSebis mosmena 

III 
kvartali 

sakrebulos Sesabamisi komisia 

18.  

sakrebulos dafuZnebuli 
iuridiuli pirebis mier 6 Tvis 
ganmavlobaSi gaweuli muSaobis 
Sesaxeb angariSebis mosmena 

III 
kvartali 

sakrebulos samandato-
saproceduro sakiTxTa komisia 
(Sesabamisi iuridiuli piri) 

19.  
xobis municipalitetis 2010 wlis 
adgilobrivi biujetis ganxilva-
damtkiceba 

IV 
kvartali 

sakrebulos  
safinanso-sarevizio komisia 

(gamgeoba) 

20.  
municipalitetis teritoriaze 
arsebuli quCebis saxeldeba da 
maTTvis  numeraciis miniWeba 

IV 
kvartali 

sakrebulos ekonomikuri 
ganviTarebis sakiTxTa komisia; 

(gamgeoba) 

21.  
sxva mimdinare da iniciirebis 
wesiT Semosuli sakiTxebis 
ganxilva 

sistematurad; 
dadgenil 
vadebSi 

sakrebulos Sesabamisi komisia 

 

 

 

 

 

sakrebulos Tavmjdomare:               /m. WoxoneliZe/ 
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s a q a r T v e l o 

adgilobrivi TviTmmarTvelobis organo 

xobis municipalitetis sakrebulo 

 
 

 

gankarguleba #118 
 

 

q. xobi                                    2009 wlis 30 marti 

 
ramaz kitias saxelis miniWebis Sesaxeb 

 

`adgilobrivi TviTmmarTvelobis Sesaxeb~ saqarTvelos organuli 

kanonisa da sofel axali xibulis mosaxleobis 2008 wlis 23 dekembris #295 

gancxadebis Tanaxmad:  

1. sofel axali xibulis  centrSi arsebul xelovnursafarian 

ministadions ewodos samsaxurebrivi movaleobis Sesrulebisas zugdidis 

raionis sofel xurCaSi tragikulad daRupulis, sofel axal xibulaSi 

mcxovreb Sss xobis raionuli sammarTvelos inspeqtor-gamomZieblis, 

policiis leitenantis ramaz kitias saxeli.  

2. daevalos xobis municipalitetis gamgeobas _ erTi Tvis vadaSi 

uzrunvelyos obieqtze gansaTavseblad Sesabamisi aRmniSvneli warweris 

damzadeba. 

3. kontroli gankargulebis Sesrulebaze daevalos sakrebulos 

iuridiul sakiTxTa da adamianis uflebaTa dacvis komisiis Tavmjdomares m. 

demanias. 

4. gankarguleba ZalaSi Sevides xelmowerisTanave. 

5. gankarguleba SeiZleba gasaCivrdes saqarTvelos      

administraciuli kanonmdeblobiT dadgenili wesiT xobis raionul 

sasamarTloSi erTi Tvis vadaSi (misamarTi: q. xobi. cotne dadianis q. #192). 

 

 

sakrebulos Tavmjdomare:               /m. WoxoneliZe/ 
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s a q a r T v e l o 

adgilobrivi TviTmmarTvelobis organo 

xobis municipalitetis sakrebulo 

 
 

 

gankarguleba #119 
 

 

q. xobi                                        2009 wlis 30 marti 

 
 

zviad daTuaSvilis saxelis miniWebis Sesaxeb 

 

`adgilobrivi TviTmmarTvelobis Sesaxeb~ saqarTvelos organuli 

kanonisa da sofel Sua xorgis mosaxleobis 2008 wlis 23 dekembris #296 

gancxadebis Tanaxmad:  

1. sofel Sua xorgaSi mSvidobis quCis nawils, sofel pirveli xorgis 

sazRvridan mdinare xobis xidamde ewodos saqarTveloSi ruseTis agresiis 

Sedegad daRupuli sofel Sua xorgis mcxovrebis, foTis samxedro-sazRvao 

Zalebis mesaWe-mesignalis, zviad daTuaSvilis saxeli. 

2. daevalos xobis municipalitetis gamgeobas _ erTi Tvis vadaSi 

uzrunvelyos quCis maCveneblebis damzadeba. 

3. kontroli gankargulebis Sesrulebaze daevalos sakrebulos 

iuridiul sakiTxTa da adamianis uflebaTa dacvis komisiis Tavmjdomares m. 

demanias. 

4. gankarguleba ZalaSi Sevides xelmowerisTanave. 

