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მიღების
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განკარგულების სათაური
გვერდი

1. N142 15.01.2010
ანაკლიის სატვირთო-სატრანსპორტო კვანძის განაშენიანების რეგულირების გეგმის
გეგმარებითი დავალების დამტკიცების შესახებ

5

2. N143 15.01.2010

„არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის მუნიციპალიტეტის 
სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანების“ შექმნისა და წესდების დამტკიცების 
შესახებ“  ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2007 წლის 10 ივლისის N49 
განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

9

3. N144 15.01.2010

„არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის მუნიციპალიტეტის 
კულტურის ცენტრის“  შექმნისა და წესდების დამტკიცების შესახებ“ ხობის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2007 წლის 31 ივლისის N50 განკარგულებაში 
ცვლილებების შეტანის შესახებ

11

4. N145 15.01.2010

„არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის მუნიციპალიტეტის 
განათლების ცენტრის“  შექმნისა და წესდების დამტკიცების შესახებ“ ხობის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2007 წლის 31 ივლისის N52 განკარგულებაში 
ცვლილებების შეტანის შესახებ

13

5. N146 15.01.2010

„არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის მუნიციპალიტეტის 
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის“  შექმნისა და წესდების დამტკიცების შესახებ“ 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2007 წლის 23 აგვისტოს N54 განკარგულებაში 
ცვლილებების შეტანის შესახებ

15

6. N147 15.01.2010
„შპს „ხობი დასუფთავება და განათებას“ დაფუძნებისა და წესდების დამტკიცების 
შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2008 წლის 28 თებერვლის N88 
განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

17

7. N148 29.01.2010
ანაკლიის სატვირთო-სატრანსპორტო კვანძის განაშენიანების რეგულირების გეგმის  
დამტკიცების შესახებ

18

8. N149 25.02.2010
საკრებულოს წევრის - კახა მიქაბერიძის უფლებამოსილების ვადამდე  შეწყვეტის 
შესახებ

25

9. N150 25.02.2010
,,იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის შემადგენლობის 
დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2006 წლის 13 
ნოემბრის N13 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

26

10. N151 25.02.2010

„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 ცვლილების  შეტანის 
თაობაზე

27

11. N152 25.02.2010
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების 
შესახებ

28

12. N153 16.03.2010

„სოფელ ხეთის ტერიტორიაზე მოქცეული სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული 
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების საპრივატიზებო გეგმის 
შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2007 წლის 26 ოქტომბრის N67 
განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

31

13. N154 30.03.2010
ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წინასაარჩევნო კამპანიების ჩატარების 
ღონისძიებების შესახებ

32

14. N155 26.04.2010
ხობის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული (ბალანსზე რიცხული) ქონების 
საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხის  დამტკიცების შესახებ

33

15. N156 28.05.2010

„არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის მუნიციპალიტეტის 
სკოლამდელი სააღმზრდელო გააერთიანების“  შექმნისა და წესდების დამტკიცების 
შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2007 წლის 10 ივლისის N49 
განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

35

16. N1 18.06.2010 წ. დროებითი სამანდატო კომისიის შექმნისა და შემადგენლობის დამტკიცების  შესახებ 37

17. N2 18.06.2010 წ.
ხობის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს - საკრებულოს წევრთა 
უფლებამოსილების ცნობის შესახებ

38

18. N3 18.06.2010 წ.
მამუკა ჭოხონელიძის ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარედ  
არჩევის შესახებ

39

19. N4 18.06.2010 წ. ფრაქცია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ რეგისტრაციის  შესახებ 41

20. N5 18.06.2010 წ.
კახა ბუკიას  ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილედ 
არჩევის შესახებ

42
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21. N6 18.06.2010 წ.
მურმან ბუკიას  ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო-საპროცედურო 
საკითხთა კომისიის თავმჯდომარედ  არჩევის შესახებ

43

22. N7 18.06.2010 წ.
მერაბ სილოგავას ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა და 
ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯდომარედ  არჩევის შესახებ

44

23. N8 18.06.2010 წ.
ბორის ჯიქიას ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-სარევიზიო 
კომისიის თავმჯდომარედ  არჩევის შესახებ

45

24. N9 18.06.2010 წ.
დალი გერგაიას  ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა 
(ჯანდაცვა, კულტურა, განათლება, სპორტი)  კომისიის თავმჯდომარედ  არჩევის 
შესახებ

46

25. N10 18.06.2010 წ.

გოჩა ქაჯაიას  ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკური განვითარების 
საკითხთა (სოფლის მეურნეობა, მრეწველობა, მშენებლობა, ვაჭრობა, მომსახურება, 
ინფრასტრუქტურა, ბუნებრივი რესურსებისა და გარემოს დაცვა) კომისიის 
თავმჯდომარედ  არჩევის შესახებ

47

26. N11 25.06.2010 წ.
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო-საპროცედურო საკითხთა 
კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ

48

27. N12 25.06.2010 წ.
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის 
უფლებათა დაცვის კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ

49

28. N13 25.06.2010 წ. ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-სარევიზიო  კომისიის 
შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ

50

29. N14 25.06.2010 წ.
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  სოციალურ საკითხთა (ჯანდაცვა, კულტურა, 
განათლება, სპორტი)  კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ

51

30. N15 25.06.2010 წ.

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკური განვითარების საკითხთა 
(სოფლის მეურნეობა, მრეწველობა, მშენებლობა, ვაჭრობა, მომსახურება, 
ინფრასტრუქტურა, ბუნებრივი რესურსებისა და გარემოს დაცვა) კომისიის 
შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ

52

31. N16 25.06.2010 წ.
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარისთვის ხობის 
მუნიციპალიტეტის გამგებლის თანამდებობაზე  იგორ ტყებუჩავას დანიშვნაზე 
თანხმობის მიცემის შესახებ

53

32. N17 12.07.2010 წ.
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფიზიკური და კერძო სამართლის 
იურიდიული პირების მფლობელობაში (სარგებლობაში) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე 
საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ

54

33. N18 12.07.2010 წ.

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარისთვის საქართველოს 
მუნიციპალური განვითარების ფონდისგან სესხის აღებასა და შიდა გზების 
რეაბილიტაციის სამუშაოების შესრულების მიზნით საინვესტიციო დაფინანსების 
ხელშეკრულების დადებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

56

34. N19 12.07.2010 წ.
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარისთვის ხობის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატისა და გამგეობის საშტატო ნუსხის 
დამტკიცებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

56

35. N20 12.07.2010 წ. ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ზოგიერთი განკარგულების 
ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

58

36. N21 27.08.2010 საკრებულოს წევრის  _ იური ბუკიას უფლებამოსილების ვადამდე  შეწყვეტის შესახებ 58

37. N22 27.08.2010

„ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო-საპროცედურო საკითხთა 
კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს 2010 წლის 25 ივნისის  N 11 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის 
თაობაზე

60

38. N23 27.08.2010

„არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის მუნიციპალიტეტის 
სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანების“ შექმნისა და წესდების დამტკიცების 
შესახებ“  ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2007 წლის 10 ივლისის N49 
განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

61

39. N24 27.08.2010

„არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის მუნიციპალიტეტის 
კულტურის ცენტრის“  შექმნისა და წესდების დამტკიცების შესახებ“ ხობის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2007 წლის 31 ივლისის N50 განკარგულებაში 
ცვლილებების შეტანის შესახებ

66

40. N25 27.08.2010

„არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის მუნიციპალიტეტის 
განათლების ცენტრის“  შექმნისა და წესდების დამტკიცების შესახებ“ ხობის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2007 წლის 31 ივლისის N52 განკარგულებაში 
ცვლილებების შეტანის შესახებ

70

41. N26 27.08.2010

„არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის მუნიციპალიტეტის 
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის“  შექმნისა და წესდების დამტკიცების შესახებ“ 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2007 წლის 23 აგვისტოს N54 განკარგულებაში 
ცვლილებების შეტანის შესახებ

75

42. N27 27.08.2010
„შპს „ხობი დასუფთავება და განათებას“  დაფუძნებისა და წესდების დამტკიცების 
შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2008 წლის 28 თებერვლის N88 
განკარგულებაში  ცვლილებების და დამატებების  შეტანის თაობაზე

79

43. N28 27.08.2010
შპს `ხობი დასუფთავება და განათება~-ს დირექტორის დანიშვნაზე უფლებამოსილი 
პირის შესახებ

80
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44. N29 27.08.2010
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ზოგიერთი განკარგულების 
ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

81

45. N30 27.08.2010

„არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის `ხობის მუნიციპალიტეტის 
სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანების~ დირექტორის დანიშვნის შესახებ“ 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2008 წლის 27 თებერვლის N9 
ბრძანების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

82

46. N31 27.08.2010
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ზოგიერთი ბრძანების ძალადაკარგულად
გამოცხადების შესახებ

83

47. N32 27.08.2010
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ზოგიერთი ბრძანების არარა აქტად  
გამოცხადების შესახებ

84

48. N33 27.08.2010 2010 წლის   ადგილობრივი  შესყიდვების   გეგმის დამტკიცების  შესახებ 85

49. N34 08.09.2010
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარისთვის ხობის 
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ძირითადი (განუსხვისებელი) ქონების 
სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

86

50. N35 08.09.2010
„შპს „ხობის მოამბეს“  დაფუძნებისა და წესდების დამტკიცების შესახებ“ ხობის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2007 წლის 17 მაისის N39 განკარგულებაში  
ცვლილებების შეტანის თაობაზე

88

51. N36 08.09.2010 შპს `ხობის მოამბეს~ ადმინისტრაციის დანიშვნაზე უფლებამოსილი პირის შესახებ 90

52. N37 01.10.2010
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გამოკლებული წევრის იური ბუკიას 
ადგილმონაცვლის ლაშა ცატავას უფლებამოსილების ცნობის შესახებ

92

53. N38 01.10.2010 ფრაქცია „ხობი-დემოკრატების“ რეგისტრაციის  შესახებ 93

54. N39 01.10.2010
„ხობის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმის 
დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 27 
აგვისტოს N33 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

94

55. N40 01.10.2010
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარისთვის ხობის 
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ძირითადი (განუსხვისებელი) ქონების 
სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

140

56. N41 01.10.2010
„შპს „ხობი დასუფთავება და განათება“-ს დაფუძნებისა და წესდების დამტკიცების 
შესახებ"  ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2008 წლის 28 თებერვლის N88 
განკარგულებაში ცვლილებების და დამატებების შეტანის შესახებ

141

57. N42 01.10.2010
`ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-სარევიზიო კომისიის 
შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ~ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 
წლის წლის 25 ივნისის N13 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

144

58. N43 01.10.2010

„ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკური განვითარების საკითხთა 
(სოფლის მეურნეობა, მრეწველობა, მშენებლობა, ვაჭრობა, მომსახურება, 
ინფრასტრუქტურა, ბუნებრივი რესურსებისა და გარემოს დაცვა) კომისიის 
შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 
წლის წლის 25 ივნისის N15 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

145

59. N44 01.10.2010
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ზოგიერთი   ბრძანების ძალადაკარგულად 
გამოცხადების შესახებ

146

60. N45 22.11.2010
„ხობის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმის 
დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 27 
აგვისტოს N33 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

147

61. N46 20.12.2010
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების 
შესახებ

186

62. N47 20.12.2010
„ხობის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმის 
დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 27 
აგვისტოს N 33 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

189

63. N48 20.12.2010
„ქ.ხობის ტერიტორიაზე არსებული მრავალწლიანი ნარგავების მდგომარეობის 
შემსწავლელი კომისიის შექმნის შესახებ“  ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2010  
წლის 29 იანვრის N39 ბრძანების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე

228

64. N49 31.12.2010
„ხობის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმის 
დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 27 
აგვისტოს N 33 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

229

65. N50 31.12.2010
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბეჭდების, სატიტულო ფურცლების და 
სამართლებრივი აქტების ბლანკის ნიმუშების დამტკიცების თაობაზე

266
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ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

განკარგულება #142

ქ. ხობი                                                                               2010 წლის 15 იანვარი

ანაკლიის სატვირთო-სატრანსპორტო კვანძის განაშენიანების რეგულირების გეგმის

გეგმარებითი დავალების დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის და `დასახლებათა ტერიტორიების

გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების ძირითადი დებულებების დამტკიცების

თაობაზე~ საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2008 წლის 8 ივლისის

#1-1/1254 ბრძანების შესაბამისად:

1. დამტკიცდეს ანაკლიის სატვირთო-სატრანსპორტო კვანძის განაშენიანების რეგულირების

გეგმის გეგმარებითი დავალება თანახმად დანართისა.

2. დაევალოს ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობას აღნიშნულზე აცნობოს შპს `ანაკლია-

პორტი~-ს გენერალურ დირექტორს.

3.  განკარგულება ძალაში შევიდეს ხელმოწერისთანავე.

4. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული

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

ცოტნე დადიანის ქ. #192).

საკრებულოს თავმჯდომარე მ. ჭოხონელიძეExp
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ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო
ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

განკარგულება N143

ქ. ხობი 2010 წლის 15 იანვარი

„არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის მუნიციპალიტეტის

სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანების“ შექმნისა და წესდების დამტკიცების შესახებ“

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2007 წლის 10 ივლისის N49 განკარგულებაში

ცვლილებების 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 განკარგულების დანართში შეტანილ

იქნეს შემდეგი ცვლილებები:

ა) წესდების პირველი მუხლის 1.31. პუნქტი შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„1.31. ცენტრის მართვას ახორციელებს ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობა, გამგეობის

შესაბამისი სამსახურების მეშვეობით, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესის

შესაბამისად.“;

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

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

და თანამდებობიდან ათავისუფლებს გაერთიანების დირექტორი.“;

გ) წესდების მე-5 მუხლის 5.1.2. პუნქტი შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„5.1.2. გაერთიანების დირექტორს თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს

გამგებელი დამფუძნებელთან შეთანხმებით.“;

დ) წესდების მე-5 მუხლის 5.3. პუნქტის „გ“, „დ“, „კ“ „ლ“ ქვეპუნქტები შეიცვალოს და

ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„გ) გაერთიანებაში შესასრულებელი სამუშაოს მოცულობის მიხედვით განსაზღვრავს და

ამტკიცებს ცენტრის საშტატო განრიგს და ხელფასის ფონდს; 

დ) ნიშნავს და ათავისუფლებს გაერთიანების სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელებს

და თანამშრომლებს;“;
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„კ) დამფუძნებელსა და გამგებელს წარუდგენს ანგარიშს საქმიანობის მიმდინარეობის შესახებ

ყოველკვარტალურად;

ლ) ანგარიშვალდებულია დამფუძნებლისა და გამგებლის წინაშე;“;

ე) წესდების მე-7 მუხლი შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 7.  გაერთიანების ქონება

გაერთიანებას უფლებამოსილების განხორციელების მიზნით სარგებლობის უფლებით

შეიძლება გადაეცეს ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ქონება.“;

ვ) წესდების მე-8 მუხლის 8.1 პუნქტი შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„8.1. გაერთიანება ვალდებულია საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით აწარმოოს

საფინანსო-ეკონომიკური საქმიანობის აღრიცხვა-ანგარიშგება, შეადგინოს ბალანსი და

წარუდგინოს გამგეობას მუნიციპალიტეტის ადგილობრივ ბიუჯეტში ასახვის მიზნით.“;

ზ) წესდების მე-9 მუხლის 9.2. პუნქტი შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„9.2. გაერთიანების სახელმწიფო კონტროლს ახორციელებს შესაბამისი სახელმწიფო ორგანო.“.

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს ხელმოწერისთანავე.

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით

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

N192).

საკრებულოს თავმჯდომარე მ. ჭოხონელიძე

Exp
ert

 P
DF Tria

l

http://www.avanquest.com/redirections/avanquest/expertpdf_AQUK.htm


11

ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო
ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

განკარგულება N144

ქ. ხობი 2010 წლის 15 იანვარი

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

ცენტრის“  შექმნისა და წესდების დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

2007 წლის 31 ივლისის N50 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 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 ივლისის N50 განკარგულების დანართში შეტანილ იქნეს შემდეგი

ცვლილებები:

ა) წესდების პირველი მუხლის 1.31. პუნქტი შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„1.31.  ცენტრის მართვას ახორციელებს ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობა, გამგეობის

შესაბამისი სამსახურების მეშვეობით, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესის

შესაბამისად.“;

ბ) წესდების მე-5 მუხლის 5.2 პუნქტი შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„5.2. სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელებს და თანამშრომლებს თანამდებობაზე

ნიშნავს და ათავისუფლებს ცენტრის დირექტორი.“;

გ) წესდების მე-7 მუხლის 7.1. პუნქტი შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„7.1. ცენტრს ხელმძღვანელობს დირექტორი, რომელსაც თანამდებობაზე ნიშნავს და

თანამდებობიდან ათავისუფლებს გამგებელი დამფუძნებელთან შეთანხმებით.“;

დ) წესდების მე-7 მუხლის 7.3. პუნქტის „გ“, „თ“ და „ი“ ქვეპუნქტები შეიცვალოს და

ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„გ) ცენტრში შესასრულებელი სამუშაოს მოცულობის მიხედვით განსაზღვრავს და ამტკიცებს

ცენტრის საშტატო განრიგს და ხელფასის ფონდს;“;

„თ)  დამფუძნებელს და გამგებელს წარუდგენს ანგარიშს საქმიანობის მიმდინარეობის შესახებ

ყოველკვარტალურად;

ი) ანგარიშვალდებულია დამფუძნებლისა და გამგებლის წინაშე;“;
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ე) წესდების მე-9 მუხლი შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 9. ცენტრის ქონება

ცენტრს სარგებლობის უფლებით შეიძლება გადაეცეს ადგილობრივი თვითმმართველი

ერთეულის ქონება უფლებამოსილების განხორციელების მიზნით.“;

ვ) წესდების მე-10 მუხლი შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 10. ცენტრის საქმიანობის აღრიცხვა-ანგარიშგება

ცენტრი ვალდებულია საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით აწარმოოს

საფინანსო-ეკონომიკური საქმიანობის აღრიცხვა-ანგარიშგება, შეადგინოს ბალანსი და

წარუდგინოს გამგეობას ადგილობრივ ბიუჯეტში ასახვის მიზნით.“; 

ზ) წესდების მე-11 მუხლის 11.2. პუნქტი შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„11.2. ცენტრის სახელმწიფო კონტროლს ახორციელებს შესაბამისი სახელმწიფო ორგანო.“.

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს ხელმოწერისთანავე.

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით

დადგენილი წესით, 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 N145

ქ. ხობი 2010 წლის 15 იანვარი

„არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის მუნიციპალიტეტის

განათლების ცენტრის“  შექმნისა და წესდების დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2007 წლის 31 ივლისის N52 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“  საქართველოს ორგანული კანონის 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 N50 განკარგულების დანართში შეტანილ იქნეს შემდეგი

ცვლილებები:

ა) წესდების პირველი მუხლის 1.31. პუნქტი შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„1.31.  ცენტრის მართვას ახორციელებს ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობა, გამგეობის

შესაბამისი სამსახურების მეშვეობით, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესის

შესაბამისად.“;

ბ) წესდების მე-5 მუხლის 5.2. პუნქტი შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„5.2. სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელებს და თანამშრომლებს თანამდებობაზე

ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს ცენტრის დირექტორი.“;

გ) წესდების მე-6 მუხლის 6.3. პუნქტი შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„6.3. დირექტორის მოადგილეს და ფინანსურ მენეჯერს თანამდებობაზე ნიშნავს და

თანამდებობიდან ათავისუფლებს ცენტრის დირექტორი.“;

დ) წესდების მე-7 მუხლის 7.1. პუნქტი შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„7.1. ცენტრს ხელმძღვანელობს დირექტორი, რომელსაც თანამდებობაზე ნიშნავს და

თანამდებობიდან ათავისუფლებს გამგებელი დამფუძნებელთან შეთანხმებით.“;

ე) წესდების მე-7 მუხლის 7.3. პუნქტის „გ“, „თ“ და „ი“ ქვეპუნქტები შეიცვალოს და

ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
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„გ) ცენტრში შესასრულებელი სამუშაოს მოცულობის მიხედვით განსაზღვრავს და ამტკიცებს

ცენტრის საშტატო განრიგს და სახელფასო ფონდს;“;

„თ) დამფუძნებელს და გამგებელს წარუდგენს ანგარიშს საქმიანობის მიმდინარეობის შესახებ

ყოველკვარტალურად;

ი) ანგარიშვალდებულია დამფუძნებლისა და გამგებლის წინაშე;“;

ვ) წესდების მე-9 მუხლი შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 9. ცენტრის ქონება

ცენტრს უფლებამოსილების განხორციელების მიზნით, სარგებლობის უფლებით შეიძლება

გადაეცეს ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ქონება.“;

ზ) წესდების მე-10 მუხლი შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 10. ცენტრის საქმიანობის აღრიცხვა-ანგარიშგება

ცენტრი ვალდებულია საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით აწარმოოს

საფინანსო-ეკონომიკური საქმიანობის აღრიცხვა-ანგარიშგება, შეადგინოს ბალანსი და

წარუდგინოს გამგეობას ადგილობრივ ბიუჯეტში ასახვის მიზნით.“;

თ) წესდების მე-11 მუხლის 11. 2. პუნქტი შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„11.2. ცენტრის სახელმწიფო კონტროლს ახორციელებს შესაბამისი სახელმწიფო ორგანო.“.

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს ხელმოწერისთანავე.

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით

დადგენილი წესით, 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 N146

ქ. ხობი 2010 წლის 15 იანვარი

„არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის მუნიციპალიტეტის

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის“  შექმნისა და წესდების დამტკიცების შესახებ“ 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2007 წლის 23 აგვისტოს N54 განკარგულებაში

ცვლილებების შეტანის შესახებ

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის,

„საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს 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 განკარგულების დანართში შეტანილ

იქნეს შემდეგი ცვლილებები:

ა) წესდების პირველი მუხლის 1.4. პუნქტი შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„1.4.  ცენტრის მართვას ახორციელებს ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობა, გამგეობის

შესაბამისი სამსახურის მეშვეობით, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესის

შესაბამისად.“;

ბ) წესდების მე-5 მუხლის 5.2. პუნქტი შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„5.2. დირექტორის მოადგილეებს თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს

ცენტრის დირექტორი.“;

გ) წესდების მე-6 მუხლის 6.1. პუნქტი შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„6.1. ცენტრს ხელმძღვანელობს დირექტორი, რომელსაც თანამდებობაზე ნიშნავს და

თანამდებობიდან ათავისუფლებს გამგებელი, დამფუძნებელთან შეთანხმებით.“;

დ) წესდების მე-6 მუხლის 6.3. პუნქტის „ბ“, „ზ“ და „თ“ ქვეპუნქტები შეიცვალოს და

ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ბ) მუნიციპალიტეტის გამგებელთან შეთანხმებით განსაზღვრავს და ამტკიცებს ცენტრის

საშტატო განრიგს და ხელფასის ფონდს;“;
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„ზ) დამფუძნებელს და გამგებელს წარუდგენს ანგარიშს საქმიანობის მიმდინარეობის შესახებ

ყოველკვარტალურად;

თ) ანგარიშვალდებულია დამფუძნებლისა და გამგებლის წინაშე;“;

ე) წესდების მე-9 მუხლი შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 9. ცენტრის საქმიანობის აღრიცხვა-ანგარიშგება

ცენტრი ვალდებულია საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით აწარმოოს

საფინანსო-ეკონომიკური საქმიანობის აღრიცხვა-ანგარიშგება, შეადგინოს ბალანსი და

წარუდგინოს გამგეობას ადგილობრივ ბიუჯეტში ასახვის მიზნით.“;

ვ) წესდების მე-10 მუხლის 10.2. პუნქტი შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„10.2. ცენტრის სახელმწიფო კონტროლს ახორციელებს შესაბამისი სახელმწიფო ორგანო.“.

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს ხელმოწერისთანავე.

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით

დადგენილი წესით, 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 N147

ქ. ხობი 2010 წლის 15 იანვარი

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

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2008 წლის 28 თებერვლის N88 განკარგულებაში

ცვლილების შეტანის შესახებ

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონისა და

„მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად:

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

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2008 წლის 28 თებერვლის N88 განკარგულების დანართში

შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

ა) წესდების მეორე მუხლის 2.3. პუნქტი შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„2.3. საწესდებო კაპიტალის 100% ეკუთვნის ხობის მუნიციპალიტეტს.“.

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს ხელმოწერისთანავე.

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით

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

N192).

საკრებულოს თავმჯდომარე მ. ჭოხონელიძეExp
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ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო
ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

განკარგულება N148

ქ. ხობი                                                           2010 წლის 29 იანვარი

ანაკლიის სატვირთო-სატრანსპორტო კვანძის განაშენიანების რეგულირების გეგმის

დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის და `დასახლებათა ტერიტორიების

გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების ძირითადი დებულებების დამტკიცების

თაობაზე~ საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2008 წლის 8 ივლისის

#1-1/1254 ბრძანების შესაბამისად:

1. დამტკიცდეს ანაკლიის სატვირთო-სატრანსპორტო კვანძის განაშენიანების რეგულირების

გეგმა თანახმად დანართისა.

2. დაევალოს ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობას აღნიშნულზე აცნობოს შპს `ანაკლია-

პორტი~-ს გენერალურ დირექტორს.

3.  განკარგულება ძალაში შევიდეს ხელმოწერისთანავე.

4. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული

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

ცოტნე დადიანის ქ. #192).

საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი,

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე    რ. წულაია
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დანართი
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

2010 წლის 29 იანვრის #148 განკარგულებისა

1. განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამუშავების
ნორმატიული საფუძვლები

ანაკლიის სატვირთო-სატრანსპორტო კვანძისთვის განაშენიანების რეგულირების გეგმის
შემადგენლობა, მისი ნაწილების თანმიმდევრობა და მოცულობა დამუშავებულია
საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2008 წლის 8 ივლისის #1-1/1254 

ბრძანებით დამტკიცებული “დასახლებათა ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების
რეგულირების ძირითადი დებულებების” მუხლი 21 პ.პ. 1-8-ს მოთხოვნების შესაბამისად.

2. განაშენიანების რეგულირების გეგმის შემადგენლობა

ა. ზონირების ნაწილი

1. მიწათსარგებლობის კონკრეტული უფლებრივი ზონირება (იხ. ფ. 1 ინვ#144/2009) _ 

დამუშავებულია ანაკლიის სატვირთო-სატრანსპორტო კვანძის შემადგენლობაში შემავალი
ყველა ობიექტებისათვის და ნაგავსაყრელისათვის. მოქცეულია მდ. ხობისწყალსა და მდ. 

ენგურს შორის და მინიჭებული აქვს კონკრეტული ფუნქციური ზონის _ სამრეწველო ზონა 1 

(ს-1)-ის სახელი;
2. კონკრეტული ფუნქციური ზონის _ სამრეწველო ზონა 1 (ს-1)-ის ქვეზონებად დაყოფის

სქემა (იხ. ფ. 2 ინვ.#144/2009).

3. სამრეწველო ქვეზონების 1-1, 1-2, 2-1, 2-2 – საზღვაო ნავსადგურის (ს-1-1), გათხევადებული
გაზის ქარხნის (ს-1-2), ნაგავსაყრელის (ს-2-2) და გამწმენდი ნაგებობების (ს-2-1) განაშენიანების
რეგულირების გეგმა რეგულირების წითელი და ლურჯი ხაზების დატანით და მიწის
ნაკვეთზე შენობათა განთავსების სქემებით (იხ. ფ. 3 ინვ.#144/2009);

4. სამრეწველო ქვეზონა 1-3 _ სატვირთო აეროპორტის (ს-1-3) განაშენიანების რეგულირების
გეგმა განაშენიანების წითელი და ლურჯი ხაზების დატანით და მიწის ნაკვეთებზე შენობათა
განთავსების სქემებით (იხ. ფ. 4 ინვ.#144/2009);

5. სატრანსპორტო ზონა 2 (ტზ-2) _ მისასვლელი რკინიგზების, მისასვლელი ავტოგზების
განაშენიანების რეგულირების გეგმა განაშენიანების წითელი და ლურჯი ხაზების დატანით, 

მიწის ნაკვეთზე რკინიგზების და ავტოგზების ღერძების და საჭირო შენობების განთავსების
სქემებით. ამავე ნახაზზე დატანილია კვანძის სასმელ-სამეურნეო და ხანძარსაწინააღმდეგო
წყალმომარაგების, სანიაღვრე და საყოფაცხოვრებო-სამეურნეო კანალიზაციის, ელექტრო
მომარაგების (მაღალი ძაბვა) და გაზმომარაგების ქსელები. გაერთიანებულია საინჟინრო
ნაწილთან (იხ. ფ. 5, 6, 7, ინვ.#144/2009);

6. საცხოვრებელი ზონა 6 _ კვანძის შემადგენლობაში შემავალი ახალი დასახლების (სზ-6) 

განაშენიანების რეგულირების გეგმა, რეგულირების წითელი და ლურჯი ხაზების დატანით, 

საცხოვრებელი, სარეკრიაციო, საზოგადოებრივ-საქმიანი და სატრანსპორტო ზონების
გამოყოფით, მიწის ნაკვეთზე შენობების განთავსების სქემებით (იხ. ფ. 8 ინვ.#144/2009). 

ბ. საინჟინრო ნაწილი

1. ანაკლიის სატვირთო-სატრანსპორტო კვანძის სპეციფიკიდან გამომდინარე მისასვლელი
რკინიგზების, მისასვლელი ავტოგზების, სასმელ-სამეურნეო და ხანძარსაწინააღმდეგო
წყალმომარაგების, სანიაღვრე და საყოფაცხოვრებო-სამეურნეო კანალიზაციის, ელექტრო
მომარაგების (მაღალი ძაბვა) და გაზმომარაგების გარექსელების საინჟინრო ნაწილი
გაერთიანებულია განაშენიანების რეგულირების გეგმებთან (იხ. ფ. 5, 6, 7 ინვ.#144/2009).
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2. საცხოვრებელი ზონა 6 _ ახალი დასახლების (სზ-6)-ის განაშენიანების გეგმის საინჟინრო
ნაწილი სასმელ-სამეურენო და ხანძარსაწინააღმდეგო წყალმომარაგების, სანიაღვრე და
საყოფაცხოვრებო-სამეურნეო კანალიზაციის, ელმომარაგების საჰაერო და საკაბელო და
გაზმომარაგების ქსელების დატანით (იხ. ფ. 9 ინვ.#144/2009)

გ. ტექსტური ნაწილი

1. განაშენიანების რეგულირების გეგმის აღწერა;
2. განაშენიანების რეგულირების გეგმის განმარტებითი ბარათი;
3. განაშენიანების რეგულირების გეგმის ეფექტურობის (ხეირიანობის) შეფასება;
4. განაშენიანების რეგულირების გეგმის განხორციელების ეტაპები და რიგითობა.

დ. დანართები

1. გეგმარებითი დავალება;
2. განაშენიანების დავალების დამუშავებისათვის საჭირო წინასაპროექტო
კვლევა.
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3. განაშენიანების რეგულირების გეგმის
განმარტებითი ბარათი

3.1 საერთო ნაწილი

ანაკლიის სატვირთო-სატრანსპორტო კვანძი, რომლის შემადგენლობაში
გათვალისწინებულია ახალი საზღვაო ნავსადგურის, გათხევადებული გაზის ქარხნის, 
სატვირთო აეროპორტის, მისასვლელი რკინიგზების, მისასვლელი ავტოგზების, სარკინიგზო
და საავტომობილო გადაზიდვების ინფრასტრუქტურის, ენერგეტიკული უზრვენველყოფისა
და საინჟინრო მომსახურების ობიექტების, ახალი დასახლების მშენებლობა, წარმოადგენს
ჩვენი ქვეყნის მდგრადი სოციალ-ეკონომიკური განვითარებისა და პოლიტიკური
სტაბილურობის უმნიშვნელოვანეს პროექტს.

კვანძის დანიშნულებაა დასავლეთიდან აღმოსავლეთის მიმართულებით და პირიქით, 

ჩრდილოეთიდან სამხრეთის მიმართულებით და პირიქით ტვირთების უსაფრთხო და სწრაფი
გადაადგილების უზრუნველყოფა და მომსახურება.

კვანძის ფუნქციონირება განხილულ უნდა იქნას დასავლეთისა და აღმოსავლეთის, 
ჩრდილოეთისა და სამხრეთის დამაკავშირებელ დღეს მსოფლიოში არსებულ სხვა
მარშრუტებთან, ასევე საქართველოში უკვე განხორციელებულ (ბაქო-სუფსის ნავთობსადენი, 
ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის ნავთობსადენი, ბაქო-თბილისი-ერზერუმის გაზსადენი) და მომავალში
განსახორციელებელ (აზიის და ევროპის დამაკავშირებელი რკინიგზა,  “ნაბუკოს” გაზსადენი
და სხვა) საერთაშორისო მნიშვნელობის პროექტებთან ერთად ერთიან კონტექსტში.

კვანძის სრულფასოვანი ფუნქციონირება დაკავშირებულია საქართველოში დღეს მშენებარე
ავტომაგისტრალის მშენებლობის დამთავრებასთან და მთლიანად კავკასიაში რკინიგზების
და სარკინგზო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციასთან. ამასთან მიზანშეწონილია
ავტომაგისტრალის მშენებლობის გაგრძელება ქ. ბაქომდე.

კვანძის წლიური ტვირთბუნვა განსაზღვრულია 100-120 მლნ. ტონით წელიწადში. კვანძი
მოემსახურება, როგორც მშრალი, ასევე თხევადი (ნავთობი, ნავთობპროდუქტები, სასმელი
წყალი და გათხევადებული გაზი) ტვირთების გადაზიდვებს. ტვირთების გადაადგილება
უზრუნველყოფილი იქნება საზღვაო, საავტომობილო, საჰაერო ტრანსპორტით და
მილსადენებით.

კვანძის მშენებლობის საერთო ღირებულება დაახლოებით 6 მლრდ. აშშ დოლარია. 
მშენებლობის საერთო ხანგრძლივობა 6 წელია. მშენებლობისათვის საჭირო მიწის ნაკვეთების
საერთO ფართობი დაახლოებით 3000 ჰექტარია. უშუალოდ მშენებლობის განხორციელებას
დასჭირდება 18-20 ათასი ადამიანი.

საზღავო მორფოდინამიკის, ჰიდროლოგიური, ჰიდროგეოლოგიური, საინჟინრო-

გეოლოგიოური, კლიმატური პირობებისა და შედარებით თავისუფალი ტერიტორიების
არსებობის გათვალისწინებით ასეთი მასშტაბური პროექტის განხორციელება საქართველოს
შავი ზღვისპირეთში შესაძლებელია მდ. ხობისწყალსა და მდ. ენგურს შორის არსებულ
ზონაში.

3.2. კვანძის მშენებლობის საფუძვლები

ევროატლანტიკურ სივრცეში საქართველოს ინტეგრაციის პროცესის დაჩქარება
უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი გახდა ჩვენი ქვეყნის საგარეო პოლიტიკური და ეკონომიკური
განვითარებისთვის. დღეს ქვეყანას თავისი სატრანსპორტო-სატრანზიტო არეალის გაფართოება, 
ევროპისა და აზიის სხვადასხვა ქვეყნებთან დაკავშირება მძაფრი კონკურენციის პირობებში
უწევს. ამიტომ, დამატებითი ძლიერი სატრანსპორტო ლოგისტიკური ცენტრის (კვანძის) 
შექმნა აუცილებელ ღონისძიებას წარმოადგენს.

კვანძის პროექტი მთლიანად უცხოური ინვესტიციებით განხორციელდება.
პროექტის განხორციელების ძირითად საფუძველს წარმოადგენს საქართველოს

ხელისუფლების მხარდაჭერა ამ პროექტისადმი და განსაკუთრებით საქართველოს
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პრეზიდენტის 2009 წლის 20 ოქტომბრის #732 განმკარგულება “ზუგდიდისა და ხობის
მუნიციპალიტეტებში საერთო სატვირთო-სატრანსპორტო კვანძის მშენებლობის შესახებ”.

3.3. დაგეგმარების საკანონმდებლო-ნორმატიული ბაზა

განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამუშავების საკანონმდებლო-ნორმა-ტიულ ბაზას
წარმოადგენს:

• საქართველოს კანონი “სივრცითი მოწყობისა და ქალაქმშენებლობის საფუძვლების
შესახებ”;

• საქართველოს კანონი “საქართველოს ზღვის, წყალსაცავებისა და მდინარეთა ნაპირების
რეგულირებისა და საინჟინრო დაცვის შესახებ”;

• საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2008 წლის 8 ივლისის #1-1/1254 

ბრძანებით დამტკიცებული “დასახლებათა ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების
რეგულირების ძირითადი დებულებები”;

• სივრცით მოწყობასა და ქალაქმშენებლობასთან დაკავშირებული სხვა საკანონმდებლო-

ნორმატიული აქტები

3.4. ანაკლიის სატვირთო-სატრანსპორტო კვანძის ტერიტორიების დაგეგმარების მიზანი

დაგეგმარების მიზანია შეიქმნას ისეთი გეგმარებითი სტრუქტურა (სისტემა), რომელიც
უზრუნველყოფს ტორიტორიების რესურსების მაქსიმალურად ეფექტურ გამოყენებას, მისი
ელემენტების ოპტიმალურ და მოხერხებულ ფუნქციონირებას, უზრუნველყოფს ბუნებრივ
გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას და დააკმაყოფილებს საერთაშორისო და სამამულო
საკანონმდებლო-ნორმატიულ და ტექნიკურ მოთხოვნებს.

განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამუშავების პროცესში იყო დაყენებული და
გადაწყვეტილი შემდეგი ძირითადი ამოცანები:

• გამოვლინდა ტერიტორიის გამოყენების ძირითადი ფორმები და შესაბამისი
ფუნქციური ზონები;

• შერჩეულ იქნა ტერიტორიის ფუნქციური ზონირების სქემა;
• დადგინდა ტერიტორიის საკომუნიკაციო ბადე და განაშენიანების ტორიტორიული

მოდულის პარამეტრები;
• დადგინდა სატრანსპორტო ზონის ელემენტების დისლოკაცია, შესასვლელები, გზების

გაბარიტები და პროფილები;
• დადგინდა ძირითადი საინჟინრო ქსელების ტიპები, გაბარიტები და სიმძლავრეები;
• დაზუსტდა სანაპირო ზოლის დაცვის პარამეტრები და მოხდა მისი და განაშენიანების

გეგმარებითი სტრუქტურის ჰარმონიზაცია;
• განისზღვრა განაშენიანების რეგულირების ხაზები და სახანძრო უსაფრთხოების

დაშორებების მაჩვენებლები სამეზობლო მიჯნაზე;
• მოხდა მიღებული სქემების ექსპერტული შეფასება და შემოწმება დაინტერესებულ

მხარეებთან, მომიჯნავე დარგების სპეციალისტებთან, დამკვეთის წარმომადგენლებთან;
• შესრულდა გრგ-ს პროექტის სრული პაკეტი თანამედროვე გეოინფორმაციული

ტექნოლოგიების გამოყენებით.

კვანძის ძირითადი გეგმარებითი სტრუქტურა წარმოადგენს ცალკეული კონკრეტული
ფუნქციური ზონების (ქვეზონების) მშენებლობისათვის საჭირო მიწის ნაკვეთების (წითელ
ხაზებში) ერთობლიობას. მიწის ნაკვეთების ძირითადი მოდული ინდივიდუალურია და
მოცემულია ჭGშ-84 სისტემის UთM38N პროექციის კოორ-დინატებში.

მიწის ნაკვეთების გამოყენების ძირითადი დანიშნულებაა სამრეწველო, სასაწყობო, 

სატრანსპორტო, საინჟინრო და საცხოვრებელი.
კვანძის ტერიტორიაზე გამოყოფილია:
• სამრეწველო ქვეზონა 1-1 (ს-1-1) _ საზღვაო ნავსადგური;
• სამრეწველო ქვეზონა 1-2 (ს-1-2) _ გათხევადებული გაზის ქარხანა;
• სამრეწველო ქვეზონა 1-3 (ს-1-3) _ სატვირთო აეროპორტი;
• სამრეწველო ქვეზონა 2-1 (ს-2-1) _ გამწმენდი ნაგებობები;
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• სამრეწველო ქვეზონა 2-2 (ს-2-2) _ ნაგავსაყრელი;
• სატრანსპორტო ზონა 2 (ტზ-2) _ მისასვლელი რკინიგზები, მისასვლელი ავტოგზები, 

სარკინიგზო და საავტომობილო გადაზიდვების ინფრასტრუქტურა. ამ ზონაში არის ასევე
განთავსებული კვანძის სასმელ-სამეურნეო წყალმო-მარაგების, სანიაღვრე და საყოფაცხოვრებო-

სამეურნეო კანალიზაციის, ელექტრომომარაგების (მაღალი ძაბვა) და გაზმომარაგების
ქსელები.

• საცხოვრებელი ზონა 6 (სზ-6) _ ახალი დასახლება.
მიწის ნაკვეთებზე შენობა-ნაგებობები ძირითადად განთავსებულია ლურჯი ხაზების

(შემოღობვის კონტურები) მიღმა.
შენობა-ნაგებობების მაქსიმალური სიმაღლე განსაზღვრულია “დასახლებათა ტერიტორიების

გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების ძირითადი დებულებების” მუხლი 27-ის
მოთხოვნების შესაბამისად.

სახანძრო უსაფრთხოების ღონისძიებები გათვალისწინებულია საქართველოში მოქმედი
ნორმების მოთხოვნების შესაბამისად.

3.4. განაშენიანების რეგულირების გეგმის ეფექტურობის (ხეირიანობის) შეფასება

ანაკლიის სატვირთო-სატრანსპორტო კვანძის განაშენიანების რეგულირების გეგმის
ეფექტურობა დამოკიდებულია რიგ ფაქტორებზე, როგორიცაა:

• ფუნქციური ზონების სწორად შერჩევა;
• ამ ზონების დისლოკაციის (ადგილმდებარეობის) დადგენა;
• ზონების გეგმარებითი სტრუქტურის გამოვლენა;
• ზონებს შორის ფუნქციური კავშირების ოპტიმიზაცია და სხვა.
ამ თვალსაზრისით კვანძის ტერიტორიების წარმოდგენილი დაგეგმარება მთლიანად

პასუხობს ჩამოთვლილ მოთხოვნებს. მიღებული გეგმარებითი სტრუქტურის დადებით მხარედ
შეიძლება მიჩნეულ იქნას შემდეგი:

• ხელსაყრელია იმ სამრეწველო ზონების ტერიტორიების ურთიერთგანლაგება, 
რომლებიც ფუნქციურად ერთმანეთთან ურთიერთ დაკავშირებულია (გათხევადებული გაზის
ქარხანა და საზღვაო ნავსადგური და სხვა);

• მისასვლელი რკინიგზებისა და მისასვლელი ავტოგზების სწორად დაგეგმარება. 
როგორც რკინიგზები, ასევე ავტოგზები დამატებითი მანევრების გარეშე შედის საზღვაო
ნავსადგრისა და სატვირთო აეროპორტის ტერიტორიაზე;

• ოპტიმალურია სამშენებლო ნაკვეთებისა და შიდა გზებისათვის გამოყენებული
ტერიტორიების შეფარდება და ის შეადგენს 20% ხ 80%. ასეთი შეფარდება უზრუნველყოფს
ტერიტორიების მაქსიმალურ ათვისებას და, ამავე დროს, მათ შორის თავისუფალი, 
შეუფერხებლი მოძრაობის შესაძლებლობას;

• ტერიტორიების შერჩეული მოდულები მომავალში გაფართოების შესაძლებლობას
იძლევა (განსაკუთრებით სამრეწველო ზონების);

ყოველივე ზემოთ აღნიშნული საფუძველს გვაძლევს შევაფასოთ ანაკლიის სატვირთო-

სატრანსპორტო კვანძის განაშენიანების რეგულირების გეგმა, როგორც უაღრესად ეფექტური
და იმ ამოცანების შესაბამისი, რომელიც იყო დასმული ამ პროექტის გეგმარებით
დავალებაში.

3.5. განაშენიანების რეგულირების გეგმის განხორციელების ეტაპები და რიგითობა

ანაკლიის სატვირთო-სატრანსპორტო კვანძის განხორციელების ძირითადი ეტაპები და
რიგითობა შემდეგია:

I ეტაპი _ მოსამზადებელი სამუშაოები:
• ტერიტორიების გაწმენდა-გასუფთავება;
• დაჭაობებული ადგილების ლიკვიდაცია;
• მისასვლელი ავტოგზების მოწყობა;
• სამშენებლო ბაზირების მოწყობა;
II ეტაპი _ დროებითი ენერგო უზრუნველყოფა და საინჟინრო მომსახურება:
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• სამშენებლო მოედნებზე დროებითი გზების მოწყობა (ემთხვევა საპროექტო გზების
განლაგებას);

• დროებითი ელმომარაგების მაღალი და დაბალი საჰაერო და კაბელური ქსელების
მოწყობა;

• სასმელ-სამეურნეო წყალმომარაგების და საყოფაცხოვრებო-სამეურენეო და სანიაღვრე
კანალიზაციის ქსელების მოწყობა;

• შრომის დაცვის და უსაფრთხოების ტექნიკის ღონისძიებების შესრულება;
• ხანძარსაწინააღმდეგო ღონისძიებების განხცორციელება
III ეტაპი _ პროექტით გათვალისწინებული სამშენებლო და სამონტაჟო სამუშაოები.
IV ეტაპი _ ტერიტორიების კეთილმოწყობა.

საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი,

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე    რ. წულაია
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ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო
ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

განკარგულება N149

ქ. ხობი                                                           2010 წლის 25 თებერვალი

საკრებულოს წევრის - კახა მიქაბერიძის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 32-ე მუხლის

მე-5 პუნქტის „ვ“ ქვეპუნქტის, მე-7 პუნქტისა და „ადგილობრივი წარმომადგენლობითი ორგანოს -

საკრებულოს წევრის სტატუსის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-6 მუხლის პირველი პუნქტის

„ბ“ ქვეპუნქტის თანახმად:

1. ცნობად იქნეს მიღებული საკრებულოს წევრის კახა მიქაბერიძის უფლებამოსილების

ვადამდე შეწყვეტა, მისი სოფელ ქარიატაში ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის რწმუნებულად 

დანიშვნის გამო.

2. „ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოს - საკრებულოს 

გამოკლებული წევრის ადგილმონაცვლეობის წესის განსაზღვრის თაობაზე“ საქართველოს

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

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

მიქაბერიძის  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. 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 N150

ქ. ხობი                                                           2010 წლის 25 თებერვალი

,,იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის შემადგენლობის

დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2006 წლის 13 ნოემბრის N13

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 N13

განკარგულებით დამტკიცებული კომისიის შემადგენლობიდან გამოყვანილ იქნეს კახა მიქაბერიძე.

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს ხელმოწერისთანავე.

3. 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 N151

ქ. ხობი                                                           2010 წლის 25 თებერვალი

„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 ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის, 

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსისა და საქართველოს გარემოს დაცვისა და 

ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს სამეგრელოსა და ზემო სვანეთის რეგიონალური 

სამმართველოს 2010 წლის 4 თებერვლის N14/01-08/29 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 განკარგულებით 

დამტკიცებულ კომისიის შემადგენლობაში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

1. კომისიიდან წევრობიდან გამოყვანილ იქნეს ფლორა მილორავა - საქართველოს გარემოს 

დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონალური 

სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი ხობის რაიონში.

2. კომისიის წევრად შეყვანილ იქნეს რუსუდან ბაჩილავა - საქართველოს გარემოს დაცვისა და 

ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს სამეგრელოსა და ზემო სვანეთის რეგიონალური 

სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი.

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 N152

ქ. ხობი                                            2010 წლის 25 თებერვალი

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ

`ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ~ საქართველოს ორგანული კანონის თანახმად:

1. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის სამუშაო გეგმა თანახმად

დანართისა.

2. დაევალოს ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიებს და ხობის მუნიციპალიტეტის 

გამგეობას განსახილველი საკითხების მომზადება სამუშაო გეგმით გათვალისწინებულ ვადებში.

3. კონტროლი განკარგულების შესრულებაზე დაევალოს საკრებულოს სამანდატო-

საპროცედურო საკითხთა კომისიას.

4. განკარგულება ძალაში შევიდეს ხელმოწერისთანავე.

5. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით 

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

ცოტნე დადიანის ქ. N192).