5. gankarguleba SeiZleba gasaCivrdes saqarTvelos      

administraciuli kanonmdeblobiT dadgenili wesiT xobis raionul 

sasamarTloSi erTi Tvis vadaSi (misamarTi: q. xobi. cotne dadianis q. #192). 

 

 

 

sakrebulos Tavmjdomare:               /m. WoxoneliZe/ 
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s a q a r T v e l o 

adgilobrivi TviTmmarTvelobis organo 

xobis municipalitetis sakrebulo 

 
 

 

gankarguleba #120 
 

 

q. xobi                                        2009 wlis 30 marti 
 

goga beraias saxelis miniWebis Sesaxeb 

 

`adgilobrivi TviTmmarTvelobis Sesaxeb~ saqarTvelos organuli 

kanonisa da sofel pirveli xorgis mosaxleobis 2008 wlis 23 dekembris #297 

gancxadebis Tanaxmad:  

1. sofel pirvel xorgaSi arsebul xelovnursafarian ministadions 

ewodos saqarTveloSi ruseTis agresiis Sedegad daRupuli rezervistis goga 

beraias saxeli.  

2. daevalos xobis municipalitetis gamgeobas _ erTi Tvis vadaSi 

uzrunvelyos obieqtze gansaTavseblad Sesabamisi aRmniSvneli warweris 

damzadeba. 

3. kontroli gankargulebis Sesrulebaze daevalos sakrebulos 

iuridiul sakiTxTa da adamianis uflebaTa dacvis komisiis Tavmjdomares m. 

demanias. 

4. gankarguleba ZalaSi Sevides xelmowerisTanave. 

5. gankarguleba SeiZleba gasaCivrdes saqarTvelos      

administraciuli kanonmdeblobiT dadgenili wesiT xobis raionul 

sasamarTloSi erTi Tvis vadaSi (misamarTi: q. xobi. cotne dadianis q. #192). 

 

 

 

 

sakrebulos Tavmjdomare:                 /m. WoxoneliZe/ 
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s a q a r T v e l o 

adgilobrivi TviTmmarTvelobis organo 

xobis municipalitetis sakrebulo 

 
 

 

gankarguleba # 121 

 

q. xobi                                            2009 wlis 30 marti 
 

 

 

xobis municipalitetis gamgeblis arCevis Sesaxeb 

 

 `adgilobrivi TviTmmarTvelobis Sesaxeb~ saqarTvelos organuli kanonis, 

saqarTvelos zogadi administraciuli kodeqsisa da xobis municipalitetis 

sakrebulos debulebis (reglamentis) Tanaxmad: 

1. xobis municipalitetis gamgeblis Tanamdebobaze arCeul iqnes igor 

tyebuCava, sakrebulos uflebamosilebis vadiT. 

2. xobis municipalitetis gamgeblis Tanamdebobrivi sargo ganisazRvros 

sakrebulos mier dadgenili gamgeblis Tanamdebobrivi sargos Sesabamisad.  

3. Zaladakargulad gamocxaddes `xobis municipalitetis gamgeblis arCevis 

Sesaxeb~ xobis municipalitetis sakrebulos 2006 wlis 6 dekembris #20 

gankarguleba. 

4. gankarguleba SeiZleba gasaCivrdes saqarTvelos      administraciuli 

kanonmdeblobiT dadgenili wesiT, xobis raionul sasamarTloSi erTi Tvis 

vadaSi (misamarTi: q. xobi. cotne dadianis q. #192). 

5. gankarguleba ZalaSi Sevides xelmowerisTanave. 

 

 

 

sakrebulos Tavmjdomare:             /m. WoxoneliZe/ 
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s a q a r T v e l o 

adgilobrivi TviTmmarTvelobis organo 

xobis municipalitetis sakrebulo 

 
 

 

gankarguleba # 122 

 

q. xobi                                           2009 wlis 25 ivnisi 
 

 

 

`xobis municipalitetis sakrebulos aparatis 

 struqturis damtkicebis Sesaxeb~ xobis municipalitetis sakrebulos 2006 

wlis 6 dekembris #19 gankargulebaSi cvlilebebis Sesaxeb 

 

   `adgilobrivi TviTmmarTvelobis Sesaxeb~ saqarTvelos organuli kanonis 

22-e muxlis pirveli punqtis `T~ qvepunqtis, 37-e muxlis me-2 punqtisa da 44-e 

muxlis pirveli punqtis Sesabamisad: 

1. `xobis municipalitetis sakrebulos aparatis struqturis damtkicebis 

Sesaxeb~ xobis municipalitetis sakrebulos 2006 wlis 6 dekembris #19 

gankargulebis danarTSi  Setanil iqnes cvlilebebi da Camoyalibdes Semdegi 

redaqciiT: 

danarTi 

xobis municipalitetis sakrebulos aparatis struqtura 

# Tanamdeboba saStato erTeuli 

I aparatis ufrosi 1 

II 
iuridiul sakiTxTa da saqmiswarmoebis 

ganyofileba 
5 

 maT Soris:  

1 ganyofilebis ufrosi 1 

2 mTavari specialisti 2 

3 wamyvani specialisti 2 

III 
saorganizacio sakiTxTa da sazogadoebasTan 

da mediasTan urTierTobis ganyofileba 
5 

 maT Soris:  

1 ganyofilebis ufrosi 1 

2 mTavari specialisti 2 

3 wamyvani specialisti 2 

 sul 11 
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2. gankarguleba ZalaSi Sevides xelmowerisTanave. 

 3. gankarguleba SeiZleba gasaCivrdes saqarTvelos      administraciuli 

kanonmdeblobis Sesabamisad xobis raionul sasamarTloSi (misamarTi: q. xobi 

cotne dadianis q. #192). 

 

 

 

 

sakrebulos Tavmjdomare             m. WoxoneliZe 
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s a q a r T v e l o 

adgilobrivi TviTmmarTvelobis organo 

xobis municipalitetis sakrebulo 

 
 

 

gankarguleba # 123 

 

q. xobi                                           2009 wlis 25 ivnisi 
 

 

 

saxelmwifo sakuTrebaSi arsebuli qonebis xobis adgilobrivi 

TviTmmarTvelobisTvis gadmocemasTan dakavSirebiT xelSekrulebasa da 

miReba-Cabarebis aqtze xelmoweris uflebamosilebis miniWebis Sesaxeb 

 

`adgilobrivi TviTmmarTvelobis Sesaxeb~ saqarTvelos organuli kanonis 

22-e muxlis pirveli punqtis `m~ qvepunqtisa da `adgilobrivi TviTmmarTveli 

erTeulis qonebis Sesaxeb~ saqarTvelos kanonis Sesabamisad: 

1. saxelmwifo  sakuTrebaSi arsebuli qonebis xobis adgilobrivi 

TviTmmarTvelobisTvis gadmocemis uzrunvelyofis mizniT, TviTmmarTveli 

erTeulis saxeliT Sesabamis xelSekrulebasa da miReba-Cabarebis aqtze 

xelmoweris uflebamosileba mieniWos xobis municipalitetis gamgebels igor 

tyebuCavas. 

2. gankarguleba ZalaSi Sevides xelmowerisTanave. 

3. gankarguleba SeiZleba gasaCivrdes saqarTvelos administraciuli 

kanonmdeblobiT dadgenili wesiT xobis raionul sasamarTloSi erTi Tvis 

vadaSi (misamarTi: q. xobi cotne dadianis q. #192). 

 

 

 

 

sakrebulos Tavmjdomare                      m. WoxoneliZe 
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ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 
 

 

განკარგულება #124 

 

ქ. ხობი                                                                                                    2009 წლის 29 სექტემბერი 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ზოგიერთი განკარგულების  

ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ 

 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 44-ე მუხლის 

მე-2 პუნქტისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად: 

1. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს: 

ა) „სოფელ საჯიჯაოს ტერიტორიაზე მოქცეული სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული 

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების საპრივატიზებო გეგმის შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2008 წლის 28 თებერვლის N84 განკარგულება; 

ბ) „სოფელ ხამისქურის ტერიტორიაზე მოქცეული სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული 

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების საპრივატიზებო გეგმის შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2008 წლის 28 თებერვლის N85 განკარგულება. 

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს ხელმოწერისთანავე. 

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით 

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

ცოტნე დადიანის ქ. N192). 