საკრებულოს თავმჯდომარე                                     მ. ჭოხონელიძე
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danarTi
xobis municipalitetis sakrebulos

2010 wlis 25 Tebervlis #152 gankargulebisa

xobis municipalitetis sakrebulos 2010 wlis samuSao gegma

#
mosamzadebeli da gansaxilveli

sakiTxis dasaxeleba
ganxilvis 

vada
pasuxismgebeli Sesrulebaze 

(sakiTxis momzadebaze)

1 2 3 4

1.
gamgeobis mier 2009 wlis 
ganmavlobaSi gaweuli muSaobis 
Sesaxeb angariSis mosmena

I
kvartali

sakrebulos samandato-
saproceduro sakiTxTa komisia;

(gamgeoba)

2.

sakrebulos dafuZnebuli 

iuridiuli pirebis mier 2009 wlis 
ganmavlobaSi gaweuli muSaobis 
Sesaxeb angariSebis mosmena

I
kvartali

sakrebulos samandato-
saproceduro sakiTxTa komisia;
(Sesabamisi iuridiuli piri)

3.

sakrebulos komisiebis mier 2009
wlis ganmavlobaSi gaweuli 
muSaobis Sesaxeb angariSebis 
mosmena

I
kvartali

sakrebulos Sesabamisi komisia

4.
sakrebulos mier 2009 wlis 
ganmavlobaSi gaweuli muSaobis 
Sesaxeb angariSis mosmena

I
kvartali

sakrebulos Tavmjdomare

5.
arasasoflo-sameurneo 
daniSnulebis miwis normatiuli 
fasis dadgena

I
kvartali

sakrebulos ekonomikuri 
ganviTarebis sakiTxTa komisia

6.
xobis municipalitetis 2009 wlis 
adgilobrivi biujetis Sesrulebis 
angariSis damtkiceba

I
kvartali

sakrebulos 
safinanso-sarevizio komisia;

(gamgeoba)

7.
municipalitetis teritoriaze 
arsebuli quCebis saxeldeba da 
maTTvis  numeraciis miniWeba

II
kvartali

sakrebulos ekonomikuri 
ganviTarebis sakiTxTa komisia; 

(gamgeoba)

8.

municipalitetis teritoriaze 
Sekrebebis, mitingebis, 
demonstraciebis maregulirebeli 
normebis dadgena

II
kvartali

sakrebulos iuridiul sakiTxTa 
da adamianis uflebaTa dacvis 

komisia

9.
gare reklamis maregulirebeli 
normebis dadgena

II
kvartali

sakrebulos ekonomikuri 
ganviTarebis sakiTxTa komisia;

(gamgeoba)

10.
TviTmmarTveli erTeulis 
simbolikis dadgena

II
kvartali

sakrebulos iuridiul sakiTxTa 
da adamianis uflebaTa dacvis 

komisia

11.

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

12.
gamgeobis mier 6 Tvis ganmavlobaSi 
gaweuli muSaobis Sesaxeb angariSis 
mosmena

III
kvartali

sakrebulos samandato-
saproceduro sakiTxTa komisia;

(gamgeoba)
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1 2 3 4

13.
sakrebulos komisiebis mier 6 Tvis 
ganmavlobaSi gaweuli muSaobis 
Sesaxeb angariSebis mosmena

III
kvartali

sakrebulos Sesabamisi komisia

14.

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

III
kvartali

sakrebulos samandato-
saproceduro sakiTxTa komisia;
(Sesabamisi iuridiuli piri)

15.
xobis municipalitetis 2011 wlis 
adgilobrivi biujetis ganxilva-
damtkiceba

IV
kvartali

sakrebulos 
safinanso-sarevizio komisia;

(gamgeoba)

16.
sxva mimdinare da iniciirebis 
wesiT Semosuli sakiTxebis 
ganxilva

sistematurad; 
dadgenil 
vadebSi

sakrebulos Sesabamisi komisia

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 N153

ქ. ხობი                                            2010 წლის 16 მარტი

„სოფელ ხეთის ტერიტორიაზე მოქცეული სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სასოფლო-

სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების საპრივატიზებო გეგმის შესახებ“

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2007 წლის 26 ოქტომბრის N67 განკარგულებაში

ცვლილების შეტანის შესახებ

1. „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონისა და

სამეგრელო-სვანეთის სახელმწიფო ქონების აღრიცხვისა და პრივატიზების სამხარეო

სამმართველოს 2009 წლის 8 სექტემბრის N2-5/11 წერილის საფუძველზე, „სოფელ ხეთის

ტერიტორიაზე მოქცეული სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო

დანიშნულების მიწის ნაკვეთების საპრივატიზებო გეგმის შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს 2007 წლის 26 ოქტომბრის N67 განკარგულების N1 დანართში შეტანილ იქნეს 

ცვლილება და სოფელ ხეთის ტერიტორიაზე მოქცეული სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული

იჯარით გაუცემელი სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების ნუსხიდან

ამოღებულ იქნეს მიწის ნაკვეთი N036, ფართობით - 14,50 ჰა.

2. დაევალოს საკრებულოს ეკონომიკური განვითარების კომისიას (გ. ქაჯაია) აღნიშნული

ცვლილების თაობაზე აცნობოს სამეგრელო-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 თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე                         რ. წულაია
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ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო
ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

განკარგულება N154

ქ. ხობი                                 2010 წლის 30 მარტი

ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წინასაარჩევნო კამპანიების ჩატარების 
ღონისძიებების შესახებ

საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 75-ე მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, წინასაარჩევნო 
კამპანიების მიმდინარეობის პერიოდში ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული 
შენობა-ნაგებობების გარე იერსახის დამახინჯებისა და საარჩევნო ატრიბუტიკის (პლაკატები, 
ლოზუნგები და სხვა) შეუფერებელ ადგილებში განთავსების აღკვეთის მიზნით: 

1. აიკრძალოს ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2010 წლის 30 მაისის ადგილობრივი 
თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოს - საკრებულოს არჩევნებში მონაწილე 
საარჩევნო სუბიექტების სარეკლამო პლაკატებისა და განცხადებების განთავსება საკულტო 
ნაგებობებზე, სახელმწიფო ხელისუფლების, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების, 
სასამართლოს და პოლიციის შენობების ინტერიერსა და ექსტერიერში, აგრეთვე საგზაო ნიშნებზე.

2. საარჩევნო სუბიექტების სარეკლამო პლაკატებისა და განცხადებების განთავსებისთვის ქ. 
ხობის ტერიტორიაზე გამოიყოს ყოფილი საავადმყოფოს შენობა (ცოტნე დადიანის ქ. N186) და 
რესტორან „მედეას“ (ცოტნე დადიანის ქ. N198) და ყოფილი უნივერმაღის (ცოტნე დადიანის ქ. 
N200) შენობების წინა და გვერდითი ფასადები, სოფლებში - იქ არსებული ნებისმიერი შენობა-
ნაგებობა, გარდა კანონმდებლობით აკრძალულისა.

3. ინფორმაცია საარჩევნო ატრიბუტიკის გასაკრავი ობიექტების დისლოკაციის შესახებ 
დროულად მიეწოდოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას.

4. ეთხოვოს შს ხობის რაიონულ განყოფილებას (კ. ხუბულავა) განახორციელოს გადამჭრელი 
ზომები წინასაარჩევნო კამპანიების მიმდინარეობისას მოცემული განკარგულებით 
გათვალისწინებული წესების დარღვევის ფაქტების აღსაკვეთად. 

5. კონტროლი განკარგულების შესრულებაზე დაევალოს ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობას.
6. განკარგულება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე.
7. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის 

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

საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი
საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე                რ. წულაია
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ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო
ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

განკარგულება N155

ქ. ხობი                                 2010 წლის 26 აპრილი

ხობის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული (ბალანსზე რიცხული) ქონების 

საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის, 

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსისა და „სახელმწიფო ქონების და 

ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ქონების საპრივატიზებო საწყისი ფასის 

განსაზღვრის წესის შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 1997 წლის 17 ნოემბრის N671 

ბრძანებულების შესაბამისად:

1. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული (ბალანსზე რიცხული) 

ქონების საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხა თანახმად დანართისა.

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს ხელმოწერისთანავე.

3. განკარგულება გამოქვეყნდეს ადგილობრივი თვითმმართველობის ბეჭდვით ორგანოში.

4. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით

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

N192).

საკრებულოს თავმჯდომარე მ. ჭოხონელიძეExp
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დანართი
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

2010 წლის 26 აპრილის N155 განკარგულებისა

ხობის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული (ბალანსზე რიცხული) ქონების 

საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხა
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1 ოპელ ვექტრა 1.81 YVY 223 1992 რუხი 7/8 სედანი უნომრო უნომრო უნომრო 4920,0 2716,0 2000,0

2 ვაზ 21061 FAN 130 1983 ლურჯი 7/8 სედანი 0907643 6844384 უნომრო 3600,0 1987,2 1000,0

3 ვაზ 2107 JEM 973 1998 მწვანე 7/8 სედანი უნომრო 5192326 უნომრო 4700,0 2594,4 900,0

4 ოპელ ვექტრა 2.01 AMA 805 1994 ლურჯი 4/8 სედანი უნომრო უნომრო უნომრო 10000,0 5520,0 1980,0

5 გაზ 53-12 FAE 088 1985 მწვანე 3/8 ავტობუსი უნომრო 0153924 0944858 1023,0 409,2 700,0

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 N156

ქ. ხობი 2010 წლის 28 მაისი

„არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის მუნიციპალიტეტის
სკოლამდელი სააღმზრდელო გააერთიანების“ შექმნისა და წესდების დამტკიცების შესახებ“ 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2007 წლის 10 ივლისის N49 განკარგულებაში ცვლილების
შეტანის თაობაზე

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონისა და
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის შესაბამისად:

1. „არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის მუნიციპალიტეტის
სკოლამდელო სააღმზრდელო გაერთიანების“ შექმნისა და წესდების დამტკიცების შესახებ“ ხობის
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2007 წლის 10 ივლისის N49 განკარგულების დანართში შეტანილ
იქნეს ცვლილება და წესდების მე-4 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 4. გაერთიანების სტრუქტურა
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გაერთიანების სტრუქტურული ერთეულებია: 
1. ხობის N1 ბაგა-ბაღი
2. ხობის N2 ბაგა-ბაღი
3. ხობის N3 ბაგა-ბაღი
4. პირველი მაისის ბაგა-ბაღი
5. ხეთის N1 ბაგა-ბაღი
6. ხეთის N2 საბავშვო ბაღი
7. ახალი ხიბულის ბაგა-ბაღი
8. ზუბის ბაგა-ბაღი
9. წინაგოლის საბავშვო ბაღი
10. ხამისკურის საბავშვო ბაღი
11. თორსის საბავშვო ბაღი
12. შუა ხორგის საბავშვო ბაღი
13. ყორათის საბავშვო ბაღი
14. ქარიატის საბავშვო ბაღი
15. ჭალადიდის საბავშვო ბაღი
16. საგვიჩიოს საბავშვო ბაღი
17. ქვემო ქვალონის საბავშვო ბაღი
18. ახალსოფლის საბავშვო ბაღი
19. გაღმა ხორგის საბავშვო ბაღი
20. ნოჯიხევის საბავშვო ბაღი
21. ბიის საბავშვო ბაღი
22. საჯიჯაოს საბავშვო ბაღი
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23. გაღმა საჯიჯაოს საბავშვო ბაღი
24. ნოჯიხევის საბავშვო ბაღი
25. ზემო ქვალონის საბავშვო ბაღი
26. პირველი ხორგის საბავშვო ბაღი
27. პატარა ფოთის საბავშვო ბაღი
28. ძველი ხიბულის საბავშვო ბაღი
29. პირველი გურიფულის საბავშვო ბაღი“

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს ხელმოწერისთანავე.

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით
დადგენილი წესით, ხობის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი: ქ. ხობი; ცოტნე დადიანის ქ. 
N192).

საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე                    რ. წულაია
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ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო
ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

განკარგულება N1

ქ. ხობი 2010 წლის 18 ივნისი

დროებითი სამანდატო კომისიის შექმნისა და შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ

1. „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონისა და 

„ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დებულების (რეგლამენტის) დამტკიცების შესახებ“ 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2008 წლის 25 დეკემბრის N109 დადგენილების 35-ე 

მუხლის მე-4 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტისა და 37-ე მუხლის შესაბამისად, 2010 წლის 30 მაისს არჩეული 

ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოს - ხობის მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს პირველი სხდომისთვის სამართლებრივი და ორგანიზაციული საკითხების

უზრუნველყოფის მიზნით შეიქმნას დროებითი სამანდატო კომისია შემდეგი შემადგენლობით:

ა) მერაბ სილოგავა

ბ) რომეო ლატარია

გ) მურმან შელია

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს მიღებისთანავე.

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით

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

N192).

საკრებულოს სხდომის თავმჯდომარე მ. ბუკია
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ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო
ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

განკარგულება N2

ქ. ხობი 2010 წლის 18 ივნისი

ხობის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს - საკრებულოს წევრთა

უფლებამოსილების ცნობის შესახებ

1. „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 23-ე 

მუხლის მე-3 პუნქტისა და „ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დებულების (რეგლამენტის) 

დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2008 წლის 25 დეკემბრის N109 

დადგენილების მე-8 მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად ცნობილ იქნეს 2010 წლის 30 მაისს 

არჩეულ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრთა უფლებამოსილება თანდართული სიის 

შესაბამისად:

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს მიღებისთანავე.

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით

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

N192).

საკრებულოს სხდომის თავმჯდომარე მ. ბუკია
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დანართი
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

2010 წლის 18 ივნისის N2 განკარგულებისა

2010 წლის 30 მაისს არჩეულ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრთა სია

1. მამუკა ჭოხონელიძე
2. თემურ გულუა
3. დალი გერგაია
4. ბორის ჯიქია
5. იური ბუკია
6. ნანა ქვარაია
7. მურმან ბუკია
8. ფელიქსი კვარაცხელია
9. მამუკა ქარდავა
10. ბორის ბერაია
11. კახა ნადარაია
12. პაატა სიჭინავა
13. მანანა კიტია
14. მანანა შულაია
15. კახა ბუკია
16. ემზარ დანელია
17. თენგიზ აბაკელია
18. მანუჩარ ბუკია
19. რევაზ წულაია
20. მერაბ სილოგავა
21. მურმან შელია
22. ლევან გოგოლაძე
23. გოჩა ქაჯაია
24. ბადრი ბერაია
25. ზურაბ ალანია
26. ირაკლი ნადარაია
27. ხატია ოჩიგავა
28. გია ქაცარავა
29. მანუჩარ ქაძანაია
30. ვლადიმერ სერგია
31. რომეო ლატარია

საკრებულოს სხდომის თავმჯდომარე მ. ბუკია
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ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო
ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

განკარგულება N3

ქ. ხობი 2010 წლის 18 ივნისი

მამუკა ჭოხონელიძის ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარედ  არჩევის შესახებ

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

მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 33-ე მუხლის მე-2 პუნქტისა და „ხობის

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დებულების (რეგლამენტის) დამტკიცების შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2008 წლის 25 დეკემბრის N109 დადგენილების მე-13 მუხლის 

პირველი პუნქტისა და 87-ე მუხლის შესაბამისად ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

თავმჯდომარედ არჩეულ იქნეს მამუკა ჭოხონელიძე.

2. ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის თანამდებობრივი სარგო 

განისაზღვროს საკრებულოს მიერ დადგენილი საკრებულოს თავმჯდომარის თანამდებობრივი 

სარგოს შესაბამისად.

3. განკარგულება ძალაში შევიდეს მიღებისთანავე.

4. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით

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

N192).

საკრებულოს სხდომის თავმჯდომარე მ. ბუკია
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ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო
ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

განკარგულება N4

ქ. ხობი 2010 წლის 18 ივნისი

ფრაქცია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ რეგისტრაციის  შესახებ

1. „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 31-ე 

მუხლისა და „ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დებულების (რეგლამენტის) დამტკიცების

შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2008 წლის 25 დეკემბრის N109 დადგენილების 

შესაბამისად, რეგისტრირებულ იქნეს ფრაქცია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“.

2. ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ 

თავმჯდომარის, თემურ გულუას თანამდებობრივი სარგო განისაზღვროს საკრებულოს მიერ 

დადგენილი საკრებულოს ფრაქციის თავმჯდომარის თანამდებობრივი სარგოს შესაბამისად.

3. განკარგულება ძალაში შევიდეს მიღებისთანავე.

4. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით

დადგენილი წესით, 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 N5

ქ. ხობი 2010 წლის 18 ივნისი

კახა ბუკიას  ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილედ არჩევის შესახებ

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

მუხლის პირველი პუნქტის „ა“  ქვეპუნქტის, 34-ე მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტებისა და „ხობის

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დებულების (რეგლამენტის) დამტკიცების შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2008 წლის 25 დეკემბრის N109 დადგენილების მე-14 მუხლის 

პირველი პუნქტისა და 91-ე მუხლის შესაბამისად ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

თავმჯდომარის მოადგილედ არჩეულ იქნეს კახა ბუკია.

2. ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის თანამდებობრივი 

სარგო განისაზღვროს საკრებულოს მიერ დადგენილი საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის 

თანამდებობრივი სარგოს შესაბამისად.

3. განკარგულება ძალაში შევიდეს მიღებისთანავე.

4. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით

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

N192).
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ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო
ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

განკარგულება N6

ქ. ხობი 2010 წლის 18 ივნისი

მურმან ბუკიას  ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო-საპროცედურო საკითხთა 

კომისიის თავმჯდომარედ  არჩევის შესახებ

1. „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 35-ე 

მუხლის პირველი პუნქტისა და „ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დებულების

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

დეკემბრის N109 დადგენილების 93-ე მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო-საპროცედურო საკითხთა კომისიის თავმჯდომარედ 

არჩეულ იქნეს მურმან ბუკია.

2. ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო-საპროცედურო საკითხთა კომისიის 

თავმჯდომარის თანამდებობრივი სარგო განისაზღვროს საკრებულოს მიერ დადგენილი 

საკრებულოს კომისიის თავმჯდომარის თანამდებობრივი სარგოს შესაბამისად.

3. განკარგულება ძალაში შევიდეს მიღებისთანავე.

4. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით

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

N192).
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ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო
ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

განკარგულება N7

ქ. ხობი 2010 წლის 18 ივნისი

მერაბ სილოგავას ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის

უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯდომარედ  არჩევის შესახებ

1. „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 35-ე 

მუხლის პირველი პუნქტისა და „ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დებულების

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

დეკემბრის N109 დადგენილების 93-ე მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის

კომისიის თავმჯდომარედ არჩეულ იქნეს მერაბ სილოგავა.

2. ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა

დაცვის კომისიის თავმჯდომარის თანამდებობრივი სარგო განისაზღვროს საკრებულოს მიერ 

დადგენილი საკრებულოს კომისიის თავმჯდომარის თანამდებობრივი სარგოს შესაბამისად.

3. განკარგულება ძალაში შევიდეს მიღებისთანავე.

4. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით

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

N192).

საკრებულოს თავმჯდომარე                                         მ. ჭოხონელიძე

Exp
ert

 P
DF Tria

l

http://www.avanquest.com/redirections/avanquest/expertpdf_AQUK.htm


45

ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო
ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

განკარგულება N8

ქ. ხობი 2010 წლის 18 ივნისი

ბორის ჯიქიას ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-სარევიზიო კომისიის 

თავმჯდომარედ  არჩევის შესახებ

1. „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 35-ე 

მუხლის პირველი პუნქტისა და „ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დებულების

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

დეკემბრის N109 დადგენილების 93-ე მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-სარევიზიო კომისიის თავმჯდომარედ არჩეულ იქნეს 

ბორის ჯიქია.

2. ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-სარევიზიო კომისიის თავმჯდომარის

თანამდებობრივი სარგო განისაზღვროს საკრებულოს მიერ დადგენილი საკრებულოს კომისიის 

თავმჯდომარის თანამდებობრივი სარგოს შესაბამისად.

3. განკარგულება ძალაში შევიდეს მიღებისთანავე.

4. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით

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

N192).
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ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

განკარგულება N9

ქ. ხობი 2010 წლის 18 ივნისი

დალი გერგაიას  ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა (ჯანდაცვა, 

კულტურა, განათლება, სპორტი) კომისიის თავმჯდომარედ  არჩევის შესახებ

1. „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 35-ე 

მუხლის პირველი პუნქტისა და „ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დებულების

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

დეკემბრის N109 დადგენილების 93-ე მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა (ჯანდაცვა, კულტურა, განათლება,

სპორტი) კომისიის თავმჯდომარედ არჩეულ იქნეს დალი გერგაია.

2. ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა (ჯანდაცვა, კულტურა, 

განათლება, სპორტი) კომისიის თავმჯდომარის თანამდებობრივი სარგო განისაზღვროს 

საკრებულოს მიერ დადგენილი საკრებულოს კომისიის თავმჯდომარის თანამდებობრივი სარგოს 

შესაბამისად.

3. განკარგულება ძალაში შევიდეს მიღებისთანავე.

4. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით

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

N192).

საკრებულოს თავმჯდომარე                                         მ. ჭოხონელიძე

Exp
ert

 P
DF Tria

l

http://www.avanquest.com/redirections/avanquest/expertpdf_AQUK.htm


47

ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო
ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

განკარგულება N10

ქ. ხობი 2010 წლის 18 ივნისი

გოჩა ქაჯაიას  ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკური განვითარების საკითხთა

(სოფლის მეურნეობა, მრეწველობა, მშენებლობა, ვაჭრობა, მომსახურება, ინფრასტრუქტურა, 

ბუნებრივი რესურსებისა და გარემოს დაცვა) კომისიის თავმჯდომარედ  არჩევის შესახებ

1. „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 35-ე 

მუხლის პირველი პუნქტისა და „ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დებულების

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

დეკემბრის N109 დადგენილების 93-ე მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკური განვითარების საკითხთა (სოფლის მეურნეობა, 

მრეწველობა, მშენებლობა, ვაჭრობა, მომსახურება, ინფრასტრუქტურა, ბუნებრივი რესურსებისა და

გარემოს დაცვა) კომისიის თავმჯდომარედ არჩეულ იქნეს გოჩა ქაჯაია.

2. ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკური განვითარების საკითხთა (სოფლის

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

რესურსებისა და გარემოს დაცვა) კომისიის თავმჯდომარის თანამდებობრივი სარგო 

განისაზღვროს საკრებულოს მიერ დადგენილი საკრებულოს კომისიის თავმჯდომარის 

თანამდებობრივი სარგოს შესაბამისად.

3. განკარგულება ძალაში შევიდეს მიღებისთანავე.

4. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით

დადგენილი წესით 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 N11

ქ. ხობი 2010 წლის 25 ივნისი

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო-საპროცედურო საკითხთა კომისიის 

შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ

1. „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 28-ე 

მუხლის მე-2 პუნქტის, 32-ე მუხლის მე-7 პუნქტისა და „ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დებულების (რეგლამენტის) დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2008 

წლის 25 დეკემბრის #109 დადგენილების მე-93 მუხლის მე-4 და მე-5 პუნქტების შესაბამისად

დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო-საპროცედურო საკითხთა

კომისია შემდეგი შემადგენლობით:

1. იური ბუკია

2. მანანა შულაია

3. ემზარ დანელია

4. ლევან გოგოლაძე

5. ირაკლი ნადარაია

6. მანუჩარ ქაძანაია

7. თენგიზ აბაკელია

8. მანანა კიტია

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე.

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული

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

ცოტნე დადიანის ქ. #192).

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

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

განკარგულება N12

ქ. ხობი 2010 წლის 25 ივნისი

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის 

კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ

1. „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 28-ე 

მუხლის მე-2 პუნქტის, 32-ე მუხლის მე-7 პუნქტისა და „ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დებულების (რეგლამენტის) დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2008 

წლის 25 დეკემბრის #109 დადგენილების მე-93 მუხლის მე-4 და მე-5 პუნქტების შესაბამისად

დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის

უფლებათა დაცვის კომისია შემდეგი შემადგენლობით:

1. ნანა ქვარაია

2. ბორის ბერაია

3. პაატა სიჭინავა

4. ზურაბ ალანია

5. ირაკლი ნადარაია

6. მანუჩარ ქაძანაია

7. თენგიზ აბაკელია

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე.

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული

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

ცოტნე დადიანის ქ. #192).

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

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

განკარგულება N13

ქ. ხობი 2010 წლის 25 ივნისი

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-სარევიზიო  კომისიის შემადგენლობის 

დამტკიცების შესახებ

1. „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 28-ე 

მუხლის მე-2 პუნქტის, 32-ე მუხლის მე-7 პუნქტისა და „ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დებულების (რეგლამენტის) დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2008 

წლის 25 დეკემბრის #109 დადგენილების მე-93 მუხლის მე-4 და მე-5 პუნქტების შესაბამისად

დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-სარევიზიო კომისია შემდეგი 

შემადგენლობით:

1. თემურ გულუა

2. ფელიქს კვარაცხელია

3. კახა ნადარაია

4. რევაზ წულაია

5. ბადრი ბერაია

6. მამუკა ქარდავა

7. მურმან შელია

8. გია ქაცარავა

9. ვლადიმერ სერგია

10. რომეო ლატარია

11. პაატა სიჭინავა

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე.

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული

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

ცოტნე დადიანის ქ. #192).

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

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

განკარგულება N14

ქ. ხობი 2010 წლის 25 ივნისი

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  სოციალურ საკითხთა (ჯანდაცვა, კულტურა, განათლება, 

სპორტი) კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ

1. „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 28-ე 

მუხლის მე-2 პუნქტის, 32-ე მუხლის მე-7 პუნქტისა და „ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დებულების (რეგლამენტის) დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2008 

წლის 25 დეკემბრის #109 დადგენილების მე-93 მუხლის მე-4 და მე-5 პუნქტების შესაბამისად

დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა (ჯანდაცვა, კულტურა, 

განათლება, სპორტი) კომისია შემდეგი შემადგენლობით:

1. მანანა კიტია

2. ფელიქს კვარაცხელია

3. მანუჩარ ბუკია

4. ზურაბ ალანია

5. ხატია ოჩიგავა

6. ბორის ბერაია

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე.

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული

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

ცოტნე დადიანის ქ. #192).

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

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

განკარგულება N15

ქ. ხობი 2010 წლის 25 ივნისი

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკური განვითარების საკითხთა (სოფლის

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

რესურსებისა და გარემოს დაცვა) კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ

1. „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 28-ე 

მუხლის მე-2 პუნქტის, 32-ე მუხლის მე-7 პუნქტისა და „ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დებულების (რეგლამენტის) დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2008 

წლის 25 დეკემბრის #109 დადგენილების მე-93 მუხლის მე-4 და მე-5 პუნქტების შესაბამისად

დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკური განვითარების საკითხთა

(სოფლის მეურნეობა, მრეწველობა, მშენებლობა, ვაჭრობა, მომსახურება, ინფრასტრუქტურა, 

ბუნებრივი რესურსებისა და გარემოს დაცვა) კომისია შემდეგი შემადგენლობით:

1. თემურ გულუა

2.  კახა ნადარაია

3. მანანა შულაია

4. მანუჩარ ბუკია

5. რევაზ წულაია

6. მურმან შელია

7. ემზარ დანელია

8. ვლადიმერ სერგია

9. რომეო ლატარია

10. მამუკა ქარდავა

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე.

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული

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

ცოტნე დადიანის ქ. #192).

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

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

განკარგულება N16

ქ. ხობი 2010 წლის 25 ივნისი

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 

გამგებლის თანამდებობაზე  იგორ ტყებუჩავას დანიშვნაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

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

მუხლის პირველი პუნქტის „ვ“ ქვეპუნქტისა და „ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დებულების (რეგლამენტის) დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2008 

წლის 25 დეკემბრის #109 დადგენილების 89-ე მუხლის მე-2 პუნქტების შესაბამისად, მიეცეს 

თანხმობა ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეს ხობის მუნიციპალიტეტის 

გამგებლის თანამდებობაზე იგორ ტყებუჩავას დანიშვნის თაობაზე. 

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე.

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული

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

ცოტნე დადიანის ქ. #192).

საკრებულოს თავმჯდომარე მ. ჭოხონელიძეExp
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ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო
ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

განკარგულება N17

ქ. ხობი 2010 წლის 12 ივლისი

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული

პირების მფლობელობაში (სარგებლობაში) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების

აღიარების კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ

`ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ~ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე

მუხლის, `ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირების მფლობელობაში

(სარგებლობაში) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების შესახებ~ 

საქართველოს კანონისა და `ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირების

მფლობელობაში (სარგებლობაში) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების

აღიარების წესისა და საკუთრების უფლების მოწმობის ფორმის დამტკიცების შესახებ~ 

საქართველოს პრეზიდენტის 2007 წლის 15 სექტემბრის #525 ბრძანებულების შესაბამისად:

1. დამტკიცდეს ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირების

მფლობელობაში (სარგებლობაში) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების

აღიარების კომისია შემდეგი შემადგენლობით:

1. რევაზ წულაია  _ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი;

2. მერაბ სილოგავა _ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა და 

ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯდომარე;

3. მარინა რუხაძე _ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკისა და 

ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის ქონების აღრიცხვისა და პრივატიზების, 

სოფლის მეურნეობის, ტრანსპორტის რეგულირებისა და ადგილობრივი მოსაკრებლების 

განყოფილების მთავარი სპეციალისტი;

4. რუსუდან ბაჩილავა _ საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების

სამინისტროს სამეგრელო ზემო-სვანეთის რეგიონალური სამმართველოს უფროსი

სპეციალისტი;
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5. სევერიან ბუკია _ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების

სამინისტროს სამეგრელო-სვანეთის სახელმწიფო ქონების აღრიცხვისა და პრივატიზების 

სამხარეო სამმართველოს სპეციალისტი ხობის რაიონში;

2. ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული

პირების მფლობელობაში (სარგებლობაში) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების

აღიარების კომისიის თავმჯდომარედ არჩეულ იქნეს რევაზ წულაია.

3. ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული

პირების მფლობელობაში (სარგებლობაში) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების

აღიარების კომისიის თავმჯდომარის მოადგილედ არჩეულ იქნეს მერაბ სილოგავა

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე.

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული

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

ცოტნე დადიანის ქ. #192).

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

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

განკარგულება N18

ქ. ხობი 2010 წლის 12 ივლისი

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარისთვის საქართველოს მუნიციპალური 

განვითარების ფონდისგან სესხის აღებასა და შიდა გზების რეაბილიტაციის სამუშაოების 

შესრულების მიზნით საინვესტიციო დაფინანსების ხელშეკრულების დადებაზე თანხმობის 

მიცემის შესახებ

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

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დებულების (რეგლამენტის) დამტკიცების შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2008 წლის 25 დეკემბრის N109 დადგენილების შესაბამისად, 

მიეცეს თანხმობა ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეს ქ. ხობში თაყაიშვილისა 

და ჭყონდიდელის ქუჩებისა და ხობის მუნიციპალიტეტის შუა-ქვალონი-გიმოზგონჯილის 

საავტომობილო გზების რეაბილიტაციის ქვეპროექტის განხორციელების მიზნით, საქართველოს 

მუნიციპალური განვითარების ფონდისგან სესხის აღებასა და  თვითმმართველი ერთეულის 

სახელით  საინვესტიციო დაფინანსების ხელშეკრულების დადების თაობაზე,  

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე.

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული

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

ცოტნე დადიანის ქ. #192).

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

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

განკარგულება N19

ქ. ხობი 2010 წლის 12 ივლისი

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს აპარატისა და გამგეობის საშტატო ნუსხის დამტკიცებაზე თანხმობის 

მიცემის შესახებ

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

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დებულების (რეგლამენტის) დამტკიცების შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2008 წლის 25 დეკემბრის N109 დადგენილების შესაბამისად, 

მიეცეს თანხმობა ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეს ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატისა და გამგეობის საშტატო ნუსხის დამტკიცების 

თაობაზე,  

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე.

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული

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

ცოტნე დადიანის ქ. #192).

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

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

განკარგულება N20

ქ. ხობი 2010 წლის 12 ივლისი

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ზოგიერთი განკარგულების ძალადაკარგულად
გამოცხადების შესახებ

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

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დებულების (რეგლამენტის) დამტკიცების შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2008 წლის 25 დეკემბრის N109 დადგენილების შესაბამისად

ძალადაკარგულად გამოცხადდეს:

ა) „ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის სტრუქტურის დამტკიცების შესახებ“

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2006 წლის 6 დეკემბრის #19 განკარგულება.

ბ) „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სტრუქტურის დამტკიცების შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2006 წლის 21 დეკემბერი #22 განკარგულება.

2. განკარგულებები ძალადაკარგულად გამოცხადდეს საკრებულოს თავმჯდომარის მიერ 

შესაბამისი სამართლებრივი აქტების გამოცემის დღიდან.

3. განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე.

4. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული

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

ცოტნე დადიანის ქ. #192).
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ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო
ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

განკარგულება N21

ქ. ხობი 2010 წლის 27 აგვისტო

საკრებულოს წევრის _ იური ბუკიას უფლებამოსილების

ვადამდე შეწყვეტის შესახებ

`ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ" საქართველოს ორგანული კანონის 322-ე

მუხლის `ვ“ პუნქტისა და 323-ე მუხლის პირველი პუნქტის  `თ" ქვეპუნქტის თანახმად:

1. ცნობად იქნეს მიღებული საკრებულოს წევრის იური ბუკიას უფლებამოსილების ვადამდე

შეწყვეტა, მისი ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის 

განვითარების სამსახურის უფროსად დანიშვნის გამო.

2. `ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოს - საკრებულოს 

გამოკლებული წევრის ადგილმონაცვლეობის წესის განსაზღვრის თაობაზე~ საქართველოს

ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 2006 წლის 13 ნოემბრის #38/2006 დადგენილების პირველი

მუხლის თანახმად, ეცნობოს #66 ხობის საოლქო საარჩევნო კომისიას საკრებულოს წევრის

იური ბუკიას  უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ.

3. განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე.

4. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული

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

დადიანის ქ. #192).
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ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო
ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

განკარგულება N22

ქ. ხობი 2010 წლის 27 აგვისტო

`ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო-საპროცედურო საკითხთა კომისიის 

შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ~ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 25 

ივნისის #11 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, 

`ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო-საპროცედურო საკითხთა კომისიის 

შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ~ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 25 

ივნისის #11 განკარგულებით დამტკიცებული კომისიის შემადგენლობიდან გამოყვანილ იქნეს

იური ბუკია.

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე.

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული

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

დადიანის ქ. #192).
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ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო
ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

განკარგულება N23

ქ. ხობი 2010 წლის 27 აგვისტო

„არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის მუნიციპალიტეტის

სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანების“ შექმნისა და წესდების დამტკიცების შესახებ“

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2007 წლის 10 ივლისის N49 განკარგულებაში

ცვლილებების 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 განკარგულებით დამტკიცებული 

„არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის მუნიციპალიტეტის

სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანების“  წესდება“ შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს თანახმად 

დანართისა.

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე.

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით

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

N192).

საკრებულოს თავმჯდომარე მ. ჭოხონელიძე

Exp
ert

 P
DF Tria

l

http://www.avanquest.com/redirections/avanquest/expertpdf_AQUK.htm


62

დანართი
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

2010 წლის 27 აგვისტოს N 23 განკარგულებისა

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის მუნიციპალიტეტის 
სკოლამდელი  სააღმზრდელო გაერთიანების“

წესდება

მუხლი 1. ზოგადი დებულებები
1. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის სრული სახელწოდებაა - ხობის 

მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანება (შემდეგში - „გაერთიანება“).
2. გაერთიანება თავის საქმიანობას ახორციელებს საქართველოს კონსტიტუციის, 

„განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის,  სხვა საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე 
ნორმატიული აქტებისა და ამ წესდების შესაბამისად.

3. გაერთიანება თავის საქმიანობას ახორციელებს განუსაზღვრელი ვადით, 
მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე.

4. გაერთიანებას აქვს დამოუკიდებელი ბალანსი, საბანკო ანგარიში, ბეჭედი და იურიდიული 
პირის სხვა რეკვიზიტები.

5. გაერთიანება უფლებებს იძენს მისი შესაბამის ორგანოში რეგისტრაციის მომენტიდან.
6. გაერთიანების იურიდიული მისამართია: ქ. ხობი; ცოტნე დადიანის ქ. N187. 

მუხლი 2. გაერთიანების დაფუძნება
1. გაერთიანების დამფუძნებელია ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო.
2. გაერთიანების წესდებას ამტკიცებს ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
3. ცენტრის საქმიანობას საერთო ხელმძღვანელობას უწევს საკრებულოს თავმჯდომარე.

მუხლი 3. გაერთიანების მიზნები და ამოცანები
1. გაერთიანების ძირითადი მიზანია სკოლამდელი ასაკის ბავშვების აზროვნების, ემოციური 

სამყაროს და ჯანსაღი ფსიქოლოგიის ფორმირება, მათი ფიზიკური, გონებრივი, ზნეობრივი და 
ესთეტიკური აღზრდა, მათი შემოქმედებითი შესაძლებლობებისა და ინტერესების განვითარების 
ხელშეწყობა.

2. გაერთიანების ფუნქციებია:
ა) სკოლამდელი ასაკის ბავშვთა ნორმალური აღზრდა, მათი ჰარმონიული განვითარება და 

სკოლისათვის მომზადება;
ბ) სასწავლო, მეთოდური და სწავლების შესაბამისი პროგრამების შემუშავება; 
გ) განახორციელოს საგანმანათლებლო ფუნქცია, ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით 

განსაზღვროს სწავლების ფორმები „სკოლამდელთა აღზრდის პროგრამის“ შესაბამისად;
დ) უზრუნველყოს კანონმდებლობით დადგენილი ნორმის ფარგლებში ბავშვთა სრულფასოვანი 

კვების ორგანიზაცია;
ე) აღზარდოს მომავალი თაობა ეროვნულ-პატრიოტული სულისკვეთებით;       
ვ) მოთხოვნილებიდან გამომდინარე  შექმნას და ჩამოაყალიბოს  სკოლამდელი აღზრდის 

ინტეგრირებული ჯგუფები;
ზ) გახსნას სპეციალური სკოლისათვის მოსამზადებელი ჯგუფები (უცხო ენის, ცეკვის, 

სიმღერის და ა.შ. შემსწავლელი წრეები);
თ) აღსაზრდელს შეუქმნას ჯანმრთელობის დაცვისა და ფიზიკური სრულყოფის პირობები;
ი) პრაქტიკული და თეორიული დახმარება გაუწიოს მის დაქვემდებარებაში არსებულ 

სააღმზრდელო დაწესებულებებს, იზრუნოს მათი მუშაობის ხარისხზე;
კ) იზრუნოს პერსონალის პროფესიულ მომზადებასა და გადამზადებაზე;
ლ) აწარმოოს ბავშვთა უფლებების მონიტორინგი;
მ) უზრუნველყოს სემინარებისა და კონფერენციების გამართვა;
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ნ) შექმნას საინფორმაციო ბანკი;
ო) ითანამშრომლოს შესაბამისი პროფილის დაწესებულებებთან.
3. გაერთიანების მუშაობის რეჟიმი და ბავშვთა სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებაში 

ყოფნის ხანგრძლივობა განისაზღვრება ამ წესდებით და მშობელთა ხელშეწყობით 
გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად.

4. გაერთიანება მუშაობს კვირაში ხუთ დღეს და ბავშვთან ყოფნის ხანგრძლივობა 
განისაზღვრება 7 საათით, ხოლო გახანგრძლივებული ჯგუფისთვის - 9 საათით.

5. გაერთიანებაში ასაკობრივი ჯგუფები კომპლექტდება:
ა) ბაგის ჯგუფი 2-დან 3 წლამდე  - 12 ბავშვით;
ბ) ბაღის ჯგუფი 4-დან 6 წლამდე  - 16-დან 20 ბავშვამდე.
6. გაერთიანება უფლებამოსილია მოთხოვნათა შესაბამისად განსაზღვროს მცირე ასაკობრივი 

ჯგუფების შექმნა.
7. გაერთიანებას უფლება აქვს განახორციელოს კანონით აუკრძალავი ნებისმიერი საქმიანობა, 

მიუხედავად იმისა, არის თუ არა ეს საქმიანობა მისი სადამფუძნებლო დოკუმენტებით 
გათვალისწინებული.

8. გაერთიანება უფლებამოსილია შეიმუშაოს შინაგანაწესი საქართველოს კანონმდებლობის 
მოთხოვნათა გათვალისწინებით.

მუხლი 4. გაერთიანების სტრუქტურა
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გაერთიანების სტრუქტურული ერთეულებია: 

ა) ხობის N1 ბაგა-ბაღი
ბ) ხობის N2 ბაგა-ბაღი
გ) ხობის N3 ბაგა-ბაღი
დ) პირველი მაისის ბაგა-ბაღი
ე) ხეთის N1 ბაგა-ბაღი
ვ) ხეთის N2 საბავშვო ბაღი
ზ) ახალი ხიბულის ბაგა-ბაღი
თ) ზუბის ბაგა-ბაღი
ი) წინაგოლის საბავშვო ბაღი
კ) ხამისკურის საბავშვო ბაღი
ლ) თორსის საბავშვო ბაღი
მ) შუა ხორგის საბავშვო ბაღი
ნ) ყორათის საბავშვო ბაღი
ო) ქარიატის საბავშვო ბაღი
პ) ჭალადიდის საბავშვო ბაღი
ჟ) საგვიჩიოს საბავშვო ბაღი
რ) ქვემო ქვალონის საბავშვო ბაღი
ს) ახალსოფლის საბავშვო ბაღი
ტ) გაღმა ხორგის საბავშვო ბაღი
უ) ნოჯიხევის საბავშვო ბაღი
ფ) ბიის საბავშვო ბაღი
ქ) საჯიჯაოს საბავშვო ბაღი
ღ) გაღმა საჯიჯაოს საბავშვო ბაღი
ყ) ნოჯიხევის საბავშვო ბაღი
შ) ზემო ქვალონის საბავშვო ბაღი
ჩ) პირველი ხორგის საბავშვო ბაღი
ც) პატარა ფოთის საბავშვო ბაღი
ძ) ძველი ხიბულის საბავშვო ბაღი
წ) პირველი გურიფულის საბავშვო ბაღი.
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მუხლი 5. გაერთიანების ადმინისტრაცია
1. გაერთიანების ადმინისტრაცია შედგება დირექტორის, დირექტორის მოადგილის, ფინანსური 

მენეჯერისა და იურისტისგან, რომელთაც თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან 
ათავისუფლებს საკრებულოს თავმჯდომარე.

მუხლი 6. გაერთიანების დირექტორი
1. გაერთიანების ხელმძღვანელობა და სრული წარმომადგენლობა ენიჭება დირექტორს, 

რომელიც უძღვება გაერთიანების საქმიანობას.
2. დირექტორი:
ა) წარმართავს გაერთიანების საერთო საქმიანობას, ახდენს  ადმინისტრაციისა და 

სტრუქტურული ერთეულების საქმიანობის კოორდინაციას;
ბ) ზედამხედველობას ახორციელებს გაერთიანების აღმზრდელობით და საფინანსო-სამეურნეო 

საქმიანობაზე, პასუხისმგებელია ამ პროცესების ორგანიზაციაზე;
გ) გაერთიანებაში შესასრულებელი სამუშაოს მოცულობის მიხედვით განსაზღვრავს და 

ამტკიცებს ცენტრის საშტატო ნუსხას და ხელფასის ფონდს დამფუძნებელთან შეთანხმებით; 
დ) თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს გაერთიანების 

სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელებს და თანამშრომლებს; 
ე) კანონმდებლობით დადგენილი წესით დებს გარიგებებს გაერთიანების სახელით;
ვ) კომპეტენციის ფარგლებში გამოსცემს ბრძანებებს, ამტკიცებს გაერთიანების შინაგანაწესს, 

სამუშაო გეგმებს;
ზ) კანონმდებლობის შესაბამისად განკარგავს გაერთიანების ფინანსურ და მატერიალურ 

საშუალებებს;
თ) კანონის ფარგლებში იყენებს  მუშაკთა მიმართ წამახალისებელ და დისციპლინარულ 

ზომებს;
ი) გაერთიანების წინაშე მდგარი სხვადასხვა საკითხების გადასაწყვეტად ქმნის დროებით 

სამუშაო ჯგუფებს, კომისიებს და პერიოდულად ატარებს სხდომებს და თათბირებს.
კ) დამფუძნებელს წარუდგენს ანგარიშს საქმიანობის მიმდინარეობის შესახებ 

ყოველკვარტალურად; 
ლ) ანგარიშვალდებულია დამფუძნებლის წინაშე;
მ) მინდობილობის გარეშე წარმოადგენს გაერთიანებას ყველა ინსტანციაში;
ნ) ახორციელებს გაერთიანების ფუნქციონირებისათვის აუცილებელ, კანონმდებლობით 

ნებადართულ სხვა საქმიანობას.

მუხლი 7. განათლების დაფინანსება
1. გაერთიანების დაფინანსების წყარო შეიძლება იყოს:
ა) ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი თანხები;
ბ) გრანტები და შემოწირულობების სახით მიღებული შემოსავალი;
გ) დამხმარე ხასიათის სამეწარმეო საქმიანობიდან მიღებული მოგება.
2. ამ მუხლის პირველ პუნქტში ჩამოთვლილი ფინანსური სახსრები გამოიყენება მხოლოდ 

გაერთიანების წესდებით განსაზღვრული მიზნებისა და ამოცანების განსახორციელებლად.

მუხლი 8. გაერთიანების ქონება 
გაერთიანებას უფლებამოსილების განხორციელების მიზნით სარგებლობის უფლებით 

შეიძლება გადაეცეს ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ქონება.

მუხლი 9. გაერთიანების საქმიანობის აღრიცხვა-ანგარიშგება
გაერთიანება ვალდებულია საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით აწარმოოს 

საფინანსო-ეკონომიკური საქმიანობის აღრიცხვა-ანგარიშგება, შეადგინოს ბალანსი და 
წარუდგინოს დამფუძნებელს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივ ბიუჯეტში ასახვის მიზნით.
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მუხლი 10. სახელმწიფო კონტროლი
1. გაერთიანება ექვემდებარება სახელმწიფო კონტროლს, რაც გულისხმობს მის მიერ 

განხორციელებული საქმიანობის კანონიერების და საფინანსო-ეკონომიკური საქმიანობის 
ზედამხედველობას.

2. გაერთიანების სახელმწიფო კონტროლს ახორციელებს  შესაბამისი სახელმწიფო ორგანო. 

მუხლი 11. გაერთიანების წესდებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის წესი
წესდებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანა ხდება საქართველოს კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით.

მუხლი 12. გაერთიანების რეორგანიზაცია და ლიკვიდაცია
1. გაერთიანების რეორგანიზაცია ან ლიკვიდაცია ხორციელდება ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს მიერ საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
2. გაერთიანების უფლებამოსილება წყდება მისი ლიკვიდაციის დასრულების ფაქტის 

რეგისტრაციის მომენტიდან.
3. ლიკვიდაციის შემდეგ დარჩენილი ქონება გადადის ადგილობრივი თვითმმართველობის 

საკუთრებაში.
4. ინფორმაცია ლიკვიდაციის შესახებ უნდა გამოქვეყნდეს.

მუხლი 13. გარდამავალი დებულებანი
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი - „ხობის მუნიციპალიტეტის 

სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანება“  წარმოადგენს ხობის რაიონის საბავშვო ბაგა-ბაღების 
უფლებამონაცვლეს.

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 N24

ქ. ხობი 2010 წლის 27 აგვისტო

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

ცენტრის“  შექმნისა და წესდების დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

2007 წლის 31 ივლისის N50 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 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 ივლისის N50 განკარგულებით დამტკიცებული „არასამეწარმეო

(არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის“ 

წესდება“ შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს თანახმად დანართისა.

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე.

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით

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

N192).

საკრებულოს თავმჯდომარე                 მ. ჭოხონელიძე
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დანართი
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

2010 წლის 27 აგვისტოს N 24 განკარგულებისა

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის _ 

`ხობის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის~
წესდება

მუხლი 1. ზოგადი დებულებები
1. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის სრული სახელწოდებაა _ ხობის

მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი (შემდეგში _ `ცენტრი~).
2. ცენტრი თავის საქმიანობას ახორციელებს საქართველოს კონსტიტუციის, საქართველოს

სამოქალაქო კოდექსის, `კულტურის შესახებ~, `მუზეუმების შესახებ~, `საბიბლიოთეკო საქმის
შესახებ~ და `სპორტის შესახებ~ საქართველოს კანონების,  სხვა საკანონმდებლო და
კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტებისა და ამ წესდების შესაბამისად.

3. ცენტრი თავის საქმიანობას ახორციელებს განუსაზღვრელი ვადით, მუნიციპალიტეტის
მთელ ტერიტორიაზე.

4. ცენტრს აქვს დამოუკიდებელი ბალანსი, საბანკო ანგარიში, ბეჭედი და იურიდიული
პირის სხვა რეკვიზიტები.

5. ცენტრი უფლებებს იძენს მისი შესაბამის ორგანოში რეგისტრაციის მომენტიდან.
6. ცენტრის იურიდიული მისამართია: ქ. ხობი ცოტნე დადიანის ქ. #187.

მუხლი 2. ცენტრის დაფუძნება
1. ცენტრის დამფუძნებელია ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო.

2. ცენტრის წესდებას ამტკიცებს ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო კანონმდებლობით
დადგენილი წესით.

3. ცენტრის საქმიანობას საერთო ხელმძღვანელობას უწევს საკრებულოს თავმჯდომარე.

მუხლი 3. ცენტრის მიზნები
ცენტრის მიზნებია:

ა) ხელი შეუწყოს მოსახლეობის კულტურული ფონისა და ეროვნული სულისკვეთების
ამაღლებას, სხვადასხვა ასაკისა და სოციალური ფენის წარმომადგენელთა კულტურული და
შემეცნებითი მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებას, თვითშემოქმედების განვითარებას, 
ხალხური შემოქმედების, ფოლკლორის შენარჩუნება-გამოვლენას და მოქალაქეთა დასვენება-
გართობის ორგანიზაციას; 

ბ) სამეცნიერო-კვლევითი და კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობის
განხორციელება, კულტურული მემკვიდრეობის გამოვლენა, შეგროვება, აღრიცხვა, დაცვა, 
შესწავლა, ექსპონირება და პოპულარიზაცია;

გ) წიგნადი ფონდის დაკომპლექტება-დამუშავება, საკოორდინაციო-საკონსულტაციო
ფუნქციების შესრულება, ბავშვებსა და ახალგაზრდობაზე ორიენტირებული პროგრამების
განხორციელება, წიგნადი და სხვა საინფორმაციო რესურსების (პერიოდიკა, არაბეჭდური
პროდუქცია) განახლება-შევსება, მოსახლეობისთვის წიგნის ხელმისაწვდომობისა და
მკითხველთა მომსახურების უზრუნველყოფა;

დ) მუნიციპალიტეტში ფოლკლორული ანსამბლების შექმნა-ჩამოყალიბება. მხატვრული
თვითშემოქმედების, კონკურსების, კვირეულების და ფესტივალების ჩატარება. 

მუხლი 4. ცენტრის ფუნქციები
1. ცენტრის ფუნქციებია:
ა) უზრუნველყოს ქართული მუსიკალური, ქორეოგრაფიული და ზეპირსიტყვიერი

ფოლკლორის ნიმუშების შეგროვება, შესწავლა და პოპულარიზაცია; ეროვნული ტრადიციების, 
წეს-ჩვეულებებისა და თამაშობების აღორძინება; გამოავლინოს ხალხური მთქმელები, ნიჭიერი
ინდივიდუალური შემსრულებლები და კოლექტივები;
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ბ) დაეხმაროს მოზარდ თაობას და მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას თავისუფალი
დროის სწორად ორგანიზებასა და გამოყენებაში;

გ) კულტურულ-შემოქმედებითი მოღვაწეობის პოპულარიზაცია და გაშუქება; 
კულტურულ-გასართობი შემეცნებითი პროგრამების მომზადება და შოუბიზნესის
განვითარებისთვის ხელშეწყობა;

დ) კუთვნილი სამუზეუმო ექსპონატების ყოველმხრივი დაცვა. მათი აღრიცხვა და
სისტემატიზაცია; 

ე) სამუზეუმო ექსპონატების პუბლიკაცია მათი პოპულარიზაციისა და დაინტერესებული
მხარისთვის გაცნობის მიზნით და მუზეუმის ექსპოზიციის ხელმისაწვდომობის
უზრუნველყოფა ყველა კატეგორიის დამთვალიერებლისათვის;

ვ) ყველა ასაკის მკითხველის საბიბლიოთეკო, საინფორმაციო და ბიბლიოგრაფიული
მომსახურება;

ზ) ორგანიზება გაუწიოს ქსელის ახალი ბეჭდური პროდუქციით, თანამედროვე
საინფორმაციო და აუდიო-ვიზუალური ტექნიკით, ძველი და იშვიათი მასალებით
თანმიმდევრულ შევსება-დაკომპლექტებას; 

თ) ქართული ფოლკლორის განვითარებისთვის ხელის შეწყობა;
ი) შექმნას საინფორმაციო ბანკი;
2. გაერთიანებას უფლება აქვს განახორციელოს კანონით აუკრძალავი ნებისმიერი

საქმიანობა, მიუხედავად იმისა, არის თუ არა ეს საქმიანობა მისი სადამფუძნებლო
დოკუმენტებით გათვალისწინებული.

მუხლი 5. ცენტრის სტრუქტურა
1. ცენტრი შედგება შემდეგი სტრუქტურული ერთეულებისაგან: 

ა) კულტურის სახლები და კლუბები;
ბ) მუზეუმი;
გ) საბიბლიოთეკო ქსელი;
დ) სახელოვნებო.

მუხლი 6. ცენტრის ადმინისტრაცია
ცენტრის ადმინისტრაცია შედგება დირექტორის, დირექტორის მოადგილის, ფინანსური 

მენეჯერისა და იურისტისგან, რომელთაც თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან 
ათავისუფლებს საკრებულოს თავმჯდომარე.

მუხლი 7. ცენტრის ხელმძღვანელობა
1. ცენტრის ხელმძღვანელობა და სრული წარმომადგენლობა ენიჭება დირექტორს, რომელიც 

უძღვება ცენტრის საქმეებს.
2. დირექტორი:
ა) წარმართავს ცენტრის საერთო საქმიანობას, ახდენს ადმინისტრაციისა და

სტრუქტურული ერთეულების საქმიანობის კოორდინაციას;
ბ) ზედამხედველობას ახორციელებს ცენტრის საფინანსო-სამეურნეო საქმიანობაზე, 

პასუხისმგებელია ამ პროცესების ორგანიზაციაზე;
გ) ცენტრში შესასრულებელი სამუშაოს მოცულობის მიხედვით განსაზღვრავს და ამტკიცებს

ცენტრის საშტატო ნუსხას და სახელფასო ფონდს დამფუძნებელთან შეთანხმებით; 

დ) თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს სტრუქტურული
ერთეულების ხელმძღვანელებს და თანამშრომლებს;

ე) კანონმდებლობით დადგენილი წესით დებს გარიგებებს ცენტრის სახელით;

ვ) კომპეტენციის ფარგლებში გამოსცემს ბრძანებებს, ამტკიცებს ცენტრის შინაგანაწესს, 
სამუშაო გეგმებს;

ზ) კანონმდებლობის შესაბამისად განკარგავს ცენტრის ფინანსურ და მატერიალურ
საშუალებებს;

თ) კანონის ფარგლებში დებს შრომით ხელშეკრულებებს და მუშაკთა მიმართ იყენებს
წამახალისებელ და დისციპლინარულ ზომებს;
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ი) დამფუძნებელს წარუდგენს ანგარიშს საქმიანობის მიმდინარეობის შესახებ
ყოველკვარტალურად; 

კ) ანგარიშვალდებულია დამფუძნებლის წინაშე; 
ლ) მინდობილობის გარეშე წარმოადგენს ცენტრს ყველა ინსტანციაში;
მ) ახორციელებს ცენტრის ფუნქციონირებისათვის აუცილებელ, კანონმდებლობით

ნებადართულ სხვა საქმიანობას.

მუხლი 8. ცენტრის დაფინანსება
1. ცენტრის დაფინანსების წყარო შეიძლება იყოს:
ა) ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი თანხები;
ბ) გრანტები და შემოწირულობების სახით მიღებული შემოსავალი;
გ) დამხმარე ხასიათის სამეწარმეო საქმიანობიდან მიღებული მოგება.
2. ამ მუხლის პირველ პუნქტში ჩამოთვლილი ფინანსური სახსრები გამოიყენება

მხოლოდ ცენტრის წესდებით განსაზღვრული მიზნებისა და ამოცანების
განსახორციელებლად.

მუხლი 9. ცენტრის ქონება
ცენტრს სარგებლობის უფლებით შეიძლება გადაეცეს ადგილობრივი თვითმმართველი

ერთეულის ქონება უფლებამოსილების განხორციელების მიზნით.

მუხლი 10. ცენტრის საქმიანობის აღრიცხვა-ანგარიშგება
ცენტრი ვალდებულია საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით აწარმოოს

საფინანსო-ეკონომიკური საქმიანობის აღრიცხვა-ანგარიშგება, შეადგინოს ბალანსი და
წარუდგინოს დამფუძნებელს ადგილობრივ ბიუჯეტში ასახვის მიზნით.

მუხლი 11. სახელმწიფო კონტროლი
1. ცენტრი ექვემდებარება სახელმწიფო კონტროლს, რაც გულისხმობს მის მიერ

განხორციელებული საქმიანობის კანონიერებას და საფინანსო-ეკონომიკური საქმიანობის
ზედამხედველობას.

2. ცენტრის სახელმწიფო კონტროლს ახორციელებს შესაბამისი სახელმწიფო ორგანო. 

მუხლი 12. ცენტრის წესდებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის წესი
წესდებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანა ხდება საქართველოს კანონმდებლობით

დადგენილი წესით.

მუხლი 13. ცენტრის რეორგანიზაცია და ლიკვიდაცია
1. ცენტრის რეორგანიზაცია ან ლიკვიდაცია ხორციელდება ხობის მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს მიერ საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

2. ცენტრის უფლებამოსილება წყდება მისი ლიკვიდაციის დასრულების ფაქტის
რეგისტრაციის მომენტიდან.

3. ლიკვიდაციის შემდეგ დარჩენილი ქონება გადადის ადგილობრივი თვითმმართველობის 
საკუთრებაში.

4. ინფორმაცია ლიკვიდაციის შესახებ უნდა გამოქვეყნდეს.

მუხლი 14. გარდამავალი დებულებანი
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი _ `ხობის მუნიციპალიტეტის

კულტურის ცენტრი~ წარმოადგენს ხობის რაიონის კულტურის სახლისა და კლუბების, ხობის
მხარეთმცოდნეობისა და ალიო მირცხულავას სახელობის მუზეუმისა და ხობის რაიონის
საბიბლიოთეკო გაერთიანების უფლებამონაცვლეს.

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 N25

ქ. ხობი 2010 წლის 27 აგვისტო

„არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის მუნიციპალიტეტის

განათლების ცენტრის“  შექმნისა და წესდების დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2007 წლის 31 ივლისის N52 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“  საქართველოს ორგანული კანონის 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 განკარგულებით დამტკიცებული „არასამეწარმეო

(არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის მუნიციპალიტეტის განათლების ცენტრის“ 

წესდება“ შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს  თანახმად დანართისა.

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე.

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით

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

N192).

საკრებულოს თავმჯდომარე მ. ჭოხონელიძე
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დანართი
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

2010 წლის 27 აგვისტოს N 25 განკარგულებისა

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

წესდება

მუხლი 1. ზოგადი დებულებები
1. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის სრული სახელწოდებაა - ხობის 

მუნიციპალიტეტის განათლების ცენტრი (შემდეგში  - „ცენტრი“).
2. ცენტრი თავის საქმიანობას ახორციელებს საქართველოს კონსტიტუციის, საქართველოს 

სამოქალაქო კოდექსის,  „ზოგადი განათლების შესახებ“, „სპორტის შესახებ“ საქართველოს 
კანონების, სხვა საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტებისა და ამ წესდების 
შესაბამისად.

3. ცენტრი თავის საქმიანობას ახორციელებს განუსაზღვრელი ვადით, მუნიციპალიტეტის 
მთელ ტერიტორიაზე.

4. ცენტრს აქვს დამოუკიდებელი ბალანსი, საბანკო ანგარიში, ბეჭედი და იურიდიული პირის 
სხვა რეკვიზიტები.

5. ცენტრი უფლებებს იძენს მისი შესაბამის ორგანოში რეგისტრაციის მომენტიდან.
6. ცენტრის იურიდიული მისამართია: ქ. ხობი. სტალინის ქ. N12.

მუხლი 2. ცენტრის დაფუძნება
1. ცენტრის დამფუძნებელია ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო.
2. ცენტრის წესდებას ამტკიცებს ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით.
3. ცენტრის საქმიანობას საერთო ხელმძღვანელობას უწევს საკრებულოს თავმჯდომარე.

მუხლი 3. ცენტრის მიზნები
ცენტრის მიზნებია:
ა) მოსწავლეებს ხელი შეუწყოს შემოქმედებითი შესაძლებლობებისა და ინტერესების 

განვითარებაში, კულტურული მემკვიდრეობის გაცნობასა და  შესწავლაში, მისცეს  მათ დაწყებითი 
მუსიკალური განათლება;

ბ) ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა და მისი დამკვიდრება, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი 
და პროფილური სპორტული საქმიანობის განხორციელება, ამ  პროცესებში მომავალი თაობის 
ჩაბმა, მათი აღზრდა და დაოსტატება;

გ) ჩამოაყალიბოს და განავითაროს ბავშვთა და მოზარდთა ინტერესები და მიდრეკილებები, 
ხელი შეუწყოს მათი პიროვნების ყოველმხრივ განვითარებას;

დ) მოსწავლე-ახალგაზრდობაში კომპიუტერული ცოდნის განვითარება ახალი 
ტექნოლოგიების საფუძველზე. 

მუხლი 4. ცენტრის ფუნქციები
ცენტრის ფუნქციებია:
ა) სასწავლო აღმზრდელობითი მუშაობის წარმართვა 6-დან 18 წლამდე ასაკის 

მოსწავლეებთან;
ბ) სკოლასთან, სხვადასხვა სკოლისგარეშე დაწესებულებასთან, ოჯახთან და 

საზოგადოებასთან თანამშრომლობა;
გ) მოსწავლე-ახალგაზრდობისთვის თავისუფალი დროის სწორად ორგანიზებასა და ჯანსაღი 

ცხოვრების წესის დამკვიდრებაში ხელშეწყობა;
დ) მოსწავლეთა მრავალმხრივი ნიჭისა და მიდრეკილებების განვითარების ხელშეწყობა, 

მოზარდ თაობაში მეცნიერების, ტექნიკის, ხელოვნებისადმი ინტერესის გაღრმავება;
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ე) ბავშვთა და მოზარდთა ინტერესებისა და მიდრეკილებების, მათი სულიერი და 
ინტელექტუალური შესაძლებლობების და ჰუმანური თვისებების ჩამოყალიბება;

ვ) სკოლების და სკოლისგარეშე დაწესებულებების წრეობრივი (მხატვრული შემოქმედების, 
ტურისტულ_მხარეთმცოდნეობის, სპორტული, ტექნიკური) მუშაობის ხელშეწყობა;

ზ) მოსწავლეებისთვის ეროვნულ-კულტურული მემკვიდრეობის, ქართული და მსოფლიოს 
ხელოვნების ნიმუშების გაცნობა;

თ) მოსწავლეებისთვის მუსიკალური ხელოვნების საფუძვლების გაცნობა-სწავლება.
ი) მოსწავლეთა ესთეტიკური გემოვნების ჩამოყალიბებაზე ზრუნვა;
კ) კონკურსების, ფესტივალებისა და სხვა ღონისძიებების საშუალებით გამოავლინოს და 

წარმოაჩინოს განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეები;
ლ) განსაკუთრებული სახელოვნებო ნიჭითა და უნარით დაჯილდოებულ ბავშვთა გამოვლენა 

და მათვის სპეციალური პროგრამებით განათლების მიღების უზრუნველყოფა;
მ) ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმა სისტემატურ სპორტულ-

გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში;
ნ) სპორტის სახეობების მიხედვით მუნიციპალიტეტში, ეროვნული ნაკრები გუნდების 

კანდიდატებისა და სელექციის მეშვეობით შერჩეული პერსპექტიული ჭაბუკი სპორტსმენების 
მზადების წლიური საწვრთნელი პროცესის ორგანიზება და ნაკრები გუნდებისათვის რეზერვის 
მომზადება;

ო) მოსწავლეების (სპორტსმენების) მომზადება ეროვნული ნაკრები გუნდების წევრობისა და 
წევრობის კანდიდატობისათვის;

პ) მოსწავლე-ახალგაზრდობაში კომპიუტერული მუშაობის უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბება 
თეორიული და პრაქტიკული მეცადინეობების ჩატარება;

ჟ) წრეობრივი მეცადინეობების ჩატარება ინფორმაციულ ტექნოლოგიებში და 
ახალგაზრდებისათვის ინფორმატიკის საფუძვლების სწავლება;

რ) შესაბამისი პროფილის დაწესებულებებთან თანამშრომლობა;
ს) საინფორმაციო ბანკის შექმნა.
2. ცენტრს უფლება აქვს განახორციელოს კანონით აუკრძალავი ნებისმიერი საქმიანობა, 

მიუხედავად იმისა, არის თუ არა ეს საქმიანობა მისი სადამფუძნებლო დოკუმენტებით 
გათვალისწინებული.

3. ცენტრი უფლებამოსილია შეიმუშაოს შინაგანაწესი საქართველოს კანონმდებლობის 
მოთხოვნათა გათვალისწინებით.

მუხლი 5. ცენტრის სტრუქტურა
ცენტრის ძირითადი სტრუქტურული ერთეულებია:

ა) მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი.
ბ) კომპიუტერული სკოლა.
გ) სასპორტო სკოლა.
დ) სამუსიკო სკოლა.

მუხლი 6. ცენტრის ადმინისტრაცია
ცენტრის ადმინისტრაცია შედგება დირექტორის, დირექტორის მოადგილის, ფინანსური 

მენეჯერისა და იურისტისგან, რომელთაც თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან 
ათავისუფლებს საკრებულოს თავმჯდომარე.

მუხლი 7. ცენტრის ხელმძღვანელობა
1. ცენტრის ხელმძღვანელობა და სრული წარმომადგენლობა ენიჭება დირექტორს, რომელიც 

უძღვება ცენტრის საქმეებს.
2. დირექტორი:
ა) წარმართავს ცენტრის საერთო საქმიანობას, ახდენს  ადმინისტრაციისა და სტრუქტურული 

ერთეულების საქმიანობის კოორდინაციას;
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ბ) ზედამხედველობას ახორციელებს ცენტრის აღმზრდელობით და საფინანსო-სამეურნეო 
საქმიანობაზე, პასუხისმგებელია ამ პროცესების ორგანიზაციაზე;

გ) ცენტრში შესასრულებელი სამუშაოს მოცულობის მიხედვით განსაზღვრავს და ამტკიცებს
ცენტრის საშტატო ნუსხას და სახელფასო ფონდს დამფუძნებელთან შეთანხმებით; 

დ) თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს სტრუქტურული
ერთეულების ხელმძღვანელებს და თანამშრომლებს;

ე) კანონმდებლობით დადგენილი წესით დებს გარიგებებს ცენტრის სახელით;
ვ) კომპეტენციის ფარგლებში გამოსცემს ბრძანებებს, ამტკიცებს ცენტრის შინაგანაწესს, სამუშაო 

გეგმებს;
ზ) კანონმდებლობის შესაბამისად განკარგავს ცენტრის ფინანსურ და მატერიალურ 

საშუალებებს; 
თ) კანონის ფარგლებში დებს შრომით ხელშეკრულებებს და მუშაკთა მიმართ იყენებს 

წამახალისებელ და დისციპლინარულ ზომებს; 
ი) დამფუძნებელს წარუდგენს ანგარიშს საქმიანობის მიმდინარეობის შესახებ 

ყოველკვარტალურად;
კ) ანგარიშვალდებულია დამფუძნებლის წინაშე;
ლ) მინდობილობის გარეშე წარმოადგენს ცენტრს ყველა ინსტანციაში;
მ) ახორციელებს ცენტრის ფუნქციონირებისათვის აუცილებელ, კანონმდებლობით 

ნებადართულ სხვა საქმიანობას.

მუხლი 8. ცენტრის დაფინანსება
1. ცენტრის დაფინანსების წყარო შეიძლება იყოს:

ა) ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი თანხები;
ბ) გრანტები და შემოწირულობების სახით მიღებული შემოსავალი;
გ) დამხმარე ხასიათის სამეწარმეო საქმიანობიდან მიღებული მოგება.

2. ამ მუხლის პირველ პუნქტში ჩამოთვლილი ფინანსური სახსრები გამოიყენება მხოლოდ 
ცენტრის წესდებით განსაზღვრული მიზნებისა და ამოცანების განსახორციელებლად.

მუხლი 9. ცენტრის ქონება
ცენტრს უფლებამოსილების განხორციელების მიზნით, სარგებლობის უფლებით შეიძლება 

გადაეცეს ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ქონება.

მუხლი 10. ცენტრის საქმიანობის აღრიცხვა-ანგარიშგება
ცენტრი ვალდებულია საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით აწარმოოს 

საფინანსო-ეკონომიკური საქმიანობის აღრიცხვა-ანგარიშგება, შეადგინოს ბალანსი და  
წარუდგინოს დამფუძნებელს ადგილობრივ ბიუჯეტში ასახვის მიზნით.

მუხლი 11. სახელმწიფო კონტროლი
1. ცენტრი ექვემდებარება სახელმწიფო კონტროლს, რაც გულისხმობს მის მიერ 

განხორციელებული საქმიანობის კანონიერებას და საფინანსო-ეკონომიკური საქმიანობის 
ზედამხედველობას.

2. ცენტრის სახელმწიფო კონტროლს ახორციელებს შესაბამისი სახელმწიფო ორგანო. 

მუხლი 12. ცენტრის წესდებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის წესი
წესდებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანა ხდება საქართველოს კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით.

მუხლი 13. ცენტრის რეორგანიზაცია და ლიკვიდაცია
1. ცენტრის რეორგანიზაცია ან ლიკვიდაცია ხორციელდება ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს მიერ, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
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2. ცენტრის უფლებამოსილება წყდება მისი ლიკვიდაციის დასრულების ფაქტის 
რეგისტრაციის მომენტიდან.

3. ლიკვიდაციის შემდეგ დარჩენილი ქონება გადადის ადგილობრივი თვითმმართველობის 
საკუთრებაში.

4. ინფორმაცია ლიკვიდაციის შესახებ უნდა გამოქვეყნდეს.

მუხლი 14. გარდამავალი დებულებანი
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი - „ხობის მუნიციპალიტეტის 

განათლების ცენტრი“ წარმოადგენს საჯარო სამართლის იურიდიული პირების: სკოლისგარეშე 
სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულების - ხობის სამუსიკო სკოლის, სკოლისგარეშე 
სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ხობის N32 კომპლექსური სასპორტო სკოლის, 
ხობის რაიონის მოსწავლე-ახალგაზრდობისა და ხობის რაიონის ინფორმატიკის სასწავლო 
ცენტრის უფლებამონაცვლეს.

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 N26

ქ. ხობი 2010 წლის 27 აგვისტო

„არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის მუნიციპალიტეტის

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის“  შექმნისა და წესდების დამტკიცების შესახებ“ 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2007 წლის 23 აგვისტოს N54 განკარგულებაში

ცვლილებების შეტანის შესახებ

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის,

„საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს 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 განკარგულებით დამტკიცებული 

„არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის მუნიციპალიტეტის

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის“ წესდება“ შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს  თანახმად 

დანართისა.

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე.

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით

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

N192).

საკრებულოს თავმჯდომარე მ. ჭოხონელიძე
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დანართი
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

2010 წლის 27 აგვისტოს N 26 განკარგულებისა

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის -
„ხობის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის“

წესდება

მუხლი 1. ზოგადი დებულებები
1. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის სრული სახელწოდებაა - ხობის 

მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი (შემდეგში  - „ცენტრი“).
2. ცენტრი თავის საქმიანობას ახორციელებს საქართველოს კონსტიტუციის, საქართველოს 

სამოქალაქო კოდექსის,  „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“, „ჯანმრთელობის დაცვის 
შესახებ“ საქართველოს კანონების, სხვა საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული 
აქტებისა და ამ წესდების შესაბამისად.

3. ცენტრი თავის საქმიანობას ახორციელებს განუსაზღვრელი ვადით, მუნიციპალიტეტის 
მთელ ტერიტორიაზე.

4. ცენტრს აქვს დამოუკიდებელი ბალანსი, საბანკო ანგარიში, ბეჭედი და იურიდიული პირის 
სხვა რეკვიზიტები.

5. ცენტრი უფლებებს იძენს მისი შესაბამის ორგანოში რეგისტრაციის მომენტიდან.
6. ცენტრის იურიდიული მისამართია: ქ. ხობი ჭყონდიდელის ქ. N2.

მუხლი 2. ცენტრის დაფუძნება
1. ცენტრის დამფუძნებელია ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო.
2. ცენტრის წესდებას ამტკიცებს ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით.
3. ცენტრის საქმიანობას საერთო ხელმძღვანელობას უწევს საკრებულოს თავმჯდომარე.

მუხლი 3. ცენტრის მიზნები
ცენტრის მიზნებია: თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიაზე ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის სფეროში რესურსების მობილიზება, შესაბამისი ღონისძიებების (ადამიანის 
ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და ცხოვრების 
ჯანსაღი წესის დამკვიდრება, ჯანმრთელობისათვის რისკ-ფაქტორების იდენტიფიცირება) 
შემუშავება, განხორციელება და მოსახლეობის ინფორმირება. 

მუხლი 4. ცენტრის ფუნქციები
ცენტრის ფუნქციებია:
ა) ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა, ოჯახის 

რეპროდუქციული ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და გადამდები და არაგადამდები 
დაავადებების გავრცელების თავიდან აცილება.

ბ) დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში 
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სახელმწიფო პროგრამებისა და ღონისძიებების ადგილებზე 
ხელშეწყობა და მონიტორინგი;

გ) არაგადამდები (ქრონიკული) დაავადებების და ჯანმრთელობის რისკების 
(დეტერმინანტების) კვლევის მონიტორინგი;

დ) ლაბორატორიული საქმიანობის და ფუნქციონირების ხელშეწყობა, განსაკუთრებით საშიშ 
ინფექციებთან დაკავშირებული საქმიანობის და ლაბორატორიების ბიოლოგიური უსაფრთხოების 
უზრუნველყოფის ხელშეწყობა და განხორციელება;

ე) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო 
დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა;

ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება 
ეპიდსაშიშროებისას;
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ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა;
თ) მუნიციპალიტეტში აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული 

იმუნოპროფილაქტიკისათვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და 
განაწილების უზრუნველყოფა. სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის და ამ კუთხით 
ჩატარებული სამუშაოების მონიტორინგი;

ი) შესაბამისი პროფილის დაწესებულებებთან თანამშრომლობა;
კ) საინფორმაციო ბანკის შექმნა;
ლ) საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის საკითხებთან დაკავშირებით სახელმწიფო და 

არასამთავრობო ორგანოებთან თანამშრომლობა;
2. ცენტრს უფლება აქვს განახორციელოს კანონით აუკრძალავი ნებისმიერი საქმიანობა, 

მიუხედავად იმისა, არის თუ არა ეს საქმიანობა მისი სადამფუძნებლო დოკუმენტებით 
გათვალისწინებული.

მუხლი 5. ცენტრის ადმინისტრაცია
ცენტრის ადმინისტრაცია შედგება დირექტორის, დირექტორის ორი მოადგილისა და 

იურისტისგან, რომელთაც თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს 
საკრებულოს თავმჯდომარე.

მუხლი 6. ცენტრის ხელმძღვანელობა
1. ცენტრის ხელმძღვანელობა და სრული წარმომადგენლობა ენიჭება დირექტორს, რომელიც 

უძღვება ცენტრის საქმეებს.
2. დირექტორი:
ა) წარმართავს ცენტრის საერთო საქმიანობას, ახდენს ადმინისტრაციისა და

სტრუქტურული ერთეულების საქმიანობის კოორდინაციას;
ბ) ზედამხედველობას ახორციელებს ცენტრის საფინანსო-სამეურნეო საქმიანობაზე, 

პასუხისმგებელია ამ პროცესების ორგანიზაციაზე;
გ) ცენტრში შესასრულებელი სამუშაოს მოცულობის მიხედვით განსაზღვრავს და ამტკიცებს

ცენტრის საშტატო ნუსხას და სახელფასო ფონდს დამფუძნებელთან შეთანხმებით; 

დ) თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს სტრუქტურული
ერთეულების ხელმძღვანელებს და თანამშრომლებს;

ე) კანონმდებლობით დადგენილი წესით დებს გარიგებებს ცენტრის სახელით;

ვ) კომპეტენციის ფარგლებში გამოსცემს ბრძანებებს, ამტკიცებს ცენტრის შინაგანაწესს, 
სამუშაო გეგმებს;

ზ) კანონმდებლობის შესაბამისად განკარგავს ცენტრის ფინანსურ და მატერიალურ
საშუალებებს;

თ) კანონის ფარგლებში დებს შრომით ხელშეკრულებებს და მუშაკთა მიმართ იყენებს
წამახალისებელ და დისციპლინარულ ზომებს;

ი) დამფუძნებელს წარუდგენს ანგარიშს საქმიანობის მიმდინარეობის შესახებ
ყოველკვარტალურად; 

კ) ანგარიშვალდებულია დამფუძნებლის წინაშე; 
ლ) მინდობილობის გარეშე წარმოადგენს ცენტრს ყველა ინსტანციაში;
მ) ახორციელებს ცენტრის ფუნქციონირებისათვის აუცილებელ, კანონმდებლობით

ნებადართულ სხვა საქმიანობას.

მუხლი 7. ცენტრის დაფინანსება
1. ცენტრის დაფინანსების წყარო შეიძლება იყოს:

ა) ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი თანხები;
ბ) გრანტები და შემოწირულობების სახით მიღებული შემოსავალი;
გ) დამხმარე ხასიათის სამეწარმეო საქმიანობიდან მიღებული მოგება.

2. ამ მუხლის პირველ პუნქტში ჩამოთვლილი ფინანსური სახსრები გამოიყენება მხოლოდ 
ცენტრის წესდებით განსაზღვრული მიზნებისა და ამოცანების განსახორციელებლად.
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მუხლი 8. ცენტრის ქონება
ცენტრის მატერიალურ-ტექნიკურ ბაზას შეადგენს საქართველოს კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით მასზე გადაცემული და მის ბალანსზე რიცხული ქონება.

მუხლი 9. ცენტრის საქმიანობის აღრიცხვა-ანგარიშგება
ცენტრი ვალდებულია საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით აწარმოოს

საფინანსო-ეკონომიკური საქმიანობის აღრიცხვა-ანგარიშგება, შეადგინოს ბალანსი და
წარუდგინოს დამფუძნებელს ადგილობრივ ბიუჯეტში ასახვის მიზნით.

მუხლი 10. სახელმწიფო კონტროლი
1. ცენტრი ექვემდებარება სახელმწიფო კონტროლს, რაც გულისხმობს მის მიერ

განხორციელებული საქმიანობის კანონიერების და საფინანსო-ეკონომიკური საქმიანობის
ზედამხედველობას.

2. ცენტრის სახელმწიფო კონტროლს ახორციელებს შესაბამისი სახელმწიფო ორგანო. 

მუხლი 11. ცენტრის წესდებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის წესი
წესდებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანა ხდება საქართველოს კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით.

მუხლი 12. ცენტრის რეორგანიზაცია და ლიკვიდაცია
1. ცენტრის რეორგანიზაცია ან ლიკვიდაცია ხორციელდება ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს მიერ  საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
2. ცენტრის უფლებამოსილება წყდება მისი ლიკვიდაციის დასრულების ფაქტის 

რეგისტრაციის მომენტიდან.
3. ცენტრის ლიკვიდაციის შემდეგ დარჩენილი ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონება 

გადადის ადგილობრივი თვითმმართველობის საკუთრებაში.
4. ინფორმაცია ლიკვიდაციის შესახებ უნდა გამოქვეყნდეს.

მუხლი 13. გარდამავალი დებულებანი
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი - „ხობის მუნიციპალიტეტის 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“ წარმოადგენს ხობის რაიონის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის 
ცენტრის უფლებამონაცვლეს.
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ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

განკარგულება N27

ქ. ხობი 2010 წლის 27 აგვისტო

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

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2008 წლის 28 თებერვლის N88 განკარგულებაში  

ცვლილებების და დამატებების  შეტანის თაობაზე

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონისა და 

„მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად:

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

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2008 წლის 28 თებერვლის N88 განკარგულების დანართში 

შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები და დამატებები:  

ა) წესდების პირველი მუხლის 1.4.1 პუნქტი შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„1.4.1 შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების საქმიანობას საერთო ხელმძღვანელობას 

უწევს საკრებულოს თავმჯდომარე.“;

ბ) წესდებას დაემატოს შემდეგი შინაარსის 31 მუხლი:

„მუხლი 31. საზოგადოების ადმინისტრაცია

„საზოგადოების ადმინისტრაცია შედგება დირექტორის, დირექტორის მოადგილის, 

ფინანსური მენეჯერისა და იურისტისგან, რომელთაც თანამდებობაზე ნიშნავს და 

თანამდებობიდან ათავისუფლებს საკრებულოს თავმჯდომარე.“.

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე.

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით

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

N192).
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

განკარგულება N28

ქ. ხობი 2010 წლის 27 აგვისტო

შპს `ხობი დასუფთავება და განათება~-ს დირექტორის დანიშვნაზე

უფლებამოსილი პირის შესახებ

`მეწარმეთა შესახებ~ საქართველოს კანონისა და შპს `ხობი დასუფთავება და განათება~-ს

დაფუძნებისა და წესდების დამტკიცების შესახებ~ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

2008 წლის 28 თებერვლის #88 განკარგულების თანახმად:

1. შპს `ხობი დასუფთავება და განათება~-ს დირექტორის დანიშვნის უფლებამოსილება

მიენიჭოს ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეს.

2. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2008 წლის 28 

თებერვლის #89 განკარგულება „შპს „ხობი დასუფთავება და განათება“-ს დირექტორის 

დანიშვნაზე უფლებამოსილი პირის შესახებ“

3. განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე.

4. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით

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

N192).
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ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

განკარგულება N29

ქ. ხობი 2010 წლის 27 აგვისტო

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ზოგიერთი განკარგულების ძალადაკარგულად
გამოცხადების შესახებ

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

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დებულების (რეგლამენტის) დამტკიცების შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2008 წლის 25 დეკემბრის N109 დადგენილების შესაბამისად

ძალადაკარგულად გამოცხადდეს:

ა) „არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „ხობის მუნიციპალიტეტის 

კულტურის ცენტრის“ დირექტორის დანიშვნის შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2007 წლის 31 ივლისის N51 განკარგულება;

ბ) „არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „ხობის მუნიციპალიტეტის 

განათლების ცენტრის“ დირექტორის დანიშვნის შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2007 წლის 31 ივლისის  N53 განკარგულება;

გ) „არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „ხობის მუნიციპალიტეტის 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის“ დირექტორის დანიშვნის შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2007 წლის 23 აგვისტოს  N55 განკარგულება.

2. განკარგულებები ძალადაკარგულად გამოცხადდეს საკრებულოს თავმჯდომარის  შესაბამისი 

სამართლებრივი აქტების გამოცემის დღიდან.

3. განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე.

4. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული

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

ცოტნე დადიანის ქ. #192).
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ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

განკარგულება N30

ქ. ხობი 2010 წლის 27 აგვისტო

„არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის

`ხობის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანების~

დირექტორის დანიშვნის შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 

2008 წლის 27 თებერვლის N9 ბრძანების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

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

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დებულების (რეგლამენტის) დამტკიცების შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2008 წლის 25 დეკემბრის N109 დადგენილების შესაბამისად

ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის `ხობის

მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანების~ დირექტორის დანიშვნის

შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2008 წლის 27 თებერვლის N9 

ბრძანება.

2. ბრძანება ძალადაკარგულად გამოცხადდეს საკრებულოს თავმჯდომარის შესაბამისი 

სამართლებრივი აქტის გამოცემის დღიდან.

3. განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე.

4. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული

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

ცოტნე დადიანის ქ. #192).
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ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

განკარგულება N31

ქ. ხობი 2010 წლის 27 აგვისტო

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ზოგიერთი ბრძანების ძალადაკარგულად

გამოცხადების შესახებ

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

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დებულების (რეგლამენტის) დამტკიცების შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2008 წლის 25 დეკემბრის N109 დადგენილების შესაბამისად

ძალადაკარგულად გამოცხადდეს:

ა) „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შინაგანაწესის დამტკიცების შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2009 წლის 4 მაისის N155 ბრძანება;

ბ) „შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „ხობი დასუფთავება და განათების“ 

დირექტორის დანიშვნის შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2008 წლის 24 მარტის 

N100 ბრძანება.

2. ბრძანებები ძალადაკარგულად გამოცხადდეს საკრებულოს თავმჯდომარის შესაბამისი 

სამართლებრივი აქტების გამოცემის დღიდან.

3. განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე.

4. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული

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

ცოტნე დადიანის ქ. #192).
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ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

განკარგულება N32

ქ. ხობი 2010 წლის 27 აგვისტო

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ზოგიერთი ბრძანების

არარა აქტად გამოცხადების შესახებ

1. „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 44-ე 

მუხლის მე-4 პუნქტისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-60 მუხლის 

პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად არარა აქტად გამოცხადდეს:

ა) „ზურაბ ბუკიას  შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2010 წლის 9 ივნისის N280

ბრძანება;

ბ) „ლექსო კემულარიას დანიშვნის შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2010 წლის 7 

ივლისის N385 ბრძანება.

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე.

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული

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

ცოტნე დადიანის ქ. #192).
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ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

განკარგულება N33

ქ. ხობი 2010 წლის 27 აგვისტო

2010 წლის   ადგილობრივი  შესყიდვების   გეგმის დამტკიცების  შესახებ

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

მუხლის  პირველი პუნქტის   ,,ტ“ ქვეპუნქტის  შესაბამისად   დამტკიცდეს:

ა) ,,ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა 2010 წლის   

ადგილობრივი   შესყიდვების გეგმა“ თანახმად   #1 დანართისა;

ბ) ,,აიპ ,,ხობის  მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის“   2010 წლის   ადგილობრივი   

შესყიდვების გეგმა“ თანახმად   #2 დანართისა;

გ) ,,აიპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანების“  2010 წლის   

ადგილობრივი   შესყიდვების გეგმა“ თანახმად   #3 დანართისა;

დ) ,,აიპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის განათლების ცენტრის“ 2010 წლის   ადგილობრივი   

შესყიდვების გეგმა“ თანახმად   #4 დანართისა;

ე) ,,შპს „საფეხბურთო კლუბი კოლხეთის“  2010 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმა“ 

თანახმად   #5 დანართისა;

ვ) „შპს ,,ხობი დასუფთავება და განათებას“ 2010 წლის   ადგილობრივი   შესყიდვების გეგმა“

თანახმად   #6 დანართისა.

ზ) „შპს ,,ხობის მოამბეს“ 2010 წლის   ადგილობრივი   შესყიდვების გეგმა“ თანახმად #7  

დანართისა;

თ) „აიპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის“  2010 წლის   

ადგილობრივი   შესყიდვების გეგმა“ თანახმად   #8 დანართისა.

2. განკარგულება  ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე.

3. განკარგულება  შეიძლება  გასაჩივრდეს  საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით 

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

#192)
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ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

განკარგულება N34

ქ. ხობი 2010 წლის 8 სექტემბერი

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკუთრებაში არსებული ძირითადი (განუსხვისებელი) ქონების სარგებლობის უფლებით 

გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

1. „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონისა და 

„ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ქონების შესახებ“ საქართველოს კანონის

შესაბამისად, მიეცეს თანხმობა ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეს ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ძირითადი (განუსხვისებელი) ქონების სარგებლობის 

უფლებით გადაცემის თაობაზე, თანახმად დანართისა.

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე.

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული

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

ცოტნე დადიანის ქ. #192).

საკრებულოს თავმჯდომარე მ. ჭოხონელიძე
Exp

ert
 P

DF Tria
l

http://www.avanquest.com/redirections/avanquest/expertpdf_AQUK.htm


88

დანართი
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

2010 წლის 8 სექტემბრის N34 განკარგულებისა

სარგებლობის უფლებით გადასაცემი 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 

ძირითადი (განუსხვისებელი)  ქონების ნუსხა

# შენობის დასახელება

მი
სა

მა
რ

თ
ი

სა
რ

თ
უ

ლ
ი

ო
თ

ახ
ის

 
ფ

არ
თ

ი 
(კ

ვ.
მ) სარგებლობის 

ფორმა
ორგანიზაცია, ვისაც 

გადაეცემა ქონება

1.
ადმინისტრაციული 

შენობა

ქ. ხობი
ცოტნე 

დადიანის ქ. 
N185

III 36 უზურფრუქტი

საქართველოს სოფლის 
მეურნეობის სამინისტროს 
სურსათის უვნებლობის, 

ვეტერინარიისა და მცენარეთა 
დაცვის ეროვნული 
სამსახურის ხობის 

რაიონული სამმართველო

2.
ადმინისტრაციული 

შენობა

ქ. ხობი
ცოტნე 

დადიანის ქ. 
N185

III 36 უზურფრუქტი

საქართველოს სოფლის 
მეურნეობის სამინისტროს 
სურსათის უვნებლობის, 

ვეტერინარიისა და მცენარეთა 
დაცვის ეროვნული 
სამსახურის ხობის 

რაიონული სამმართველო

3.
ადმინისტრაციული 

შენობა

ქ. ხობი
ცოტნე  

დადიანის ქ. 
N185

III 11 უზურფრუქტი

საქართველოს სოფლის 
მეურნეობის სამინისტროს 
სურსათის უვნებლობის, 

ვეტერინარიისა და მცენარეთა 
დაცვის ეროვნული 
სამსახურის ხობის 

რაიონული სამმართველო

4.
ადმინისტრაციული 

შენობა

ქ. ხობი
ცოტნე  

დადიანის ქ. 
N185

IV 20 უზურფრუქტი

სსიპ პრობაციის ეროვნული 
სააგენტოს სამეგრელო-ზემო 
სვანეთის პრობაციის ბიურო 

ხობის რაიონში
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ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

განკარგულება N35

ქ. ხობი 2010 წლის 8 სექტემბერი

„შპს „ხობის მოამბეს“  დაფუძნებისა და წესდების დამტკიცების შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2007 წლის 17 მაისის N39 განკარგულებაში  ცვლილებების 

შეტანის თაობაზე

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონისა და 

„მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად:

1.  შპს „ხობის მოამბეს“ დაფუძნებისა და წესდების დამტკიცების შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2007 წლის 17 მაისის N39 განკარგულებით  დამტკიცებულ   

წესდებაში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:

ა) წესდების მე-2 მუხლის 2.2 პუნქტი შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„2.2. საზოგადოების საწესდებო კაპიტალი შეადგენს 200 (ორასი) ლარს. საწესდებო კაპიტალის 

100% ეკუთვნის ხობის მუნიციპალიტეტს.“ 

ბ) წესდების მე-2 მუხლს დაემატოს 2.3. პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების საქმიანობას საერთო ხელმძღვანელობას 

უწევს საკრებულოს თავმჯდომარე.“

ბ) წესდების მე-3 მუხლის 3.2 პუნქტის „ბ“ და „გ“ ქვეპუნქტები შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს 

შემდეგი რედაქციით:

„ბ) დირექტორის დანიშვნა, ან აღნიშნულზე პირისათვის უფლებამოსილების მინიჭება;

გ) დირექტორთან სასამსახურო ხელშეკრულებების დადება და შეწყვეტა, ან აღნიშნულზე

პირისათვის უფლებამოსილების მინიჭება;“

გ) წესდების მე-4 მუხლის 4.1. პუნქტი შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„4.1. საზოგადოების ადმინისტრაცია შედგება დირექტორის, დირექტორის მოადგილის, 

ფინანსური მენეჯერისა და იურისტისგან, რომელთაც თანამდებობაზე ნიშნავს და 

თანამდებობიდან ათავისუფლებს დამფუძნებელი ან დამფუძნებლის გადაწყვეტილებით

აღნიშნულზე უფლებამოსილება მინიჭებული პირი.“
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დ) წესდების მე-4 მუხლს დაემატოს  4.1.1. პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„4.1.1. საზოგადოების ხელმძღვანელობა და წარმომადგენლობა ეკისრება დირექტორს, 

რომელიც ინიშნება დამფუძნებლის მიერ ან დამფუძნებლის გადაწყვეტილებით აღნიშნულზე

უფლებამოსილება მინიჭებული პირის მიერ. საზოგადოებას იგი წარმოადგენს

ერთპიროვნულად.“

გ) წესდების მე-4 მუხლის 4.8. პუნქტი შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„4.8. დამფუძნებელი ქმნის მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების სარედაქციო კოლეგიას და 

მას ხელმძღვანელობს დირექტორი; სარედაქციო კოლეგიის წესდებას ამტკიცებს დირექტორი.“

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე.

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით

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

N192).

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

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

განკარგულება N36

ქ. ხობი 2010 წლის 8 სექტემბერი

შპს `ხობის მოამბეს~ ადმინისტრაციის დანიშვნაზე

უფლებამოსილი პირის შესახებ

`მეწარმეთა შესახებ~ საქართველოს კანონისა და შპს `ხობის მოამბე~-ს დაფუძნებისა და

წესდების დამტკიცების შესახებ~ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2007 წლის 17 მაისის 

#39 განკარგულების შესაბამისად:

1. შპს `ხობის მოამბეს~ ადმინისტრაციის დანიშვნის უფლებამოსილება მიენიჭოს ხობის

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეს.

2. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „შპს`ხობის მოამბეს~ დამფუძნებელთა კრების 2007 წლის 

17 მაისის #1 განკარგულება „შპს “ხობის მოამბეს" დირექტორის დანიშვნის შესახებ”

3. განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე.

4. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით

დადგენილი წესით, 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 N37

ქ. ხობი 2010 წლის 8 სექტემბერი

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გამოკლებული წევრის იური ბუკიას

ადგილმონაცვლის ლაშა ცატავას უფლებამოსილების ცნობის შესახებ

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის, 

საქართველოს საარჩევნო კოდექსისა და N66 ხობის საოლქო საარჩევნო კომისიის

N131/2010 განკარგულების თანახმად:

1. ცნობილ იქნეს ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გამოკლებული წევრის

იური ბუკიას ადგილმონაცვლის ლაშა ცატავას უფლებამოსილება. 

3. განკარგულება ძალაში შევიდეს ხელმოწერისთანავე.

4. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული

კანონმდებლობით დადგენილი წესით ხობის რაიონულ სასამართლოში ერთი თვის

ვადაში (მისამართი: ქ. ხობი. ცოტნე დადიანის ქ. N192).

საკრებულოს თავმჯდომარე მ. ჭოხონელიძეExp
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ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო
ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

განკარგულება N38

ქ. ხობი 2010 წლის 1 ოქტომბერი

ფრაქცია „ხობი-დემოკრატების“ რეგისტრაციის  შესახებ

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონისა და „ხობის

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დებულების (რეგლამენტის) დამტკიცების შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2008 წლის 25 დეკემბრის N109 დადგენილების შესაბამისად:

1. ცნობად იქნეს მიღებული ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს 2010 წლის 30 

სექტემბრის გადაწყვეტილება საკრებულოს ფრაქცია „ხობი-დემოკრატების“ რეგისტრაციის 

თაობაზე.

2. ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „ხობი-დემოკრატების“ თავმჯდომარის

მამუკა ქარდავას თანამდებობრივი სარგო განისაზღვროს საკრებულოს მიერ საკრებულოს 

ფრაქციის თავმჯდომარისთვის დადგენილი თანამდებობრივი სარგოს შესაბამისად.

3. განკარგულება ძალაში შევიდეს მიღებისთანავე.

4. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით

დადგენილი წესით 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 N39

ქ. ხობი 2010 წლის 1 ოქტომბერი

„ხობის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმის დამტკიცების 
შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 27 აგვისტოს N33 განკარგულებაში 

ცვლილებების შეტანის თაობაზე

1. „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული  შესაბამისად, 
„ხობის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 27 აგვისტოს N33 განკარგულებაში შეტანილ 
იქნეს შემდეგი ცვლილებები:

ა) განკარგულების დანართი 1 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„დანართი 1

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
2010 წლის 27 აგვისტოს N33 განკარგულებისა

„ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების 2010 წლის 
ადგილობრივი შესყიდვების გეგმა

შესყიდვის 
ერთგვაროვან
ი ობიექტთა 

ჯგუფის 
დასახელება

ლოტი შესყიდვის ობიექტი

განზომი
ლების 
ერთეუ

ლი

რაოდენობა  
ან 

მოცულობა

სავარაუ 
დო 

ღირებუ
ლება

შესყიდვის 
საშუალება  

(ღია 
ტენდერი, 

ფასთა 
კოტირება, 

ერთ პირთან 
მოლაპარაკებ

ა)

შესყიდვის 
განხორციე

ლების 
ვადები

მიწოდებ
ის 

ვადები
შენიშვნა

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ოფისი  

164885 ლარი

საკანცელარი
ო საქონელი

ქაღალდი საბეჭდი შეკვრა 1631

24850

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

იანვარი I-IV

ქაღალდი საწერი შეკვრა 69
ქაღალდი 

მოწმობებისათვის
ცალი 500

ავტოკალამი ცალი 880
კალამი ცალი 200

ტუშის კალამი ცალი 30
სტეპლერის ტყვიები შეკვრა 290

სტეპლერი პატარა ცალი 40
სტეპლერი საშუალო ცალი 27

სტეპლერი დიდი ცალი 3
ბაინდერი ცალი 226

საქაღალდე მუყაოს ცალი 515
დირაკოლი ცალი 15

წებო ცალი 183
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ქაღალდის სამაგრი ცალი 35
ფაილი შეკვრა 69

კორექტორი ცალი 110
dvd დისკი ცალი 170

დასაწებებელი 
ლენტი

ცალი 5

ვიდეო კასეტა ცალი 100
ჟურნალი ცალი 92

საკანცელარიო დანა ცალი 35
საქაღალდე თარო ცალი 9

ფანქარი ცალი 222
მარკერი ცალი 50

საოქმე საქაღალდე ცალი 130
საშლელი ცალი 55
cd დისკი ცალი 60
ლენტი 

(ოქმებისათვის)
ცალი 2

საკანცელარიო 
ნივთების ჩასაწყობი

ცალი 5

კალკულატორი ცალი 17
ფაქსის ქაღალდი ცალი 6

კონვერტი ცალი 100
ჭიკარტი შეკვრა 10
კლიპსი ცალი 170

სახაზავი ცალი 43
სტიკერი ცალი 58

ანტისტეპლერი ცალი 27
წაწუნა ცალი 23

მაგიდის 
კალენდრის დაფა

ცალი 15

სკოჩი ცალი 10
ფერადი ქაღალდი შეკვრა 3

მაგიდის კალენდარი ცალი 24
ბლოკნოტი ცალი 72

საკანცელარიო 
რვეული

ცალი 45

კალენდრის სადგამი ცალი 10
ფანქრის სათლელი ცალი 12

სტიკერი მწებავი ცალი 25
საქაღალდე 
ფაილებიანი

ცალი 78

ჩიპი ცალი 11
საბუღალტრო წიგნი ცალი 2

საკანცელარიო 
წიგნი

ცალი 1

მაგიდის 
მოწყობილობა

კომპლე
ქტი

1

გამოცხადების 
ჟურნალი

ცალი 1

შტამპი ცალი 4
დროშა დიდი ცალი 4

სამეურნეო 
საქონელი

ელექტრო 
გამაგრძელებელი

ცალი 100

12180

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

იანვარი I-IV

ელექტრო 
გამანაწილებელი

ცალი 60

ნაგვის ყუთი ცალი 18
ელემენტი ცალი 142

კედლის საათი ცალი 8
ნათურა ცალი 818

კარის საკეტი ცალი 75
როზეტი ცალი 43

გორგოლაჭიანი 
სკამი

ცალი 6

კომპიუტერის 
მაგიდა

ცალი 5

ოფისის სკამი ცალი 3
წერტილოვანი ცალი 100
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ნათურა
გარე განათების 

ნათურა
ცალი 30

საღებავი ემულსია ცალი 5
საღებავი ზეთოვანი ცალი 10

ფუნჯი ცალი 10
ქსეროქსი ცალი 1

შეშის  ღუმელი ცალი 10

ღუმელის მილები
კომპლე

ქტი
10

ფოტო შტატივი ცალი 1
ლამინატორი ცალი 1

დენის გამთიშველი ცალი 1
კომპიუტერის უ-პე-

ესი
ცალი 1

წყლის მრიცხველი ცალი 1
ტრანზისტორი ცალი 1
სატელიტური 

ანტენა
ცალი 1

კონდიციონერის 
დატენვა

ცალი 1

დამლაგებლისათვის 
საჭირო საქონელი 

მათ შორის;
მაგიდის ტილო შეკვრა 30
იატაკის ტილო ცალი 25

ქლორი ცალი 30
ცოცხი ცალი 30

ავეჯის საწმენდი 
,,პრონტო''

ცალი 10

მინის საწმენდი ცალი 20
სარეცხი ფხვნილი ცალი 20

სათლი ცალი 20

სათნოების 
სახლისთვის 

საჭირო საქონელი
სარეცხი ჟელე ცალი 20

მაგიდის ტილო შეკვრა 30
ქლორი ცალი 10

რეზინის 
ხელთათმანი

ცალი 2

ცოცხი ცალი 4
იატაკის ტილო ცალი 20

სახეხი მავთული ცალი 20

კომპიუტერული 
მომსახურება

11365

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

იანვარი I-IV

1 კატრიჯის დატენვა ცალი 162 3650

2
კომპიუტერის 

კატრიჯის შეძენა
ცალი 25 2500

3
ქსეროქსის 

კატრიჯის შეძენა
ცალი 25 2750

4

კომპიუტერის 
აქსესუარების შეძენა 
და კომპიუტერული 

მომსახურება

ცალი 25 2465

კომუნალური 
მომსახურება

116490

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

იანვარი I-IV

1
სატელეფონო 

ბარათები
ლარი 17030

2
სატელეფონო 
მომსახურება

ლარი 24932

3 საფოსტო 
მომსახურება

ლარი 5800

4 ჯეოსელის ლარი 20088
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მომსახურება
5 წყალი ლარი 4330
6 ელექტრო ენერგია ლარი 29100

7
გაზის ღირებულება 

სათნოების 
სახლისათვის

ლარი 2100

8 ნაგვის გატანა ლარი 950

9 შეშა ლარი 7260
ოქტომბე

რი
IV

10
ყულევის 

მოსახლეობისათვის 
წყლის მიწოდება

ლარი 4900

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

აპრილი I-IV

სათნოების 
სახლისათვის 

საკვები 
პროდუქტები
ს შესყიდ ვა  
47400 ლარი

საკვები 
პროდუქტები

1 კარტოფილი კგ 2555

47380

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

იანვარი I-IV

2 ხახვი კგ 745
3 ნიორი კგ 73
4 მწვანილი კგ 224
5 სტაფილო კგ 848
6 შაქარი კგ 839
7 ზეთი ცალი 26
8 ტომატი ცალი 260
9 მარგარინი 250 გ. ცალი 118
10 ფაფის მასალა კგ 915
11 ბარდა 700 გ. ცალი 312

12
შესქელებული რძე 

400 გ.
ცალი 1404

13 კისელი ცალი 2090
14 მანანის ბურღული კგ 270
15 კომბოსტო კგ 853
16 ჭარხალი კგ 364
17 ხორცი კგ 853
18 ხილი კგ 640
19 წიწიბურა კგ 735
20 ქათმის ბარკალი კგ 861
21 ბრინჯი კგ 603
22 ქიშმიში კგ 73
23 ლობიო კგ 296
24 წიწაკა კგ 10
25 მარილი ცალი 90
26 პური კგ 11132
27 სასაჩუქრე ნობათი ცალი 100

საწვავი

1 საწვავის  შეძენა ლარი 90160
ფასთა 

კოტირება
იანვარი I-IV

2 საწვავის  შეძენა ლარი 5200

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

თებერვა
ლი

I-IV

ხობის 
მუნიციპალიტეტ
ის საკრებულოს 
დადგენილება 

N138 2010 წლის 
15 იანვარი

3 საწვავის  შეძენა ლარი 2400

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

სექტემბე
რი

III-IV

ხობის 
მუნიციპალიტეტ
ის საკრებულოს 

დადგენილება N7 
2010 წლის 27 

აგვისტო

4 საწვავის  შეძენა ლარი 1200

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

ოქტომბე
რი

IV

მანქანის 
სარემონტო 
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მომსახურება

1
მანქანის სარემონტო 

მომსახურება
ლარი 41500

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

იანვარი I-IV

2
მანქანის სარემონტო 

მომსახურება
ლარი 1300

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

სექტემბე
რი

III-IV

ხობის 
მუნიციპალიტე

ტის 
საკრებულოს 

დადგენილება 
N7 2010 წლის 

27 აგვისტო
რბილი 

ინვენტარი 
სახანძრო 

სამსახურისა
თვის

რბილი ინვენტარი 
სახანძრო 

სამსახურისათვის

კომპლე
ქტი

25 10000

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

იანვარი I-IV

კაპიტალური 
ხარჯი 

3636909 ლარი
ინვენტარი ლარი 108200

კომპიუტერის 
კომპლექტი

ცალი 11 11650

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

აგვისტო III

კონდინციონერი ცალი 5 3750

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

აგვისტო III

მობილური 
ტელეფონი ცალი 1 500

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

აგვისტო III

ფოტო აპარატი ცალი 1 1000

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

აგვისტო III

ელექტრო 
გენერატორი

ცალი 1 885

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

მარტი I

მაცივარი ცალი 2 1100

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

აგვისტო III

სავარძელი ცალი 1 1100

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

მარტი I

ავტომანქანა ცალი 1 4500
ფასთა 

კოტირება

ივნისი II
ავტომანქანა ცალი 1 8000 ივნისი II
ავტომანქანა ცალი 1 40000 აპრილი II

ტრაქტორი 
ელშესადუღებელი 

აპარატით
ცალი 1 10000

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

თებერვა
ლი

I

ასენიზაციის მანქანა ცალი 1 15000

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

თებერვა
ლი

I

კერხერი ცალი 1 700

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

სექტემბე
რი

III
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სახანძრო 
სამსახურისათვის 

ინვენტარის 
შესყიდვა მათ 

შორის:

ათასი 
ლარი

10000

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

აპრილი-
მაისი

II

შემწოვი სახელური ცალი 4 1600
გამდენი სახელური ცალი 15 4200

ლულა ,,ა" და ,,ბ" ცალი 2 200
საბურავები ზილ 

130-ის 
ცალი 2 800

საბურავები ზილ  
31-ის

ცალი 2 900

სამაშველო თოკი ცალი 1 200
ელექტრო 

გენერატორი
ცალი 1 500

პირველადი 
დახმარების 
სამედიცინო 
ინვენტარი

კომპლე
ქტი

1 300

რეზინის ჩექმები ცალი 2 200
ელექტრო 

მაკრატელი
ცალი 1 450

ბენზინის ხერხი ცალი 1 200
რეზინის 

ხელთათმანი
ცალი 2 100

ელექტრო ბურღი ცალი 1 150
ელექტრო ხერხი ცალი 1 200

კომპიუტერუ
ლი სერვერის 

მონტაჟი

კომპიუტერული 
სერვერის მონტაჟი

ლარი 5000

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

აპრილი II

ქ. ხობის 
ქუჩების 
მოვლა-
შენახვა

ქ. ხობის ქუჩების 
მოვლა-შენახვა

ლარი 30000

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

იანვარი I-IV

გარე 
განათების 

მოვლა-
პატრონობა

გარე განათების 
მოვლა-პატრონობა

ლარი 40000

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

იანვარი I-IV

მინი 
სტადიონების 

მოვლა-
პატრონობა

მინი სტადიონების 
მოვლა-პატრონობა

ლარი 10000

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

თებერვა
ლი

I-IV

ნაპირსამაგრი 
სამუშაოები

918,5

1

ძველ ხიბულაში მდ. 
ჭანისწყალზე 
ნაპირსამაგრი 
სამუშაოები

ლარი 98900

ტენდერი
27.XI   
2009 
წელი

2010 
წლის I 
კვარტა

ლი

2

საჯიჯაოში მდ. 
ჭანისწყალზე 
ნაპირსამაგრი 
სამუშაოები

ლარი 297600

3

პირველ ხორგაში 
მდინარე  

ხობისწყალზე 
ნაპირსამაგრი 
სამუშაოები

ლარი 404900

4

საჯიჯაოში მდ. 
ხობისწყალზე 
ნაპირსამაგრი 
სამუშაოები

ლარი 109100

5
ნაპირსამაგრების 

ექსპერტიზა
ლარი 8000

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

მარტი I

გარე 416.0
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განათების 
მოწყობა

1
ქ. ხობის ყაზბეგის 
ქუჩის განათების 

მოწყობა
ლარი 3 750      

ტენდერი ივნისი II-III

2
ქ. ხობის 26 მაისის 
ქუჩის განათების 

მოწყობა
ლარი 5750

3
ქ. ხობის 

აღმაშენებლის ქუჩის 
განათების მოწყობა

ლარი 5750

4

გარე განათების 
რეაბილიტაცია 

მდინარე  
ხობისწყლის 

ხიდიდან ხობი-
სენაკის საზღვრამდე

ლარი 388750

5

გარე განათების 
სამუშაოების 
საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 10350

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

ივნისი II

6

მდინარე  
ხობისწყლის 

ხიდიდან ხობი-
სენაკის საზღვრამდე 

გარე განათების 
სამუშაოების 
საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის 

ექსპერტიზა

ლარი 1650

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

ივნისი II

სანიაღვრე 
არხის 

მოწყობა
73.33

1

ქ. ხობში ნინოშვილის 
და რუსთაველის 

ქუჩებში სანიაღვრე 
არხის მოწყობა

ლარი 63840

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

ივლისი III

2

ქ. ხობში 
აღმაშენებლის ქუჩის 

დასაწყისში 
მილხიდის 

რეაბილიტაცია

ლარი 3810

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

ივლისი III

3

სანიაღვრე არხების 
საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 4890

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

ივნისი II

4

ქ. ხობში 
ნინოშვილის და 

რუსთაველის 
ქუჩებზე სანიაღვრე 

არხის მოწყობის 
საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის  

ექსპერტიზა

ლარი 790

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

ივნისი II

ხობის II 
საშუალო 
სკოლის  

ეზოს 
შემოკავება

1

ხობის II საშუალო 
სკოლის  ეზოს 
შემოკავების 
სამუშაოები

ლარი 56250

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

ივლისი III

2
ხობის II საშუალო 

სკოლის  ეზოს 
ლარი 3200

ერთ 
პირთან 

ივნისი II
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შემოკავების 
სამუშაოების 
საპროექტო 

სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის 

შედგენა

მოლაპარა
კება

3

ხობის II საშუალო 
სკოლის  ეზოს 
შემოკავების 
სამუშაოების 
საპროექტო 

სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის 

ექსპერტიზა

ლარი 550

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

ივნისი I

ხობის II  
საჯარო 
სკოლის 
ოთახის 

რემონტი

1

ხობის II  საჯარო 
სკოლის ოთახის 

სარემონტო 
სამუშაოები

ლარი 4600

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

ივლისი III

2

ხობის II  საჯარო 
სკოლის ოთახის 

სარემონტო 
სამუშაოების 
საპროექტო -

სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 400

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

თებერვა
ლი

I

გაშფერდის 
სკოლის 

შემოკავაება 
1

გაშფერდის სკოლის 
შემოკავების 
სამუშაოები

ლარი 5500

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

აგვისტო III

2

გაშფერდის სკოლის 
შემოკავების 
სამუშაოების 
საპროექტო 

სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 500

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

ივნისი II

გამგეობის 
შენობის 

წყალგაყვანი
ლობისა და 

კანალიზაციი
ს სისტემის 

რეაბილიტაც
ია

1

გამგეობის შენობის 
წყალგაყვანილო 

ბისა და 
კანალიზაციის 

სისტემის 
რეაბილიტაცის 

სამუშაოები

ლარი 18500

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

სექტემბე
რი

III

2

გამგეობის შენობის 
წყალგაყვანილობისა 

და კანალიზაციის 
სისტემის 

რეაბილიტაციის 
სამუშაოების 
საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 1500

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

იანვარი I

გამგეობის 
შენობის III 
სართულის 

ელგაყვანილ
ობის 

სარეაბილიტა
ციო 

სამუშაოები

გამგეობის შენობის 
III სართულის 

ელგაყვანილობის 
სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები

ლარი 10000

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

იანვარი I

კეთილმოწყო
ბის 

სამუშაოები

ათასი 
ლარი

209,1

1
ხობის ეკლესიის 

მიმდებარე 
ტერიტორიის 

ლარი 40000 ტენდერი აპრილი II
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კეთილმოწყობა

2

ხობის სასამართლოს  
მიმდებარე 

ტერიტორიის 
კეთილმოწყობა

ლარი 43100

3

ყოფილი რაიკომის 
შენობის მიმდებარე 

ტერიტორიის 
კეთილმოწყობა

ლარი 9400

4

ნოჯიხევის 
მონასტრის 

მისასვლელი გზის 
განათების მოწყობა

ლარი 36000

5
ახალი სასაფლაოს 

მოწყობის პირველი 
ეტაპის სამუშაოები

ლარი 75550

6

კეთილმოწყობის 
სამუშაოების 
საპროექტო 

სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 4400

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

იანვარი I-II

7

კეთილმოწყობის 
სამუშაოების 
საპროექტო 

სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის 

ექსპერტიზა

ლარი 650

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

თებერვა
ლი

I-II

შადრევნის 
ელექტრო 

მომარაგებაში 
ჩართვა და 

მისი 
ტექნიკური 
პირობების 

ღირებულება

შადრევნის 
ელექტრო 

მომარაგებაში 
ჩართვა და მისი 

ტექნიკური 
პირობების 

ღირებულება

ლარი 10000

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

მაისი II

ხეთის 
ამფითეატრის 

სარემონტო 
სამუშაოები

ხეთის 
ამფითეატრის 

სარემონტო 
სამუშაოები

ლარი 6100

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

მარტი I

ხეთის 
ამფითეატრის 

სარემონტო 
სამუშაოების 
საპროექტო 

სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის 

შედგენა

ათასი 
ლარი

500

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

მარტი I

9 აპრილის 
მემორიალის 
კეთილმოწყო

ბა

1
9 აპრილის 

მემორიალის 
კეთილმოწყობა

ლარი 4750

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

მარტი I

2

9 აპრილის 
მემორიალის 

კეთილმოწყობის 
სამუშაოების   
საპროექტო 

სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 250

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

მარტი I

8 აგვისტოს 
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მემორიალის  
მოწყობა

1

8 აგვისტოს 
მემორიალის  

მოწყობის 
სამუშაოები

ლარი 38240

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

მარტი I-II

2

8 აგვისტოს 
მემორიალის  

მოწყობის 
სამუშაოების 
საპროექტო 

სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 1500

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

მარტი I

3

8 აგვისტოს 
მემორიალის  

მოწყობის 
სამუშაოების 
საპროექტო 

სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის 

ექსპერტიზა

ლარი 260

ერთ
პირთან 

მოლაპარა
კება

მარტი I

საგზაო 
სამუშაოები

1

ძველი ხიბულის 
ხიდის 

რეაბილიტაციის 
სამუშაოები

ლარი 48240

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

მარტი I-II

2

ძველი ხიბულის 
ხიდის 

რეაბილიტაციის 
სამუშაოების 
საპროექტო 

სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 1500

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

თებერვა
ლი I

3

ქ. ხობში ბერიას 
ქუჩაზე 

ავტომობილების 
დარეგულირების 
ღონისძიებების 

სამუშაოები

ლარი 6400

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

მარტი I

4

ქ. ხობში ბერიას 
ქუჩაზე 

ავტომობილების 
დარეგულირების 
ღონისძიებების 

სამუშაოების 
საპროექტო 

სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 600

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

თებერვა
ლი

I

5

ძველი ხიბულის 
ხიდის 

რეაბილიტაციის 
სამუშაოების 
საპროექტო 

სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის 

ექსპერტიზა

ლარი 260

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

თებერვა
ლი

I

სოფელ 
საჯიჯაოში 

მდ. 
ჭანისწყალზე 

ხიდთან 
მისასვლელი 

ბეტონის 
გზის  და 2 

ხიდბოგირის  
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მოწყობა
სოფელ საჯიჯაოში 
მდ. ჭანისწყალზე 

ხიდთან 
მისასვლელი 

ბეტონის გზის  და 2 
ხიდბოგირის  

მოწყობის 
სამუშაოები

ლარი 118600
ფასთა 

კოტირება
აპრილი II-III

ხობის 
მუნიციპალიტე

ტის 
საკრებულოს 

დადგენილებებ
ი N139 

25.02.2010 წ და 
N147 16.03.2010 

წ

სოფელ საჯიჯაოში 
მდ. ჭანისწყალზე 

ხიდთან 
მისასვლელი 

ბეტონის გზის  და 2 
ხიდბოგირის  

მოწყობის 
სამუშაოების 
საპროექტო 

სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 5000

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

აპრილი II

პატარა 
ფოთში გზის 
რეაბილიტაც

ია

საქართველოს 
მთავრობის 

განკარგულება 
N40  2010 წლის 

13 იანვარი 
,,საქართველოს 

რეგიონებში 
განსახორციელ

ებელი 
პროექტების 
ფონდიდან"

1
პატარა ფოთში გზის 

რეაბილიტაციის  
სამუშაოები

ლარი 73790
ფასთა 

კოტირება
მარტი I-II

2

პატარა ფოთში გზის 
რეაბილიტაციის  

სამუშაოების 
საპროექტო 

სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 1890

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

მარტი I

3

პატარა ფოთში გზის 
რეაბილიტაციის  

სამუშაოების 
საპროექტო 

სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის 

ექსპერტიზა

ლარი 320

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

მარტი I

წყალსადენის 
რეაბილიტაც

ია
სოფელ პატარა 

ფოთის შავღელეს 
უბანში 

წყალსადენის 
რეაბილიტაცია

ლარი 214461

ტენდერი
მარტი-
აპრილი

I-II

სოფელ საგვიჩიოში  
წყალსადენის 

რეაბილიტაცია
ლარი 93364

სოფელ პატარა 
ფოთის შავღელეს 

უბნში წყალსადენის 
რეაბილიტაციის 

საპროექტო 
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 8142

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

მარტი I

სოფელ საგვიჩიოში  
წყალსადენის 

რეაბილიტაციის 
საპროექტო 

სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 5664

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

მარტი I
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სოფელ პატარა 
ფოთის შავღელეს 

უბნში წყალსადენის 
რეაბილიტაციის 

საპროექტო 
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
ექსპერტიზა

ლარი 1397

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

მარტი I

სოფელ საგვიჩიოში  
წყალსადენის 

რეაბილიტაციის 
საპროექტო 

სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის 

ექსპერტიზა

ლარი 970

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

მარტი I

,,სოფლის 
მხარდაჭერის 

პროგრამის 
მიხედვით " 

ადგილობრივ 
თვითმმართვ

ელ 
ერთეულებში 
ინფრასტრუქ

ტურის 
ობიექტების 

აღდგენა 
რეაბილიტაც

იის და 
კეთილმოწყო

ბის 
სამუშაოები"

1

ახალსოფლის გზის 
შეკეთება 

ლარი 9752

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

მარტი

I-II

საქართველოს 
მთავრობის 

განკარგულება 
N41 „სოფლის  
მხარდაჭერის 

პროგრამის 
ფარგლებში 

საქართველოს 
სახელმწიფო 
ბიუჯეტიდან 

ადგილობრივი 
თვითმმართვე

ლობის 
ერთეულებისა
თვის თანხის 
გამოყოფის 
შესახებ''  ,, 
სახელწიფო 

შესყიდვების 
შესახებ  

საქართველოს  
კანონის მე-10 
მუხლის მე-3 
პუნქტის ,,ე" 
ქვეპუნქტის 

შესაბამისად.

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 248 I

2

ახალსოფლის 
ხიდბოგირის  

შეკეთება 
ლარი 4410 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 111 I

3

გაღმა პირველი 
ხორგის 

წყალსადენის 
რეაბილიტაციის 

სამუშაოები

ლარი 8217 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 208 I

4

გაღმა პირველი 
ხორგის გზების 

შეკეთება
ლარი 2022 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 51 I

5

გაღმა პირველი 
ხორგის 

ხიდბოგირის 
შეკეთება

ლარი 4619 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 117 I

6

ახალი ხიბულის 
ცენტრის კეთილ 

მოწყობა
ლარი 12851 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 325 I

7

გაშფერდის 
სტადიონის 
შემოკავება

ლარი 13932 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 354 I
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8

ზუბის მოსაცდელის 
მოწყობა

ლარი 7685 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 195 I

9

ზუბის ცენტრის 
კეთილმოწყობა

ლარი 3790 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 96 I

10

ზუბის საზღვრის 
აღმნიშვნელი 

ფირნიშის მოწყობა
ლარი 2387 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 100 I

11

I-II
ბიის წყალსადენის 

გამრიცხველიანების 
საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 82 I

12

ბიის გზების 
შეკეთება

ლარი 3165 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 80 I

13

ბიის მოსაცდელის 
მოწყობა

ლარი 5525 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 140 I

14

I-II
ბიის საშონიოს 
წყალსადენის 
საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 99 I

15

ბიის საშონიოს 
გზების შეკეთება

ლარი 2919 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 74 I

16

ზემო ბიის გზის 
შეკეთება

ლარი 2314 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 59 I

17

პირველი მაისის 
ბულიწყუს 
სტადიონის  
შემოკავება

ლარი 7802 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 198 I

18

პირველი მაისის 
ბულიწყუს 

სანიაღვრე არხის 
ამოწმენდა

ლარი 5852 I-II

საპროექტო- ლარი 148 I
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სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის 

შედგენა

19

პირველი მაისის 
ბულიწყუს გზების 

შეკეთება
ლარი 10074 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 255 I

20

პირველი მაისის 
საკვიკვინიოს 
ხიდბოგირის 

შეკეთება

ლარი 6340 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 160 I

21

პირველი მაისის 
საკვიკვინიოს 

გზების შეკეთება
ლარი 7174 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 182 I

22

პირველი მაისის 
ჭიხუს გზების 

შეკეთება
ლარი 7981 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 202 I

23

I  გურიფულის  
ცენტრის 

კეთილმოწყობა
ლარი 7943 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 201 I

24

I  გურიფულის  
სასაფლაოს 
შემოკავება

ლარი 3693 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 116 I

25

II გურიფულის 
სტადიონის 
შემოკავება

ლარი 8423 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 214 I

26

II გურიფულის 
გზების შეკეთება

ლარი 2462 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 63 I

27

II გურიფულის 
სანიაღვრე არხის 

ამოწმენდა
ლარი 1293 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 33 I

28

ზემო ქვალონის 
ჭაბურღილის 

მოწყობა
ლარი 2926 I-II

საპროექტო- ლარი 74 I
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სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის 

შედგენა

29

ზემო ქვალონის 
გზების შეკეთება

ლარი 4020 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 102 I

30

ზემო ქვალონის 
საალანიო-

საფაჩულიოს 
გზების შეკეთება

ლარი 6615 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 167 I

31

ზემო ქვალონის 
სახოჭოლაოს 
მოსაცდელის 

მოწყობა

ლარი 3438 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 87 I

32

ზემო ქვალონის 
სახოჭოლაოს 
სტადიონის 
შემოკავება

ლარი 3773 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 108 I

33

თორსის სტადიონის 
მოწყობა

ლარი 13020 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 391 I

34

თორსა-დღვაბის 
ცენტრის მოწყობა

ლარი 8005 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 203 I

35

თორსა-დღვაბის 
საბუკიოს გზების 

შეკეთება
ლარი 11452 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 290 I

36

ნოჯიხევის 
სანიაღვრე არხის 

ამოწმენდა
ლარი 3410 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 90 I

37

ნოჯიხევის ცენტრის 
კეთილმოწყობა ლარი 21013 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 528 I

38

I-II
ნოჯიხევის ცენტრის 

კეთილმოწყობის 
საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

ლარი 187 I
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დოკუმენტაციის 
შედგენა

39

ნოჯიხევის ზენის 
სანიაღვრე არხის 

ამოწმენდა
ლარი 6827 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 173 I

40

ნოჯიხევის ზენის 
უბნის ხიდბოგირის 

შეკეთება
ლარი 4207 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 106 I

41

ნოჯიხევის 
წყალსადენის 

გამრიცხველიანება
ლარი 6062 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 153 I

42

ნოჯიხევის (კუთხე) 
სანიაღვრე არხის 

ამოწმენდა
ლარი 1682 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 43 I

43

ნოჯიხევის 
ნაფოშტუს 

ხიდბოგირის 
შეკეთება

ლარი 7832 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 198 I

44

პატარა ფოთის 
სანიაღვრე არხების 

ამოწმენდა
ლარი 4707 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 119 I

45

პატარა ფოთის 
სტადიონის 
შემოკავება

ლარი 15665 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 396 I

46

პატარა ფოთის 
გზების შეკეთება

ლარი 8326 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 211 I

47

პატარა ფოთის 
შავღელეს 

წყალსადენი 
მილების 

რეაბილიტაცია

ლარი 21420 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 542 I

48
გამოღმა პირველი 
ხორგის ცენტრის 
კეთილმოწყობა

ლარი 5263 I-II
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საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 133 I

49

გამოღმა პირველი 
ხორგის 

მოსაცდელის 
მოწყობა

ლარი 8623 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 218 I

50

საგვიჩიოს გზების 
შეკეთება

ლარი 9753 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 247 I

51

საგვიჩიოს ცენტრის 
კეთილმოწყობა

ლარი 3405 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 79 I

52

საჯიჯაოს ზენის 
ხიდბოგირის 

შეკეთება
ლარი 20993 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 541 I

53

გაღმა საჯიჯაოს 
გზების შეკეთება

ლარი 5852 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 148 I

54

გაღმა საჯიჯაოს 
სტადიონის 
შემოკავება

ლარი 4929 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 125 I

55

გაღმა საჯიჯაოს 
მოსაცდელის 

მოწყობა
ლარი 2172 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 55 I

56

ზუბის სტადიონის 
მოწყობა

ლარი 5879 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 149 I

57

ზუბის ხიდბოგირის 
შეკეთება

ლარი 7098 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 180 I

58

ჯაპიშაქრის 
სტადიონის მოწყობა

ლარი 15257 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 398 I

59 გაღმა ქარიატის ლარი 2223 I-II
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სასაზღვრო სვეტის 
მოწყობა

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 56 I

60

გაღმა ქარიატის 
საბავშვო ბაღის 

რემონტი
ლარი 10123 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 256 I

61

გამოღმა ქარიატის 
წყალსადენის 

რეაბილიტაცია
ლარი 3540 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 84 I

62

გამოღმა ქარიატის 
გზების შეკეთება

ლარი 3901 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 99 I

63

ქვემო ქვალონის 
გიმოზგონჯილის 

წყალსადენის 
რეაბილიტაცია

ლარი 11704 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 296 I

64

ქვემო ქვალონის 
გიმოზგონჯილის 

ცენტრის 
კეთილმოწყობა

ლარი 3312 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 84 I

65

ქვემო ქვალონის 
ბულიშის 

წყალსადენის 
გამრიცხველიანება

ლარი 7802 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 198 I

66

ქვემო ქვალონის 
ბულიშის გზების 

შეკეთება
ლარი 2450 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 62 I

67

ქვემო ქვალონის 
ბულიშის ცენტრის 

კეთილმოწყობა
ლარი 1951 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 49 I

68

ქვემო ქვალონის 
გვიმარონის 

წყალსადენის 
რეაბილიტაცია

ლარი 11090 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

ლარი 280 I
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დოკუმენტაციის 
შედგენა

69

ქვემო ქვალონის 
დურღუნას 

წყალსადენის 
რეაბილიტაცია

ლარი 9752 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 248 I

70

ქვემო ქვალონის 
დურღუნას  გზების 

შეკეთება
ლარი 3185 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 81 I

71

ქვემო ქვალონის 
დურღუნას ცენტრის 

კეთილმოწყობა
ლარი 1951 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 49 I

72

ქვემო ქვალონის 
ჭითაუშქურის 

სასაფლაოს 
შემოკავება

ლარი 7705 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 195 I

73

ჭალადიდის საბაჟოს 
უბნის გზების 

შეკეთება
ლარი 26406 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 669 I

74

ჭალადის საქორქიოს 
უბნის გზების 

შეკეთება
ლარი 4525 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 115 I

75

ჭალადიდის 
საღვამიჩიოს უბნის 

გზების შეკეთება
ლარი 4895 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 124 I

76

ჭალადიდის 
საღვამიჩიოს 

სანიაღვრე არხის 
ამოწმენდა

ლარი 2928 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 74 I

77

ჭალადიდის 
საჭოჭუოს უბნის 
გზების შეკეთება

ლარი 7964 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 202 I

78
ჭალადიდის 

საჭოჭუოს უბნის 
ლარი 3109 I-II
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სანიაღვრე არხის 
ამოწმენდა

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 79 I

79

ყულევის სასოფლო 
კლუბის 

სატრემონტო 
სამუშაოები

ლარი 7705 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 195 I

80

გამოღმა შუა ხორგის 
ხიდბოგირის 

შეკეთება
ლარი 6827 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 173 I

81

გამოღმა შუა ხორგის 
სანიაღვრე არხის 

ამოწმენდა
ლარი 7224 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 183 I

82

გაღმა შუა ხორგის 
წყალსადენის 

რეაბილიტაცია 
(მილების შეძენა)

ლარი 11823 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

300 I

83

შუა ხორგის 
ყორათის 

სტადიონის 
შემოკავება

ლარი 7089 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 179 I

84

ძველი ხიბულის 
ხიდბოგირის 

შეკეთება
ლარი 5852 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 148 I

85

ძველი ხიბულის  
გზების შეკეთება

ლარი 9051 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 231 I

86

ხამისქურის გზების 
შეკეთება

ლარი 13380 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 339 I

87

ხამისქურის 
საკუკაოს უბანში 

წყალსადენის 
რეაბილიტაცია

ლარი 8364 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
ლარი 212 I
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შედგენა

88

I-II
საკუკაოს  გზების 

შეკეთების 
საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 98 I

89

ხამისქურის 
საქირიოს უბანში 

სტადიონის 
შემოკავება

ლარი 5850 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 149 I

90

ხამისქურის 
საქირიოს უბანში 
გზების შეკეთება

ლარი 7015 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 178 I

91

ხეთის ლარჩვის 
წყალსადენის 

რეაბილიტაცია
ლარი 7802 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 198 I

92

ხეთის ლარჩვის 
სტადიონის  
შემოკავება

ლარი 3471 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 88 I

93

ხეთის ლარჩის 
ამბულატორიის 

შემოკავება
ლარი 3953 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 100 I

94

ხეთის ლარჩვის 
გზების შეკეთება

ლარი 10619 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 268 I

95

ხეთის ნოჩხონის 
უბნის წყალსადენის 

რეაბილიტაცია
ლარი 7878 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 200 I

96

ხეთის ოხვამეკარის 
უბნის გზების 

შეკეთება
ლარი 9022 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 228 I

97

ხეთის ოხვამეკარის 
უბნის სანიაღვრე 
არხის ამოწმენდა

ლარი 2437 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
ლარი 63 I
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98

I-II
ხეთი წინაგოლის  

წყალსადენის 
რეაბილიტაციის 

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 332 I

99

ხეთის წყალსადენის 
რეაბილიტაცია

ლარი 2060 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 52 I

100

ხეთის ხიდბოგირის 
შეკეთება

ლარი 2901 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 104 I

101

ხეთის გზების 
შეკეთება

ლარი 8145 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 206 I

693309

1

სოფელ  პირველი 
ხორგისა და ახალი 

სოფელს შორის 
ბონდას ხიის 

შეკეთებაა

ლარი 3950,9

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

აგვისტო-
სექტემბე

რი

III

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 237,1 III

2

გამოღმა შუა ხორგის 
გზების  შეკეთება

ლარი 2088,1 III

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 109,9 III

3

სოფელ  შუა ხორგის 
ყორათის უბანში 

სტადიონის 
შეკეთება

ლარი 1053 III

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 56 III

4

სოფელ  
გურიფულის 

პირველი 
გურიფულის 
სასაფლაოს 
შემოკავება

ლარი 1698 III

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 103 III

5

სოფელ  
გურიფულის მეორე 

გურიფულის 
სტადიონის 
შემოკავება

ლარი 1455 III

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 76 III
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6

სოფელ ხამისქურის 
საქირიოს უბნის 
გზის შეკეთება

ლარი 1901 III

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 110 III

7

სოფელ ხამისქურის 
საკუკაოს უბნის 

წყლასადენის  
შეკეთება

ლარი 4900 III

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 312 III

8

სოფელ ხამისქურის 
ხამისქურის უბნის 

წყლასადენის  
შეკეთება

ლარი 1975 III

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 118 III

9

სოფელ ხეთის 
ხეთის უბნის 

სტადიონის მოწყობა
ლარი

10815,
1

III

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 648,9 III

10

სოფელ ხეთის 
წინაგოლის  უბნის 

სტადიონის მოწყობა
ლარი

12353,
8

III

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 741,2 III

11

სოფელ ზემო 
ქვალონში ზემო 

ქვალონის უბანში 
საბავშვო ბაღის 

რემონტი

ლარი 1546 III

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 81 III

12

სოფელ ახალ 
ხიბულაში  

გაშფერდის უბანში 
სტადიონის მოწყობა

ლარი 4000,3 III

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 240 III

13

სოფელ ახალ 
სოფელში  ახალი 
სოფლის უბანში 

წყალსადენის 
შეკეთება

ლარი 1468 III

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 77 III

14

სოფელ თორსა-
დღვაბის თორსის 

უბანში სტადიონის 
მოწყობა

ლარი 1873,6 III

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
ლარი 112,4 III
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15

სოფელ თორსა-
დღვაბის საბუკიოს  

უბანში გზების 
შეკეთება

ლარი 1688,7 III

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 101,3 III

16

სოფელ თორსა-
დღვაბის დღვაბის   

უბანში 
მოსაცდელის 

მოწყობა

ლარი 1181,1 III

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 70,9 III

17

სოფელ საჯიჯაოს 
ზენის უბანში საყანე 

ფართობის 
შემოკავება

ლარი 4340,6 III

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 260,4 III

18

სოფ. ძველ 
ხიბულაში 

შინმოუსვლელის 
მემორიალის 

კეთილმოწყობა

ლარი 1397,2 III

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 83,8 III

19

სოფ. ძველ 
ხიბულაში 

სასაზღვრე სვეტის 
აღდგენა

ლარი 801,9 III

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 48,1 III

20

სოფელ ბიაში 
საშონიოს  უბანში 

წყალსადენის 
გამრიცხველიანება

ლარი 4097 III

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 261 III

21

სოფელ ბიაში ზემო 
ბიის  უბანში 
წყალსადენის 

გამრიცხველიანება

ლარი 344 III

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 18 III

22

სოფელ ბიაში  ბიის  
უბანში 

წყალსადენის 
გამრიცხველიანება

ლარი 4175 III

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 265 III

23
სოფელ ნოჯიხევში 
კუთხე ნოჯიხევის 

უბანში 
ლარი 7515,1 III
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წყალსადენის 
გამრრიცხველიანება

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 450,9 III

24

სოფელ ნოჯიხევში 
დასახლების უბანში 

საბავშვო ბაღის 
რემონტი

ლარი 6978,3 III

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 418,7 III

25

სოფელ ქვემო 
ქვალონში 

დურღენის უბანში 
წყალსადენის 

შეკეთება

ლარი 4838,7 III

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 290,3 III

26

სოფელ ქვემო 
ქვალონში ბულიშის  

უბანში 
წყალსადენის 

შეკეთება

ლარი 1168,9 III

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 70,1 III

27

სოფელ ქვემო 
ქვალონში 

გვიმარონის  უბანში 
წყალსადენის 

შეკეთება

ლარი 2886,8 III

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 173,2 III

28

სოფელ ჭალადიდში 
საბაჟოს უბანში 

გზების შეკეთება
ლარი 3570,8 III

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 214,2 III

29

სოფელ პატარა 
ფოთში პატარა 
ფოთის უბანში 

სანიაღვრე არხის 
ამოწმენდა

ლარი 730,2 III

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 43,8 III

30

სოფელ პატარა 
ფოთში პატარა 
ფოთის უბანში 

სტადიონის მოწყობა

ლარი 2311,3 III

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 138,7 III

31

სოფელ პატარა 
ფოთში შავღელეს 

უბანში  
წყალსადენის 

შეკეთება.

ლარი 3160,4 III
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საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 189,6 III

32

სოფელ ქარიატაში 
გამოღმა ქარიატის 

უბანში 
წყალსადენის 

შეკეთება

ლარი 2927,4 III

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 175,6 III

33

სოფელ პირველი 
მაისის  ბულიწყუს 
უბანში სტადიონის 

შემოკავება

ლარი 1499,1 III

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 89,9 III

34

სოფელ საგვიჩიოს 
ხიდბოგირის 

შეკეთება
ლარი 1946,2 III

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 116,8 III

35

სოფელ ყულევში 
სასოფლო კლუბის 

რემონტი
ლარი 1136,8 III

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 68,2 III

116344,3
რაიონული 
პოლიციის 

გარე 
კანალიზაციი
ს სარემონტო 
სამუშაოები

რაიონული 
პოლიციის გარე 
კანალიზაციის 

სარემონტო 
სამუშაოები

ლარი 4560 აგვისტო III

რაიონული 
პოლიციის გარე 
კანალიზაციის 

სარემონტო 
სამუშაოების 
საპროექტო -

სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის 

შედგენა  

ლარი 240 აგვისტო III

გამგეობის 
სასადილოს 
გადატიხვრა

გამგეობის 
სასადილოს 

გადატიხვრის 
სამუშაოები

ლარი 2850

ერთ 
პირთან

მოლაპარა
კება

აპრილი II

გამგეობის 
სასადილოს 

გადატიხვრის 
სამუშაოების 
საპროექტო 

სახარჯთაღიცხვო 
დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 150

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

მარტი I

შინაგან 
საქმეთა 

სამინისტროს  
ხობის 
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სამმართველ
ოს 

დროებითი 
მოთავსების 

იზოლატორი
ს 

კაპიტალური 
შეკეთების 

სამუშაოები
შინაგან საქმეთა 

სამინისტროს ხობის 
სამმართველოს 

დროებითი 
მოთავსების 

იზოლატორის 
კაპიტალური 

შეკეთების 
სამუშაოები

ლარი 9300

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

მაისი II

შინაგან საქმეთა 
სამინისტროს ხობის 

სამმართველოს 
დროებითი 
მოთავსების 

იზოლატორის 
კაპიტალური 

შეკეთების 
სამუშაოების 
საპროექტო-

სახარჯთაღიცხვო 
დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 300

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

მაისი II

შინაგან საქმეთა 
სამინისტროს ხობის 

სამმართველოს 
დროებითი 
მოთავსების 

იზოლატორის 
კაპიტალური 

შეკეთების 
სამუშაოები

ლარი 5800

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

ოქტომბე
რი

IV

სოფ. გაღმა  
საჯიჯაოში 

მდ. 
ხობისწყალზე 

ხიდთან 
მარჯვენა 

წარეცხილი 
ნაპირის და 

მისასვლელის 
აღდგენა

1

სოფელ გაღმა  
საჯიჯაოში მდ. 
ხობისწყალზე 

ხიდთან მარჯვენა
წარეცხილი ნაპირის 

და მისასვლელის 
აღდგენის 

სამუშაოები

ლარი 43375

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

ივნისი-
ივლისი

III

2

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 1800

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

ივნისი II

3
პროექტის 

ექსპერტიზა
ლარი 365

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

ივნისი II

4
ობიექტის 

ექსპერტიზა
ლარი 460

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

ივლისი III
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სოფელ ძველ 
ხიბულაში 

მდ. 
ჭანისწყალზე 

ხიდთან 
მარცხენა 

წარეცხილი 
ნაპირის 

აღდგენა და 2 
ც დეზის 
მოწყობა

საქართველოს 
მთავრობის 

2010 წლის 30 
მარტის N418 

განკარგულება 
,,საქართველოს 

რეგიონებში 
განსახორციელ

ებელი 
პროექტის 

ფონდიდან'' 
,,სახელმწიფო 
შესყიდვების 

შესახებ " 
საქართველოს 
კანონის მე-10 
მუხლის მე-3 
პუნქტის ,,ე" 
ქვეპუნქტის 
შესაბამისად

1

სოფელ ძველ 
ხიბულაში მდ. 
ჭანისწყალზე 

ხიდთან მარცხენა 
წარეცხილი ნაპირის 

აღდგენა და 2 ც 
დეზის მოწყობა

ლარი 48714

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

ივნისი-
ივლისი

III

2

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 2300

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

ივნისი II

3
პროექტის 

ექსპერტიზა
ლარი 466

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

ივნისი II

4
ობიექტის 

ექსპერტიზა
ლარი 520

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

ივლისი III

სოფ. ბიის 
საჯარო 
სკოლის 

სახურავის 
რეაბილიტაც

ია

1

სოფელ ბიის საჯარო 
სკოლის სახურავის 

რეაბილიტაციის 
სამუშაოები

ლარი 37775

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

ივნისი-
ივლისი

III

2

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 1600

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

ივნისი II

3
პროექტის 

ექსპერტიზა
ლარი 324

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

ივნისი II

4
ობიექტის 

ექსპერტიზა
ლარი 401

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

ივლისი III

გამგეობის 
შენობის 

სახურავის 
ნაწილობრივ 

შეკეთება

1

გამგეობის შენობის 
სახურავის 

ნაწილობრივ 
შეკეთების 

სამუშაოები

ლარი 18930

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

ივნისი-
ივლისი

III

2

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 750

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

ივნისი II

3
პროექტის 

ექსპერტიზა
ლარი 120

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
ივნისი II
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კება

4
ობიექტის 

ექსპერტიზა
ლარი 200

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

ივლისი III

ჭალადიდის 
საკრებულოს 
ადმინისტრაც

იული 
შენობის 

სახურავის 
რეაბილიტაც

ია

1

ჭალადიდის 
საკრებულოს 

ადმინისტრაციული 
შენობის სახურავის 

რეაბილიტაციის 
სამუშაოები

ლარი 9794

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

ივნისი-
ივლისი

III

2

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 500

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

ივნისი II

3
პროექტის 

ექსპერტიზა
ლარი 101

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

ივნისი II

4
ობიექტის 

ექსპერტიზა
ლარი 105

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

ივლისი III

გამგეობის 
შენობაში 
ოპტიკუ 

ბოჭკოვანი 
კაბელის 

შემოყვანის 
სამუშაოები 

და 
ინსტალაცია

გამგეობის შენობაში 
ოპტიკურ  

ბოჭკოვანი კაბელის 
შემოყვანის 

სამუშაოები და 
ინსტალაცია

ლარი 2 100  

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

ივნისი II

წყლის 
სისტემის 

რეაბილიტაც
ია

სოფელ შუა ხორგის 
წყაალსადენის 

სარეაბილიტაიო 
სამუშაოები

ლარი 17088

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

აგვისტო-
სექტემბე

რი
III

სოფელ შუა ხორგის 
წყალსადენის 

სარეაბილიტაიო 
სამუშაოების 
საპროექტო 

სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 779

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

ივლისი III

სოფელ შუა ხორგის 
წყალსადენის 

სარეაბილიტაიო 
სამუშაოების 
საპროექტო 

სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის 

ექსპერტიზა

ლარი 133

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

ივლისი III

სოფელ ძველ 
ხიბულაში 

წყალსადენის 
მილების შეძენა

ლარი 6 400  

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

აგვისტო III

ქ. ხობში 9 აპრილის 
მემორიალთან 

ლარი 475
ერთ 

პირთან 
აგვისტო III
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მისასვლელი წყლის 
სისტემის 

რეაბილიტაციის 
სამუშაოები

მოლაპარა
კება

ქ. ხობში 9 აპრილის 
მემორიალთან 

მისასვლელი წყლის 
სისტემის 

რეაბილიტაციის 
სამუშაოების 
საპროექტო -

სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 25

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

ივლისი III

ქ. ხობში ცოტნე 
დადიანის ქუჩაზე 

N242 ბინის 
წყალსადენის 

მილების 
რეაბილიტაცია

ლარი 1908

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

ივლისი-
აგვისტო

III

ქ. ხობში ცოტნე 
დადიანის ქუჩაზე 

N242 ბინის 
წყალსადენის 

მილების 
რეაბილიტაცის 

სამუშაოების 
საპოროექტო 

სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 92

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

ივლისი III

საკანალიზაც
იო და 

სამელორაცი
ო სამუშაოები

ქ. ხობში ვაჟა 
ფშაველას ქუჩის 
საკანალიზაციო 

სისტემის 
რეაბილიტაცია

ლარი 656

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

ივლისი-
აგვისტო

III

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 44

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

ივლისი III

სოფელ ჭალადიდში 
სამელიორაციო 

სისტემის 
სარემონტო 
სამუშაოები

ლარი 7000

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

ივლისი III

საგზაო 
სამუშაოები

სოფელ ხამისქურის 
დამეწყრილი  გზის 

რეაბილიტაცია
ლარი 4776

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

ივლისი-
აგვისტო

III

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 224

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

ივლისი III

სარწყავი 
არხები და 

ნაპირსამაგრი 
სამუშაოები

სოფელ საჯიჯაოში  
მდ. ჭანისწყალზე 

ჯაპიშაქრის უბანში 
ნაპირსამაგრი 
სამუშაოები

ლარი 98200 ტენდერი
ოქტომბე

რი

2011 
წლის     I 
კვარტა

ლი

სოფელ საჯიჯაოში 
ჯაპიშაქარის უბანში 

ლარი 7475
ერთ 

პირთან 
ივლისი-
აგვისტო

III
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ნაპირსამაგრი 
სამუშაოების 
საპროექტო 

სახარჯთაღიცხვო 
დოკუმენტაციის 

შედგენა

მოლაპარა
კება

სოფელ საჯიჯაოში 
ჯაპიშაქარის უბანში  

ნაპირსამაგრი 
სამუშაოების 
საპროექტო 

სახარჯთაღიცხვო 
დოკუმენტაციის 

ექსპერტიზა

ლარი 1026

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

აგვისტო III

სოფელ საჯიჯაოში 
მდ. ჭანისწყალზე 

ხიდთან 
ნაპირსამაგრი 
სამუშაოების 
საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 7425

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

ივლისი-
აგვისტო

III

სოფელ საჯიჯაოში 
მდ. ჭანისწყალზე 

ხიდთან 
ნაპირსამაგრი 
სამუშაოების 
საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის 

ექსპერტიზა

ლარი 1400

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

აგვისტო III

ც.დადიანის 
ქუჩაზე   N242   

და     N 244 
სახლებს 
შორის 

სანიაღვრე 
არხის 

რეაბილიტაც
ია

ც.დადიანის ქუჩაზე   
N242 და    N 244 
სახლებს შორის 

სანიაღვრე არხის 
რეაბილიტაციის 

სამუშაოები

ლარი 6650

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

სექტემბე
რი

IV

ც.დადიანის ქუჩაზე 
N 242 და    N 244 
სახლებს შორის 

სანიაღვრე არხის 
რეაბილიტაციის 

სამუშაოების 
საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 350

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

სექემბერი III

ქ. ხობში 
ც.დადიანიქუ

ჩაზეN 195 
ხუთსართულ

იანი 
მრავალბინია

ნი  
საცხოვრებელ

ი სახლის 
საკანალიზაც
იო სისტემის 
სარეაბილიტა

ციო 

ქ. ხობში 
ც.დადიანის ქუჩაზე 

N195 
ხუთსართულიანი 

მრავალბინიანი  
საცხოვრებელი 

სახლის 
საკანალიზაციო 

სისტემის 
სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები  

ლარი 2700

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

აგვისტო III
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სამუშაოები  
სხვა 

დანარჩენი 
საქონელი და 
მომსახურება 
348030 ლარი 
მათ შორის:

გარე 
განათების 

ელექტროენე
რგიის 

ღირებულება

გარე განათების 
ელექტროენერგიის 

ღირებულება
ლარი 90000

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

იანვარი I-IV

ნაგავსაყრელ
ი პოლიგონის 

შენახვა

ნაგავსაყრელი 
პოლიგონის შენახვა

ლარი 30000

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

იანვარი I-IV

ნაგავსაყრელ
ი პოლიგონის 

შენახვა

ნაგავსაყრელი 
პოლიგონის შენახვა

ლარი 15400

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

ოქტომბე
რი

IV

ადმინისტრაც
იული 

შენობის 
დაცვა

ადმინისტრაციული 
შენობის დაცვა

ლარი 50400

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

იანვარი I-XII

ბუნებიდან 
მგლის 2 

(ორი) 
ინდივიდის 

ამოღება

ბუნებიდან მგლის 2 
(ორი) ინდივიდის 

ამოღება
ლარი 1000

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

თებერვა
ლი

I-II

ხობის 
მუნიციპალიტე
ტის გამგებლის 
ბრძანება N47 
12.02.2010წ 
სარეზერვო 
ფონდიდან 

თანხის 
გამოყოფის 

შესახებ.