 

 

 

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

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 
 

 

განკარგულება #125 

 

ქ. ხობი                                                                                                    2009 წლის 29 სექტემბერი 

 

„ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირების მფლობელობაში (სარგებლობაში) 

არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის შემადგენლობის 

დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2007 წლის 26 ოქტომბრის N78 

განკარგულებით დამტკიცებული კომისიის შემადგენლობაში ცვლილების  შეტანის თაობაზე 

 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის, 

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსისა და საქართველოს ეკონომიკური 

განვითარების სამინისტროს სამეგრელო-ზემო სვანეთის სახელმწიფო ქონების აღრიცხვისა და 

პრივატიზების სამხარეო სამმართველოს 2009 წლის 21 აგვისტოს N2-5/3 წერილის საფუძველზე 

„ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირების მფლობელობაში (სარგებლობაში) 

არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის შემადგენლობის 

დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2007 წლის 26 ოქტომბრის N78 

განკარგულებაში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება: 

1. კომისიიდან წევრობიდან გამოყვანილ იქნეს მარინა რუხაძე - საქართველოს ეკონომიკური 

განვითარების სამინისტროს სამეგრელო-ზემო სვანეთის სახელმწიფო ქონების აღრიცხვისა და 

პრივატიზების სამხარეო სამმართველოს სპეციალისტი ხობის რაიონში. 

2. კომისიის წევრად შეყვანილ იქნეს სევერიან ბუკია - საქართველოს ეკონომიკური 

განვითარების სამინისტროს სამეგრელო-ზემო სვანეთის სახელმწიფო ქონების აღრიცხვისა და 

პრივატიზების სამხარეო სამმართველოს  

  3. განკარგულება ძალაში შევიდეს ხელმოწერისთანავე. 

  4. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს  ადმინისტრაციული კანონმდებლობის 

შესაბამისად ხობის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი: ქ. ხობი ცოტნე დადიანის ქ. N192). 

 

 

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

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 
 

 

განკარგულება #126 

 

ქ. ხობი                                                                                                    2009 წლის 29 სექტემბერი 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ქუჩების სახელდებისა და ნუმერაციის საკითხთა 

შემსწავლელი დროებითი  სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ 

 

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

მუხლის პირველი პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტისა და 29-ე მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, 

ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ქუჩებისა და მოედნების სახელდებისა და 

ნუმერაციის მინიჭების უზრუნველყოფის მიზნით, ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში 

შეიქმნას ქუჩების სახელდებისა და ნუმერაციის საკითხთა შემსწავლელი დროებითი  სამუშაო 

ჯგუფი სამი თვის ვადით. 

2. დაევალოს ქუჩების სახელდებისა და ნუმერაციის საკითხთა შემსწავლელ დროებით  სამუშაო 

ჯგუფს 10 დღის ვადაში შეიმუშავოს და საკრებულოს ბიუროს დასამტკიცებლად წარუდგინოს 

ჯგუფის დებულება და სამუშაო გეგმა. 

3. განკარგულება ძალაში შევიდეს ხელმოწერისთანავე. 

4. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობის 

შესაბამისად ხობის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი: ქ. ხობი. ცოტნე დადიანის ქ. N192). 

 

 

 

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

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 
 

 

განკარგულება #127 

 

ქ. ხობი                                                                                                    2009 წლის 29 სექტემბერი 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

ქუჩების სახელდებისა და ნუმერაციის საკითხთა შემსწავლელი დროებითი  სამუშაო ჯგუფის 

თავმჯდომარის არჩევისა და შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ 

 

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

პირველი პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტისა და 29-ე მუხლის მეორე პუნქტის შესაბამისად: 

 

1. ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქუჩების სახელდებისა და ნუმერაციის საკითხთა 

შემსწავლელი დროებითი  სამუშაო ჯგუფის თავმჯდომარედ არჩეულ იქნეს რევაზ წულაია 

 

2. ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქუჩების სახელდებისა და ნუმერაციის საკითხთა 

შემსწავლელი დროებითი  სამუშაო ჯგუფის წევრებად არჩეულ იქნენ: 

1. მანანა შულაია 

2. გიგლა ჩიტაია 

3. გივი შენგელია 

4. გრიგორ იობაძე 

5. მანანა დოლბაძე 

6. მერი ლაგვილავა 

7. ვლადიმერ ქანთარია 

8. მოგელი ხუხია 

 

3. განკარგულება ძალაში შევიდეს ხელმოწერისთანავე. 

 

4. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობის 

შესაბამისად ხობის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი: ქ. ხობი. ცოტნე დადიანის ქ. N192). 
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ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 
 

 

განკარგულება #128 

 

ქ. ხობი                                                                                                    2009 წლის 29 სექტემბერი 

 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

ბეჭდისა და სატიტულო ფურცლის დამტკიცების თაობაზე 

 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის საფუძველზე: 

1. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბეჭედი და სატიტულო ფურცელი 

თანახმად დანართებისა. 

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს მიღებისთანავე. 