ბუნებიდან 
მგლის 3(სამი) 
ინდივიდის 

ამოღება

ბუნებიდან მგლის 3 
(სამი) ინდივიდის 

ამოღება
ლარი 1600

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

მაისი II-IV

ხობის 
მუნიციპალიტე
ტის გამგებლის 
ბრძანება N227 

27.05.2010წ 
სარეზერვო 
ფონდიდან 

თანხის 
გამოყოფის 

შესახებ.

ავტომანქანის 
რეცხვა

ავტომანქანის 
რეცხვა

ლარი 1440

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

იანვარი I-IV

ახალგაზრდუ
ლი 

ღონისძიებებ
ი

ლარი 7000

1

სიყვარულის 
დღისადმი 
მიძღვნილი 
ღონისძიება 

,,სიყვარული 
აგვამაღლებს"

ლარი 900

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

მარტი-
აპრილი

II

2

ენის დღისადმი 
მიძღვნილი 
ღონისძიება 

,,პირველად იყო 
საქმე"

ლარი 400

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

აპრილი II

3

შემოქმედებითი 
კონფერენცია 

მოსწავლე 
ახალგაზრდობის 

დღეებთან  
დაკავშირებით

ლარი 1000

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

აპრილი II
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4

წვევამდელების 
საზეიმო გაცილება 

და დისკუსია 
,,როგორ 

ვემსახუროთ  
ქართულ არმიას"

ლარი 300

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

იანვარი-
დეკემბერ

ი
I-IV

5

ექსკურსია 
სამეცნიერო 

კონფერენციებში 
გამორჩეული 

ბავშვებისათვის

ლარი 1500

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

მაისი II

6

ბავშვშვთა დაცვის 
დღისადმი 
მიძღვნილი 
ღონისძიება 

,,ვარსკვლავები"

ლარი 300

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

ივნისი II

7
,,ინტელექტუალი-

ხობი 2010"
ლარი 1100

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

ივნისი II

8
საახალწლო 

ღონისძიება ,,ნაძვის 
ხის ირგვლივ"

ლარი 1500

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

დეკემბერ
ი

IV

სპორტული 
ღონისძიებებ

ი
ლარი 17000

1

შეჯიბრება ცურვის 
სახეობებში 

,,ლაზურსა და 
მენჩურუაში"

ლარი 100

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

აგვისტო III

2 ქართული ჭიდაობა ლარი 100

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

აპრილი II

3

აგვისტოს 
მოვლენების 

შედეგად 
ტრაგიკულად 

დაღუპული მიხეილ 
იოსავას სახელობის 

ტურნირი 
ბილიარდში

ლარი 300

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

ოქტომბე
რი

IV

4

დათა ხურცილავას 
სახელობის 
ტურნირი 

(ფეხბურთი)

ლარი 250

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

იანვარი I

5
ბერძნულ -

რომაული ჭიდაობა
ლარი 810

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

იანვარ-
დეკემბერ

ი
I-IV

6 ჭადრაკი ლარი 100

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

ივნისი II

7

ხობის 
მუნიციპალიტეტის 

საგაზაფხულო 
პირველობა 

(მძლეოსნობა)

ლარი 120

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

მაისი II

8 კალათბურთი ლარი 150

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

მარტი I

9 მაგიდის ჩოგბურთი ლარი 760

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

თებერვა
ლი

I

10 ხობის ,,კოლხეთის" 
პირველი 

ლარი 250 ერთ 
პირთან 

მაისი II
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პრეზიდენტის 
ზურაბ 

ბუბუტეიშვილის 
სახელობის 

რესპუბლიკური 
ტურნირი

მოლაპარა
კება

11

რუსული აგრესიის 
შედეგად 

დაღუპული  ზვიად 
დათუაშვილის 

სახელობის 
ტურნირი 

ფეხბურთში

ლარი 250

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

მაისი II

12

ოლიმპიური 
რეზერვების 

სასწავლებლის 
ყოფილი 

დირექტორის 
თ.ჯიშკარიანის 

სახელობის 
ტურნირი მინი-

ფეხბურთში

ლარი 200

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

ივნისი II

13

ხობის 
მუნიციპალიტეტის 

პირველობა 
ფეხბურთში 

საქართველოს 
პრეზიდენტის 

თასზე

ლარი 250

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

ივლისი III

14

სამეგრელო-ზემო 
სვანეთის 

პირველობა 
ფეხბურთში 

საქართველოს 
პრეზიდენტის 

თასზე

ლარი 160

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

აგვისტო III

15

ხობის რაიონის 
პირველი 

პრეფექტის თ. 
ქაჯაიას  სახელობის 

ტურნირი 
ფეხბურთში

ლარი 250

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

აგვისტო III

16

სამსახურეობრივი 
მოვალეობის დროს 

სოფელ ხურჩაში 
ტრაგიკულად 
დაღუპული  რ. 

კიტიას სახელობის 
ტურნირი (მინი 

ფეხბურთი)

ლარი 250

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

სექტემბე
რი

III

17

ხობის 
მუნიციპალიტეტის 

პირველობა 
ფეხბურთში

ლარი 11000

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

მარტი-
მაისი I-II

18

ხობის 
მუნიციპალიტეტის 
პირველობა საჯარო 

სკოლებს შორის 
,,მხიარულ 

სტარტებში"

ლარი 500

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

ოქტომბე
რი

IV

19

ხობის 
მუნიციპალიტეტის 
პირველობა საჯარო 

სკოლებს შორის 
,,სკოლბურთში"

ლარი 100

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

მაისი II

20

აგვისტოს 
მოვლენების 

შედეგად 
ტრაგიკულად 

დაღუპული ხობელი 

ლარი 200

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

ოქტომბე
რი

IV
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გმირების 
სახელობის თასის 
გათამაშება (მინი 

ფეხბურთში)

21

ოლიმპიური 
პირიზიორის მ. 

აზარაშვილის თასის 
გათამაშება

ლარი 100

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

ოქტომბე
რი

IV

22 შემხვედრი 
ღონისძიებები

ლარი 800

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

იანვარი-
დეკემბერ

ი
I-IV

ძეგლთა 
დაცვა

ლარი 10000

1

ისტორიული 
ძეგლების დაცვის, 

დათვალიერების და 
მათი მდგომარეობის 

შემოწმება, 
საზოგადოებასთან 

და მოსწავლე 
ახალგაზრდობასთან 

შეხვედრები

ლარი 250

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

იანვარი-
დეკემბერ

ი
I-IV

2

ხობის მონასტერში 
ჩასატარებელი 

არქეოლოგიური 
სამუშაოებისათვის 

(კულტურული 
მემკვიდრეობი ს 

გადარჩენითი 
სამუშაოები)

ლარი 7000

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

მაისი-
ივნისი-
ივლისი

II-III

3

მუნიციპალიტეტის 
კულტურული 

მემკვიდრეობის 
შესახებ სამენოვანი 

ბეჭდური გამოცემის 
მომზადება 

„ტურისტული 
გზამკვლევი“

ლარი 2600

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

სექტემბე
რ-

ოქტომბე
რი-

ნოემბერი

III-IV

4

კულტურული 
მემკვიდრეობის 

შესახებ სამეცნიერო 
კონფერენციის 

მოწვევა

ლარი 150

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

ნოემბერი IV

კულტურულ
ი 

მემკვიდრეობ
ა

ვიქტორინა 
კონკურსი 

,,კულტურული 
მემკვიდრეობის 
კვალდაკვალ"

ლარი 500

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

ოქტომერ
ი-

ნოემბერი
IV

სატელეფონო 
ქსელის, 

ელქსელის და 
ელექტრო 
ტექნიკის 
შეკეთება

სატელეფონო 
ქსელის, ელქსელის  

და ელექტრო 
ტექნიკის შეკეთება

ლარი 3000

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

იანვარი -
დეკემბერ

ი
I-IV

საკადასტრო 
რუკების 
შედგენა

საკადასტრო 
რუკების შედგენა

ლარი 10000

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

იანვარი -
დეკემბერ

ი
I-IV

გაწვევის 
სამსახურისა

თვის 
სატრანსპორტ

ო 
მომსახურები

გაწვევის 
სამსახურისათვის 

სატრანსპორტო 
მომსახურების 

შესყიდვა

ლარი 10150

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

იანვარი -
დეკემბერ

ი
I-IV
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ს შესყიდვა

არქივის 
მომსახურება

არქივის 
მომსახურება

ლარი 5700

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

იანვარი -
დეკემბერ

ი
I-IV

ჟურნალ-
გაზეთების 
გამოწერა

ჟურნალ-გაზეთების 
გამოწერა

ლარი 940

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

იანვარი -
დეკემბერ

ი
I-IV

სხვადასხვა 
ჟურნალ 

გაზეთების 
მომსახურება, 

მათ შორის:

ლარი 12760
დეკემბერ

ი
IV

1
გაზეთი „ახალი 
სამკუთხედი"

ლარი 3600

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

2 გაზეთი „24 საათი" ლარი 1500

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

3
შ.პ.ს. ,,ეგრისის 

მაცნე"
ლარი 3710

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

4
,,ფაქტები და 

საქართველოს 
რეგიონები"

ლარი 900

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

5
გაზეთი 

,,თავისუფლების 
მრწამსი"

ლარი 600

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

6
სხვადასხვა 

გაუთვალისწინებელ
ი

ლარი 2450

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

ჟურნალ 
საკანონმდებ
ლო მაცნეს 
გამოწერა

საკანონმდებლო 
მაცნე (საკრებულოს 

მიერ მიღებული 
ნორმატიული 

აქტების 
განთავსების და 

ერთი 
ეგზემპლიარის 

გამოწერა)

ლარი 5000

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

აგვისტო III-IV

მუნიციპალი
ტეტის 

სიმბოლიკის  
შემუშავების 

და 
დამზადების  

ხარჯი

მუნიციპალიტეტის 
სიმბოლიკის  

შემუშავების და 
დამზადების  ხარჯი

ლარი 10000

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

აგვისტო III

საბანკო 
მომსახურები

ს ხარჯი

საბანკო 
მომსახურების 

ხარჯი
ლარი 4300

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

იანვარი I-IV

სავალდებულ
ო დაზღვე ვა

სავალდებულო 
დაზღვევა

ლარი 8280

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

იანვარი I-IV

ნებაყოფლობ
ითი დაზღვე 

ვა

ნებაყოფლობითი 
დაზღვევა

ლარი 2800

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

თებერვა
ლი

I-IV

,,კოდექსი 
2007 წლის 

ინფორმაციუ
ლი 

,,კოდექსი 2007“-ის 
ინფორმაციული 
მომსახურების 

ხარჯი"

ლარი 1560

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

თებერვა
ლი

I-IV
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მომსახურები
ს ხარჯი"

ასოციაცის 
წევრობისათვ

ის 
მომსახურები

ს 

მუნიციპალიტეტის 
განვითარების და 

საქრთველოს 
ფინანსისტთა 

ასოციაცის 
წევრობისათვის 
მომსახურების 

ლარი 1800

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

მაისი II-IV

შენობების და 
ავტომანქანებ

ის 
აუდიტორუ

ლი 
მომსახურება

შენობების და 
ავტომანქანების 
აუდიტორული 
მომსახურება

ლარი 5000

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

თებერვა
ლი

II-IV

აუდიტორუ
ლი 

მომსახურება

აუდიტორული 
მომსახურება

ლარი 8000

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

აპრილი II

ალმანახ 
,,ხობის 

მუნიციპალი
ტეტი"-ს 

გამოცემის 
ხარჯი

ალმანახ ,,ხობის 
მუნიციპალიტეტი"-
ს გამოცემის ხარჯი

ლარი 2300

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

ივლისი-
აგვისტო

III

მუნიციპალი
ტეტის 

საკრებულოსა
თვის ვებ 
გვერდის 

მომზადე ბა

მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოსათვის 

ვებგვერდის 
მომზადე ბა

ლარი 2500

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

ივლისი-
აგვისტო

III

ბ) განკარგულების  დანართი 2 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„დანართი 2

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
2010 წლის 27 აგვისტოს N33 განკარგულებისა

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის მუნიციპალიტეტის კულტურის 
ცენტრის“ 2010 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმა

შესყიდვის 
ერთგვაროვან
ი ობიექტის 
დასახელება

ლოტე
ბი

შესყიდვის 
ობიექტი

განზომილე
ბის 

ერთეული

რაოდენობა 
ან 

მოცულობა

სავარაუდ
ო 

ღირებულ
ება

შესყიდვი
ს 

საშუალებ
ა

შესყიდვის 
განხორციელები

ს ვადები

მიწოდების 
ვადები

1 2 3 4 5 6 7 8 9

საკანც-2860 საკანცელარ
იო წიგნი

ცალი 165 330 ე.პ.მ. 01.01-31.12.2010
მოთხოვნის 
შესაბამისად

თაბახი A4 
45 მგ

შეკვრა 10 300 ემპ 01.01-31.12.2010
მოთხოვნის 
შესაბამისად

თაბახი A4 
80 მგ

შეკვრა 20 850 ე.პ.მ. 01.01-31.12.2010
მოთხოვნის 
შესაბამისად

ბაინდერი ცალი 30 150 ე.პ.მ. 01.01-31.12.2010
მოთხოვნის 
შესაბამისად

ფაილი შეკვრა 20 100 ე.პ.მ. 01.01-31.12.2010
მოთხოვნის 
შესაბამისად

საწერი 
კალამი

ცალი 250 125 ე.პ.მ. 01.01-31.12.2010
მოთხოვნის 
შესაბამისად
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მაგიდის 
კომპლექტი

ცალი 5 100 ე.პ.მ. 01.01-31.12.2010
მოთხოვნის 
შესაბამისად

სტეპლერი ცალი 20 80 ე.პ.მ. 01.01-31.12.2010
მოთხოვნის 
შესაბამისად

კორექტორი ცალი 30 45 ე.პ.მ. 01.01-31.12.2010
მოთხოვნის 
შესაბამისად

უბრალო 
ფანქარი

ცალი 160 48 ე.პ.მ. 01.01-31.12.2010
მოთხოვნის 
შესაბამისად

ჩანიშვნის 
ქაღალდი

ცალი 20 80 ე.პ.მ. 01.01-31.12.2010
მოთხოვნის 
შესაბამისად

უწყისი 
პატარა

ცალი 500 50 ე.პ.მ. 01.01-31.12.2010
მოთხოვნის 
შესაბამისად

საგადახდო 
დავალება

შეკვრა 20 40 ე.პ.მ. 01.01-31.12.2010
მოთხოვნის 
შესაბამისად

შემოსავალ-
გასავლის 
ორდერი

შეკვრა 20 40 ე.პ.მ. 01.01-31.12.2010
მოთხოვნის 
შესაბამისად

მემორიალუ
რი ორდერი

შეკვრა 10 20 ე.პ.მ. 01.01-31.12.2010
მოთხოვნის 
შესაბამისად

მ.ანგარიშებ
ის დავთარი

ცალი 10 20 ე.პ.მ. 01.01-31.12.2010
მოთხოვნის 
შესაბამისად

სალაროს 
წიგნი

ცალი 3 6 ე.პ.მ. 01.01-31.12.2010
მოთხოვნის 
შესაბამისად

საინვენტარ
ო უწყისი

ცალი 100 15 ე.პ.მ. 01.01-31.12.2010
მოთხოვნის 
შესაბამისად

მატერიალუ
რ ფასეულ 

ცალი 4 9 ე.პ.მ. 01.01-31.12.2010
მოთხოვნის 
შესაბამისად

უწყისი 
დიდი

ცალი 200 30 ე.პ.მ. 01.01-31.12.2010
მოთხოვნის 
შესაბამისად

კრედიტ და 
ხარჯ. წიგ

ცალი 4 40 ე.პ.მ. 01.01-31.12.2010
მოთხოვნის 
შესაბამისად

ფაილიანი 
საქაღალდე

ცალი 20 80 ე.პ.მ. 01.01-31.12.2010
მოთხოვნის 
შესაბამისად

საქაღალდე ცალი 120 62 ე.პ.მ. 01.01-31.12.2010
მოთხოვნის 
შესაბამისად

ფერადი 
ქაღალდი

შეკვრა 17 120 ე.პ.მ. 01.01-31.12.2010 მოთხოვნის 
შესაბამისად

ფლეშკა ცალი 4 120 ე.პ.მ. 01.01-31.12.2010
მოთხოვნის 
შესაბამისად

სამეურ.-8233
აკორდეონი ცალი 1 250 ე.პ.მ. 01.01-31.12.2010

მოთხოვნის 
შესაბამისად

ტელევიზო
რი

ცალი 1 300 ე.პ.მ. 01.01-31.12.2010
მოთხოვნის 
შესაბამისად

სკამი ცალი 100 4000 ე.პ.მ. 01.01-31.12.2010
მოთხოვნის 
შესაბამისად

ცოცხი ცალი 40 120 ე.პ.მ. 01.01-31.12.2010
მოთხოვნის 
შესაბამისად

ტილო ცალი 20 100 ე.პ.მ. 01.01-31.12.2010
მოთხოვნის 
შესაბამისად

მასტიკა ცალი 10 40 ე.პ.მ. 01.01-31.12.2010
მოთხოვნის 
შესაბამისად

იატაკის 
საწმენდი 
ჯოხი

ცალი 5 50 ე.პ.მ. 01.01-31.12.2010
მოთხოვნის 
შესაბამისად

სათლი ცალი 23 115 ე.პ.მ. 01.01-31.12.2010
მოთხოვნის 
შესაბამისად

კარის 
საკეტი

ცალი 13 260 ე.პ.მ. 01.01-31.12.2010
მოთხოვნის 
შესაბამისად

ბოქლომი ცალი 11 110 ე.პ.მ. 01.01-31.12.2010
მოთხოვნის 
შესაბამისად

ნათურა ცალი 500 250 ე.პ.მ. 01.01-31.12.2010
მოთხოვნის 
შესაბამისად

საღებავი 
ემულსია

ცალი 10 300 ე.პ.მ. 01.01-31.12.2010
მოთხოვნის 
შესაბამისად

საღებავის 
გამხსნელი

ცალი 10 100 ე.პ.მ. 01.01-31.12.2010
მოთხოვნის 
შესაბამისად
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ელექტრო 
სადენი

მეტრი 100 188 ე.პ.მ. 01.01-31.12.2010
მოთხოვნის 
შესაბამისად

მაგნიტოფო
ნი

ცალი 9 1350 ე.პ.მ. 01.01-31.12.2010
მოთხოვნის 
შესაბამისად

პიანინო ცალი 1 700 ე.პ.მ. 01.01-31.12.2010
მოთხოვნის 
შესაბამისად

ტრანსპორტი-
8400

საწვავი ლიტრი 6000 ე.პ.მ. 01.01-31.12.2010
მოთხოვნის 
შესაბამისად

მარაგ–
ნაწილები

2400 ე.პ.მ. 01.01-31.12.2010
მოთხოვნის 
შესაბამისად

კაპ.რემონტი -
16000

ცენტრალუ
რი 
ბიბლიოთეკ
ა

16000 ფ.კ. 01.06-01.122010

მოთხოვნის 
შესაბამისად

ინვენტარი 1500 ფ.კ. 01.06-01.122010 მოთხოვნის 
შესაბამისად

რბილი 
ინვენტარი

ფარდები metri 1500 ე.პ.მ. 01.01-31.12.2010
მოთხოვნის 
შესაბამისად

ღონისძიების 
ხარჯი 46780 ე.პ.მ. 01.01-31.12.2010

მოთხოვნის 
შესაბამისად

წიგნები-7000 წიგნები და 
გაზეთები

ცალი 300 7000 ე.პ.მ. 01.01-31.12.2010
მოთხოვნის 
შესაბამისად

მომსახ.-37407
დაცვა 30000 ე.პ.მ. 01.01-31.12.2010

მოთხოვნის 
შესაბამისად

ბანკი 300 ე.პ.მ. 01.01-31.12.2010
მოთხოვნის 
შესაბამისად

კომპიუტერ
ი

350 ე.პ.მ. 01.01-31.12.2010
მოთხოვნის 
შესაბამისად

წყალი მკუბი 4300 1200 ე.პ.მ. 01.01-31.12.2010
მოთხოვნის 
შესაბამისად

დასუფთავე
ბა

180 ე.პ.მ. 01.01-31.12.2010
მოთხოვნის 
შესაბამისად

ელექტრო 
ენერგია

კვ 29300 3800 ე.პ.მ. 01.01-31.12.2010
მოთხოვნის 
შესაბამისად

სატელეფონ
ო ბარათები

ცალი 56 280 ე.პ.მ. 01.01-31.12.2010
მოთხოვნის 
შესაბამისად

ტელეფონი 577 ე.პ.მ. 01.01-31.12.2010
მოთხოვნის 
შესაბამისად

ინტერნეტი 720 ე.პ.მ. 01.01-31.12.2010
მოთხოვნის 
შესაბამისად

გ) განკარგულების დანართი 3 ჩამოყალიბდედს შემდეგი რედაქციით:

„დანართი 3
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

2010 წლის 27 აგვისტოს N33 განკარგულებისა

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - ,,ხობის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი 
სააღმზრდელო გაერთიანების,, 2010 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმა
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შესყიდვის 
ერთგვაროვა
ნი ობიექტთა 

ჯგუფის 
დასახელება

ლოტი
შესყიდვის 
ობიექტი

განზომი
ლების 
ერთეუ

ლი

სავარაუ 
დო 

ღირებულ
ება

შესყიდვის 
საშუალება  (ღია 
ტენდერი, ფასთა 
კოტირება, ერთ 

პირთან 
მოლაპარაკება)

შესყიდვის 
განხორციელე

ბის ვადები

მიწოდების 
ვადები

შენიშვნა

1 2 3 4 6 7 8 9 10
ოფისი  
36050 
ლარი

იანვარი _ 
დეკემბერი

საკანცელა
რიო 

საქონელი

რვეული ც 200

ერთ პირთან 
მოლაპარაკებ

ით

პირველი _ 
მეოთხე 

კვარტალი

კალამი ც 100
კორექტორი ც 125
წებო ც 30
ფანქარი შეკ. 1600
სახ. რვეული ც 800

ფლომასტერი შეკ. 800

პლასტილინი შეკ. 400

თეთრ. 
ქაღალდი

შეკ. 500

ფაილი შეკ. 120
სახაზავი ც 40
სათლელი ც 50

საკანც. წიგნი ც 160

წიგნი მხ. 
ლიტ

ც 750

საშლელი ც 15

ბავშ. აღ. ჟურ ც 150

თანამშ. აღ. 
ჟურ

ც 90

ბაინდერი ც 300
ფერადი ქაღ. ც 500
მაგიდის 
ნაბორი

ც 160

გამომთვლელ
ი ც 160

პლაკატები ც 450

კომპ. მომსახ _ 500
ქსეროქ. 
მომსახ

ც 1000

განცხ. განთ. 
გაზეთში

ერთჯერ 250

სახანძრო 
ინვენტარი

ც 13050

სამეურნეო საქონელი

ერთ პირთან 
მოლაპარაკებ

ით

იანვარი -
დეკემბერი

პირველი 
- მეოთხე 
კვარტალ

ი

სამეურნ
ეო 

საქონე
ლო

დანა ც 180

ქვაბი ც 1200
ჯამი ც 225
თეფში ც 600
ღრმა 
თეფში

ც 1200

ფინჯან
ი

ც 450

Exp
ert

 P
DF Tria

l

http://www.avanquest.com/redirections/avanquest/expertpdf_AQUK.htm


134

ლამბაქ
ი

ც 500

კოვზი ც 240
კუხნის 
დაფა

ც 150

ვედრო 
პლსამა
სის

ც 350

ტაფა ც 750
სალფე
თქი

შეკვრა 1400

ტვალე
ტის 
ქაღალ
დი

ც 950

ჟელე ც 200
რაქშა ც 60
კომეტი ც 210
დომეს
ტოსი

ც 270

ქლორი ც 160
საპონი ც 750
ტილო შეკვრა 600
გუბკა ც 80
ცოცხი ც 250
აქანდა
ზი

ც 60

რკინის 
სახეხი

ც 80

ქვაბი ც 500
ფოდნო
სი

ც 100

ვედრო 
ემალის

ც 200

ფიალა 
თეფში

ც 400

ჩერბაკი ც 120
სუფრის 
კოვზი

ც 500

კუხნიი
ს 
ნაბორი

შეკვრა 300

ფირი ც 315
ჯამი 
ემალის

ც 400

კომუნალ
ური 

მომსახურ
ება 52000

შეშა მ3 18325

ერთ პირთან 
მოლაპარაკებ

ით

იანვარი _ 
დეკემბერი

პირველი _ 
მეოთხე 

კვარტალი

შეშის 
დახერხ
ვა

მ3 1800

თხევად
ი გაზი

კგ 22235

კომუნ.
დასუფ

500

ელ. 
ენერგია

კვ 3900

წყალი ლტ 3900
ინტერნ
ეტით 
მომსახ

სააბონე
ნტო

800

სატელ.
ბარათი 
5ლ.

ც 420

სატელ. 
მომსახ.

სააბონე
ნტო

120
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კვების 
პროდუქ

ტი 
260982

კვების პროდუქტები 35431,37

პური კგ 2054,60

ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბით
იანვარი პირველი  

კვარტალი

პური კგ 223,00
ფუნთუ
შა

ც 877,80

შაქარი კგ 1555,24
ვერმიშე
ლი

კგ 524,41

ბრინჯი კგ 883,80
მაკარონ
ი

კგ 781,74

წიწიბუ
რა

კგ 490,00

ხორბ. 
ფქვილ
ი

კგ 35,40

ქიშმიში კგ 310,40
კარტო
ფილი კგ 3301,40

კომბოს
ტო

კგ 429,75

სტაფი
ლო

კგ 516,80

ჭარხალ
ი

კგ 408,40

ხახვი კგ 697,86
მინდ. 
ლობიო

კგ 459,00

არაჟნი კგ 679,50
კარაქი კგ 2114,00
საკისე
ლე

ც 1254,40

შესქ. 
რძე

ც 3008,00

კაკაო კგ 408,00
ჩაი კგ 139,01
ზეთი ლტ 1086,00
ტომატი კგ 952,00
მარილი კგ 98,94
კამფეტ
ი კგ 1022,73

პეჩენია კგ 1367,94
ვაშლი კგ 1579,35
მწვანი
ლი

კგ 1111,56

ნიორი კგ 421,26
საქ. 
ხორცი

კგ 1336,67

ქათ. 
ხორცი კგ 2624,90

თევზი კგ 1438,20
კვერცხ
ი ც 1239,30

კვების პროდუქტი

პური კგ 12746

ტენდერი
მარტი -

დეკემბერი

პირველი-
მეოთხე 

კვარტალი

პური კგ 1223

ფუნთ
უშა

ც 2122

შაქარ
ი

კგ 5747

ვერმი
შელი

კგ 1550
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ბრინ
ჯი

კგ 1422

მაკარ
ონი

კგ 1293

წიწიბ
ურა

კგ 1585

ხორბ.
ფქვი

კგ 925

ქიშმი
ში

კგ 2379

კარტ
ოფილ
ი

კგ 21236

კომბო
სტო

კგ 4699

სტაფი
ლო

კგ 4960

ჭარხა
ლი

კგ 3069

ხახვი კგ 3411

მინდ. 
ლობი
ო

კგ 4537

ყველი კგ 2690

არაჟან
ი

კგ 1483

კარაქ
ი

კგ 11223

საკისე
ლე

კგ 9946

შესქ. 
რძე

კგ 17756

კაკაო კგ 2895

ჩაი კგ 1355

ზეთი ლტ 8130

ტომა
ტი

კგ 3753

მარი
ლი

კგ 914

კანფე
ტი

კგ 5589

პეჩენ
ია

კგ 4512

ნამცხ
ვარი

კგ 4000

ვაშლი კგ 9421

მწვან
ილი

კგ 10844

ბანანი კგ 5000

რძ. 
ყავა

კგ 3000

მანანი
ს ბურ

კგ 2306
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ნიორ
ი

კგ 3579

საქ. 
ხორც
ი

კგ 16040

ქათ. 
ხორც
ი

კგ 10826

თევზ
ი

კგ 8094

კვერც
ხი

ც 9291

მაგარი ინვენტარი 30000

მაგიდა 
მასწ.

ც 2300

ერთ პირთან 
მოლაპარაკება 

სექტემბერი-
დეკემბერი

მეოთხე 
კვარტალი

მაგიდა 
საბ.

ც 5600

სკამი 
საბ.

ც 2000

სკამი 
რბილი

ც 2250

კარადა ც 4500
სტელაჟ
ი

ც 3000

სამზ.გა
რნიტუ
რი

ც 1000

პიანინ
ო

ც 1200

გაზის 
ქურა

ც 1200

კომოდ
ი

ც 1000

ტანსაც.
კომოდ
ი

ც 2000

მაცივარ
ი

ც 1200

ტელევი
ზორი

ც 1500

დივიდ
ი

ც 1250

რბილი
ინვენტარი

15000

რბილი 
ინვენტარი

ხალიჩა ც 2600

ერთ პირთან 
მოლაპარაკებ

ით 
ოქტომბერი

მეოთხე 
კვარტალი

ფარდა მტ 1000
თეთრ. 
კომპლ.

კომპ 6832

პირსახ
ოცი

ც 600

ხელის 
ტილო

ც 600

მაგიდი
ს 
ტილო

ც 250

ბალიში ც 1768
ადიალა ც 750
ქეჩი ც 100

ლეიბი ც 500

სხვადასხვა 
ხარჯი 

14373ლ.

თოჯინ
ა

ც 160 ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა

ივნისი -
დეკემბერი

მეორე-
მეოთხე 

კვარტალი
სამზარ
ეულოს 
ნაბორი

შეკვრა 160
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კარავი ც 250

ეტლი ც 300

კუბიკე
ბი

შეკვრა 330

ურიკა ც 250
ამწე 
კრანი

ც 150

როიალ
ი

ც 360

კეგლი შეკვრა 280
მატარე
ბელი

ც 400

ბოსტ. 
რეზინი
ს

ც 160

წყლის 
ცხოვე
ლი

ც 150

ხილი 
ხელოვნ

ც 100

საწოლი 
სათამაშ
ო

ც 400

პირამი
სა

ც 320

დოლი ც 240
გიტარა ც 320
დასაუ
თოებე
ლი 
მოწყობ.

შეკვრა 240

ორღანი ც 160
საახალ
წლო 
სათამშ
ო

ც 120

ქვიშის 
ნაბორი

შეკვრა 450

მაგნიტ
ური 
დაფა

ც 280

პიანინ
ო

ც 340

ჭიამაია ც 320
საკერავ
ი 
მანქანა

ც 150

სამზარ
ეულოს 
ჭურჭე
ლი

ც 200

მტვერს
ასრუტი

ც 320

კონკია 
(წიგნი)

ც 200

სამი 
გოჭი 
(წიგნი)

ც 200
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წითელ
ქუდა 
(წიგნი)

ც 150

სახალი
სო 
გეომეტ
რია

ც 140

პლუში 
სათამაშ
ო

ც 200

დელფი
ნი

ც 80

მაგიდი
ს 
ფიფქი

ც 120

დეზიმ
ფექცია-
დერატ
იზაცია

კვმ 6373
ერთ. პირ. 

მოლ.
იანვარი-

დეკემბერი
I-IV 

kvartali

კაპ. რემონტი 
132000

ხობის
#2 საბ. 
ბაგა-
ბაღი 50000

ფკ
27.07.-27.08

I-IV 
kvartali

გურიფულის საბ. 
ბაღი 60000 30.08-9.10
შუა ხორგის საბ. 
ბაღი 22000 3.08-30.09

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე.

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული

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

დადიანის ქ. #192).

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 N40

ქ. ხობი 2010 წლის 1 ოქტომბერი

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 

არსებული ძირითადი (განუსხვისებელი) ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე თანხმობის

მიცემის შესახებ

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

თვითმმართველი ერთეულის ქონების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, მიღებულ იქნეს ხობის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის წინადადება და მიეცეს თანხმობა ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

თავმჯდომარეს ხობის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ძირითადი (განუსხვისებელი) ქონების 

სარგებლობის უფლებით გადაცემის თაობაზე, თანახმად დანართისა.

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე.

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით

დადგენილი წესით ხობის რაიონულ სასამართლოში. (მისამართი ქ. ხობი ცოტნე დადიანის ქ. N192).
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ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

განკარგულება N41

ქ. ხობი 2010 წლის 1 ოქტომბერი

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

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2008 წლის 28 თებერვლის N88 განკარგულებაში ცვლილებების

და დამატებების შეტანის შესახებ

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონისა და

„მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად: 

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

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2008 წლის 28 თებერვლის N88 განკარგულებით 

დამტკიცებული წესდების მე-2 მუხლის მე-2 პუნქტი შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი

რედაქციით:

„2.2. საზოგადოების საწესდებო კაპიტალი შეადგენს დამოუკიდებელი აუდიტორის მიერ

შეფასებულ 536419,5 ლარის ღირებულების ქონებას, კერძოდ:

N დასახელება მოდელი რაოდენობა
ფასი

(ლარი)
1 სპეციალიზებული ა/მ ნაგავმზიდი „DAF“ AAS75PCA 1 95 000

2 სპეციალური ა/მ ,,ჟირაფი”
CA1041K2612

R5
1 60 000

3 მოტოროლერი ბორტიანი - ,,KEVESEKI” HF150ZH-2 3 12 000
4 ნაგვის კონტეინერი (120 ლიტრიანი) 20 2 400
5 ნაგვის კონტეინერი (240 ლიტრიანი) 150 27 000
6 ნაგვის კონტეინერი (50 ლიტრიანი) 250 20 000
7 მავთულბადე 40 მ 386
8 ლინოლიუმი ,,სანტა მარია” 1 3593.1
9 საახალწლო განათება „ფარდა“ 25 12367.0

10 ნაძვის ხის მოსართავი 50 1045.0
11 ნაძვის ხის მოსართავი 50 5994.0
12 ასენიზაციის მანქანა gaz 53-19 1 14500
13 ტრაქტორი ბორტიანი 1PTC-2 1 8400
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14 ნაძვის ხე 1 34600
15 ნაძვის ხის მოსართავი „ბაბთა“ 3 660
16 ნაძვის ხის მოსართავი „ზარი“ 7 3727.5
17 ნაძვის ხის მოსართავი „ბურთი“ 54 2430
18 ნაძვის ხის მოსართავი „ბურთი“ 73 3832.5
19 ნაძვის ხის კენწერო 1 300
20 მანათობელი გირლანდები 32 9960
21 ნაძვის ხის კონტროლიორი 1 584
22 საახალწლო განათება „ფარდა“ mitn 72-04 30 8655
23 საახალწლო განათება („ანგელოზები“) 25 16576
24 საახალწლო განათება „ბეთლემის ვარსკვლავი“ 17 1832
25 საახალწლო განათება (მცირე ზომის „ანგელოზები“) 2 140.6
26 შადრევანი 1 183068.8
27 ტრანსფორმატორი 1 5370
28 სანათი SKY-HPG 4 1756
29 ჰალოგენური ნათურები 4 56
30 სანათი - AK3004A 4 72
31 ტრანსფორმატორი 1 114

სულ ჯამი 536419.5

3. განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე.

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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დანართი
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

2010 წლის  1 ოქტომბრის   N40 განკარგულებისა

სარგებლობის უფლებით გადასაცემი 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 

ძირითადი (განუსხვისებელი)  ქონება

# შენობის დასახელება

მი
სა

მა
რ

თ
ი

სა
რ

თ
უ

ლ
ი

ო
თ

ახ
ის

 
ფ

არ
თ

ი 
(კ

ვ.
მ) სარგებლობის 

ფორმა ქონების გასხვისების ვადა

1.
ადმინისტრაციული 

შენობა

ქ. ხობი
ცოტნე  

დადიანის ქ. 
N189

I 164 იჯარა 1 (ერთი) წელი

საკრებულოს თავმჯდომარე მ. ჭოხონელიძე
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ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

განკარგულება N42

ქ. ხობი 2010 წლის 1 ოქტომბერი

`ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-სარევიზიო კომისიის შემადგენლობის

დამტკიცების შესახებ~ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის წლის 25 ივნისის

#13 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

`ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ~ საქართველოს ორგანული კანონის

თანახმად: 

1. `ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-სარევიზიო კომისიის შემადგენლობის

დამტკიცების შესახებ~ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 25 ივნისის #13

განკარგულებაში შეტანილ იქნეს ცვლილება და კომისიის შემადგენლობაში შეყვანილ იქნეს 

საკრებულოს წევრი ლაშა ცატავა.

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე.

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული

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

დადიანის ქ. #192).
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ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო
ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

განკარგულება N43

ქ. ხობი 2010 წლის 1 ოქტომბერი

„ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკური განვითარების საკითხთა (სოფლის

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

რესურსებისა და გარემოს დაცვა) კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ხობის

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის წლის 25 ივნისის #15 განკარგულებაში

ცვლილების შეტანის თაობაზე

`ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ~ საქართველოს ორგანული კანონის

თანახმად: 

1. „ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკური განვითარების საკითხთა (სოფლის

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

რესურსებისა და გარემოს დაცვა) კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ხობის

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 25 ივნისის #15 განკარგულებაში შეტანილ იქნეს 

ცვლილება და კომისიის შემადგენლობაში შეყვანილ იქნეს საკრებულოს წევრი ლაშა ცატავა.

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე.

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული

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

დადიანის ქ. #192).

საკრებულოს თავმჯდომარე მ. ჭოხონელიძე
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ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

განკარგულება N44

ქ. ხობი 2010 წლის 1 ოქტომბერი

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ზოგიერთი   ბრძანების ძალადაკარგულად 

გამოცხადების შესახებ

1.  ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის  და 

„ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დებულების (რეგლამენტის) დამტკიცების შესახებ'' 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2008  წლის 25 დეკემბრის N109 დადგენილების 

შესაბამისად,  ძალადაკარგულად გამოცხადდეს:

ა) „უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესების 

კომისიის შექმნის შესახებ" ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2008 წლის 21 თებერვლის N42 

ბრძანება.

ბ) „სახელმწიფო  შესყიდვების შესახებ  ხელშეკრულების  შესრულების  კონტროლის 

განხორციელების მიზნით ინსპექტირების ჯგუფის შექმნის შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის  

გამგებლის 2007 წლის 4 აპრილის  N255  ბრძანება.

2. ბრძანებები ძალადაკარგულად  გამოცხადდეს  საკრებულოს  თავმჯდომარის შესაბამისი 

სამართლებრივი აქტის გამოცემის დღიდან.

3. განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე.

4. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული 

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

ცოტნე დადიანის ქ. N192)

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 N45

ქ. ხობი 2010 წლის 22 ნოემბერი

„ხობის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმის დამტკიცების 
შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 27 აგვისტოს N33 განკარგულებაში 

ცვლილებების შეტანის თაობაზე

1. „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 
შესაბამისად, „ხობის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმის 
დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 27 აგვისტოს N33 
განკარგულებაში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:

ა)  განკარგულების  პირველ დანართში:
ა.ა.) 700 ლარით შემცირდეს  ინვენტარის  (1 ცალი კომპიუტერის კომპლექტი) შესყიდვა  და 700 

ლარით გაიზარდოს  საწვავის შესყიდვა;
ა.ბ.) საქართველოს მთავრობის 2010 წლის  21 სექტემბრის  N1204 განკარგულებით  გამოყოფილი  

90.0 ათასი ლარი მიიმართოს  სოფელ პირველი მაისის საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო 
სამუშაოებზე;

ა.გ.)  შემცირდეს   შუა ხორგის ყორათის უბნის გზის შეკეთება 1422 ლარით და ყორათის უბნის 
სტადიონის  შეკეთება 566 ლარით  და გამოთავისუფლებული თანხა 1988 ლარი მიიმართოს  
სოფელ შუა ხორგის გაღმა შუა ხორგის უბანში წყალსადენის მილების შეძენაზე;

ა.დ.) 362 ლარით შემცირდეს სოფელ ბიაში  ზემო ბიის უბანში წყლის აღრიცხვის კვანძის 
კომპლექტების  შეძენა  და გამოთავისუფლებული თანხა  362 ლარი მიიმართოს  სოფელ  ბიაში,
ბიის უბანში წყლის აღრიცხვის კომპლექტების შეძენაზე;

ა.ე.) 1400 ლარით  შემცირდეს  სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (შეჯიბრება  ცურვის 
სახეობებში: ,,ლაზური და მენჩურუა“ - 100 ლარით, ,,ქართული ჭიდაობა“ - 100 ლარით,  
,,ბერძნულ რომაული ჭიდაობა - 710 ლარით,  „ხობის მუნიციპალიტეტის  პირველობა
მძლეოსნობაში“ – 120 ლარით,  ,,მუნიციპალიტეტის პირველობა ფეხბურთში საქართველოს 
პრეზიდენტის  თასზე“ - 250 ლარით,  ,,სამეგრელო-ზემო სვანეთის პირველობა ფეხბურთში 
საქართველოს პრეზიდენტის თასზე“ – 20 ლარით,  ხობის მუნიციპალიტეტის პირველობა საჯარო 
სკოლებს შორის ,,სკოლბურთში“ – 100 ლარით) და 1600 ლარით შემცირდეს ახალგაზრდული 
ღონისძიება („სიყვარული აგვამაღლებს“- 900 ლარით, ,,ექსკურსია სამეცნიერო კონფერენციებში 
გამორჩეული ბავშვებისთვის“ - 700 ლარით). გამოთავისუფლებული თანხა  3000 ლარი მიიმართოს  
ახალგაზრდულ-ლიტერატურული ღონისძიების ,,ოქროს პერგამენტი 2010“-ის დასაფინანსებლად;

ა.ვ.)  ოფისის ხარჯი შემცირდეს 600 ლარით (ქსეროქსის ქაღალდი - 100 ლარით, კალამი - 20
ლარით, კალკულატორი - 17 ლარით, სტიკერი - 5 ლარით, საკანცელარიო ჟურნალი - 8 ლარით,
როზეტი - 5 ლარით, ნაგვის ყუთი - 20 ლარით, ელემენტი - 7 ლარით, კარტრიჯი - 200 ლარით, 
სათლი - 10 ლარით, კედლის საათი - 100 ლარით, ელექტრო გამაგრძელებელი - 20 ლარით,
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მაგიდის მოწყობილობა - 18 ლარით, ტელეკომის მომსახურება - 50 ლარით) და 
გამოთავისუფლებული  თანხა 600 ლარი მიიმართოს საწვავის შესყიდვაზე;

ა.ზ.) 2200 ლარით შემცირდეს შადრევნის ელექტრომომარაგების, ჩართვისა და ტექნიკური 
პირობების მომსახურების შესყიდვა  და გამოთავისუფლებული თანხით  2200 ლარით გაიზარდოს  
ელექტროენერგიის ხარჯების დაფინანსება;

ა.თ.)  700 ლარით შემცირდეს საბანკო მომსახურების ხარჯი და 700 ლარით გაიზარდოს  ოფისის 
ხარჯი (ბარი - 180 ლარი, ნიჩაბი - 60 ლარი, ტომარა - 460 ლარი);

ა.ი.) 3300 ლარით შემცირდეს  ქ. ხობში აღმაშენებლის ქუჩაზე მილხიდის რეაბილიტაციის 
სამუშაოები;

ა.კ.) სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი 1500 ლარი მიიმართოს სოფელ ყულევის 
მოსახლეობისთვის წყლის შეზიდვის უზრუნველყოფისათვის;

ა.ლ.)  სახელმწიფო შესყიდვის გეგმაში საწვავის შესასყიდად შერჩეულ იქნეს  ფასთა კოტირების 
მეთოდი.

ბ) განკარგულების პირველი პუნქტის ,,ა“ ქვეპუნქტით  გახორციელებული ცვლილებების 
შესაბამისად, განკარგულების დანართი 1 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„დანართი 1
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

2010 წლის 27 აგვისტოს N33 განკარგულებისა

ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების 2010 წლის 
ადგილობრივი შესყიდვების გეგმა

შესყიდვის 
ერთგვაროვანი 

ობიექტთა 
ჯგუფის 

დასახელება

ლ
ო
ტ
ი

შესყიდვის 
ობიექტი

განზო
მილებ

ის 
ერთე
ული

რაოდენ
ობა  ან 
მოცულ

ობა

სავარაუ 
დო 

ღირებუ
ლება

შესყიდვი
ს 

საშუალებ
ა  (ღია 

ტენდერი, 
ფასთა 

კოტირება
, ერთ 

პირთან 
მოლაპარა

კება)

შესყიდვის 
განხორციე

ლების 
ვადები

მიწოდე
ბის 

ვადები
შენიშვნა

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ოფისი  166485

ლარი

საკანცელარიო 
საქონელი

ქაღალდი საბეჭდი შეკვრა 1621

24700

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

იანვარი I-IV

ქაღალდი საწერი შეკვრა 69
ქაღალდი 

მოწმობებისათვის
ცალი 500

ავტოკალამი ცალი 860
კალამი ცალი 200

ტუშის კალამი ცალი 30
სტეპლერის 

ტყვიები
შეკვრა 290

სტეპლერი პატარა ცალი 40
სტეპლერი 
საშუალო

ცალი 27

სტეპლერი დიდი ცალი 3
ბაინდერი ცალი 226

საქაღალდე 
მუყაოს 

ცალი 515

დირაკოლი ცალი 15
წებო ცალი 183

ქაღალდის ცალი 35
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სამაგრი
ფაილი შეკვრა 69

კორექტორი ცალი 110
dvd დისკი ცალი 170

დასაწებებელი 
ლენტი

ცალი 5

ვიდეო კასეტა ცალი 100
ჟურნალი ცალი 92

საკანცელარიო 
დანა

ცალი 35

საქაღალდე თარო ცალი 9
ფანქარი ცალი 222
მარკერი ცალი 50

საოქმე საქაღალდე ცალი 130
საშლელი ცალი 55
cd დისკი ცალი 60
ლენტი 

(ოქმებისათვის)
ცალი 2

საკანცელარიო 
ნივთების 
ჩასაწყობი

ცალი 5

კალკულატორი ცალი 16
ფაქსის ქაღალდი ცალი 6

კონვერტი ცალი 100
ჭიკარტი შეკვრა 10
კლიპსი ცალი 170

სახაზავი ცალი 43
სტიკერი ცალი 57

ანტისტეპლერი ცალი 27
წაწუნა ცალი 23

მაგიდის 
კალენდრის დაფა

ცალი 15

სკოჩი ცალი 10
ფერადი ქაღალდი შეკვრა 3

მაგიდის 
კალენდარი

ცალი 24

ბლოკნოტი ცალი 72
საკანცელარიო 

რვეული
ცალი 44

კალენდრის 
სადგამი

ცალი 10

ფანქრის 
სათლელი

ცალი 12

სტიკერი მწებავი ცალი 25
საქაღალდე 
ფაილებიანი

ცალი 78

ჩიპი ცალი 11
საბუღალტრო 

წიგნი
ცალი 2

საკანცელარიო 
წიგნი

ცალი 1

გამოცხადების 
ჟურნალი

ცალი 1

შტამპი ცალი 4
დროშა დიდი ცალი 4

სამეურნეო 
საქონელი

ელექტრო 
გამაგრძელებელი

ცალი 98

12680

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

იანვარი I-IV

ელექტრო 
გამანაწილებელი

ცალი 60

ნაგვის ყუთი ცალი 15
ელემენტი ცალი 128

კედლის საათი ცალი 7
ნათურა ცალი 818

კარის საკეტი ცალი 75
როზეტი ცალი 38

გორგოლაჭიანი 
სკამი

ცალი 6
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კომპიუტერის 
მაგიდა

ცალი 5

ოფისის სკამი ცალი 3
წერტილოვანი 

ნათურა
ცალი 100

გარე განათების 
ნათურა

ცალი 30

საღებავი ემულსია ცალი 5
საღებავი 

ზეთოვანი
ცალი 10

ფუნჯი ცალი 10
ქსეროქსი ცალი 1

შეშის  ღუმელი ცალი 10

ღუმელის მილები
კომპლ
ექტი

10

ფოტო შტატივი ცალი 1
ლამინატორი ცალი 1

დენის 
გამთიშველი

ცალი 1

კომპიუტერის უ-
პე-ესი

ცალი 1

წყლის მრიცხველი ცალი 1
ტრანზისტორი ცალი 1
სატელიტური 

ანტენა
ცალი 1

კონდიციონერის 
დატენვა

ცალი 1

დამლაგებლისათვ
ის საჭირო 

საქონელი მათ 
შორის;

მაგიდის ტილო შეკვრა 30
იატაკის ტილო ცალი 25

ქლორი ცალი 30
ცოცხი ცალი 30

ავეჯის საწმენდი 
,,პრონტო''

ცალი 10

მინის საწმენდი ცალი 20
სარეცხი ფხვნილი ცალი 20

სათლი ცალი 20
სათნოების 

სახლისთვის 
საჭირო საქონელი

სარეცხი ჟელე ცალი 20
მაგიდის ტილო შეკვრა 30

ქლორი ცალი 10
რეზინის 

ხელთათმანი
ცალი 2

ცოცხი ცალი 4
იატაკის ტილო ცალი 20

სახეხი მავთული ცალი 20
ბარი ცალი 30

ნიჩაბი ცალი 10
ტომარა ცალი 1000

კომპიუტერული 
მომსახურება

11165

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

იანვარი I-IV

1
კატრიჯის 
დატენვა

ცალი 162 3650

2
კომპიუტერის 

კატრიჯის შეძენა
ცალი 23 2300

3
ქსეროქსის 

კატრიჯის შეძენა ცალი 25 2750

4

კომპიუტერის 
აქსესუარების 

შეძენა და 
კომპიუტერული 

მომსახურება

ცალი 25 2465
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კომუნალური 
მომსახურება

117940

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

იანვარი I-IV

1
სატელეფონო 

ბარათები
ლარი 17030

2
სატელეფონო 
მომსახურება

ლარი 24882

3
საფოსტო 

მომსახურება
ლარი 5800

4
ჯეოსელის 

მომსახურება
ლარი 20088

5 წყალი ლარი 4330
6 ელექტრო ენერგია ლარი 29100

7

გაზის 
ღირებულება 

სათნოების 
სახლისათვის

ლარი 2100

8 ნაგვის გატანა ლარი 950
9 შეშა ლარი 7260 ოქტომბერი IV

10
ყულევის 

მოსახლეობისათვი
ს წყლის მიწოდება

ლარი 4900

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

აპრილი I-IV

11
ყულევის 

მოსახლეობისათვი
ს წყლის მიწოდება

ლარი 1500

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

ოქტომბერი IV

სათნოების 
სახლისათვის 

საკვები 
პროდუქტების 

შესყიდ ვა  47400 
ლარი

საკვები 
პროდუქტები

1 კარტოფილი კგ 2555

47380

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

იანვარი I-IV

2 ხახვი კგ 745
3 ნიორი კგ 73
4 მწვანილი კგ 224
5 სტაფილო კგ 848
6 შაქარი კგ 839
7 ზეთი ცალი 26
8 ტომატი ცალი 260
9 მარგარინი 250 გ. ცალი 118
10 ფაფის მასალა კგ 915
11 ბარდა 700 გ. ცალი 312

12
შესქელებული რძე 

400 გ.
ცალი 1404

13 კისელი ცალი 2090
14 მანანის ბურღული კგ 270
15 კომბოსტო კგ 853
16 ჭარხალი კგ 364
17 ხორცი კგ 853
18 ხილი კგ 640
19 წიწიბურა კგ 735
20 ქათმის ბარკალი კგ 861
21 ბრინჯი კგ 603
22 ქიშმიში კგ 73
23 ლობიო კგ 296
24 წიწაკა კგ 10
25 მარილი ცალი 90
26 პური კგ 11132
27 სასაჩუქრე ნობათი ცალი 100

საწვავი

1 საწვავის  შეძენა ლარი 90160
ფასთა 

კოტირება
იანვარი I-IV

2 საწვავის  შეძენა ლარი 5200
ფასთა 

კოტირება
თებერვალი I-IV

ხობის 
მუნიციპალიტ

ეტის 
საკრებულოს 

დადგენილება 
N138 2010 
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წლის 15 
იანვარი

3 საწვავის  შეძენა ლარი 1200 ოქტომბერი IV

ხობის 
მუნიციპალიტ

ეტის 
საკრებულოს 

დადგენილება 
N9 2010 წლის  
1  ოქტომბერი

4 საწვავის  შეძენა ლარი 600

ნოემბერი IV

ხობის 
მუნიციპალიტ

ეტის 
გამგებლის 

ბრძანება N572

5 საწვავის  შეძენა ლარი 700

ხობის 
მუნიციპალიტ

ეტის 
გამგებლის 

ბრძანება N644

6 საწვავის  შეძენა ლარი 2400

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

სექტემბერი III-IV

ხობის 
მუნიციპალიტ

ეტის 
საკრებულოს 

დადგენილება 
N7 2010 წლის 

27 აგვისტო
მანქანის 

სარემონტო 
მომსახურება

1
მანქანის 

სარემონტო 
მომსახურება

ლარი 41500

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

იანვარი I-IV

2
მანქანის 

სარემონტო 
მომსახურება

ლარი 1300

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

სექტემბერი III-IV

ხობის 
მუნიციპალიტ

ეტის 
საკრებულოს 

დადგენილება 
N7 2010 წლის 

27 აგვისტო
რბილი 

ინვენტარი 
სახანძრო 

სამსახურისათვ
ის

რბილი ინვენტარი 
სახანძრო 

სამსახურისათვის

კომპლ
ექტი

25 10000

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

იანვარი I-IV

კაპიტალური 
ხარჯი 3719541 

ლარი
ინვენტარი ლარი 107500

კომპიუტერის 
კომპლექტი

ცალი 10 10950

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

აგვისტო III

კონდინციონერი ცალი 5 3750

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

აგვისტო III

მობილური 
ტელეფონი

ცალი 1 500

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

აგვისტო III

ფოტო აპარატი ცალი 1 1000

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

აგვისტო III
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ელექტრო 
გენერატორი

ცალი 1 885

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

მარტი I

მაცივარი ცალი 2 1100

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

აგვისტო III

სავარძელი ცალი 1 1100

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

მარტი I

ავტომანქანა ცალი 1 4500
ფასთა 

კოტირება

ივნისი II
ავტომანქანა ცალი 1 8000 ივნისი II
ავტომანქანა ცალი 1 40000 აპრილი II

ტრაქტორი 
ელშესადუღებელი 

აპარატით
ცალი 1 10000

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

თებერვალი I

ასენიზაციის 
მანქანა

ცალი 1 15000

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

თებერვალი I

კერხერი ცალი 1 700

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

სექტემბერი III

სახანძრო 
სამსახურისათვის 

ინვენტარის 
შესყიდვა მათ 

შორის:

ათასი 
ლარი

10000

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

აპრილი-
მაისი

II

შემწოვი 
სახელური

ცალი 4 1600

გამდენი 
სახელური

ცალი 15 4200

ლულა ,,ა" და ,,ბ" ცალი 2 200
საბურავები ზილ 

130-ის 
ცალი 2 800

საბურავები ზილ  
31-ის

ცალი 2 900

სამაშველო თოკი ცალი 1 200
ელექტრო 

გენერატორი
ცალი 1 500

პირველადი 
დახმარების 
სამედიცინო 
ინვენტარი

კომპლ
ექტი

1 300

რეზინის ჩექმები ცალი 2 200
ელექტრო 

მაკრატელი
ცალი 1 450

ბენზინის ხერხი ცალი 1 200
რეზინის 

ხელთათმანი
ცალი 2 100

ელექტრო ბურღი ცალი 1 150
ელექტრო ხერხი ცალი 1 200

კომპიუტერული 
სერვერის 
მონტაჟი

კომპიუტერული 
სერვერის მონტაჟი

ლარი 5000

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

აპრილი II

ქ. ხობის 
ქუჩების მოვლა-

შენახვა

ქ. ხობის ქუჩების 
მოვლა-შენახვა

ლარი 30000

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

იანვარი I-IV

გარე განათების 
მოვლა-

პატრონობა

გარე განათების 
მოვლა-პატრონობა

ლარი 40000

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

იანვარი I-IV
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მინი 
სტადიონების 

მოვლა-
პატრონობა

მინი სტადიონების 
მოვლა-პატრონობა

ლარი 10000

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

თებერვალი I-IV

ნაპირსამაგრი 
სამუშაოები

918,5

1

ძველ ხიბულაში 
მდ. ჭანისწყალზე 

ნაპირსამაგრი 
სამუშაოები

ლარი 98900

ტენდერი
27.XI   2009 

წელი

2010 
წლის I 
კვარტა

ლი

2

საჯიჯაოში მდ. 
ჭანისწყალზე 
ნაპირსამაგრი 
სამუშაოები

ლარი 297600

3

პირველ ხორგაში 
მდინარე  

ხობისწყალზე 
ნაპირსამაგრი 
სამუშაოები

ლარი 404900

4

საჯიჯაოში მდ. 
ხობისწყალზე 
ნაპირსამაგრი 
სამუშაოები

ლარი 109100

5
ნაპირსამაგრების 

ექსპერტიზა
ლარი 8000

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

მარტი I

გარე განათების 
მოწყობა

416.0

1
ქ. ხობის ყაზბეგის 
ქუჩის განათების 

მოწყობა
ლარი 3 750      

ტენდერი ივნისი II-III

2
ქ. ხობის 26 მაისის 
ქუჩის განათების 

მოწყობა
ლარი 5750

3

ქ. ხობის 
აღმაშენებლის 

ქუჩის განათების 
მოწყობა

ლარი 5750

4

გარე განათების 
რეაბილიტაცია 

მდინარე  
ხობისწყლის 

ხიდიდან ხობი-
სენაკის 

საზღვრამდე

ლარი 388750

5

გარე განათების 
სამუშაოების 
საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 10350

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

ივნისი II

6

მდინარე  
ხობისწყლის 

ხიდიდან ხობი-
სენაკის 

საზღვრამდე გარე 
განათების 

სამუშაოების 
საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

ექსპერტიზა

ლარი 1650

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

ივნისი II

სანიაღვრე 
არხის მოწყობა

69820

1
ქ. ხობში 

ნინოშვილის და 
რუსთაველის 

ლარი 63840
ერთ 

პირთან 
მოლაპარა

ივლისი III
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ქუჩებში 
სანიაღვრე არხის 

მოწყობა

კება

2

ქ. ხობში 
აღმაშენებლის 

ქუჩის დასაწყისში 
მილხიდის 

რეაბილიტაცია

ლარი 300

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

ივლისი III

3

სანიაღვრე 
არხების 

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 4890

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

ივნისი II

4

ქ. ხობში 
ნინოშვილის და 

რუსთაველის 
ქუჩებზე 

სანიაღვრე არხის 
მოწყობის 

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის  

ექსპერტიზა

ლარი 790

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

ივნისი II

ხობის II 
საშუალო 

სკოლის  ეზოს 
შემოკავება

1

ხობის II საშუალო 
სკოლის  ეზოს 
შემოკავების 
სამუშაოები

ლარი 56250

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

ივლისი III

2

ხობის II საშუალო 
სკოლის  ეზოს 
შემოკავების 
სამუშაოების 
საპროექტო 

სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 3200

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

ივნისი II

3

ხობის II საშუალო 
სკოლის  ეზოს 
შემოკავების 
სამუშაოების 
საპროექტო 

სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

ექსპერტიზა

ლარი 550

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

ივნისი I

ხობის II  
საჯარო სკოლის 

ოთახის 
რემონტი

1

ხობის II  საჯარო 
სკოლის ოთახის 

სარემონტო 
სამუშაოები

ლარი 4600

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

ივლისი III

2

ხობის II  საჯარო 
სკოლის ოთახის 

სარემონტო 
სამუშაოების 
საპროექტო -

სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 400

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

თებერვალი I

გაშფერდის 
სკოლის 

შემოკავაება 
1

გაშფერდის 
სკოლის 

შემოკავების 
სამუშაოები

ლარი 5500

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

აგვისტო III

2

გაშფერდის 
სკოლის 

შემოკავების 
სამუშაოების 
საპროექტო 

სახარჯთაღრიცხვ

ლარი 500

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

ივნისი II
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ო დოკუმენტაციის 
შედგენა

გამგეობის 
შენობის 

წყალგაყვანილო
ბისა და 

კანალიზაციის 
სისტემის 

რეაბილიტაცია

1

გამგეობის 
შენობის 

წყალგაყვანილო 
ბისა და 

კანალიზაციის 
სისტემის 

რეაბილიტაცის 
სამუშაოები

ლარი 18500

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

სექტემბერი III

2

გამგეობის 
შენობის 

წყალგაყვანილობი
სა და 

კანალიზაციის 
სისტემის 

რეაბილიტაციის 
სამუშაოების 
საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 1500

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

იანვარი I

გამგეობის 
შენობის III 
სართულის 

ელგაყვანილობი
ს 

სარეაბილიტაცი
ო სამუშაოები

გამგეობის 
შენობის III 
სართულის 

ელგაყვანილობის 
სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები

ლარი 10000

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

იანვარი I

კეთილმოწყობი
ს სამუშაოები

ათასი 
ლარი

209,1

1

ხობის ეკლესიის 
მიმდებარე 

ტერიტორიის 
კეთილმოწყობა

ლარი 40000

ტენდერი აპრილი II

2

ხობის 
სასამართლოს  

მიმდებარე 
ტერიტორიის 

კეთილმოწყობა

ლარი 43100

3

ყოფილი რაიკომის 
შენობის 

მიმდებარე 
ტერიტორიის 

კეთილმოწყობა

ლარი 9400

4

ნოჯიხევის 
მონასტრის 

მისასვლელი გზის 
განათების 
მოწყობა

ლარი 36000

5

ახალი სასაფლაოს 
მოწყობის 

პირველი ეტაპის 
სამუშაოები

ლარი 75550

6

კეთილმოწყობის 
სამუშაოების 
საპროექტო 

სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 4400

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

იანვარი I-II

7

კეთილმოწყობის 
სამუშაოების 
საპროექტო 

სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

ექსპერტიზა

ლარი 650

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

თებერვალი I-II

შადრევნის 
ელექტრო 

მომარაგებაში 

შადრევნის 
ელექტრო 

მომარაგებაში 
ლარი 7800

ერთ
პირთან 

მოლაპარა
მაისი II
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ჩართვა და მისი 
ტექნიკური 
პირობების 

ღირებულება

ჩართვა და მისი 
ტექნიკური 
პირობების 

ღირებულება

კება

ხეთის 
ამფითეატრის 

სარემონტო 
სამუშაოები

ხეთის 
ამფითეატრის 

სარემონტო 
სამუშაოები

ლარი 6100

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

მარტი I

ხეთის 
ამფითეატრის 

სარემონტო 
სამუშაოების 
საპროექტო 

სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ათასი 
ლარი

500

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

მარტი I

9 აპრილის 
მემორიალის 

კეთილმოწყობა

1
9 აპრილის 

მემორიალის 
კეთილმოწყობა

ლარი 4750

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

მარტი I

2

9 აპრილის 
მემორიალის 

კეთილმოწყობის 
სამუშაოების   
საპროექტო 

სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 250

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

მარტი I

8 აგვისტოს 
მემორიალის  

მოწყობა

1

8 აგვისტოს 
მემორიალის  

მოწყობის 
სამუშაოები

ლარი 38240

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

მარტი I-II

2

8 აგვისტოს 
მემორიალის  

მოწყობის 
სამუშაოების 
საპროექტო 

სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 1500

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

მარტი I

3

8 აგვისტოს 
მემორიალის  

მოწყობის 
სამუშაოების 
საპროექტო 

სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

ექსპერტიზა

ლარი 260

ერთ
პირთან 

მოლაპარა
კება

მარტი I

საგზაო 
სამუშაოები

1

ძველი ხიბულის 
ხიდის 

რეაბილიტაციის 
სამუშაოები

ლარი 48240

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

მარტი I-II

2

ძველი ხიბულის 
ხიდის 

რეაბილიტაციის 
სამუშაოების 
საპროექტო 

სახარჯთაღრიცხვ

ლარი 1500

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

თებერვალი I
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ო დოკუმენტაციის 
შედგენა

3

ქ. ხობში ბერიას 
ქუჩაზე 

ავტომობილების 
დარეგულირების 
ღონისძიებების 

სამუშაოები

ლარი 6400

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

მარტი I

4

ქ. ხობში ბერიას 
ქუჩაზე 

ავტომობილების 
დარეგულირების 
ღონისძიებების 

სამუშაოების 
საპროექტო 

სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 600

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

თებერვალი I

5

ძველი ხიბულის 
ხიდის 

რეაბილიტაციის 
სამუშაოების 
საპროექტო 

სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

ექსპერტიზა

ლარი 260

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

თებერვალი I

სოფელ 
საჯიჯაოში მდ. 
ჭანისწყალზე 

ხიდთან 
მისასვლელი 

ბეტონის გზის  
და 2 

ხიდბოგირის  
მოწყობა

სოფელ 
საჯიჯაოში მდ. 
ჭანისწყალზე 

ხიდთან 
მისასვლელი 

ბეტონის გზის  და 
2 ხიდბოგირის  

მოწყობის 
სამუშაოები

ლარი 118600
ფასთა 

კოტირება
აპრილი II-III

ხობის 
მუნიციპალიტ

ეტის 
საკრებულოს 

დადგენილებე
ბი N139 

25.02.2010 წ და 
N147 

16.03.2010 წ

სოფელ 
საჯიჯაოში მდ. 
ჭანისწყალზე 

ხიდთან 
მისასვლელი 

ბეტონის გზის  და 
2 ხიდბოგირის  

მოწყობის 
სამუშაოების 
საპროექტო 

სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 5000

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

აპრილი II

პატარა ფოთში 
გზის 

რეაბილიტაცია

საქართველოს 
მთავრობის 

განკარგულება 
N40  2010 
წლის 13 
იანვარი 

,,საქართველო
ს რეგიონებში 

განსახორციელ
ებელი 

პროექტების 
ფონდიდან"

1

პატარა ფოთში 
გზის 

რეაბილიტაციის  
სამუშაოები

ლარი 73790
ფასთა 

კოტირება
მარტი I-II

2

პატარა ფოთში 
გზის 

რეაბილიტაციის  
სამუშაოების 
საპროექტო 

სახარჯთაღრიცხვ

ლარი 1890

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

მარტი I
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ო დოკუმენტაციის 
შედგენა

3

პატარა ფოთში 
გზის 

რეაბილიტაციის  
სამუშაოების 
საპროექტო 

სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

ექსპერტიზა

ლარი 320

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

მარტი I

წყალსადენის 
რეაბილიტაცია

სოფელ პატარა 
ფოთის შავღელეს 

უბანში 
წყალსადენის 

რეაბილიტაცია

ლარი 214461

ტენდერი
მარტი-
აპრილი

I-II
სოფელ 

საგვიჩიოში  
წყალსადენის 

რეაბილიტაცია

ლარი 93364

სოფელ პატარა 
ფოთის შავღელეს 

უბნში 
წყალსადენის 

რეაბილიტაციის 
საპროექტო 

სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 8142

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

მარტი I

სოფელ 
საგვიჩიოში  

წყალსადენის 
რეაბილიტაციის 

საპროექტო 
სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 5664

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

მარტი I

სოფელ პატარა 
ფოთის შავღელეს 

უბნში 
წყალსადენის 

რეაბილიტაციის 
საპროექტო 

სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

ექსპერტიზა

ლარი 1397

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

მარტი I

სოფელ 
საგვიჩიოში  

წყალსადენის 
რეაბილიტაციის 

საპროექტო 
სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

ექსპერტიზა

ლარი 970

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

მარტი I

,,სოფლის 
მხარდაჭერის 

პროგრამის 
მიხედვით " 

ადგილობრივ 
თვითმმართველ 

ერთეულებში 
ინფრასტრუქტუ
რის ობიექტების 

აღდგენა 
რეაბილიტაციის 

და 
კეთილმოწყობი
ს სამუშაოები"

1

ახალსოფლის 
გზის შეკეთება 

ლარი 9752

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

მარტი

I-II საქართველოს 
მთავრობის 

განკარგულება 
N41 „სოფლის  
მხარდაჭერის 

პროგრამის 
ფარგლებში 

საქართველოს 
სახელმწიფო 
ბიუჯეტიდან 

ადგილობრივი 
თვითმმართვე

ლობის 
ერთეულებისა

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 248 I

2

ახალსოფლის 
ხიდბოგირის  

შეკეთება 
ლარი 4410 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 111 I

3 გაღმა პირველი ლარი 8217 I-II
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ხორგის 
წყალსადენის 

რეაბილიტაციის 
სამუშაოები

თვის თანხის 
გამოყოფის 
შესახებ''  ,, 
სახელწიფო 

შესყიდვების 
შესახებ  

საქართველოს  
კანონის მე-10 
მუხლის მე-3 
პუნქტის ,,ე" 
ქვეპუნქტის 

შესაბამისად.

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 208 I

4

გაღმა პირველი 
ხორგის გზების 

შეკეთება
ლარი 2022 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 51 I

5

გაღმა პირველი 
ხორგის 

ხიდბოგირის 
შეკეთება

ლარი 4619 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 117 I

6

ახალი ხიბულის 
ცენტრის კეთილ 

მოწყობა
ლარი 12851 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 325 I

7

გაშფერდის 
სტადიონის 
შემოკავება

ლარი 13932 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 354 I

8

ზუბის 
მოსაცდელის 

მოწყობა
ლარი 7685 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 195 I

9

ზუბის ცენტრის 
კეთილმოწყობა

ლარი 3790 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 96 I

10

ზუბის საზღვრის 
აღმნიშვნელი 

ფირნიშის მოწყობა
ლარი 2387 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 100 I

11

I-II
ბიის წყალსადენის 
გამრიცხველიანებ

ის საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 82 I

12

ბიის გზების 
შეკეთება

ლარი 3165 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 80 I
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13

ბიის მოსაცდელის 
მოწყობა

ლარი 5525 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 140 I

14

I-II
ბიის საშონიოს 
წყალსადენის 
საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 99 I

15

ბიის საშონიოს 
გზების შეკეთება

ლარი 2919 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 74 I

16

ზემო ბიის გზის 
შეკეთება

ლარი 2314 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 59 I

17

პირველი მაისის 
ბულიწყუს 
სტადიონის  
შემოკავება

ლარი 7802 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 198 I

18

პირველი მაისის 
ბულიწყუს 

სანიაღვრე არხის 
ამოწმენდა

ლარი 5852 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 148 I

19

პირველი მაისის 
ბულიწყუს გზების 

შეკეთება
ლარი 10074 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 255 I

20

პირველი მაისის 
საკვიკვინიოს 
ხიდბოგირის 

შეკეთება

ლარი 6340 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 160 I

21

პირველი მაისის 
საკვიკვინიოს 

გზების შეკეთება
ლარი 7174 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 182 I

22

პირველი მაისის 
ჭიხუს გზების 

შეკეთება
ლარი 7981 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 202 I
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23

I  გურიფულის  
ცენტრის 

კეთილმოწყობა
ლარი 7943 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 201 I

24

I  გურიფულის  
სასაფლაოს 
შემოკავება

ლარი 3693 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 116 I

25

II გურიფულის 
სტადიონის 
შემოკავება

ლარი 8423 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 214 I

26

II გურიფულის 
გზების შეკეთება

ლარი 2462 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 63 I

27

II გურიფულის 
სანიაღვრე არხის 

ამოწმენდა
ლარი 1293 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 33 I

28

ზემო ქვალონის 
ჭაბურღილის 

მოწყობა
ლარი 2926 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 74 I

29

ზემო ქვალონის 
გზების შეკეთება

ლარი 4020 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 102 I

30

ზემო ქვალონის 
საალანიო-

საფაჩულიოს 
გზების შეკეთება

ლარი 6615 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 167 I

31

ზემო ქვალონის 
სახოჭოლაოს 
მოსაცდელის 

მოწყობა

ლარი 3438 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 87 I

32

ზემო ქვალონის 
სახოჭოლაოს 
სტადიონის 
შემოკავება

ლარი 3773 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

ლარი 108 I
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შედგენა

33

თორსის 
სტადიონის 

მოწყობა
ლარი 13020 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 391 I

34

თორსა-დღვაბის 
ცენტრის მოწყობა

ლარი 8005 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 203 I

35

თორსა-დღვაბის 
საბუკიოს გზების 

შეკეთება
ლარი 11452 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 290 I

36

ნოჯიხევის 
სანიაღვრე არხის 

ამოწმენდა
ლარი 3410 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 90 I

37

ნოჯიხევის 
ცენტრის 

კეთილმოწყობა
ლარი 21013 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 528 I

38

I-II
ნოჯიხევის 

ცენტრის 
კეთილმოწყობის 

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 187 I

39

ნოჯიხევის ზენის 
სანიაღვრე არხის 

ამოწმენდა
ლარი 6827 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 173 I

40

ნოჯიხევის ზენის 
უბნის 

ხიდბოგირის 
შეკეთება

ლარი 4207 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 106 I

41

ნოჯიხევის 
წყალსადენის 

გამრიცხველიანება
ლარი 6062 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 153 I

42

ნოჯიხევის 
(კუთხე) 

სანიაღვრე არხის 
ამოწმენდა

ლარი 1682 I-II

საპროექტო- ლარი 43 I
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სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

43

ნოჯიხევის 
ნაფოშტუს 

ხიდბოგირის 
შეკეთება

ლარი 7832 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 198 I

44

პატარა ფოთის 
სანიაღვრე 

არხების 
ამოწმენდა

ლარი 4707 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 119 I

45

პატარა ფოთის 
სტადიონის 
შემოკავება

ლარი 15665 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 396 I

46

პატარა ფოთის 
გზების შეკეთება

ლარი 8326 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 211 I

47

პატარა ფოთის 
შავღელეს 

წყალსადენი 
მილების 

რეაბილიტაცია

ლარი 21420 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 542 I

48

გამოღმა პირველი 
ხორგის ცენტრის 
კეთილმოწყობა

ლარი 5263 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 133 I

49

გამოღმა პირველი 
ხორგის 

მოსაცდელის 
მოწყობა

ლარი 8623 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 218 I

50

საგვიჩიოს გზების 
შეკეთება

ლარი 9753 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 247 I

51

საგვიჩიოს 
ცენტრის 

კეთილმოწყობა
ლარი 3405 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 79 I

52 საჯიჯაოს ზენის ლარი 20993 I-II

Exp
ert

 P
DF Tria

l

http://www.avanquest.com/redirections/avanquest/expertpdf_AQUK.htm


165

ხიდბოგირის 
შეკეთება

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 541 I

53

გაღმა საჯიჯაოს 
გზების შეკეთება

ლარი 5852 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 148 I

54

გაღმა საჯიჯაოს 
სტადიონის 
შემოკავება

ლარი 4929 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 125 I

55

გაღმა საჯიჯაოს 
მოსაცდელის 

მოწყობა
ლარი 2172 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 55 I

56

ზუბის სტადიონის 
მოწყობა

ლარი 5879 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 149 I

57

ზუბის 
ხიდბოგირის 

შეკეთება
ლარი 7098 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 180 I

58

ჯაპიშაქრის 
სტადიონის 

მოწყობა
ლარი 15257 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 398 I

59

გაღმა ქარიატის 
სასაზღვრო სვეტის 

მოწყობა
ლარი 2223 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 56 I

60

გაღმა ქარიატის 
საბავშვო ბაღის 

რემონტი
ლარი 10123 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 256 I

61

გამოღმა ქარიატის 
წყალსადენის 

რეაბილიტაცია
ლარი 3540 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 84 I

62
გამოღმა ქარიატის 
გზების შეკეთება

ლარი 3901 I-II

საპროექტო- ლარი 99 I
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სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

63

ქვემო ქვალონის 
გიმოზგონჯილის 

წყალსადენის 
რეაბილიტაცია

ლარი 11704 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 296 I

64

ქვემო ქვალონის 
გიმოზგონჯილის 

ცენტრის 
კეთილმოწყობა

ლარი 3312 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 84 I

65

ქვემო ქვალონის 
ბულიშის 

წყალსადენის 
გამრიცხველიანება

ლარი 7802 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 198 I

66

ქვემო ქვალონის 
ბულიშის გზების 

შეკეთება
ლარი 2450 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 62 I

67

ქვემო ქვალონის 
ბულიშის ცენტრის 

კეთილმოწყობა
ლარი 1951 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 49 I

68

ქვემო ქვალონის 
გვიმარონის 

წყალსადენის 
რეაბილიტაცია

ლარი 11090 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 280 I

69

ქვემო ქვალონის 
დურღუნას 

წყალსადენის 
რეაბილიტაცია

ლარი 9752 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 248 I

70

ქვემო ქვალონის 
დურღუნას  

გზების შეკეთება
ლარი 3185 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 81 I

71

ქვემო ქვალონის 
დურღუნას 

ცენტრის 
კეთილმოწყობა

ლარი 1951 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვ

ლარი 49 I
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ო დოკუმენტაციის 
შედგენა

72

ქვემო ქვალონის 
ჭითაუშქურის 

სასაფლაოს 
შემოკავება

ლარი 7705 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 195 I

73

ჭალადიდის 
საბაჟოს უბნის 

გზების შეკეთება
ლარი 26406 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 669 I

74

ჭალადის 
საქორქიოს უბნის 
გზების შეკეთება

ლარი 4525 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 115 I

75

ჭალადიდის 
საღვამიჩიოს 

უბნის გზების 
შეკეთება

ლარი 4895 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 124 I

76

ჭალადიდის 
საღვამიჩიოს 

სანიაღვრე არხის 
ამოწმენდა

ლარი 2928 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 74 I

77

ჭალადიდის 
საჭოჭუოს უბნის 
გზების შეკეთება

ლარი 7964 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 202 I

78

ჭალადიდის 
საჭოჭუოს უბნის 
სანიაღვრე არხის 

ამოწმენდა

ლარი 3109 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 79 I

79

ყულევის 
სასოფლო კლუბის 

სატრემონტო 
სამუშაოები

ლარი 7705 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 195 I

80

გამოღმა შუა 
ხორგის 

ხიდბოგირის 
შეკეთება

ლარი 6827 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

ლარი 173 I
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შედგენა

81

გამოღმა შუა 
ხორგის სანიაღვრე 
არხის ამოწმენდა

ლარი 7224 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 183 I

82

გაღმა შუა ხორგის 
წყალსადენის 

რეაბილიტაცია 
(მილების შეძენა)

ლარი 11823 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

300 I

83

შუა ხორგის 
ყორათის 

სტადიონის 
შემოკავება

ლარი 7089 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 179 I

84

ძველი ხიბულის 
ხიდბოგირის 

შეკეთება
ლარი 5852 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 148 I

85

ძველი ხიბულის  
გზების შეკეთება

ლარი 9051 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 231 I

86

ხამისქურის 
გზების შეკეთება

ლარი 13380 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 339 I

87

ხამისქურის 
საკუკაოს უბანში 

წყალსადენის 
რეაბილიტაცია

ლარი 8364 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 212 I

88

I-II
საკუკაოს  გზების 

შეკეთების 
საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 98 I

89

ხამისქურის 
საქირიოს უბანში 

სტადიონის 
შემოკავება

ლარი 5850 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 149 I

90

ხამისქურის 
საქირიოს უბანში 
გზების შეკეთება

ლარი 7015 I-II

საპროექტო- ლარი 178 I
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სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

91

ხეთის ლარჩვის 
წყალსადენის 

რეაბილიტაცია
ლარი 7802 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 198 I

92

ხეთის ლარჩვის 
სტადიონის  
შემოკავება

ლარი 3471 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 88 I

93

ხეთის ლარჩის 
ამბულატორიის 

შემოკავება
ლარი 3953 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 100 I

94

ხეთის ლარჩვის 
გზების შეკეთება

ლარი 10619 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 268 I

95

ხეთის ნოჩხონის 
უბნის 

წყალსადენის 
რეაბილიტაცია

ლარი 7878 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 200 I

96

ხეთის 
ოხვამეკარის 

უბნის გზების 
შეკეთება

ლარი 9022 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 228 I

97

ხეთის 
ოხვამეკარის 

უბნის სანიაღვრე 
არხის ამოწმენდა

ლარი 2437 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 63 I

98

I-II
ხეთი წინაგოლის  

წყალსადენის 
რეაბილიტაციის 

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 332 I

99

ხეთის 
წყალსადენის 

რეაბილიტაცია
ლარი 2060 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 52 I

100 ხეთის ლარი 2901 I-II
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ხიდბოგირის 
შეკეთება

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 104 I

101

ხეთის გზების 
შეკეთება

ლარი 8145 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 206 I

693309

1

სოფელ  პირველი 
ხორგისა და ახალი 

სოფელს შორის 
ბონდას ხიის 

შეკეთებაა

ლარი 3950,9

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

აგვისტო-
სექტემბერი

III

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 237,1 III

2

გამოღმა შუა 
ხორგის გზების  

შეკეთება
ლარი 666,1 III

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 109,9 III

3

სოფელ  შუა 
ხორგის ყორათის 

უბანში 
სტადიონის 

შეკეთება

ლარი 487 III

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 56 III

4

სოფელ  
გურიფულის 

პირველი 
გურიფულის 
სასაფლაოს 
შემოკავება

ლარი 1698 III

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 103 III

5

სოფელ  
გურიფულის 

მეორე 
გურიფულის 
სტადიონის 
შემოკავება

ლარი 1455 III

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 76 III

6

სოფელ 
ხამისქურის 

საქირიოს უბნის 
გზის შეკეთება

ლარი 1901 III

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 110 III

7

სოფელ 
ხამისქურის 

საკუკაოს უბნის 
წყლასადენის  

ლარი 5137 III
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შეკეთება
საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 75 III

8

სოფელ 
ხამისქურის 

ხამისქურის უბნის 
წყლასადენის  

შეკეთება

ლარი 1975 III

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 118 III

9

სოფელ ხეთის 
ხეთის უბნის 
სტადიონის 

მოწყობა

ლარი 10815,1 III

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 648,9 III

10

სოფელ ხეთის 
წინაგოლის  უბნის 

სტადიონის 
მოწყობა

ლარი 12353,8 III

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 741,2 III

11

სოფელ ზემო 
ქვალონში ზემო 

ქვალონის უბანში 
საბავშვო ბაღის 

რემონტი

ლარი 1546 III

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 81 III

12

სოფელ ახალ 
ხიბულაში  
გაშფერდის 

უბანში 
სტადიონის 

მოწყობა

ლარი 4000,3 III

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 240 III

13

სოფელ ახალ 
სოფელში  ახალი 
სოფლის უბანში 

წყალსადენის 
შეკეთება

ლარი 1468 III

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 77 III

14

სოფელ თორსა-
დღვაბის თორსის 

უბანში 
სტადიონის 

მოწყობა

ლარი 1873,6 III

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 112,4 III

15
სოფელ თორსა-

დღვაბის საბუკიოს  
უბანში გზების 

ლარი 1688,7 III
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შეკეთება
საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 101,3 III

16

სოფელ თორსა-
დღვაბის დღვაბის   

უბანში 
მოსაცდელის 

მოწყობა

ლარი 1181,1 III

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 70,9 III

17

სოფელ საჯიჯაოს 
ზენის უბანში 

საყანე ფართობის 
შემოკავება

ლარი 4340,6 III

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 260,4 III

18

სოფ. ძველ 
ხიბულაში 

შინმოუსვლელის 
მემორიალის 

კეთილმოწყობა

ლარი 1397,2 III

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 83,8 III

19

სოფ. ძველ 
ხიბულაში 

სასაზღვრე სვეტის 
აღდგენა

ლარი 801,9 III

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 48,1 III

20

სოფელ ბიაში 
საშონიოს  უბანში 

წყალსადენის 
გამრიცხველიანება

ლარი 4097 III

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 261 III

21

სოფელ შუა 
ხორგის  გაღმა შუა 

ხორგის უბანში 
წყალსადენის 

მილების შეძენა

ლარი 1988 III

ლარი III

22

სოფელ ბიაში  
ბიის  უბანში 
წყალსადენის 

გამრიცხველიანება

ლარი 4802 III

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 265 III

23

სოფელ ნოჯიხევში 
კუთხე ნოჯიხევის 

უბანში 
წყალსადენის 

გამრრიცხველიანე
ბა

ლარი 7515,1 III

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

ლარი 450,9 III

Exp
ert

 P
DF Tria

l

http://www.avanquest.com/redirections/avanquest/expertpdf_AQUK.htm


173

შედგენა

24

სოფელ ნოჯიხევში 
დასახლების 

უბანში საბავშვო 
ბაღის რემონტი

ლარი 6978,3 III

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 418,7 III

25

სოფელ ქვემო 
ქვალონში 

დურღენის უბანში 
წყალსადენის 

შეკეთება

ლარი 4838,7 III

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 290,3 III

26

სოფელ ქვემო 
ქვალონში 

ბულიშის  უბანში 
წყალსადენის 

შეკეთება

ლარი 1168,9 III

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 70,1 III

27

სოფელ ქვემო 
ქვალონში 

გვიმარონის  
უბანში 

წყალსადენის 
შეკეთება

ლარი 2886,8 III

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 173,2 III

28

სოფელ 
ჭალადიდში 

საბაჟოს უბანში 
გზების შეკეთება

ლარი 3570,8 III

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 214,2 III

29

სოფელ პატარა 
ფოთში პატარა 
ფოთის უბანში 

სანიაღვრე არხის 
ამოწმენდა

ლარი 730,2 III

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 43,8 III

30

სოფელ პატარა 
ფოთში პატარა 
ფოთის უბანში 

სტადიონის 
მოწყობა

ლარი 2311,3 III

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 138,7 III

31

სოფელ პატარა 
ფოთში შავღელეს 

უბანში  
წყალსადენის 

შეკეთება.

ლარი 3160,4 III

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვ ლარი 189,6 III
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ო დოკუმენტაციის 
შედგენა

32

სოფელ ქარიატაში 
გამოღმა ქარიატის 

უბანში 
წყალსადენის 

შეკეთება

ლარი 2927,4 III

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 175,6 III

33

სოფელ პირველი 
მაისის  ბულიწყუს 

უბანში 
სტადიონის 
შემოკავება

ლარი 1499,1 III

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 89,9 III

34

სოფელ საგვიჩიოს 
ხიდბოგირის 

შეკეთება
ლარი 1946,2 III

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 116,8 III

35

სოფელ ყულევში 
სასოფლო კლუბის 

რემონტი
ლარი 1136,8 III

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 68,2 III

116609,3
რაიონული 

პოლიციის გარე 
კანალიზაციის 

სარემონტო 
სამუშაოები

რაიონული 
პოლიციის გარე 
კანალიზაციის 

სარემონტო 
სამუშაოები

ლარი 4560 აგვისტო III

რაიონული 
პოლიციის გარე 
კანალიზაციის 

სარემონტო 
სამუშაოების 
საპროექტო -

სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა  

ლარი 240 აგვისტო III

გამგეობის 
სასადილოს 
გადატიხვრა

გამგეობის 
სასადილოს 

გადატიხვრის 
სამუშაოები

ლარი 2850

ერთ 
პირთან

მოლაპარა
კება

აპრილი II

გამგეობის 
სასადილოს 

გადატიხვრის 
სამუშაოების 
საპროექტო 

სახარჯთაღიცხვო 
დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 150

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

მარტი I

შინაგან საქმეთა 
სამინისტროს  

ხობის 
სამმართველოს 

დროებითი 
მოთავსების 
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იზოლატორის 
კაპიტალური 

შეკეთების 
სამუშაოები

შინაგან საქმეთა 
სამინისტროს 

ხობის 
სამმართველოს 

დროებითი 
მოთავსების 

იზოლატორის 
კაპიტალური 

შეკეთების 
სამუშაოები

ლარი 9300

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

მაისი II

შინაგან საქმეთა 
სამინისტროს 

ხობის 
სამმართველოს 

დროებითი 
მოთავსების 

იზოლატორის 
კაპიტალური 

შეკეთების 
სამუშაოების 
საპროექტო-

სახარჯთაღიცხვო 
დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 300

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

მაისი II

შინაგან საქმეთა 
სამინისტროს 

ხობის 
სამმართველოს 

დროებითი 
მოთავსების 

იზოლატორის 
კაპიტალური 

შეკეთების 
სამუშაოები

ლარი 5800

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

ოქტომბერი IV

სოფ. გაღმა  
საჯიჯაოში მდ. 
ხობისწყალზე 

ხიდთან 
მარჯვენა 

წარეცხილი 
ნაპირის და 

მისასვლელის 
აღდგენა

1

სოფელ გაღმა  
საჯიჯაოში მდ. 
ხობისწყალზე 

ხიდთან მარჯვენა
წარეცხილი 
ნაპირის და 

მისასვლელის 
აღდგენის 

სამუშაოები

ლარი 43375

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

ივნისი-
ივლისი

III

2

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 1800

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

ივნისი II

3
პროექტის 

ექსპერტიზა ლარი 365

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

ივნისი II

4
ობიექტის 

ექსპერტიზა
ლარი 460

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

ივლისი III

სოფელ ძველ საქართველოს 
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ხიბულაში მდ. 
ჭანისწყალზე 

ხიდთან 
მარცხენა 

წარეცხილი 
ნაპირის 

აღდგენა და 2 ც 
დეზის მოწყობა

მთავრობის 
2010 წლის 30 
მარტის N418 

განკარგულება 
,,საქართველო
ს რეგიონებში 

განსახორციელ
ებელი 

პროექტის 
ფონდიდან'' 

,,სახელმწიფო 
შესყიდვების 

შესახებ " 
საქართველოს 
კანონის მე-10 
მუხლის მე-3 
პუნქტის ,,ე" 
ქვეპუნქტის 
შესაბამისად

1

სოფელ ძველ 
ხიბულაში მდ. 
ჭანისწყალზე 

ხიდთან მარცხენა 
წარეცხილი 

ნაპირის აღდგენა 
და 2 ც დეზის 

მოწყობა

ლარი 48714

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

ივნისი-
ივლისი

III

2

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 2300

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

ივნისი II

3
პროექტის 

ექსპერტიზა
ლარი 466

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

ივნისი II

4
ობიექტის 

ექსპერტიზა
ლარი 520

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

ივლისი III

სოფ. ბიის 
საჯარო სკოლის 

სახურავის 
რეაბილიტაცია

1

სოფელ ბიის 
საჯარო სკოლის 

სახურავის 
რეაბილიტაციის 

სამუშაოები

ლარი 37775

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

ივნისი-
ივლისი

III

2

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 1600

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

ივნისი II

3
პროექტის 

ექსპერტიზა
ლარი 324

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

ივნისი II

4
ობიექტის 

ექსპერტიზა
ლარი 401

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

ივლისი III

გამგეობის 
შენობის 

სახურავის 
ნაწილობრივ 

შეკეთება

1

გამგეობის 
შენობის 

სახურავის 
ნაწილობრივ 

შეკეთების 
სამუშაოები

ლარი 18930

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

ივნისი-
ივლისი

III

2

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 750

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

ივნისი II

3
პროექტის 

ექსპერტიზა
ლარი 120

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

ივნისი II

4
ობიექტის 

ექსპერტიზა
ლარი 200

ერთ 
პირთან 

ივლისი III
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მოლაპარა
კება

ჭალადიდის 
საკრებულოს 

ადმინისტრაციუ
ლი შენობის 
სახურავის 

რეაბილიტაცია

1

ჭალადიდის 
საკრებულოს 

ადმინისტრაციულ
ი შენობის 
სახურავის 

რეაბილიტაციის 
სამუშაოები

ლარი 9794

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

ივნისი-
ივლისი

III

2

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 500

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

ივნისი II

3
პროექტის 

ექსპერტიზა ლარი 101

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

ივნისი II

4
ობიექტის 

ექსპერტიზა
ლარი 105

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

ივლისი III

გამგეობის 
შენობაში 
ოპტიკუ 

ბოჭკოვანი 
კაბელის 

შემოყვანის 
სამუშაოები და 

ინსტალაცია

გამგეობის 
შენობაში 
ოპტიკურ  
ბოჭკოვანი 

კაბელის 
შემოყვანის 

სამუშაოები და 
ინსტალაცია

ლარი 2 100  

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

ივნისი II

წყლის სისტემის 
რეაბილიტაცია

სოფელ შუა 
ხორგის 

წყაალსადენის 
სარეაბილიტაიო 

სამუშაოები

ლარი 17088

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

აგვისტო-
სექტემბერი

III

სოფელ შუა 
ხორგის 

წყალსადენის 
სარეაბილიტაიო 

სამუშაოების 
საპროექტო 

სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 779

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

ივლისი III

სოფელ შუა 
ხორგის 

წყალსადენის 
სარეაბილიტაიო 

სამუშაოების 
საპროექტო 

სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

ექსპერტიზა

ლარი 133

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

ივლისი III

სოფელ ძველ 
ხიბულაში 

წყალსადენის 
მილების შეძენა

ლარი 6 400  

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

აგვისტო III

ქ. ხობში 9 
აპრილის 

მემორიალთან 
მისასვლელი 

წყლის სისტემის 
რეაბილიტაციის 

ლარი 475

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

აგვისტო III
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სამუშაოები
ქ. ხობში 9 
აპრილის 

მემორიალთან 
მისასვლელი 

წყლის სისტემის 
რეაბილიტაციის 

სამუშაოების 
საპროექტო -

სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 25

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

ივლისი III

ქ. ხობში ცოტნე 
დადიანის ქუჩაზე 

N242 ბინის 
წყალსადენის 

მილების 
რეაბილიტაცია

ლარი 1908

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

ივლისი-
აგვისტო

III

ქ. ხობში ცოტნე 
დადიანის ქუჩაზე 

N242 ბინის 
წყალსადენის 

მილების 
რეაბილიტაცის 

სამუშაოების 
საპოროექტო 

სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 92

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

ივლისი III

საკანალიზაციო 
და 

სამელორაციო 
სამუშაოები

ქ. ხობში ვაჟა 
ფშაველას ქუჩის 
საკანალიზაციო 

სისტემის 
რეაბილიტაცია

ლარი 656

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

ივლისი-
აგვისტო

III

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 44

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

ივლისი III

სოფელ 
ჭალადიდში 

სამელიორაციო 
სისტემის 

სარემონტო 
სამუშაოები

ლარი 7000

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

ივლისი III

საგზაო 
სამუშაოები

სოფელ 
ხამისქურის 

დამეწყრილი  
გზის 

რეაბილიტაცია

ლარი 4776

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

ივლისი-
აგვისტო

III

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 224

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

ივლისი III

სარწყავი არხები 
და 

ნაპირსამაგრი 
სამუშაოები

სოფელ 
საჯიჯაოში  მდ. 

ჭანისწყალზე 
ჯაპიშაქრის 

უბანში 
ნაპირსამაგრი 
სამუშაოები

ლარი 98200 ტენდერი ოქტომბერი

2011 
წლის     

I 
კვარტა

ლი
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სოფელ 
საჯიჯაოში 

ჯაპიშაქარის 
უბანში 

ნაპირსამაგრი 
სამუშაოების 
საპროექტო 

სახარჯთაღიცხვო 
დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 7475

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

ივლისი-
აგვისტო

III

სოფელ 
საჯიჯაოში 

ჯაპიშაქარის 
უბანში  

ნაპირსამაგრი 
სამუშაოების 
საპროექტო 

სახარჯთაღიცხვო 
დოკუმენტაციის 

ექსპერტიზა

ლარი 1026

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

აგვისტო III

სოფელ 
საჯიჯაოში მდ. 
ჭანისწყალზე 

ხიდთან 
ნაპირსამაგრი 
სამუშაოების 
საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 7425

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

ივლისი-
აგვისტო

III

სოფელ 
საჯიჯაოში მდ. 
ჭანისწყალზე 

ხიდთან 
ნაპირსამაგრი 
სამუშაოების 
საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

ექსპერტიზა

ლარი 1400

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

აგვისტო III

ც.დადიანის 
ქუჩაზე   N242   

და     N 244 
სახლებს შორის 

სანიაღვრე 
არხის 

რეაბილიტაცია
ც.დადიანის 

ქუჩაზე   N242 და    
N 244 სახლებს 

შორის სანიაღვრე 
არხის 

რეაბილიტაციის 
სამუშაოები

ლარი 6650

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

სექტემბერი IV

ც.დადიანის 
ქუჩაზე N 242 და    
N 244 სახლებს 

შორის სანიაღვრე 
არხის 

რეაბილიტაციის 
სამუშაოების 
საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 350

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

სექემბერი III

ქ. ხობში 
ც.დადიანის 

ქუჩაზე N 195 
ხუთსართულია

ნი 

ქ. ხობში 
ც.დადიანის 
ქუჩაზე N195 

ხუთსართულიანი 
მრავალბინიანი  

ლარი 2700

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

აგვისტო III
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მრავალბინიანი  
საცხოვრებელი 

სახლის 
საკანალიზაციო 

სისტემის 
სარეაბილიტაცი

ო სამუშაოები  

საცხოვრებელი 
სახლის 

საკანალიზაციო 
სისტემის 

სარეაბილიტაციო 
სამუშაოები  

სოფელ 
პირველი მაისის  
საჯარო სკოლის 

სარემონტო 
სამუსაოები

სოფელ პირველი 
მაისის  საჯარო 

სკოლის 
სარემონტო 
სამუშაოები

ლარი 83512

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

ნოემბერი

საქართველოს 
მთავრობის 

2010 წლის  21 
სექტემბრის N 

1204 
განკარგულება

სოფელ პირველი 
მაისის  საჯარო 

სკოლის 
სარემონტო 

სამუშაოების  
საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუნენტაციის 

შედგენა

ლარი 4720

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

ოქტომბერი

სოფელ პირველი 
მაისის  საჯარო 

სკოლის 
სარემონტო 

სამუშაოების  
საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვ
ო დოკუნენტაციის 

შედგენის 
ექსპერტიზა

ლარი 810

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

ნოემბერი

სხვა დანარჩენი 
საქონელი და 
მომსახურება 
349530 ლარი 
მათ შორის:

გარე განათების 
ელექტროენერგ

იის 
ღირებულება

გარე განათების 
ელექტროენერგიი

ს ღირებულება
ლარი 92200

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

იანვარი I-IV

ნაგავსაყრელი 
პოლიგონის 

შენახვა

ნაგავსაყრელი 
პოლიგონის 

შენახვა
ლარი 30000

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

იანვარი I-IV

ნაგავსაყრელი 
პოლიგონის 

შენახვა

ნაგავსაყრელი 
პოლიგონის 

შენახვა
ლარი 15400

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

ოქტომბერი IV

ადმინისტრაციუ
ლი შენობის 

დაცვა

ადმინისტრაციულ
ი შენობის დაცვა

ლარი 50400

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

იანვარი I-XII

ბუნებიდან 
მგლის 2 (ორი) 

ინდივიდის 
ამოღება

ბუნებიდან მგლის 
2 (ორი) 

ინდივიდის 
ამოღება

ლარი 1000

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

თებერვალი I-II

ხობის 
მუნიციპალიტ

ეტის 
გამგებლის 

ბრძანება N47 
12.02.2010წ 
სარეზერვო 
ფონდიდან 

თანხის 
გამოყოფის 

შესახებ.
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ბუნებიდან 
მგლის 3(სამი) 
ინდივიდის 

ამოღება

ბუნებიდან მგლის 
3 (სამი) 

ინდივიდის 
ამოღება

ლარი 1600

ერთ 
პირთან

მოლაპარა
კება

მაისი II-IV

ხობის 
მუნიციპალიტ

ეტის 
გამგებლის 

ბრძანება N227 
27.05.2010წ 
სარეზერვო 
ფონდიდან 

თანხის 
გამოყოფის 

შესახებ.