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობის 

შესაბამისად ხობის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი: ქ. ხობი. ცოტნე დადიანის ქ. N192). 
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დანართი 1 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

2009 წლის 29 სექტემბრის N128 განკარგულებისა 

 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბეჭდის ფორმა და ნიმუში 

 

1. საკრებულოს ბეჭედი არის მრგვალი ფორმის, რომლის ზედა რგოლის შიდა მხრიდან 

ამოტვიფრულია ქართულ-ინგლისურად სიტყვები „საქართველო, ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო“ „Georgia, Sakrebulo of Khobi municipality“,  ხოლო ბეჭდის ცენტრში მოთავსებულია 

ადგილობრივი თვითმმართველობის რეგისტრაციის საიდენტიფიკაციო კოდი. 

2. საკრებულოს ბეჭდის ნიმუში: 
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დანართი 2 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

2009 წლის 29 სექტემბრის #128 განკარგულებისა 
 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სატიტულო ფურცელი 

 

1. საკრებულოს სატიტულო ფურცლის ზედა მხარეს, პირველ ხაზზე, ცენტრალურ ადგილას 

განთავსებულია წარწერა ქართულად `საქართველო~, მეორე ხაზზე _ `ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორგანო~, ხოლო მესამე ხაზზე _ `ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო~. გამყოფი ხაზის  ქვემოთ, მარცხენა მხარეს განთავსებულია დოკუმენტის ნომრის 

ადგილი, ხოლო მარჯვენა მხარეს _ რიცხვი, თვე და წელი. 

2. სატიტულო ფურცლის ქვედა კოლონტიტულზე  განთავსებულია საკრებულოს 

საკონტაქტო ინფორმაცია: მარცხენა კუთხეში _ საფოსტო რეკვიზიტები (ინდექსი და 

მისამართი), ხოლო მარჯვენა კუთხეში _ ტელეფონის ნომერი, ფაქსის ნომერი და 

ელექტრონული ფოსტის მისამართი 

3. საკრებულოს სატიტულო ფურცელზე წარწერები შესრულებულია ქართული უნიკოდით - 

„სილფაენი“ 

4. საკრებულოს სატიტულო ფურცლის ნიმუში: 

 

ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

 

   N „ ----------- “ „ ------- “ „ ---------------------“  20      წ.  

 

 

 

 
 

 

 

 

ინდ: 5800.   ქ. ხობი                                                                    ტელ: (8214) 2-24-96 
ცოტნე დადიანის ქ. # 189                                                              ფაქსი: (8214) 2-25-13 

ელ. ფოსტა: khobi@cegstar.ge 
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ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 
 

 

განკარგულება #129 

 

ქ. ხობი                                                                                                    2009 წლის 29 სექტემბერი 

 

„არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის მუნიციპალიტეტის 

სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანების“ შექმნისა და წესდების დამტკიცების შესახებ“  

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2007 წლის 10 ივლისის N49 განკარგულებაში  

ცვლილებებისა და დამატებების შესახებ 

 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის, 

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსისა და „არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - 

„ხობის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანების“ შექმნისა და წესდების 

დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2007 წლის 10 ივლისის N49 

განკარგულებაში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები და დამატებები: 

 

1. წესდების პირველი მუხლის 1.6. პუნქტი შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„1.6. გაერთიანების იურიდიული მისამართია: ქ. ხობი; ცოტნე დადიანის ქ. N187“ 

 

2. წესდები მე-3 მუხლის 3.4. პუნქტი შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„3.4. გაერთიანება მუშაობს კვირაში ხუთ დღეს და ბავშვთან ყოფნის ხანგრძლივობა 

განისაზღვრება 7 საათით, ხოლო გახანგრძლივებული ჯგუფისთვის - 9 საათით.“ 

 

3. წესდების მე-5 მუხლის 5.1. პუნქტი შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„5.1. გაერთიანების ადმინისტრაცია შედგება დირექტორის, დირექტორის მოადგილის, 

ფინანსური მენეჯერისა და ბუღალტრისგან.“ 

 

4. წესდების მე-5 მუხლის 5.1.1. პუნქტი შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„5.1.1. დირექტორის მოადგილეს, ფინანსურ მენეჯერსა და ბუღალტერს თანამდებობაზე ნიშნავს 

და თანამდებობიდან ათავისუფლებს გაერთიანების დირექტორი საკრებულოსთან შეთანხმებით.“ 
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ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 
 

 

განკარგულება #130 

 

ქ. ხობი                                                                                                    2009 წლის 28 ოქტომბერი 

 

„არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის მუნიციპალიტეტის 

სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანების“ შექმნისა და წესდების დამტკიცების შესახებ“    

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2007 წლის 10 ივლისის N49 განკარგულებაში     

ცვლილების შეტანის შესახებ 

 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონისა და  

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის შესაბამისად: 

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

სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანების“ შექმნისა და წესდების დამტკიცების შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2007 წლის 10 ივლისის N49 განკარგულებაში შეტანილ იქნეს  

ცვლილება და  წესდების პირველი მუხლის 1.3.1 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„1.3.1 გაერთიანების მართვას და მის მუშაობაზე  კონტროლს ახორციელებს ხობის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და 

ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესის 

შესაბამისად .“ 

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს ხელმოწერისთანავე. 