ავტომანქანის 
რეცხვა

ავტომანქანის 
რეცხვა

ლარი 1440

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

იანვარი I-IV

ახალგაზრდულ
ი ღონისძიებები

ლარი 8400

1

ენის დღისადმი 
მიძღვნილი 
ღონისძიება 

,,პირველად იყო 
საქმე"

ლარი 400

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

აპრილი II

2

შემოქმედებითი 
კონფერენცია 

მოსწავლე 
ახალგაზრდობის 

დღეებთან  
დაკავშირებით

ლარი 1000

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

აპრილი II

3

წვევამდელების 
საზეიმო გაცილება 

და დისკუსია 
,,როგორ 

ვემსახუროთ  
ქართულ არმიას"

ლარი 300

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

იანვარი-
დეკემბერი

I-IV

4

ექსკურსია 
სამეცნიერო 

კონფერენციებში 
გამორჩეული 

ბავშვებისათვის

ლარი 800

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

მაისი II

5

ბავშვშვთა დაცვის 
დღისადმი 
მიძღვნილი 
ღონისძიება 

,,ვარსკვლავები"

ლარი 300

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

ივნისი II

6
,,ინტელექტუალი-

ხობი 2010"
ლარი 1100

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

ივნისი II

7

საახალწლო 
ღონისძიება 
,,ნაძვის ხის 
ირგვლივ"

ლარი 1500

ერთ
პირთან 

მოლაპარა
კება

დეკემბერი IV

8

ახალგაზრდულ 
ლიტერატურული 
კონკურსი ,,ოქროს 
პერგამენტი 2010''

ლარი 3000

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

ოქტომბერი IV

სპორტული 
ღონისძიებები

ლარი 15600

1

აგვისტოს 
მოვლენების 

შედეგად 
ტრაგიკულად 
დაღუპული 

მიხეილ იოსავას 
სახელობის 
ტურნირი 

ბილიარდში

ლარი 300

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

ოქტომბერი IV
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2

დათა 
ხურცილავას 
სახელობის 
ტურნირი 

(ფეხბურთი)

ლარი 250

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

იანვარი I

3
ბერძნულ -
რომაული 
ჭიდაობა

ლარი 100

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

იანვარ-
დეკემბერი

I-IV

4 ჭადრაკი ლარი 100

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

ივნისი II

5 კალათბურთი ლარი 150

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

მარტი I

6
მაგიდის 

ჩოგბურთი
ლარი 760

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

თებერვალი I

7

ხობის 
,,კოლხეთის" 

პირველი 
პრეზიდენტის 

ზურაბ 
ბუბუტეიშვილის 

სახელობის 
რესპუბლიკური 

ტურნირი

ლარი 250

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

მაისი II

8

რუსული აგრესიის 
შედეგად 

დაღუპული  
ზვიად 

დათუაშვილის 
სახელობის 
ტურნირი 

ფეხბურთში

ლარი 250

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

მაისი II

9

ოლიმპიური 
რეზერვების 

სასწავლებლის 
ყოფილი 

დირექტორის 
თ.ჯიშკარიანის 

სახელობის 
ტურნირი მინი-

ფეხბურთში

ლარი 200

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

ივნისი II

10

სამეგრელო-ზემო 
სვანეთის 

პირველობა 
ფეხბურთში 

საქართველოს 
პრეზიდენტის 

თასზე

ლარი 140

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

აგვისტო III

11

ხობის რაიონის 
პირველი 

პრეფექტის თ. 
ქაჯაიას  

სახელობის 
ტურნირი 

ფეხბურთში

ლარი 250

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

აგვისტო III

12

სამსახურეობრივი 
მოვალეობის 

დროს სოფელ 
ხურჩაში 

ტრაგიკულად 
დაღუპული  რ. 

კიტიას სახელობის 
ტურნირი (მინი 

ფეხბურთი)

ლარი 250

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

სექტემბერი III
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13

ხობის 
მუნიციპალიტეტი

ს პირველობა 
ფეხბურთში

ლარი 11000

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

მარტი-
მაისი

I-II

14

ხობის 
მუნიციპალიტეტი

ს პირველობა 
საჯარო სკოლებს 
შორის ,,მხიარულ 

სტარტებში"

ლარი 500

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

ოქტომბერი IV

15

აგვისტოს 
მოვლენების 

შედეგად 
ტრაგიკულად 
დაღუპული 

ხობელი გმირების 
სახელობის თასის 
გათამაშება (მინი 

ფეხბურთში)

ლარი 200

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

ოქტომბერი IV

16

ოლიმპიური 
პირიზიორის მ.
აზარაშვილის 

თასის გათამაშება

ლარი 100

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

ოქტომბერი IV

17
შემხვედრი 

ღონისძიებები
ლარი 800

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

იანვარი-
დეკემბერი

I-IV

ძეგლთა დაცვა ლარი 10000

1

ისტორიული 
ძეგლების დაცვის, 
დათვალიერების 

და მათი 
მდგომარეობის 

შემოწმება, 
საზოგადოებასთან 

და მოსწავლე 
ახალგაზრდობასთ

ან შეხვედრები

ლარი 250

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

იანვარი-
დეკემბერი

I-IV

2

ხობის მონასტერში 
ჩასატარებელი 

არქეოლოგიური 
სამუშაოებისათვის 

(კულტურული 
მემკვიდრეობი ს 

გადარჩენითი 
სამუშაოები)

ლარი 7000

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

მაისი-
ივნისი-
ივლისი

II-III

3

მუნიციპალიტეტი
ს კულტურული 
მემკვიდრეობის 

შესახებ 
სამენოვანი 
ბეჭდური 
გამოცემის 
მომზადება 

„ტურისტული 
გზამკვლევი“

ლარი 2600

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

სექტემბერ-
ოქტომბერი
-ნოემბერი

III-IV

4

კულტურული 
მემკვიდრეობის 

შესახებ 
სამეცნიერო 

კონფერენციის 
მოწვევა

ლარი 150

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

ნოემბერი IV

კულტურული 
მემკვიდრეობა

ვიქტორინა 
კონკურსი 

,,კულტურული 
მემკვიდრეობის 
კვალდაკვალ"

ლარი 500

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

ოქტომერი-
ნოემბერი

IV
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სატელეფონო 
ქსელის, 

ელქსელის და 
ელექტრო 
ტექნიკის 
შეკეთება

სატელეფონო 
ქსელის, 

ელქსელის  და 
ელექტრო 

ტექნიკის შეკეთება

ლარი 3000

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

იანვარი -
დეკემბერი

I-IV

საკადასტრო 
რუკების 
შედგენა

საკადასტრო 
რუკების შედგენა

ლარი 10000

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

იანვარი -
დეკემბერი

I-IV

გაწვევის 
სამსახურისათვ

ის 
სატრანსპორტო 
მომსახურების 

შესყიდვა

გაწვევის 
სამსახურისათვის 

სატრანსპორტო 
მომსახურების 

შესყიდვა

ლარი 10150

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

იანვარი -
დეკემბერი

I-IV

არქივის 
მომსახურება

არქივის 
მომსახურება

ლარი 5700

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

იანვარი -
დეკემბერი

I-IV

ჟურნალ-
გაზეთების 
გამოწერა

ჟურნალ-
გაზეთების 
გამოწერა

ლარი 940

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

იანვარი -
დეკემბერი

I-IV

სხვადასხვა 
ჟურნალ 

გაზეთების 
მომსახურება, 

მათ შორის:

ლარი 12760 დეკემბერი IV

1
გაზეთი „ახალი 
სამკუთხედი"

ლარი 3600

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

2 გაზეთი „24 საათი" ლარი 1500

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

3
შ.პ.ს. ,,ეგრისის 

მაცნე"
ლარი 3710

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

4
,,ფაქტები და 

საქართველოს 
რეგიონები"

ლარი 900

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

5
გაზეთი 

,,თავისუფლების 
მრწამსი"

ლარი 600

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

6
სხვადასხვა 

გაუთვალისწინებე
ლი

ლარი 2450

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

ჟურნალ 
საკანონმდებლო 
მაცნეს გამოწერა

საკანონმდებლო 
მაცნე 

(საკრებულოს 
მიერ მიღებული 

ნორმატიული 
აქტების 

განთავსების და 
ერთი 

ეგზემპლიარის 
გამოწერა)

ლარი 5000

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

აგვისტო III-IV

მუნიციპალიტე
ტის 

სიმბოლიკის  
შემუშავების და 

დამზადების  
ხარჯი

მუნიციპალიტეტი
ს სიმბოლიკის  

შემუშავების და 
დამზადების  

ხარჯი

ლარი 10000

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

აგვისტო III

საბანკო საბანკო ლარი 3600 ერთ იანვარი I-IV
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მომსახურების 
ხარჯი

მომსახურების 
ხარჯი

პირთან 
მოლაპარა

კება

სავალდებულო 
დაზღვე ვა

სავალდებულო 
დაზღვევა

ლარი 8280

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

იანვარი I-IV

ნებაყოფლობით
ი დაზღვე ვა

ნებაყოფლობითი 
დაზღვევა

ლარი 2800

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

თებერვალი I-IV

,,კოდექსი 2007
წლის 

ინფორმაციული 
მომსახურების 

ხარჯი"

,,კოდექსი 2007“-ის 
ინფორმაციული 
მომსახურების 

ხარჯი"

ლარი 1560

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

თებერვალი I-IV

ასოციაცის 
წევრობისათვის 
მომსახურების 

მუნიციპალიტეტი
ს განვითარების 
და საქრთველოს 

ფინანსისტთა 
ასოციაცის 

წევრობისათვის 
მომსახურების 

ლარი 1800

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

მაისი II-IV

შენობების და 
ავტომანქანების 
აუდიტორული 

მომსახურება

შენობების და 
ავტომანქანების 
აუდიტორული 
მომსახურება

ლარი 5000

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

თებერვალი II-IV

აუდიტორული 
მომსახურება

აუდიტორული 
მომსახურება

ლარი 8000

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

აპრილი II

ალმანახ ,,ხობის 
მუნიციპალიტე
ტი"-ს გამოცემის 

ხარჯი

ალმანახ ,,ხობის 
მუნიციპალიტეტი

"-ს გამოცემის 
ხარჯი

ლარი 2300

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

ივლისი-
აგვისტო III

მუნიციპალიტე
ტის 

საკრებულოსათ
ვის ვებ გვერდის 

მომზადე ბა

მუნიციპალიტეტი
ს 

საკრებულოსათვი
ს ვებგვერდის 
მომზადე ბა

ლარი 2500

ერთ 
პირთან 

მოლაპარა
კება

ივლისი-
აგვისტო

III

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე.

3.განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული       

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

ცოტნე დადიანის ქ. N192)

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

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

განკარგულება N46

ქ. ხობი 2010 წლის 20 დეკემბერი

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის თანახმად:

1. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის სამუშაო გეგმა თანახმად 

დანართისა.

2. დაევალოს ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიებს და ხობის მუნიციპალიტეტის 

გამგეობას განსახილველი საკითხების მომზადება სამუშაო გეგმით გათვალისწინებულ ვადებში.

3. კონტროლი განკარგულების შესრულებაზე დაევალოს საკრებულოს სამანდატო-

საპროცედურო საკითხთა კომისიას.

4. განკარგულება ძალაში შევიდეს ხელმოწერისთანავე.

5. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით 

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

ცოტნე დადიანის ქ. N192).

საკრებულოს თავმჯდომარე                                     მ. ჭოხონელიძეExp
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დანართი
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

2010 წლის 20 დეკემბრის N46 განკარგულებისა

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის სამუშაო გეგმა

N
მოსამზადებელი და განსახილველი

საკითხის დასახელება
განხილვის 

ვადა

პასუხისმგებელი 
საკითხის

მომზადებაზე

პასუხისმგებელი 
შესრულებაზე 

1 2 3 4

1.
საკრებულოს დებულების 
(რეგლამენტის) პროექტის განხილვა და 
დამტკიცება

I
კვარტალი

საკრებულოს 
იურიდიულ 
საკითხთა და 

ადამიანის უფლებათა 
დაცვის კომისია

საკრებულოს 
იურიდიულ 
საკითხთა და 

ადამიანის უფლებათა 
დაცვის კომისია

2.
საკრებულოს კომისიების დებულებების 
პროექტების განხილვა და დამტკიცება

I
კვარტალი

საკრებულოს 
შესაბამისი კომისია

საკრებულოს 
იურიდიულ 
საკითხთა და 

ადამიანის უფლებათა 
დაცვის კომისია

3.
გამგეობის სტრუქტურული 
ერთეულების დებულებების 
პროექტების განხილვა და დამტკიცება

I
კვარტალი

გამგეობა

საკრებულოს 
იურიდიულ 
საკითხთა და 

ადამიანის უფლებათა 
დაცვის კომისია

4.
2010 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის 
შესრულების შესახებ ინფორმაციის 
მოსმენა

I
კვარტალი გამგეობა

საკრებულოს 
საფინანსო-

სარევიზიო კომისია

5.
გამგეობის მიერ 2010 წლის 
განმავლობაში გაწეული მუშაობის 
შესახებ ანგარიშის მოსმენა

I
კვარტალი გამგეობა

საკრებულოს 
სამანდატო-

საპროცედურო 
საკითხთა კომისია

6.

საკრებულოს დაფუძნებული 
იურიდიული პირების მიერ 2010 წლის 
განმავლობაში გაწეული მუშაობის 
შესახებ ანგარიშების მოსმენა

I
კვარტალი

შესაბამისი 
იურიდიული პირი

საკრებულოს 
სამანდატო-

საპროცედურო 
საკითხთა კომისია

7.
საკრებულოს კომისიების მიერ 2010 
წლის განმავლობაში გაწეული მუშაობის 
შესახებ ანგარიშების მოსმენა

I
კვარტალი

საკრებულოს 
შესაბამისი კომისია

საკრებულოს 
შესაბამისი კომისია

8.
საკრებულოს მიერ 2010 წლის 
განმავლობაში გაწეული მუშაობის 
შესახებ ანგარიშის მოსმენა

I
კვარტალი

საკრებულოს 
თავმჯდომარე

საკრებულოს 
თავმჯდომარე

9.
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 
მიწის ნორმატიული ფასის დადგენა

I
კვარტალი გამგეობა

საკრებულოს 
ეკონომიკური 
განვითარების 

საკითხთა კომისია

10.
ხობის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის 
ადგილობრივი ბიუჯეტის შესრულების 
ანგარიშის განხილვა და დამტკიცება

II
კვარტალი გამგეობა

საკრებულოს 
საფინანსო-

სარევიზიო კომისია 

11.
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 
არსებული ქუჩების სახელდება და 
მათთვის  ნუმერაციის მინიჭება

II
კვარტალი

დროებითი სამუშაო 
ჯგუფი

საკრებულოს 
ეკონომიკური 
განვითარების 

საკითხთა კომისია
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1 2 3 4

12.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 
შეკრებების, მიტინგების, 
დემონსტრაციების მარეგულირებელი 
ნორმების დადგენა

II
კვარტალი

საკრებულოს 
იურიდიულ 
საკითხთა და 

ადამიანის უფლებათა 
დაცვის კომისია

საკრებულოს 
იურიდიულ 
საკითხთა და 

ადამიანის უფლებათა 
დაცვის კომისია

13.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 
არსებული სასაფლაოების მოწყობისა და 
მოვლა-პატრონობის ზოგადი წესის 
დადგენა

III
კვარტალი

საკრებულოს 
ეკონომიკური 
განვითარების 

საკითხთა კომისია; 
საკრებულოს 
იურიდიულ 
საკითხთა და 

ადამიანის უფლებათა 
დაცვის კომისია

საკრებულოს 
ეკონომიკური 
განვითარების 

საკითხთა კომისია; 
საკრებულოს 
იურიდიულ 
საკითხთა და 

ადამიანის უფლებათა 
დაცვის კომისია

14.
ხობის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის 
ადგილობრივი ბიუჯეტის 6 თვის 
შესრულების ანგარიშის განხილვა

III
კვარტალი გამგეობა

საკრებულოს 
საფინანსო-

სარევიზიო კომისია 

15.
გამგეობის მიერ 2011 წლის 6 თვის 
განმავლობაში გაწეული მუშაობის 
შესახებ ანგარიშის მოსმენა

III
კვარტალი გამგეობა

საკრებულოს 
სამანდატო-

საპროცედურო 
საკითხთა კომისია

16.
საკრებულოს კომისიების მიერ 2011 
წლის 6 თვის განმავლობაში გაწეული 
მუშაობის შესახებ ანგარიშების მოსმენა

III
კვარტალი

საკრებულოს 
შესაბამისი კომისია

საკრებულოს 
შესაბამისი კომისია

17.

საკრებულოს დაფუძნებული 
იურიდიული პირების მიერ 2011 წლის 6 
თვის განმავლობაში გაწეული მუშაობის 
შესახებ ანგარიშების მოსმენა

III
კვარტალი

შესაბამისი 
იურიდიული პირი

საკრებულოს 
სამანდატო-

საპროცედურო 
საკითხთა კომისია

18.
ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის 
ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტის 
განხილვა და დამტკიცება

IV
კვარტალი

გამგეობა
საკრებულოს 
საფინანსო-

სარევიზიო კომისია

19.
სხვა მიმდინარე და ინიციირების წესით 
შემოსული საკითხების განხილვა

სისტემატურად; 
დადგენილ 

ვადებში

საკრებულოს 
შესაბამისი კომისია

საკრებულოს თავმჯდომარე მ. ჭოხონელიძეExp
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ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო
ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

განკარგულება N47

ქ. ხობი 2010 წლის 20 დეკემბერი

„ხობის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმის დამტკიცების 
შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 27 აგვისტოს N 33 განკარგულებაში 

ცვლილებების შეტანის თაობაზე

1. „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული  შესაბამისად, 
„ხობის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 27 აგვისტოს N33 განკარგულებაში შეტანილ 
იქნეს შემდეგი ცვლილებები:

ა)  განკარგულების  პირველ დანართში:
ა.ა) შემცირდეს „საქართველოს საკანომდებლო მაცნეში“ საკრებულოს ნორმატიული აქტების 

გამოქვეყნებისათვის გათვალისწინებული თანხა 3000 ლარით, მუნიციპალიტეტის სიმბოლიკის 
შესაქმნელად და დასამზადებლად გათვალისწინებული თანხა - 5000 ლარით, ვებგვერდის  
შექმნისათვის გათვალიწინებული თანხა - 250 ლარით და „სატელეფონო ქსელის, ელქსელის და 
ელექტრო ტექნიკის შეკეთება“ - 2200 ლარით.  გამოთავისუფლებული თანხა  მიიმართოს  შემდეგი 
დამატებითი ღონისძიების დასაფინანსებლად: 480 ლარი - საბეჭდი ქაღალდების შესაძენად, 650 
ლარი - კატრიჯების რგოლურას გამოცვლისა და დამუხტისათვის, 500 ლარი - კომპიუტერის 
მომსახურებაზე, 60 ლარი - ვიდეოკასეტების შესაძენად, 40 ლარი - dvd დისკების შესყიდვაზე, 75 
ლარი - მუყაოს სწრაფჩამკერების შესყიდვაზე, 45 ლარი - ტყავის საქაღალდეების შესყიდვაზე, 300 
ლარი - სამუშაო ოთახების აბრების დამზადებაზე, 1100 ლარი - სატელეფონო მომსახურებაზე, 1000 
ლარი - საწვავის შესყიდვაზე, 525 ლარი - კომპიუტერის შესყიდვაზე, 1300 ლარი - ლეპტოპის 
შესყიდვაზე და 555 ლარი - ტელეფონის შეძენაზე;

ა.ბ)  1600 ლარით შემცირდეს საბანკო მომსახურების ასიგნება;
ა.გ) 250 ლარით შემცირდეს ავტომანქანის სათადარიგო ნაწილების შეძენა და 

გამოთავისუფლებული თანხა მიიმართოს ავტომაქანის რეცხვის მომსახურებაზე;
ა.დ) გარე განათების სამუშაოებიდან ეკონომიის თანხა - 7700 ლარი მიიმართოს სენაკი-ხობის 

მონაკვეთის რეაბილიტაციის სამუშაოების ექსპერტიზის ხარჯების დასაფინანსებლად;
ა.ვ) 4500 ლარი მიიმართოს  N1 საჯარო სკოლის შენობის სახურავის სარემონტო სამუშაოებზე. 
ა.ზ) 400 ლარით შემცირდეს კომპიუტერის შეძენის ასიგნება და 400 ლარით გაიზარდოს 

საწვავის (ბენზინი) შეძენა;
ა.თ) სარეზევო ფონდიდან გამოყოფილი 600 ლარი მიიმართოს  მაწანწალა ძაღლების  დაჭერის 

და ქალაქის ტერიტორიიდან გაყვანის ღონისძიების გასატარებლად;
ა.ი) შემცირდეს საკანცელარიო ხარჯებიდან: ქაღალდების შესყიდვა - 100 ლარით და 

ელექტროენეგიის ხარჯი - 250 ლარით.  გამოთავისუფლებული თანხა მიიმართოს ასლგადამღების 
(ქსეროქსი) შეძენაზე;

ა.კ) შემცირდეს ოფისის ხარჯებიდან: ქაღალდების შეძენა - 650 ლარით, კატრიჯების შეძენა  -
750 ლარით და კომპიუტერული მომსახურება - 600 ლარით. გამოთავისუფლებული თანხა - 2000 
ლარი მიიმართოს  ავტომანანის მარაგ-ნაწილების და  სარომონტო მომსახურების შესყიდვაზე;
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ა.ლ) შემცირდეს საკანცელარიო ხარჯებიდან ქაღალდების შესყიდვა - 160 ლარით,
ელექტროენეგიის ხარჯი - 130 ლარით და სატელეფონო ხარჯი - 60 ლარით.  
გამოთავისუფლებული თანხა - 350 ლარი მიიმართოს მობილური ტელეფონის შეძენაზე;

ა.მ) შემცირდეს საკანცელარიო ხარჯებიდან ქაღალდების შესყიდვა - 50 ლარით,
ელექტროენეგიის ხარჯი - 300 ლარით და გამოთავისუფლებული თანხა - 350 ლარი მიიმართოს    
ასლგადამღების (ქსეროქსი) შეძენაზე;

ა.ნ) 4500 ლარით გაიზარდოს ოფისის ხარჯი. (აქედან: საოფისე სკამი - 450 ლარი, სავარძელი 
300 ლარი, მაგიდა მისადგმელით - 400 ლარი, საოფისე მაგიდა - 800 ლარი, სამეული - 450 ლარი,
კარადა - 300 ლარი, ტელევიზორი - 350 ლარი, ფაქსის აპარატი - 200 ლარი, მობილური ტელეფონი 
- 350 ლარი, მაცივარი - 400 ლარი, ქსეროქსის  აპარატი - 500 ლარი;

ა.ო) შემცირდეს საკანცელარიო ხარჯებიდან: ქაღალდების შესყიდვა - 150 ლარით, შეშის 
ღუმელის შესყიდვა - 100 ლარით, კარის საკეტის შესყიდვა - 40 ლარით, ელექტროენეგიის ხარჯი -
300 ლარით, ტელეფონის ხარჯი - 60 ლარით. გამოთავისუფლებული თანხა - 650 ლარი 
მიიმართოს:    მაგიდის (მისადგმელით) შეძენაზე - 250 ლარი, კომპიუტერის მაგიდის შეძენაზე -
170 ლარი და სავარძლის შეძენაძე - 230 ლარი;

ა.პ) შემცირდეს ინვენტარის შეძენის ხარჯებიდან: კომპიუტერების კომპლექტის შეძენის ხარჯი
3000 ლარით. გამოთავისუფლებული თანხიდან  550 ლარი  მიიმართოს ფოტოაპარატის შეძენაზე, 
1100 ლარი - ფოტოაპარატის ობიექტივის შეძენაზე, 1100 ლარი - პროექტორის ეკრანის შეძენაზე, 
600 ლარი - პროექტორის შეძენაზე და 650 ლარი - პროცესორის შეძენაზე;

ა.ჟ) შემცირდეს საკანცელარიო ხარჯებიდან: ქაღალდების შესყიდვა - 110 ლარით  და 
ელექტროენეგიის ხარჯი - 300 ლარით. გამოთავისუფლებული თანხა - 460 ლარი მიიმართოს 
ქსეროქსის აპარატის შესყიდვაზე;

ა.რ) 3200 ლარი მიიმართოს სოფელ შუა ხორგის სალატარიოს უბანში შიდა გზების მოხრეშვის 
სამუშაოებზე;

ა.ს) 2200 ლარით შემცირდეს ტრანსპორტის სარემონტო მომსახურების ხარჯი და 
გამოთავისუფლებული თანხიდან 1300 ლარი  მიიმართოს კომპიუტერის შესყიდვაზე, 221 ლარი -
ჟალუზის შესყიდვაზე, 80 ლარი - კარის საკეტის შესყიდვაზე, 200 ლარი - საღებავის შესყიდვაზე, 
22 ლარი - საპირფარეშოს „იხვის“ შესყიდვაზე, 30 ლარი - ცოცხის შესყიდვაზე, 60 ლარი - ელექტრო 
ადაპტორის შესყიდვაზე, 30 ლარი - იატაკის ტილოს შესყიდვაზე, 30 ლარი - საპირფარეშოს 
ჩასარეცხი მჟავის შესყიდვაზე, 60 ლარი ნათურის შესყიდვაზე, 87 ლარი - ელექტრო 
გამაგრძელებლის შესყიდვაზე, 20 ლარი - როზეტის და 60 ლარი - საპირფარეშოს ქაღალდის 
შესყიდვაზე. 

ა.ტ) შემცირდეს  სოფელ საჯიჯაოს ჯაპიშაქრის უბანში ნაპირსამაგრი სამუშაოების დაფინანსება 
98000 ლარით  და გამოთავისუფლებული თანხიდან  4000 ლარი მიიმართოს ხობის რაიონული 
სამმართველოს სახურავის რეაბილიტაციაზე, 13500 ლარი - სოფელ საჯიჯაოში ჯაპიშაქრის უბანში 
ხიდის რეაბილიტაციაზე, 7000 ლარი  სოფელ ძველი ხიბულის საჯაკონიოს უბნის და ძიკის კარის 
ტერიტორიაზე გზის რეაბილიტაციაზე, 3000 ლარი - სოფელ საჯიჯაოს ცენტრიდან მდინარე ხობის 
ხიდამდე დაზიანებული გზის რეაბილიტაციაზე, 2500 ლარი - სოფელ ხამისქურის საფარცვანიოს 
უბანში გზის რეაბილიტაციაზე, 500 ლარი - პატარა ფოთის ტერიტორიაზე დამბის 
რეაბილიტაციაზე, 27000 ლარი - საყოფაცხოვრებო ნარჩენების ნაგავსაყრელი პოლიგონის 
საიზოლაციო ფენის მოწყობაზე, 3600 ლარი - სკოლების (მათ სორის: 300 ლარი ძველი ხიბულის 
საჯარო სკოლის, 800 ლარი - პატარა ფოთის საჯარო სკოლის, 1500 ლარი სოფელ ქვემო ქვალონის 
საჯარო სკოლის სახურავი შეძენაზე და 1000 ლარი სოფელ შუა ხორგის საჯარო სკოლის 
ჭაბურღილის მოწყობაზე);

ა.უ) 3200 ლარი მიიმართოს სოფელ შუა ხორგის სალატარიოს უბანში შიდა გზების მოხრეშვის 
სამუშაოებზე;

ა.ფ)   700 ლარი მიიმართოს სოფელ გაღმა საჯიჯაოში საჯარო სკოლის სახურავის შეძენაზე;
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ბ) განკარგულების პირველი პუნქტის ,,ა“ ქვეპუნქტით  გახორციელებული ცვლილებების 
შესაბამისად განკარგულების დანართი 1  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„დანართი 1
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

2010 წლის 27 აგვისტოს N33 განკარგულებისა

ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების 2010 წლის 
ადგილობრივი შესყიდვების გეგმა

შესყიდვის 
ერთგვაროვანი ობიექტთა 

ჯგუფის დასახელება

ლო
ტი

შესყიდვის ობიექტი
განზომი
ლების 

ერთეული

რაოდენო
ბა  ან 

მოცულობ
ა

სავარაუ 
დო 

ღირებუ
ლება

შესყიდვის 
საშუალება  

(ღია 
ტენდერი,

ფასთა 
კოტირება, 

ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა)

შესყიდვ
ის 

განხორც
იელები

ს 
ვადები

მიწ
ოდე
ბის 
ვად
ები

შენიშვნა

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ოფისი  173445ლარი

საკანცელარიო საქონელი

ქაღალდი საბეჭდი შეკვრა 1559

24180
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
იანვარი I-IV

ქაღალდი საწერი შეკვრა 69
ქაღალდი 

მოწმობებისათვის
ცალი 500

ავტოკალამი ცალი 860
კალამი ცალი 200

ტუშის  კალამი ცალი 30
სტეპლერის 

ტყვიები შეკვრა 290

სტეპლერი პატარა ცალი 40
სტეპლერი 
საშუალო

ცალი 27

სტეპლერი დიდი ცალი 3
ბაინდერი ცალი 241

საქაღალდე მუყაოს ცალი 515
დირაკოლი ცალი 15

წებო ცალი 183
ქაღალდის სამაგრი ცალი 35

ფაილი შეკვრა 69
კორექტორი ცალი 110
dvd დისკი ცალი 190

დასაწებებელი 
ლენტი

ცალი 5

ვიდეო კასეტა ცალი 110
ჟურნალი ცალი 92

საკანცელარიო დანა ცალი 35
საქაღალდე თარო ცალი 9

ფანქარი ცალი 222
მარკერი ცალი 50

საოქმე საქაღალდე ცალი 130
საშლელი ცალი 55
cd დისკი ცალი 60
ლენტი 

(ოქმებისათვის)
ცალი 2

საკანცელარიო 
ნივთების ჩასაწყობი

ცალი 5

კალკულატორი ცალი 16
ფაქსის ქაღალდი ცალი 6

კონვერტი ცალი 100
ჭიკარტი შეკვრა 10
კლიპსი ცალი 170

სახაზავი ცალი 43
სტიკერი ცალი 57

ანტისტეპლერი ცალი 27
წაწუნა ცალი 23
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მაგიდის 
კალენდრის დაფა

ცალი 15

სკოჩი ცალი 10
ფერადი ქაღალდი შეკვრა 3

მაგიდის 
კალენდარი

ცალი 24

ბლოკნოტი ცალი 72
საკანცელარიო 

რვეული
ცალი 44

კალენდრის 
სადგამი

ცალი 10

ფანქრის სათლელი ცალი 12
სტიკერი მწებავი ცალი 25

საქაღალდე 
ფაილებიანი

ცალი 78

ჩიპი ცალი 11
საბუღალტრო წიგნი ცალი 2

საკანცელარიო 
წიგნი

ცალი 1

გამოცხადების 
ჟურნალი

ცალი 1

შტამპი ცალი 4
დროშა დიდი ცალი 4

ტყავის საქაღალდე ცალი 15

სამეურნეო საქონელი

ელექტრო 
გამაგრძელებელი

ცალი 100

21190 იანვარი I-IV

ელექტრო 
გამანაწილებელი

ცალი 60

ნაგვის ყუთი ცალი 15
ელემენტი ცალი 128

კედლის საათი ცალი 7
ნათურა ცალი 828

კარის საკეტი ცალი 76
როზეტი ცალი 40

გორგოლაჭიანი 
სკამი

ცალი 6

კომპიუტერის 
მაგიდა

ცალი 6

ოფისის სკამი ცალი 13
წერტილოვანი 

ნათურა
ცალი 100

გარე განათების 
ნათურა

ცალი 30

საღებავი ემულსია ცალი 15
საღებავი ზეთოვანი ცალი 10

ფუნჯი ცალი 10
ქსეროქსი ცალი 5

შეშის  ღუმელი ცალი 9

ღუმელის მილები
კომპლექტ

ი
10

ფოტო შტატივი ცალი 1
ლამინატორი ცალი 1

დენის გამთიშველი ცალი 1
კომპიუტერის უ-პე-

ესი
ცალი 2

წყლის მრიცხველი ცალი 1
ტრანზისტორი ცალი 1
სატელიტური 

ანტენა
ცალი 1

კონდიციონერის 
დატენვა

ცალი 1

სამუშაო 
ოთახებისათვის 
დასამზადებელი 

აბრები

ცალი 30

სავარძელი 4
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მაგიდა 
მისადგმელი

4

საოფისე მაგიდა 4
სამეული 1
კარადა 1

ტელევიზორი 1
ფაქსის აპარატი 1

მაცვარი 1
მობილური 
ტელეფონი

2

ჟალუზი 1
საპირფარეშოს იხვი 1

ელ.ადაპტარი 1
საპირფარეშოს 

ჩასარეცხი მჟავა
2

საპირფარეშოს 
ქაღალდი

30

დამლაგებლისათვი
ს საჭირო საქონელი 

მათ შორის;
მაგიდის ტილო შეკვრა 30
იატაკის ტილო ცალი 35

ქლორი ცალი 30
ცოცხი ცალი 35

ავეჯის საწმენდი 
,,პრონტო''

ცალი 10

მინის საწმენდი ცალი 20
სარეცხი ფხვნილი ცალი 20

სათლელი ცალი 20

სათნოების 
სახლისთვის 

საჭირო საქონელი
სარეცხი ჟელე ცალი 20

მაგიდის ტილო შეკვრა 30
ქლორი ცალი 10

რეზინის 
ხელთათმანი

ცალი 2

ცოცხი ცალი 4
იატაკის ტილო ცალი 20

სახეხი მავთული ცალი 20
ბარი ცალი 30

ნიჩაბი ცალი 10
ტომარა ცალი 1000

კომპიუტერული 
მომსახურება

10965

ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
იანვარი I-IV

1 კატრიჯის დატენვა ცალი 180 4300

2
კომპიუტერის 

კატრიჯის შეძენა
ცალი 18 1550

3
ქსეროქსის 

კატრიჯის შეძენა
ცალი 25 2750

4

კომპიუტერის 
აქსესუარების 

შეძენა და 
კომპიუტერული 

მომსახურება

ცალი 25 2365

კომუნალური 
მომსახურება

117110

ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
იანვარი I-IV

1
სატელეფონო 

ბარათები
ლარი 16800

2 სატელეფონო 
მომსახურება

ლარი 25862

3
საფოსტო 

მომსახურება
ლარი 5550

4
ჯეოსელის 

მომსახურება
ლარი 20088
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5 წყალი ლარი 4330
6 ელექტრო ენერგია ლარი 27770

7
გაზის ღირებულება 

სათნოების 
სახლისათვის

ლარი 2100

8 ნაგვის გატანა ლარი 950

9 შეშა ლარი 7260
ოქტომბ

ერი
IV

10
ყულევის 

მოსახლეობისათვის 
წყლის მიწოდება

ლარი 4900
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
აპრილი I-IV

11
ყულევის 

მოსახლეობისათვის 
წყლის მიწოდება

ლარი 1500
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა

ოქტომბ
ერი IV

სათნოების სახლისათვის 
საკვები პროდუქტების 
შესყიდ ვა  47400 ლარი

საკვები 
პროდუქტები

1 კარტოფილი კგ 2555

47380
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
იანვარი I-IV

2 ხახვი კგ 745
3 ნიორი კგ 73
4 მწვანილი კგ 224
5 სტაფილო კგ 848
6 შაქარი კგ 839
7 ზეთი ცალი 26
8 ტომატი ცალი 260
9 მარგარინი 250 გ. ცალი 118
10 ფაფის მასალა კგ 915
11 ბარდა 700 გ. ცალი 312

12
შესქელებული რძე 

400 გ.
ცალი 1404

13 კისელი ცალი 2090
14 მანანის ბურღული კგ 270
15 კომბოსტო კგ 853
16 ჭარხალი კგ 364
17 ხორცი კგ 853
18 ხილი კგ 640
19 წიწიბურა კგ 735
20 ქათმის ბარკალი კგ 861
21 ბრინჯი კგ 603
22 ქიშმიში კგ 73
23 ლობიო კგ 296
24 წიწაკა კგ 10
25 მარილი ცალი 90
26 პური კგ 11132
27 სასაჩუქრე ნობათი ცალი 100

საწვავი

1 საწვავის  შეძენა ლარი 90160 ფასთა 
კოტირება

იანვარი I-IV

2 საწვავის  შეძენა ლარი 5200

ფასთა 
კოტირება

თებერვა
ლი

I-IV

ხობის 
მუნიციპ
ალიტეტ

ის 
საკრებუ

ლოს 
დადგენ
ილება 
N138 
2010 

წლის 15 
იანვარი

3 საწვავის  შეძენა ლარი 1200
ოქტომბ

ერი
IV

ხობის 
მუნიციპ
ალიტეტ

ის 
საკრებუ

ლოს 
დადგენ
ილება 
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N9 2010 
წლის  1  
ოქტომბ

ერი

4 საწვავის  შეძენა ლარი 600

ნოემბერ
ი

IV

ხობის 
მუნიციპ
ალიტეტ

ის 
გამგებლ

ის 
ბრძანებ
ა N572

5 საწვავის  შეძენა ლარი 700

ხობის 
მუნიციპ
ალიტეტ

ის 
გამგებლ

ის 
ბრძანებ
ა N644

6 საწვავის  შეძენა ლარი 2400
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა

სექტემბ
ერი

III-
IV

ხობის 
მუნიციპ
ალიტეტ

ის 
საკრებუ

ლოს 
დადგენ
ილება 

N7 2010 
წლის 27 
აგვისტო

მანქანის სარემონტო 
მომსახურება

1
მანქანის 

სარემონტო 
მომსახურება

ლარი 39050
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
იანვარი I-IV

2
მანქანის 

სარემონტო 
მომსახურება

ლარი 1300
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა

სექტემბ
ერი

III-
IV

ხობის 
მუნიციპ
ალიტეტ

ის 
საკრებუ

ლოს 
დადგენ
ილება 

N7 2010 
წლის 27 
აგვისტო

3
მანქანის რეცხვის 

მომსახურება
ლარი 250

გამარტივებ
ული 

შესყიდვა

დეკემბე
რი

IV

4
მანქანის 

სარემონტო 
მომსახურება

ლარი 2000
გამარტივებ

ული 
შესყიდვა

დეკემბე
რი

IV

რბილი ინვენტარი 
სახანძრო 

სამსახურისათვის
რბილი ინვენტარი 

სახანძრო 
სამსახურისათვის

კომპლექტ
ი

25 10000
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
იანვარი I-IV

კაპიტალური ხარჯი 
3697531ლარი

ინვენტარი

კომპიუტერის 
კომპლექტი

ცალი 9 9375
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
აგვისტო III

კონდინციონერი ცალი 5 3750
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
აგვისტო III

მობილური ცალი 2 1055 ერთ პირთან აგვისტო III
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ტელეფონი მოლაპარაკე
ბა

ფოტო აპარატი ცალი 1 1550
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
აგვისტო III

ელექტრო 
გენერატორი

ცალი 1 885
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
მარტი I

მაცივარი ცალი 2 1100
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
აგვისტო III

სავარძელი ცალი 1 1100
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
მარტი I

ლეპტოპის შეძენა ცალი 1 1300
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა

დეკემბე
რი

IV

ავტომანქანა ცალი 1 4500
ფასთა 

კოტირება

ივნისი II
ავტომანქანა ცალი 1 8000 ივნისი II
ავტომანქანა ცალი 1 40000 აპრილი II

ფოტო აპარატის 
ობიექტივი

ცალი 1 1100

პროექტორი ცალი 1 1100
პროექტორის 

ეკრანი
ცალი 1 600

პროცესორი ცალი 1 650

ტრაქტორი 
ელშესადუღებელი 

აპარატით
ცალი 1 10000

ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა

თებერვა
ლი

I

ასენიზაციის მანქანა ცალი 1 15000
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა

თებერვა
ლი

I

კერხერი ცალი 1 700
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა

სექტემბ
ერი

III

101765
სახანძრო 

სამსახურისათვის 
ინვენტარის 

შესყიდვა მათ 
შორის:

ათასი 
ლარი

10000
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა

აპრილი
- მაისი

II

შემწოვი სახელური ცალი 4 1600
გამდენი სახელური ცალი 15 4200

ლულა ,,ა" და ,,ბ" ცალი 2 200
საბურავები ზილ 

130-ის 
ცალი 2 800

საბურავები ზილ  
31-ის

ცალი 2 900

სამაშველო თოკი ცალი 1 200
ელექტრო 

გენერატორი
ცალი 1 500

პირველადი 
დახმარების 
სამედიცინო 
ინვენტარი

კომპლექტ
ი

1 300

რეზინის ჩექმები ცალი 2 200
ელექტრო 

მაკრატელი
ცალი 1 450

ბენზინის ხერხი ცალი 1 200
რეზინის 

ხელთათმანი ცალი 2 100

ელექტრო ბურღი ცალი 1 150
ელექტრო ხერხი ცალი 1 200

კომპიუტერული 
სერვერის მონტაჟი

კომპიუტერული 
სერვერის მონტაჟი

ლარი 5000
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
აპრილი II

ქ. ხობის ქუჩების მოვლა-
შენახვა

ქ. ხობის ქუჩების 
მოვლა-შენახვა

ლარი 30000
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

იანვარი I-IV
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ბა

გარე განათების მოვლა-
პატრონობა

გარე განათების 
მოვლა-პატრონობა

ლარი 40000
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
იანვარი I-IV

მინი სტადიონების 
მოვლა-პატრონობა

მინი სტადიონების 
მოვლა-პატრონობა

ლარი 10000
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა

თებერვა
ლი

I-IV

ნაპირსამაგრი სამუშაოები 918,5

1

ძველ ხიბულაში 
მდ. ჭანისწყალზე 

ნაპირსამაგრი 
სამუშაოები

ლარი 98900

ტენდერი
27.XI   
2009 
წელი

2010 
წლი
ს I 

კვარ
ტალ

ი

2

საჯიჯაოში მდ. 
ჭანისწყალზე 
ნაპირსამაგრი 
სამუშაოები

ლარი 297600

3

პირველ ხორგაში 
მდინარე  

ხობისწყალზე 
ნაპირსამაგრი 
სამუშაოები

ლარი 404900

4

საჯიჯაოში მდ. 
ხობისწყალზე 
ნაპირსამაგრი 
სამუშაოები

ლარი 109100

5
ნაპირსამაგრების 

ექსპერტიზა
ლარი 8000

ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
მარტი I

გარე განათების მოწყობა 416.0

1
ქ. ხობის ყაზბეგის 
ქუჩის განათების 

მოწყობა
ლარი

3 
750      

ტენდერი ივნისი II-III

2
ქ. ხობის 26 მაისის 
ქუჩის განათების 

მოწყობა
ლარი 5750

3

ქ. ხობის 
აღმაშენებლის 

ქუჩის განათების 
მოწყობა

ლარი 5750

4

გარე განათების 
რეაბილიტაცია 

მდინარე  
ხობისწყლის 

ხიდიდან ხობი-
სენაკის 

საზღვრამდე

ლარი 388750

5

გარე განათების 
სამუშაოების 
საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 10350
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
ივნისი II

6

მდინარე  
ხობისწყლის 

ხიდიდან ხობი-
სენაკის 

საზღვრამდე გარე 
განათების 

სამუშაოების 
საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის 

ექსპერტიზა

ლარი 1650
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
ივნისი II

7

გარე განათების 
ხობი-სენაკის 
მონაკვეთის  
სამუშაოების 
ექსპერტიზა

ლარი 7700
გამარტივებ

ული 
შესყიდვა

დეკემბე
რი

IV

Exp
ert

 P
DF Tria

l

http://www.avanquest.com/redirections/avanquest/expertpdf_AQUK.htm


198

სანიაღვრე არხის მოწყობა 69820

1

ქ. ხობში 
ნინოშვილის და 

რუსთაველის 
ქუჩებში სანიაღვრე 

არხის მოწყობა

ლარი 63840
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
ივლისი III

2

ქ. ხობში 
აღმაშენებლის 

ქუჩის დასაწყისში 
მილხიდის 

რეაბილიტაცია

ლარი 300
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
ივლისი III

3

სანიაღვრე არხების 
საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 4890
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
ივნისი II

4

ქ. ხობში 
ნინოშვილის და 

რუსთაველის 
ქუჩებზე სანიაღვრე 

არხის მოწყობის 
საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის  

ექსპერტიზა

ლარი 790
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
ივნისი II

ხობის II საშუალო 
სკოლის  ეზოს შემოკავება

1

ხობის II საშუალო 
სკოლის  ეზოს 
შემოკავების 
სამუშაოები

ლარი 56250
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
ივლისი III

2

ხობის II საშუალო 
სკოლის  ეზოს 
შემოკავების 
სამუშაოების 
საპროექტო 

სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 3200
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
ივნისი II

3

ხობის II საშუალო 
სკოლის  ეზოს 
შემოკავების 
სამუშაოების 
საპროექტო 

სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის 

ექსპერტიზა

ლარი 550
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
ივნისი I

ხობის II  საჯარო სკოლის 
ოთახის რემონტი

1

ხობის II  საჯარო 
სკოლის ოთახის 

სარემონტო 
სამუშაოები

ლარი 4600
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
ივლისი III

2

ხობის II  საჯარო 
სკოლის ოთახის 

სარემონტო 
სამუშაოების 
საპროექტო -

სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 400
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა

თებერვა
ლი

I

გაშფერდის სკოლის 
შემოკავაება 

1
გაშფერდის სკოლის 

შემოკავების 
სამუშაოები

ლარი 5500
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
აგვისტო III

2

გაშფერდის სკოლის 
შემოკავების 
სამუშაოების 
საპროექტო 

სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 500
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
ივნისი II

გამგეობის შენობის 1 გამგეობის შენობის ლარი 18500 ერთ პირთან სექტემბ III
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წყალგაყვანილობისა და 
კანალიზაციის სისტემის 

რეაბილიტაცია

წყალგაყვანილო 
ბისა და 

კანალიზაციის 
სისტემის 

რეაბილიტაცის 
სამუშაოები

მოლაპარაკე
ბა

ერი

2

გამგეობის შენობის 
წყალგაყვანილობის
ა და კანალიზაციის 

სისტემის 
რეაბილიტაციის 

სამუშაოების 
საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 1500
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
იანვარი I

გამგეობის შენობის III 
სართულის 

ელგაყვანილობის 
სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები

გამგეობის შენობის 
III სართულის 

ელგაყვანილობის 
სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები

ლარი 10000
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
იანვარი I

კეთილმოწყობის 
სამუშაოები

1

ხობის ეკლესიის 
მიმდებარე 

ტერიტორიის 
კეთილმოწყობა

ლარი 40000

ტენდერი აპრილი II

2

ხობის 
სასამართლოს  

მიმდებარე 
ტერიტორიის 

კეთილმოწყობა

ლარი 43100

3

ყოფილი რაიკომის 
შენობის მიმდებარე 

ტერიტორიის 
კეთილმოწყობა

ლარი 9400

4

ნოჯიხევის 
მონასტრის 

მისასვლელი გზის 
განათების მოწყობა

ლარი 36000

5
ახალი სასაფლაოს 

მოწყობის პირველი 
ეტაპის სამუშაოები

ლარი 75550

6

კეთილმოწყობის 
სამუშაოების 
საპროექტო 

სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 4400
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
იანვარი I-II