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობის 

შესაბამისად, ხობის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი: ქ. ხობი. ცოტნე დადიანის ქ. N192). 
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ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 
 

 

განკარგულება #131 

 

ქ. ხობი                                                                                                    2009 წლის 28 ოქტომბერი 

 

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

ცენტრის“ შექმნისა და წესდების დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2007 წლის 31 ივლისის N50 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 

 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონისა და 

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის შესაბამისად: 

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

კულტურის ცენტრის“ შექმნისა და წესდების დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2007 წლის 31 აგვისტოს N50 განკარგულებაში შეტანილ იქნეს ცვლილება და  

წესდების პირველი მუხლის 1.3.1 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„1.3.1 ცენტრის მართვას და მის მუშაობაზე  კონტროლს ახორციელებს ხობის მუნიციპალიტეტის 

გამგეობის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა 

სამსახური საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად.“ 

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს ხელმოწერისთანავე. 

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობის 

შესაბამისად, ხობის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი: ქ. ხობი. ცოტნე დადიანის ქ. N192). 
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განკარგულება #132 

 

ქ. ხობი                                                                                                    2009 წლის 28 ოქტომბერი 

 

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

ცენტრის“ შექმნისა და წესდების დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2007 წლის 31 ივლისის N52 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 

 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონისა და 

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის შესაბამისად: 

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

განათლების ცენტრის“ შექმნისა და წესდების დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2007 წლის 31 ივლისის N52 განკარგულებაში შეტანილ იქნეს ცვლილება და  

წესდების პირველი მუხლის 1.3.1 პუნქტი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„1.3.1 ცენტრის მართვას და მის მუშაობაზე  კონტროლს ახორციელებს ხობის მუნიციპალიტეტის 

გამგეობის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა 

სამსახური, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად.“ 

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს ხელმოწერისთანავე. 

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობის 

შესაბამისად, ხობის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი: ქ. ხობი. ცოტნე დადიანის ქ. N192). 
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განკარგულება #133 

 

ქ. ხობი                                                                                                    2009 წლის 28 ოქტომბერი 

 

„არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის მუნიციპალიტეტის 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის“ შექმნისა და წესდების დამტკიცების შესახებ“              

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2007 წლის 23 აგვისტოს N54 განკარგულებაში დამატების 

შეტანის შესახებ 

 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონისა და 

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის შესაბამისად: 

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

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის“ შექმნისა და წესდების დამტკიცების შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2007 წლის 23 აგვისტოს N54 განკარგულებაში შეტანილ იქნეს 

ცვლილება და  წესდების პირველი მუხლის 1.4. პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„1.4. ცენტრის მართვას და მის მუშაობაზე  კონტროლს ახორციელებს  ხობის მუნიციპალიტეტის 

გამგეობის შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, 

ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებული პირების საქმეთა სამსახური,  საქართველოს 

კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად .“ 

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს ხელმოწერისთანავე. 

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობის 

შესაბამისად, ხობის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი: ქ. ხობი. ცოტნე დადიანის ქ. N192). 
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განკარგულება #134 

 

ქ. ხობი                                                                                                    2009 წლის 28 ოქტომბერი 

 

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

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2008 წლის 28 თებერვლის N88 განკარგულებაში  

დამატების შეტანის შესახებ 

 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონისა და 

„მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად:  

1. „არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „შპს „ხობი დასუფთავება და 

განათებას“ დაფუძნებისა და წესდების დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2008 წლის 28 თებერვლის N88 განკარგულებაში  შეტანილ იქნეს ცვლილება და  

წესდების პირველ მუხლს დაემატოს შემდეგი რედაქციის 1.4.1 პუნქტი:  

 „1.4.1 შპს-ს მართვას და მის მუშაობაზე კონტროლს ახორციელებს ხობის მუნიციპალიტეტის 

გამგეობის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური, საქართველოს 

კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად .“ 

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს ხელმოწერისთანავე. 

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობის 

შესაბამისად, ხობის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი: ქ. ხობი. ცოტნე დადიანის ქ. N192). 
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განკარგულება #135 

 

ქ. ხობი                                                                                                    2009 წლის 27 ნოემბერი 

 

საკრებულოს წევრის  _ ედიშერ ჯობავას უფლებამოსილების  

ვადამდე  შეწყვეტის შესახებ 

 

`ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ~ საქართველოს ორგანული კანონის 32-ე 

მუხლის მე-5 პუნქტის `ბ~ ქვეპუნქტის, მე-7 პუნქტისა და `ადგილობრივი 

წარმომადგენლობითი ორგანოს _ საკრებულოს წევრის სტატუსის შესახებ~ საქართველოს 

კანონის მე-6 მუხლის პირველი პუნქტის `გ~ ქვეპუნქტის თანახმად: 

1. ცნობად იქნეს მიღებული საკრებულოს წევრის ედიშერ ჯობავას უფლებამოსილების 

ვადამდე შეწყვეტა, მის მიმართ კანონიერ ძალაში შესული გამამტყუნებელი განაჩენის 

საფუძველზე. 

2. საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის # 38/2006 დადგენილების პირველი 

მუხლის თანახმად ეცნობოს #66 ხობის საოლქო საარჩევნო კომისიას საკრებულოს წევრის 

ედიშერ ჯობავას უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ. 

3. განკარგულება ძალაში შევიდეს ხელმოწერისთანავე. 

4. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული 

კანონმდებლობის შესაბამისად ხობის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი: ქ. ხობი. ცოტნე 

დადიანის ქ. #192). 
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განკარგულება #136 

 

ქ. ხობი                                                                                                    2009 წლის 27 ნოემბერი 

 

`ეკონომიკური განვითარების საკითხთა (სოფლის მეურნეობის, მრეწველობა, ვაჭრობა, 

მომსახურება, ინფრასტრუქტურა, ბუნებრივი რესურსებისა და გარემოს დაცვა) კომისიის 

შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ~ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2006 წლის 13 

ნოემბრის #16 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

 

 1.  `ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ~ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე 

მუხლის პირველი პუნქტის `ბ~ ქვეპუნქტისა და 44-ე მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, 

`ეკონომიკური განვითარების საკითხთა (სოფლის მეურნეობის, მრეწველობა, ვაჭრობა, 

მომსახურება, ინფრასტრუქტურა, ბუნებრივი რესურსებისა და გარემოს დაცვა) კომისიის 

შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ~ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2006 წლის 13 

ნოემბრის #16 განკარგულებით დამტკიცებული კომისიის შემადგენლობიდან გამოყვანილ იქნეს 

ედიშერ ჯობავა. 

2.   განკარგულება ძალაში შევიდეს ხელმოწერისთანავე. 

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული 

კანონმდებლობის შესაბამისად ხობის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი: ქ. ხობი. ცოტნე 

დადიანის ქ. #192). 
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განკარგულება #137 

 

ქ. ხობი                                                                                                    2009 წლის 27 ნოემბერი 

 

საკრებულოს წევრის  _ როზენ ლატარიას უფლებამოსილების  

ვადამდე  შეწყვეტის შესახებ 

 

`ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ~ საქართველოს ორგანული კანონის 32-ე 

მუხლის მე-5 პუნქტის `ა~ ქვეპუნქტის, მე-7 პუნქტისა და `ადგილობრივი 

წარმომადგენლობითი ორგანოს _ საკრებულოს წევრის სტატუსის შესახებ~ საქართველოს 

კანონის მე-6 მუხლის პირველი პუნქტის `ა~ ქვეპუნქტის თანახმად: 

1. ცნობად იქნეს მიღებული საკრებულოს წევრის როზენ ლატარიას უფლებამოსილების 

ვადამდე შეწყვეტა, მისი პირადი განცხადების საფუძველზე. 

2. საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის # 38/2006 დადგენილების პირველი 

მუხლის თანახმად ეცნობოს #66 ხობის საოლქო საარჩევნო კომისიას საკრებულოს წევრის 

როზენ ლატარიას უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ. 

3. განკარგულება ძალაში შევიდეს ხელმოწერისთანავე. 

4. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული 

კანონმდებლობის შესაბამისად ხობის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი: ქ. ხობი. ცოტნე 

დადიანის ქ. #192). 
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განკარგულება #138 

 

ქ. ხობი                                                                                                    2009 წლის 27 ნოემბერი 

 

`იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის შემადგენლობის 

დამტკიცების შესახებ~ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2006 წლის 13 ნოემბრის #13 

განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

 

 1. `ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ~ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე 

მუხლის პირველი პუნქტის `ბ~ ქვეპუნქტისა და 44-ე მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, 

`იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის შემადგენლობის 

დამტკიცების შესახებ~ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2006 წლის 13 ნოემბრის #13 

განკარგულებით დამტკიცებული კომისიის შემადგენლობიდან გამოყვანილ იქნეს როზენ 

ლატარია. 

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს ხელმოწერისთანავე. 

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული 

კანონმდებლობის შესაბამისად ხობის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი: ქ. ხობი. ცოტნე 

დადიანის ქ. #192). 
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განკარგულება #139 

 

ქ. ხობი                                                                                                    2009 წლის 27 ნოემბერი 

 

`სოციალურ საკითხთა (ჯანდაცვა, კულტურა, განათლება, სპორტი) კომისიის შემადგენლობის 

დამტკიცების შესახებ~ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2006 წლის 13 ნოემბრის #15 

განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე 

 

 1.  `ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ~ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე 

მუხლის პირველი პუნქტის `ბ~ ქვეპუნქტისა და 44-ე მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, 

`სოციალურ საკითხთა (ჯანდაცვა, კულტურა,, განათლება, სპორტი) კომისიის შემადგენლობის 

დამტკიცების შესახებ~ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2006 წლის 13 ნოემბრის #15 

განკარგულებით დამტკიცებული კომისიის შემადგენლობიდან გამოყვანილ იქნეს როზენ 

ლატარია. 

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს ხელმოწერისთანავე. 

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული 

კანონმდებლობის შესაბამისად ხობის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი: ქ. ხობი. ცოტნე 

დადიანის ქ. #192). 
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განკარგულება #140 

 

ქ. ხობი                                                                                                    2009 წლის 27 ნოემბერი 

 

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

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2008 წლის 28 თებერვლის N88 განკარგულებაში  

დამატების  შეტანის შესახებ“ 2009 წლის 28 ოქტომბრის N134 განკარგულებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე 

 

1. „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონისა და 

„მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, „შპს „ხობი დასუფთავება და განათებას“ 

დაფუძნებისა და წესდების დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2008 

წლის 28 თებერვლის N88 განკარგულებაში  დამატების  შეტანის შესახებ“ 2009 წლის 28 ოქტომბრის 

N134 განკარგულების პირველი პუნქტი შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:  

„1. „შპს „ხობი დასუფთავება და განათებას“ დაფუძნებისა და წესდების დამტკიცების შესახებ“ 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2008 წლის 28 თებერვლის N88 განკარგულებით  

დამტკიცებულ   წესდების პირველ მუხლს დაემატოს შემდეგი რედაქციის 1.4.1 პუნქტი: 

1.4.1 შპს-ს მართვას და მის მუშაობაზე კონტროლს ახორციელებს ხობის მუნიციპალიტეტის 

გამგეობის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური, საქართველოს 

კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად .“ 

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს ხელმოწერისთანავე. 

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობის 

შესაბამისად, ხობის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი: ქ. ხობი. ცოტნე დადიანის ქ. N192). 
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განკარგულება #141 

 

ქ. ხობი                                                                                                    2009 წლის 22 დეკემბერი 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 29 სექტემბრის #126 და #127 

განკარგულებების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ 

 

1. `ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ~ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე 

მუხლისა და ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქუჩების სახელდებისა და ნუმერაციის 

საკითხთა შემსწავლელი დროებითი სამუშაო ჯგუფის დებულების შესაბამისად, 

ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 29 

სექტემბრის #126 და #127 განკარგულებები `ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში 

ქუჩების სახელდებისა და ნუმერაციის საკითხთა შემსწავლელი  დროებითი  სამუშაო 

ჯგუფის შექმნისა~ და `ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქუჩების სახელდებისა და 

ნუმერაციის საკითხთა შემსწავლელი  დროებითი  სამუშაო ჯგუფის თავმჯდომარის არჩევისა 

და შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ~. 

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს 2009 წლის 31 დეკემბერს. 

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული 

კანონმდებლობის შესაბამისად ხობის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი: ქ. ხობი. ცოტნე 

დადიანის ქ. #192). 

 

 

             საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი, 

              საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე                                       რ. წულაია 

 