7

კეთილმოწყობის 
სამუშაოების 
საპროექტო 

სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის 

ექსპერტიზა

ლარი 650
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა

თებერვა
ლი

I-II

შადრევნის ელექტრო 
მომარაგებაში ჩართვა და 

მისი ტექნიკური 
პირობების ღირებულება

შადრევნის 
ელექტრო 

მომარაგებაში 
ჩართვა და მისი 

ტექნიკური 
პირობების 

ღირებულება

ლარი 7800
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
მაისი II

ხეთის ამფითეატრის 
სარემონტო სამუშაოები

ხეთის 
ამფითეატრის 

სარემონტო 
სამუშაოები

ლარი 6100
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
მარტი I

ხეთის ათასი 500 ერთ პირთან მარტი I
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ამფითეატრის 
სარემონტო 

სამუშაოების 
საპროექტო 

სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი მოლაპარაკე
ბა

9 აპრილის მემორიალის 
კეთილმოწყობა

1
9 აპრილის 

მემორიალის 
კეთილმოწყობა

ლარი 4750
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
მარტი I

2

9 აპრილის 
მემორიალის 

კეთილმოწყობის 
სამუშაოების   
საპროექტო 

სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 250
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
მარტი I

8 აგვისტოს მემორიალის  
მოწყობა

1

8 აგვისტოს 
მემორიალის  

მოწყობის 
სამუშაოები

ლარი 38240
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
მარტი I-II

2

8 აგვისტოს 
მემორიალის  

მოწყობის 
სამუშაოების 
საპროექტო 

სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 1500
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
მარტი I

3

8 აგვისტოს 
მემორიალის  

მოწყობის 
სამუშაოების 
საპროექტო 

სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის 

ექსპერტიზა

ლარი 260
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
მარტი I

საგზაო სამუშაოები

1

ძველი ხიბულის 
ხიდის 

რეაბილიტაციის 
სამუშაოები

ლარი 48240
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
მარტი I-II

2

ძველი ხიბულის 
ხიდის 

რეაბილიტაციის 
სამუშაოების 
საპროექტო 

სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 1500
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა

თებერვა
ლი

I

3

ქ. ხობში ბერიას 
ქუჩაზე 

ავტომობილების 
დარეგულირების 
ღონისძიებების 

სამუშაოები

ლარი 6400
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
მარტი I

4

ქ. ხობში ბერიას 
ქუჩაზე 

ავტომობილების 
დარეგულირების 
ღონისძიებების 

სამუშაოების 
საპროექტო 

სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის 

ლარი 600
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა

თებერვა
ლი

I
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შედგენა

5

ძველი ხიბულის 
ხიდის 

რეაბილიტაციის 
სამუშაოების 
საპროექტო 

სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის 

ექსპერტიზა

ლარი 260
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა

თებერვა
ლი

I

სოფელ საჯიჯაოში მდ. 
ჭანისწყალზე ხიდთან 
მისასვლელი ბეტონის 

გზის  და 2 ხიდბოგირის  
მოწყობა

სოფელ საჯიჯაოში 
მდ. ჭანისწყალზე 

ხიდთან 
მისასვლელი 

ბეტონის გზის  და 2 
ხიდბოგირის  

მოწყობის 
სამუშაოები

ლარი 118600
ფასთა 

კოტირება
აპრილი II-III ხობის 

მუნიციპ
ალიტეტ

ის 
საკრებუ

ლოს 
დადგენ
ილებებ
ი N139 
25.02.20
10 წ და 

N147 
16.03.20

10 წ

სოფელ საჯიჯაოში 
მდ. ჭანისწყალზე 

ხიდთან 
მისასვლელი 

ბეტონის გზის  და 2 
ხიდბოგირის  

მოწყობის 
სამუშაოების 
საპროექტო 

სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 5000
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
აპრილი II

პატარა ფოთში გზის 
რეაბილიტაცია

საქართვ
ელოს 

მთავრო
ბის 

განკარგ
ულება 

N40  
2010 

წლის 13 
იანვარი 
,,საქართ
ველოს 

რეგიონე
ბში 

განსახო
რციელე

ბელი 
პროექტ

ების 
ფონდი

დან"

1

პატარა ფოთში 
გზის 

რეაბილიტაციის  
სამუშაოები

ლარი 73790
ფასთა 

კოტირება
მარტი I-II

2

პატარა ფოთში 
გზის 

რეაბილიტაციის  
სამუშაოების 
საპროექტო 

სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 1890
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
მარტი I

3

პატარა ფოთში 
გზის 

რეაბილიტაციის  
სამუშაოების 
საპროექტო 

სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის 

ექსპერტიზა

ლარი 320
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
მარტი I

წყალსადენის 
რეაბილიტაცია

სოფელ პატარა 
ფოთის შავღელეს 

უბანში 
წყალსადენის 

რეაბილიტაცია

ლარი 214461

ტენდერი
მარტი-
აპრილი

I-II

სოფელ საგვიჩიოში  
წყალსადენის 

რეაბილიტაცია
ლარი 93364

სოფელ პატარა 
ფოთის შავღელეს 

უბნში წყალსადენის 
რეაბილიტაციის 

ლარი 8142
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
მარტი I
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საპროექტო 
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

სოფელ საგვიჩიოში  
წყალსადენის 

რეაბილიტაციის 
საპროექტო 

სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 5664
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
მარტი I

სოფელ პატარა 
ფოთის შავღელეს 

უბნში წყალსადენის 
რეაბილიტაციის 

საპროექტო 
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
ექსპერტიზა

ლარი 1397
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
მარტი I

სოფელ საგვიჩიოში  
წყალსადენის 

რეაბილიტაციის 
საპროექტო 

სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის 

ექსპერტიზა

ლარი 970
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
მარტი I

,,სოფლის მხარდაჭერის 
პროგრამის მიხედვით " 

ადგილობრივ 
თვითმმართველ 

ერთეულებში 
ინფრასტრუქტურის 
ობიექტების აღდგენა 
რეაბილიტაციის და 

კეთილმოწყობის 
სამუშაოები"

1

ახალსოფლის გზის 
შეკეთება 

ლარი 9752

ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
მარტი

I-II საქართვ
ელოს 

მთავრო
ბის 

განკარგ
ულება 

N41 
„სოფლი

ს  
მხარდაჭ

ერის 
პროგრა

მის 
ფარგლე

ბში 
საქართვ

ელოს 
სახელმწ

იფო 
ბიუჯეტ

იდან 
ადგილ
ობრივი 
თვითმმ
ართველ

ობის 
ერთეუ
ლებისა

თვის 
თანხის 
გამოყო

ფის 
შესახებ''  

,, 
სახელწი

ფო 
შესყიდვ

ების 
შესახებ  
საქართვ

ელოს  
კანონის 

მე-10 

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 248 I

2

ახალსოფლის 
ხიდბოგირის  

შეკეთება 
ლარი 4410 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 111 I

3

გაღმა პირველი 
ხორგის 

წყალსადენის 
რეაბილიტაციის 

სამუშაოები

ლარი 8217 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 208 I

4

გაღმა პირველი 
ხორგის გზების 

შეკეთება
ლარი 2022 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 51 I

5

გაღმა პირველი 
ხორგის 

ხიდბოგირის 
შეკეთება

ლარი 4619 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 117 I

6

ახალი ხიბულის 
ცენტრის კეთილ 

მოწყობა
ლარი 12851 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
ლარი 325 I
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შედგენა მუხლის 
მე-3 

პუნქტი
ს ,,ე" 

ქვეპუნქ
ტის 

შესაბამი
სად.

7

გაშფერდის 
სტადიონის 
შემოკავება

ლარი 13932 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 354 I

8

ზუბის 
მოსაცდელის 

მოწყობა
ლარი 7685 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 195 I

9

ზუბის ცენტრის 
კეთილმოწყობა

ლარი 3790 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 96 I

10

ზუბის საზღვრის 
აღმნიშვნელი 

ფირნიშის მოწყობა
ლარი 2387 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 100 I

11

I-II
ბიის წყალსადენის 

გამრიცხველიანების 
საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 82 I

12

ბიის გზების 
შეკეთება ლარი 3165 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 80 I

13

ბიის მოსაცდელის 
მოწყობა

ლარი 5525 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 140 I

14

I-II
ბიის საშონიოს 
წყალსადენის 
საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 99 I

15

ბიის საშონიოს 
გზების შეკეთება

ლარი 2919 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 74 I

16

ზემო ბიის გზის 
შეკეთება

ლარი 2314 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 59 I

17

პირველი მაისის 
ბულიწყუს 
სტადიონის  
შემოკავება

ლარი 7802 I-II
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საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 198 I

18

პირველი მაისის 
ბულიწყუს 

სანიაღვრე არხის 
ამოწმენდა

ლარი 5852 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 148 I

19

პირველი მაისის 
ბულიწყუს გზების 

შეკეთება
ლარი 10074 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 255 I

20

პირველი მაისის 
საკვიკვინიოს 
ხიდბოგირის 

შეკეთება

ლარი 6340 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 160 I

21

პირველი მაისის 
საკვიკვინიოს 

გზების შეკეთება
ლარი 7174 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 182 I

22

პირველი მაისის 
ჭიხუს გზების

შეკეთება
ლარი 7981 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 202 I

23

I  გურიფულის  
ცენტრის 

კეთილმოწყობა
ლარი 7943 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 201 I

24

I  გურიფულის  
სასაფლაოს 
შემოკავება

ლარი 3693 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 116 I

25

II გურიფულის 
სტადიონის 
შემოკავება

ლარი 8423 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 214 I

26

II გურიფულის 
გზების შეკეთება

ლარი 2462 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 63 I

27
II გურიფულის 

სანიაღვრე არხის 
ლარი 1293 I-II
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ამოწმენდა
საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 33 I

28

ზემო ქვალონის 
ჭაბურღილის 

მოწყობა
ლარი 2926 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 74 I

29

ზემო ქვალონის 
გზების შეკეთება

ლარი 4020 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 102 I

30

ზემო ქვალონის 
საალანიო-

საფაჩულიოს 
გზების შეკეთება

ლარი 6615 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 167 I

31

ზემო ქვალონის 
სახოჭოლაოს 
მოსაცდელის 

მოწყობა

ლარი 3438 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 87 I

32

ზემო ქვალონის 
სახოჭოლაოს 
სტადიონის 
შემოკავება

ლარი 3773 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 108 I

33

თორსის 
სტადიონის 

მოწყობა
ლარი 13020 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 391 I

34

თორსა-დღვაბის 
ცენტრის მოწყობა

ლარი 8005 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 203 I

35

თორსა-დღვაბის 
საბუკიოს გზების 

შეკეთება
ლარი 11452 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 290 I

36

ნოჯიხევის 
სანიაღვრე არხის 

ამოწმენდა
ლარი 3410 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 90 I

37 ნოჯიხევის ლარი 21013 I-II
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ცენტრის 
კეთილმოწყობა

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 528 I

38

I-II
ნოჯიხევის 

ცენტრის 
კეთილმოწყობის 

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 187 I

39

ნოჯიხევის ზენის 
სანიაღვრე არხის 

ამოწმენდა
ლარი 6827 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 173 I

40

ნოჯიხევის ზენის 
უბნის ხიდბოგირის 

შეკეთება
ლარი 4207 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 106 I

41

ნოჯიხევის 
წყალსადენის 

გამრიცხველიანება
ლარი 6062 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 153 I

42

ნოჯიხევის (კუთხე) 
სანიაღვრე არხის 

ამოწმენდა
ლარი 1682 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 43 I

43

ნოჯიხევის 
ნაფოშტუს 

ხიდბოგირის 
შეკეთება

ლარი 7832 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 198 I

44

პატარა ფოთის 
სანიაღვრე არხების 

ამოწმენდა
ლარი 4707 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 119 I

45

პატარა ფოთის 
სტადიონის 
შემოკავება

ლარი 15665 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 396 I

46

პატარა ფოთის 
გზების შეკეთება

ლარი 8326 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 211 I
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47

პატარა ფოთის 
შავღელეს 

წყალსადენი 
მილების 

რეაბილიტაცია

ლარი 21420 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 542 I

48

გამოღმა პირველი 
ხორგის ცენტრის 
კეთილმოწყობა

ლარი 5263 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 133 I

49

გამოღმა პირველი 
ხორგის 

მოსაცდელის 
მოწყობა

ლარი 8623 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 218 I

50

საგვიჩიოს გზების 
შეკეთება

ლარი 9753 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 247 I

51

საგვიჩიოს ცენტრის 
კეთილმოწყობა

ლარი 3405 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 79 I

52

საჯიჯაოს ზენის 
ხიდბოგირის 

შეკეთება
ლარი 20993 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 541 I

53

გაღმა საჯიჯაოს 
გზების შეკეთება

ლარი 5852 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 148 I

54

გაღმა საჯიჯაოს 
სტადიონის 
შემოკავება

ლარი 4929 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 125 I

55

გაღმა საჯიჯაოს 
მოსაცდელის 

მოწყობა
ლარი 2172 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 55 I

56

ზუბის სტადიონის 
მოწყობა

ლარი 5879 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 149 I

57 ზუბის ლარი 7098 I-II

Exp
ert

 P
DF Tria

l

http://www.avanquest.com/redirections/avanquest/expertpdf_AQUK.htm


208

ხიდბოგირის 
შეკეთება

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 180 I

58

ჯაპიშაქრის 
სტადიონის 

მოწყობა
ლარი 15257 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 398 I

59

გაღმა ქარიატის 
სასაზღვრო სვეტის 

მოწყობა
ლარი 2223 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 56 I

60

გაღმა ქარიატის 
საბავშვო ბაღის 

რემონტი
ლარი 10123 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 256 I

61

გამოღმა ქარიატის 
წყალსადენის 

რეაბილიტაცია
ლარი 3540 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 84 I

62

გამოღმა ქარიატის
გზების შეკეთება

ლარი 3901 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 99 I

63

ქვემო ქვალონის 
გიმოზგონჯილის 

წყალსადენის 
რეაბილიტაცია

ლარი 11704 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 296 I

64

ქვემო ქვალონის 
გიმოზგონჯილის 

ცენტრის 
კეთილმოწყობა

ლარი 3312 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 84 I

65

ქვემო ქვალონის 
ბულიშის 

წყალსადენის 
გამრიცხველიანება

ლარი 7802 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 198 I

66

ქვემო ქვალონის 
ბულიშის გზების 

შეკეთება
ლარი 2450 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
ლარი 62 I
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შედგენა

67

ქვემო ქვალონის 
ბულიშის ცენტრის 

კეთილმოწყობა
ლარი 1951 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 49 I

68

ქვემო ქვალონის 
გვიმარონის 

წყალსადენის 
რეაბილიტაცია

ლარი 11090 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 280 I

69

ქვემო ქვალონის 
დურღუნას 

წყალსადენის 
რეაბილიტაცია

ლარი 9752 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 248 I

70

ქვემო ქვალონის 
დურღუნას  გზების 

შეკეთება
ლარი 3185 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 81 I

71

ქვემო ქვალონის 
დურღუნას 

ცენტრის 
კეთილმოწყობა

ლარი 1951 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 49 I

72

ქვემო ქვალონის 
ჭითაუშქურის 

სასაფლაოს 
შემოკავება

ლარი 7705 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 195 I

73

ჭალადიდის 
საბაჟოს უბნის 

გზების შეკეთება
ლარი 26406 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 669 I

74

ჭალადის 
საქორქიოს უბნის 
გზების შეკეთება

ლარი 4525 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 115 I

75

ჭალადიდის 
საღვამიჩიოს უბნის 

გზების შეკეთება
ლარი 4895 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 124 I

76
ჭალადიდის 
საღვამიჩიოს 

ლარი 2928 I-II
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სანიაღვრე არხის 
ამოწმენდა

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 74 I

77

ჭალადიდის 
საჭოჭუოს უბნის 
გზების შეკეთება

ლარი 7964 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 202 I

78

ჭალადიდის 
საჭოჭუოს უბნის 
სანიაღვრე არხის 

ამოწმენდა

ლარი 3109 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 79 I

79

ყულევის სასოფლო 
კლუბის 

სატრემონტო 
სამუშაოები

ლარი 7705 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 195 I

80

გამოღმა შუა 
ხორგის 

ხიდბოგირის 
შეკეთება

ლარი 6827 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 173 I

81

გამოღმა შუა 
ხორგის სანიაღვრე 
არხის ამოწმენდა

ლარი 7224 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 183 I

82

გაღმა შუა ხორგის 
წყალსადენის 

რეაბილიტაცია 
(მილების შეძენა)

ლარი 11823 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

300 I

83

შუა ხორგის 
ყორათის 

სტადიონის 
შემოკავება

ლარი 7089 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 179 I

84

ძველი ხიბულის 
ხიდბოგირის 

შეკეთება
ლარი 5852 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 148 I

85
ძველი ხიბულის  
გზების შეკეთება

ლარი 9051 I-II

საპროექტო- ლარი 231 I
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სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის 

შედგენა

86

ხამისქურის გზების 
შეკეთება

ლარი 13380 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 339 I

87

ხამისქურის 
საკუკაოს უბანში 

წყალსადენის 
რეაბილიტაცია

ლარი 8364 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 212 I

88

I-II
საკუკაოს  გზების 

შეკეთების 
საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 98 I

89

ხამისქურის 
საქირიოს უბანში 

სტადიონის 
შემოკავება

ლარი 5850 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 149 I

90

ხამისქურის 
საქირიოს უბანში 
გზების შეკეთება

ლარი 7015 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 178 I

91

ხეთის ლარჩვის 
წყალსადენის 

რეაბილიტაცია
ლარი 7802 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 198 I

92

ხეთის ლარჩვის 
სტადიონის  
შემოკავება

ლარი 3471 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 88 I

93

ხეთის ლარჩის 
ამბულატორიის 

შემოკავება
ლარი 3953 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 100 I

94

ხეთის ლარჩვის 
გზების შეკეთება

ლარი 10619 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 268 I

95

ხეთის ნოჩხონის 
უბნის წყალსადენის 

რეაბილიტაცია
ლარი 7878 I-II

საპროექტო- ლარი 200 I
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სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის 

შედგენა

96

ხეთის ოხვამეკარის 
უბნის გზების 

შეკეთება
ლარი 9022 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 228 I

97

ხეთის ოხვამეკარის 
უბნის სანიაღვრე 
არხის ამოწმენდა

ლარი 2437 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 63 I

98

I-II
ხეთი წინაგოლის  

წყალსადენის 
რეაბილიტაციის 

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 332 I

99

ხეთის წყალსადენის 
რეაბილიტაცია

ლარი 2060 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 52 I

100

ხეთის ხიდბოგირის 
შეკეთება

ლარი 2901 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 104 I

101

ხეთის გზების 
შეკეთება

ლარი 8145 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 206 I

693309

1

სოფელ  პირველი 
ხორგისა და ახალი 

სოფელს შორის 
ბონდას ხიის 

შეკეთებაა

ლარი 3950,9

ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა

აგვისტო
-

სექტემბ
ერი

III

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 237,1 III

2

გამოღმა შუა 
ხორგის გზების  

შეკეთება
ლარი 666,1 III

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 109,9 III

3

სოფელ  შუა ხორგის 
ყორათის უბანში 

სტადიონის 
შეკეთება

ლარი 487 III

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 56 III

4
სოფელ  

გურიფულის 
ლარი 1698 III
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პირველი 
გურიფულის 
სასაფლაოს 
შემოკავება

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 103 III

5

სოფელ  
გურიფულის მეორე 

გურიფულის 
სტადიონის 
შემოკავება

ლარი 1455 III

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 76 III

6

სოფელ ხამისქურის 
საქირიოს უბნის 
გზის შეკეთება

ლარი 1901 III

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 110 III

7

სოფელ ხამისქურის 
საკუკაოს უბნის 

წყლასადენის  
შეკეთება

ლარი 5137 III

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 75 III

8

სოფელ ხამისქურის 
ხამისქურის უბნის 

წყლასადენის  
შეკეთება

ლარი 1975 III

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის
შედგენა

ლარი 118 III

9

სოფელ ხეთის 
ხეთის უბნის 
სტადიონის 

მოწყობა

ლარი 10815,1 III

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 648,9 III

10

სოფელ ხეთის 
წინაგოლის  უბნის 

სტადიონის 
მოწყობა

ლარი 12353,8 III

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 741,2 III

11

სოფელ ზემო 
ქვალონში ზემო 

ქვალონის უბანში 
საბავშვო ბაღის 

რემონტი

ლარი 1546 III

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 81 III

12

სოფელ ახალ 
ხიბულაში  

გაშფერდის უბანში 
სტადიონის 

მოწყობა

ლარი 4000,3 III
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საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 240 III

13

სოფელ ახალ 
სოფელში  ახალი 
სოფლის უბანში 

წყალსადენის 
შეკეთება

ლარი 1468 III

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 77 III

14

სოფელ თორსა-
დღვაბის თორსის 

უბანში სტადიონის 
მოწყობა

ლარი 1873,6 III

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 112,4 III

15

სოფელ თორსა-
დღვაბის საბუკიოს  

უბანში გზების 
შეკეთება

ლარი 1688,7 III

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 101,3 III

16

სოფელ თორსა-
დღვაბის დღვაბის   

უბანში 
მოსაცდელის 

მოწყობა

ლარი 1181,1 III

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 70,9 III

17

სოფელ საჯიჯაოს 
ზენის უბანში 

საყანე ფართობის 
შემოკავება

ლარი 4340,6 III

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 260,4 III

18

სოფ. ძველ 
ხიბულაში 

შინმოუსვლელის 
მემორიალის 

კეთილმოწყობა

ლარი 1397,2 III

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 83,8 III

19

სოფ. ძველ 
ხიბულაში 

სასაზღვრე სვეტის 
აღდგენა

ლარი 801,9 III

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 48,1 III

20

სოფელ ბიაში 
საშონიოს  უბანში 

წყალსადენის 
გამრიცხველიანება

ლარი 4097 III

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
ლარი 261 III
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შედგენა

21

სოფელ შუა ხორგის  
გაღმა შუა ხორგის 

უბანში 
წყალსადენის 

მილების შეძენა

ლარი 1988 III

ლარი III

22

სოფელ ბიაში  ბიის  
უბანში 

წყალსადენის 
გამრიცხველიანება

ლარი 4802 III

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის
შედგენა

ლარი 265 III

23

სოფელ ნოჯიხევში 
კუთხე ნოჯიხევის 

უბანში 
წყალსადენის 

გამრრიცხველიანებ
ა

ლარი 7515,1 III

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 450,9 III

24

სოფელ ნოჯიხევში 
დასახლების უბანში 

საბავშვო ბაღის 
რემონტი

ლარი 6978,3 III

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 418,7 III

25

სოფელ ქვემო 
ქვალონში 

დურღენის უბანში 
წყალსადენის 

შეკეთება

ლარი 4838,7 III

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 290,3 III

26

სოფელ ქვემო 
ქვალონში ბულიშის  

უბანში 
წყალსადენის 

შეკეთება

ლარი 1168,9 III

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 70,1 III

27

სოფელ ქვემო 
ქვალონში 

გვიმარონის  უბანში 
წყალსადენის 

შეკეთება

ლარი 2886,8 III

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 173,2 III

28

სოფელ ჭალადიდში 
საბაჟოს უბანში 

გზების შეკეთება
ლარი 3570,8 III

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 214,2 III

29
სოფელ პატარა 
ფოთში პატარა 
ფოთის უბანში 

ლარი 730,2 III
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სანიაღვრე არხის 
ამოწმენდა

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 43,8 III

30

სოფელ პატარა 
ფოთში პატარა 
ფოთის უბანში 

სტადიონის 
მოწყობა

ლარი 2311,3 III

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 138,7 III

31

სოფელ პატარა 
ფოთში შავღელეს 

უბანში  
წყალსადენის 

შეკეთება.

ლარი 3160,4 III

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 189,6 III

32

სოფელ ქარიატაში 
გამოღმა ქარიატის 

უბანში 
წყალსადენის 

შეკეთება

ლარი 2927,4 III

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 175,6 III

33

სოფელ პირველი 
მაისის  ბულიწყუს 
უბანში სტადიონის 

შემოკავება

ლარი 1499,1 III

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 89,9 III

34

სოფელ საგვიჩიოს 
ხიდბოგირის 

შეკეთება
ლარი 1946,2 III

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 116,8 III

35

სოფელ ყულევში 
სასოფლო კლუბის 

რემონტი
ლარი 1136,8 III

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 68,2 III

116609,3

რაიონული პოლიციის 
გარე კანალიზაციის 

სარემონტო სამუშაოები

რაიონული 
პოლიციის გარე 
კანალიზაციის 

სარემონტო 
სამუშაოები

ლარი 4560 აგვისტო III

რაიონული 
პოლიციის გარე 
კანალიზაციის 

სარემონტო 
სამუშაოების 
საპროექტო -

სახარჯთაღრიცხვო 

ლარი 240 აგვისტო III
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დოკუმენტაციის 
შედგენა  

გამგეობის სასადილოს 
გადატიხვრა

გამგეობის 
სასადილოს 

გადატიხვრის 
სამუშაოები

ლარი 2850
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
აპრილი II

გამგეობის 
სასადილოს 

გადატიხვრის 
სამუშაოების 
საპროექტო 

სახარჯთაღიცხვო 
დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 150
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
მარტი I

შინაგან საქმეთა 
სამინისტროს  ხობის 

სამმართველოს 
დროებითი მოთავსების 

იზოლატორის 
კაპიტალური შეკეთების 

სამუშაოები
შინაგან საქმეთა 

სამინისტროს ხობის 
სამმართველოს 

დროებითი 
მოთავსების 

იზოლატორის 
კაპიტალური 

შეკეთების 
სამუშაოები

ლარი 9300
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
მაისი II

შინაგან საქმეთა 
სამინისტროს ხობის 

სამმართველოს 
დროებითი 
მოთავსების 

იზოლატორის 
კაპიტალური 

შეკეთების 
სამუშაოების 
საპროექტო-

სახარჯთაღიცხვო 
დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 300
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
მაისი II

შინაგან საქმეთა 
სამინისტროს ხობის 

სამმართველოს 
დროებითი 
მოთავსების 

იზოლატორის 
კაპიტალური 

შეკეთების 
სამუშაოები

ლარი 5800
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა

ოქტომბ
ერი

IV

სოფ. გაღმა  საჯიჯაოში 
მდ. ხობისწყალზე 
ხიდთან მარჯვენა 

წარეცხილი ნაპირის და 
მისასვლელის აღდგენა

1

სოფელ გაღმა  
საჯიჯაოში მდ. 
ხობისწყალზე 

ხიდთან მარჯვენა 
წარეცხილი ნაპირის 

და მისასვლელის 
აღდგენის 

სამუშაოები

ლარი 43375
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა

ივნისი-
ივლისი

III

2
საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის 

ლარი 1800
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
ივნისი II
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შედგენა

3
პროექტის 

ექსპერტიზა
ლარი 365

ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
ივნისი II

4
ობიექტის 

ექსპერტიზა
ლარი 460

ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
ივლისი III

სოფელ ძველ ხიბულაში 
მდ. ჭანისწყალზე ხიდთან 

მარცხენა წარეცხილი 
ნაპირის აღდგენა და 2 ც 

დეზის მოწყობა

საქართვ
ელოს 

მთავრო
ბის 2010 
წლის 30 
მარტის 

N418 
განკარგ
ულება 

,,საქართ
ველოს 

რეგიონე
ბში 

განსახო
რციელე

ბელი 
პროექტ

ის 
ფონდი

დან'' 
,,სახელმ

წიფო 
შესყიდვ

ების 
შესახებ 

" 
საქართვ

ელოს 
კანონის 

მე-10 
მუხლის 

მე-3 
პუნქტი

ს ,,ე" 
ქვეპუნქ

ტის 
შესაბამი

სად

1

სოფელ ძველ 
ხიბულაში მდ. 
ჭანისწყალზე 

ხიდთან მარცხენა 
წარეცხილი ნაპირის 

აღდგენა და 2 ც 
დეზის მოწყობა

ლარი 48714
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა

ივნისი-
ივლისი

III

2

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 2300
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
ივნისი II

3
პროექტის 

ექსპერტიზა
ლარი 466

ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
ივნისი II

4
ობიექტის 

ექსპერტიზა
ლარი 520

ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
ივლისი III

სოფ. ბიის საჯარო 
სკოლის სახურავის 

რეაბილიტაცია

1

სოფელ ბიის 
საჯარო სკოლის 

სახურავის 
რეაბილიტაციის 

სამუშაოები

ლარი 37775
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა

ივნისი-
ივლისი III

2

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 1600
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
ივნისი II

3
პროექტის 

ექსპერტიზა
ლარი 324

ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
ივნისი II

4
ობიექტის 

ექსპერტიზა
ლარი 401

ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
ივლისი III

გამგეობის შენობის 
სახურავის ნაწილობრივ 

შეკეთება

1

გამგეობის შენობის 
სახურავის 

ნაწილობრივ 
შეკეთების 

სამუშაოები

ლარი 18930
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა

ივნისი-
ივლისი

III

2

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 750
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
ივნისი II

3
პროექტის 

ექსპერტიზა
ლარი 120

ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
ივნისი II

4
ობიექტის 

ექსპერტიზა
ლარი 200

ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
ივლისი III

ჭალადიდის საკრებულოს 
ადმინისტრაციული 
შენობის სახურავის 

რეაბილიტაცია
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1

ჭალადიდის 
საკრებულოს 

ადმინისტრაციული 
შენობის სახურავის 

რეაბილიტაციის 
სამუშაოები

ლარი 9794
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა

ივნისი-
ივლისი

III

2

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 500
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
ივნისი II

3
პროექტის 

ექსპერტიზა
ლარი 101

ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
ივნისი II

4
ობიექტის 

ექსპერტიზა
ლარი 105

ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
ივლისი III

გამგეობის შენობაში 
ოპტიკუ ბოჭკოვანი 
კაბელის შემოყვანის 

სამუშაოები და 
ინსტალაცია

გამგეობის შენობაში 
ოპტიკურ  

ბოჭკოვანი კაბელის 
შემოყვანის 

სამუშაოები და 
ინსტალაცია

ლარი 2 100  
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
ივნისი II

წყლის სისტემის 
რეაბილიტაცია

სოფელ შუა ხორგის 
წყაალსადენის 

სარეაბილიტაიო 
სამუშაოები

ლარი 17088
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა

აგვისტო
-

სექტემბ
ერი

III

სოფელ შუა ხორგის 
წყალსადენის 

სარეაბილიტაიო 
სამუშაოების 
საპროექტო 

სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 779
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
ივლისი III

სოფელ შუა ხორგის 
წყალსადენის 

სარეაბილიტაიო 
სამუშაოების 
საპროექტო 

სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის 

ექსპერტიზა

ლარი 133
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
ივლისი III

სოფელ ძველ 
ხიბულაში 

წყალსადენის 
მილების შეძენა

ლარი 6 400  
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
აგვისტო III

ქ. ხობში 9 აპრილის 
მემორიალთან 

მისასვლელი წყლის 
სისტემის 

რეაბილიტაციის 
სამუშაოები

ლარი 475
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
აგვისტო III

ქ. ხობში 9 აპრილის 
მემორიალთან 

მისასვლელი წყლის 
სისტემის 

რეაბილიტაციის 
სამუშაოების 
საპროექტო -

სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 25
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
ივლისი III

ქ. ხობში ცოტნე 
დადიანის ქუჩაზე 

N242 ბინის 
წყალსადენის 

მილების 
რეაბილიტაცია

ლარი 1908
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა

ივლისი
-

აგვისტო
III

Exp
ert

 P
DF Tria

l

http://www.avanquest.com/redirections/avanquest/expertpdf_AQUK.htm


220

ქ. ხობში ცოტნე 
დადიანის ქუჩაზე 

N242 ბინის 
წყალსადენის 

მილების 
რეაბილიტაცის 

სამუშაოების 
საპოროექტო 

სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 92
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
ივლისი III

საკანალიზაციო და 
სამელორაციო 

სამუშაოები
ქ. ხობში ვაჟა 

ფშაველას ქუჩის 
საკანალიზაციო 

სისტემის 
რეაბილიტაცია

ლარი 656
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა

ივლისი
-

აგვისტო
III

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 44
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
ივლისი III

სოფელ ჭალადიდში 
სამელიორაციო 

სისტემის 
სარემონტო 
სამუშაოები

ლარი 7000
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
ივლისი III

საგზაო სამუშაოები
სოფელ ხამისქურის 
დამეწყრილი  გზის 

რეაბილიტაცია
ლარი 4776

ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა

ივლისი
-

აგვისტო
III

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 224
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
ივლისი III

სარწყავი არხები და 
ნაპირსამაგრი სამუშაოები

სოფელ საჯიჯაოში 
ჯაპიშაქარის უბანში 

ნაპირსამაგრი 
სამუშაოების 
საპროექტო 

სახარჯთაღიცხვო 
დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 7475
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა

ივლისი
-

აგვისტო
III

სოფელ საჯიჯაოში 
ჯაპიშაქარის უბანში  

ნაპირსამაგრი 
სამუშაოების 
საპროექტო 

სახარჯთაღიცხვო 
დოკუმენტაციის 

ექსპერტიზა

ლარი 1026
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
აგვისტო III

სოფელ საჯიჯაოში 
მდ. ჭანისწყალზე 

ხიდთან 
ნაპირსამაგრი 
სამუშაოების 
საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 7425
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა

ივლისი
-

აგვისტო
III

სოფელ საჯიჯაოში 
მდ. ჭანისწყალზე 

ხიდთან 
ნაპირსამაგრი 
სამუშაოების 
საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

ლარი 1400
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
აგვისტო III
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დოკუმენტაციის 
ექსპერტიზა

ც.დადიანის ქუჩაზე   
N242   და     N 244 
სახლებს შორის 

სანიაღვრე არხის 
რეაბილიტაცია

ც.დადიანის ქუჩაზე   
N242 და    N 244 
სახლებს შორის 

სანიაღვრე არხის 
რეაბილიტაციის 

სამუშაოები

ლარი 6650
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა

სექტემბ
ერი

IV

ც.დადიანის ქუჩაზე 
N 242 და    N 244 
სახლებს შორის 

სანიაღვრე არხის 
რეაბილიტაციის 

სამუშაოების 
საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 350
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა

სექემბე
რი

III

ქ. ხობში 
ც.დადიანიქუჩაზეN 195 

ხუთსართულიანი 
მრავალბინიანი  

საცხოვრებელი სახლის
საკანალიზაციო სისტემის 

სარეაბილიტაციო 
სამუშაოები  

ქ. ხობში 
ც.დადიანის ქუჩაზე 

N195 
ხუთსართულიანი 

მრავალბინიანი  
საცხოვრებელი 

სახლის 
საკანალიზაციო 

სისტემის 
სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები  

ლარი 2700
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
აგვისტო III

სოფელ პირველი მაისის  
საჯარო სკოლის 

სარემონტო სამუსაოები
სოფელ პირველი 
მაისის  საჯარო 

სკოლის სარემონტო 
სამუშაოები

ლარი 83512
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა

ნოემბერ
ი

IV

საქართვ
ელოს 

მთავრო
ბის 2010 

წლის  
21 

სექტემბ
რის 

#1204 
განკარგ
ულება

სოფელ პირველი 
მაისის  საჯარო 

სკოლის სარემონტო 
სამუშაოების  
საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუნენტაციის 

შედგენა

ლარი 4720
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა

ოქტომბ
ერი

IV

სოფელ პირველი 
მაისის  საჯარო 

სკოლის სარემონტო 
სამუშაოების 
საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუნენტაციის 

შედგენის 
ექსპერტიზა

ლარი 810
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა

ნოემბერ
ი

IV

ხობისN1 საჯარო სკოლის 
დაზიანებული სახურავის 

სამუშაოები
ხობის N1  საჯარო 

სკოლის 
დაზიანებული 

სახურავის 
სამუშაოების 
საპროექტო 

სახარჯთაღიცხვო 
დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 250
გამარტივებ

ული 
შესყიდვა

დეკემბე
რი

IV
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ხობის N1  საჯარო 
სკოლის 

დაზიანებული 
სახურავის 

სამუშაოები

ლარი 4250
გამარტივებ

ული 
შესყიდვა

დეკემბე
რი

IV

სოფელ შუა ხორგის 
სალატარიოს უბანში 

შიდა გზების მოხრეშვის 
სამუშაოები

სოფელ შუა ხორგის 
სალატარიოს 
უბანში შიდა 

გზების მოხრეშვის 
სამუშაოები

ლარი 3200

გამარტივებ
ული 

ელექტრონ
ული 

ტენდერი

დეკემბე
რი

IV

შ.ს.ს.  ხობის რაიონული 
სამმართველოს ქარისგან 
დაზიანებული შენობის 

შესასვლელის სახურავის 
რეაბილიტაცია

შ.ს.ს.  ხობის 
რაიონული 

სამმართველოს 
შენობის ქარისგან 

დაზიანებული 
შესასვლელის 

სახურავის 
რეაბილიტაცია

ლარი 4000
გამარტივებ

ული 
შესყიდვა

დეკემბე
რი

IV

სოფელ საჯიჯაოს 
ჯაპიშაქრის უბანში 

ხიდის რეაბილიტაციის 
სამუშაოები 

სოფელ საჯიჯაოს 
ჯაპიშაქრის უბანში 

ხიდის 
რეაბილიტაციის 

სამუშაოები 

ლარი 13500

გამარტივებ
ული 

ელექტრონ
ული 

ტენდერი

დეკემბე
რი

IV

სოფელ ძველ ხიბულაში 
საჯაკონიოს უბნის და 

ძიკის კარის 
ტერიტორიაზე სტიქიით 

დაზიანებული გზის 
რეაბილიტაცია

სოფელ ძველ 
ხიბულაში 

საჯაკონიოს უბნის 
და ძიკის კარის 
ტერიტორიაზე 

სტიქიით 
დაზიანებული 

გზის 
რეაბილიტაცია

ლარი 7000

გამარტივებ
ული 

ელექტრონ
ული 

ტენდერი

დეკემბე
რი

IV

სოფელ საჯიჯაოს 
ცენტრიდან მდ. 

ხობისწყლის ხიდამდე 
სტიიქიით დაზიანებული 

გზის რეაბილიტაცია

სოფელ საჯიჯაოს 
ცენტრიდან მდ. 

ხობისწყლის 
ხიდამდე სტიიქიით 

დაზიანებული 
გზის 

რეაბილიტაცია

ლარი 3000

გამარტივებ
ული 

ელექტრონ
ული 

ტენდერი

დეკემბე
რი

IV

სოფელ ხამისქურში ზემო 
საფარცვანიოს უბანში 

სტიქიით დაზიანებული 
გზის რეაბილიტაცია

სოფელ ხამისქურში 
ზემო საფარცვანიოს 

უბანში სტიქიით 
დაზიანებული 

გზის 
რეაბილიტაცია

ლარი 2500

გამარტივებ
ული 

ელექტრონ
ული 

ტენდერი

დეკემბე
რი

IV

სოფელ პატარა  ფოთის 
ტერიტორიაზე სტიიქით 
დაზიანებული დამბის 

რეაბილიტაცია

სოფელ პატარა  
ფოთის 

ტერიტორიაზე 
სტიიქით 

დაზიანებული 
დამბის 

რეაბილიტაცია

ლარი 500
გამარტივებ

ული 
შესყიდვა

დეკემბე
რი

IV

ნარჩენების ნაგავსაყრელ 
პოლიგონზე 

საიზოლაციო ფენის 
მოწყობა

ნარჩენების 
ნაგავსაყრელ 
პოლიგონზე 

საიზოლაციო ფენის 
მოწყობა

ლარი 27000
გამარტივებ

ული 
შესყიდვა

დეკემბე
რი

IV

სოფელ ძვ. ხიბულის 
სკოლის სახურავის 

შესყიდვა

სოფელ ძვ. 
ხიბულის სკოლის 

სახურავის 
შესყიდვა

ლარი 300
გამარტივებ

ული 
შესყიდვა

დეკემბე
რი

IV

სოფელ პატარა ფოთის 
სკოლის სახურავის 

შესყიდვა

სოფელ პატარა 
ფოთის სკოლის 

სახურავის 
შესყიდვა

ლარი 800
გამარტივებ

ული 
შესყიდვა

დეკემბე
რი

IV

სოფელ ქვემო ქვალონის 
სკოლის სახურავის 

შესყიდვა

სოფელ ქვემო 
ქვალონის სკოლის 

სახურავის 
შესყიდვა

ლარი 1500
გამარტივებ

ული 
შესყიდვა

დეკემბე
რი

IV

სოფელ გაღმა საჯიჯაოს სოფელ გაღმა ლარი 700 გამარტივებ დეკემბე IV
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სკოლის სახურავის 
შესყიდვა

საჯიჯაოს სკოლის 
სახურავის 
შესყიდვა

ული 
შესყიდვა

რი

სოფელ შუა ხორგის 
სკოლაში ჭაბურღილის 

მოწყობა

სოფელ შუა ხორგის 
სკოლაში 

ჭაბურღილის 
მოწყობა

1000
გამარტივებ

ული 
შესყიდვა

დეკემბე
რი

IV

სხვა დანარჩენი საქონელი 
და მომსახურება 338080 

ლარი მათ შორის:

გარე განათების 
ელექტროენერგიის 

ღირებულება

გარე განათების 
ელექტროენერგიის 

ღირებულება
ლარი 92200

ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
იანვარი I-IV

ნაგავსაყრელი 
პოლიგონის შენახვა

ნაგავსაყრელი 
პოლიგონის შენახვა

ლარი 30000
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
იანვარი I-IV

ნაგავსაყრელი 
პოლიგონის შენახვა

ნაგავსაყრელი 
პოლიგონის შენახვა

ლარი 15400
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა

ოქტომბ
ერი

IV

ადმინისტრაციული 
შენობის დაცვა

ადმინისტრაციული 
შენობის დაცვა

ლარი 50400
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
იანვარი I-XII

ბუნებიდან მგლის 2 
(ორი) ინდივიდის 

ამოღება

ბუნებიდან მგლის 2 
(ორი) ინდივიდის 

ამოღება
ლარი 1000

ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა

თებერვა
ლი

I-II

ხობის 
მუნიციპ
ალიტეტ

ის 
გამგებლ

ის 
ბრძანებ

ა N47 
12.02.20

10წ 
სარეზე

რვო 
ფონდი

დან 
თანხის 
გამოყო

ფის 
შესახებ.

ბუნებიდან მგლის 3(სამი) 
ინდივიდის ამოღება

ბუნებიდან მგლის 3 
(სამი) ინდივიდის 

ამოღება
ლარი 1600

ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
მაისი II-IV

ხობის 
მუნიციპ
ალიტეტ

ის 
გამგებლ

ის 
ბრძანებ
ა N227 

27.05.20
10წ 

სარეზე
რვო 

ფონდი
დან 

თანხის 
გამოყო

ფის 
შესახებ.

20 სული მაწანწალა 
ძაღლის  დაჭერა და 

ქალაქის ტერიტორიიდან 
გაყვანა

20 სული მაწანწალა 
ძაღლის  დაჭერა და 

ქალაქის 
ტერიტორიიდან 

გაყვანა

ლარი 600
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა

დეკემბე
რი

IV

ავტომანქანის რეცხვა ავტომანქანის 
რეცხვა

ლარი 1440
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
იანვარი I-IV

ახალგაზრდული 
ღონისძიებები

ლარი 8400

1 ენის დღისადმი ლარი 400 ერთ პირთან აპრილი II
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მიძღვნილი 
ღონისძიება 

,,პირველად იყო 
საქმე"

მოლაპარაკე
ბა

2

შემოქმედებითი 
კონფერენცია 

მოსწავლე 
ახალგაზრდობის 

დღეებთან  
დაკავშირებით

ლარი 1000
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
აპრილი II

3

წვევამდელების 
საზეიმო გაცილება 

და დისკუსია 
,,როგორ 

ვემსახუროთ  
ქართულ არმიას"

ლარი 300
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა

იანვარი
-

დეკემბე
რი

I-IV

4

ექსკურსია 
სამეცნიერო 

კონფერენციებში 
გამორჩეული 

ბავშვებისათვის

ლარი 800
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
მაისი II

5

ბავშვშვთა დაცვის 
დღისადმი 
მიძღვნილი 
ღონისძიება 

,,ვარსკვლავები"

ლარი 300
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
ივნისი II

6
,,ინტელექტუალი-

ხობი 2010"
ლარი 1100

ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
ივნისი II

7
საახალწლო 

ღონისძიება ,,ნაძვის 
ხის ირგვლივ"

ლარი 1500
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა

დეკემბე
რი

IV

8

ახალგაზრდულ 
ლიტერატურული 
კონკურსი ,,ოქროს 

პერგამენტი''

ლარი 3000
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა

ოქტომბ
ერი

IV

სპორტული 
ღონისძიებები

ლარი 15600

1

აგვისტოს 
მოვლენების 

შედეგად 
ტრაგიკულად 

დაღუპული მიხეილ 
იოსავას სახელობის 

ტურნირი 
ბილიარდში

ლარი 300
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა

ოქტომბ
ერი

IV

2

დათა ხურცილავას 
სახელობის 
ტურნირი 

(ფეხბურთი)

ლარი 250
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
იანვარი I

3
ბერძნულ -

რომაული ჭიდაობა
ლარი 100

ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა

იანვარ-
დეკემბე

რი
I-IV

4 ჭადრაკი ლარი 100
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
ივნისი II

5 კალათბურთი ლარი 150
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
მარტი I

6 მაგიდის ჩოგბურთი ლარი 760
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა

თებერვა
ლი

I

7

ხობის ,,კოლხეთის" 
პირველი 

პრეზიდენტის 
ზურაბ 

ბუბუტეიშვილის 
სახელობის 

რესპუბლიკური 

ლარი 250
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
მაისი II
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ტურნირი

8

რუსული აგრესიის 
შედეგად 

დაღუპული  ზვიად 
დათუაშვილის 

სახელობის 
ტურნირი 

ფეხბურთში

ლარი 250
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
მაისი II

9

ოლიმპიური 
რეზერვების 

სასწავლებლის 
ყოფილი 

დირექტორის 
თ.ჯიშკარიანის 

სახელობის 
ტურნირი მინი-

ფეხბურთში

ლარი 200
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
ივნისი II

10

სამეგრელო-ზემო 
სვანეთის 

პირველობა 
ფეხბურთში 

საქართველოს 
პრეზიდენტის 

თასზე

ლარი 140
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
აგვისტო III

11

ხობის რაიონის 
პირველი 

პრეფექტის თ. 
ქაჯაიას  სახელობის 

ტურნირი 
ფეხბურთში

ლარი 250
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
აგვისტო III

12

სამსახურეობრივი 
მოვალეობის დროს 

სოფელ ხურჩაში 
ტრაგიკულად 
დაღუპული  რ. 

კიტიას სახელობის 
ტურნირი (მინი 

ფეხბურთი)

ლარი 250
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა

სექტემბ
ერი

III

13

ხობის 
მუნიციპალიტეტის 

პირველობა 
ფეხბურთში

ლარი 11000
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა

მარტი-
მაისი

I-II

14

ხობის 
მუნიციპალიტეტის 
პირველობა საჯარო 

სკოლებს შორის 
,,მხიარულ 

სტარტებში"

ლარი 500
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა

ოქტომბ
ერი

IV

15

აგვისტოს 
მოვლენების 

შედეგად 
ტრაგიკულად 
დაღუპული 

ხობელი გმირების 
სახელობის თასის 
გათამაშება (მინი 

ფეხბურთში)

ლარი 200
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა

ოქტომბ
ერი

IV

16

ოლიმპიური 
პირიზიორის მ. 
აზარაშვილის 

თასის გათამაშება

ლარი 100
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა

ოქტომბ
ერი

IV

17
შემხვედრი 

ღონისძიებები
ლარი 800

ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა

იანვარი
-

დეკემბე
რი

I-IV

ძეგლთა დაცვა ლარი 10000

1
ისტორიული 

ძეგლების დაცვის, 
დათვალიერების და 

ლარი 250
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა

იანვარი
-

დეკემბე
I-IV
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მათი 
მდგომარეობის 

შემოწმება, 
საზოგადოებასთან 

და მოსწავლე 
ახალგაზრდობასთა

ნ შეხვედრები

რი

2

ხობის მონასტერში 
ჩასატარებელი 

არქეოლოგიური 
სამუშაოებისათვის 

(კულტურული 
მემკვიდრეობი ს 

გადარჩენითი 
სამუშაოები)

ლარი 7000
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა

მაისი-
ივნისი-
ივლისი

II-III

3

მუნიციპალიტეტის 
კულტურული 

მემკვიდრეობის 
შესახებ სამენოვანი 

ბეჭდური 
გამოცემის 
მომზადება 

„ტურისტული 
გზამკვლევი“

ლარი 2600
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა

სექტემბ
ერ-

ოქტომბ
ერი-

ნოემბერ
ი

III-
IV

4

კულტურული 
მემკვიდრეობის 

შესახებ სამეცნიერო 
კონფერენციის 

მოწვევა

ლარი 150
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა

ნოემბერ
ი

IV

კულტურული 
მემკვიდრეობა

ვიქტორინა 
კონკურსი 

,,კულტურული 
მემკვიდრეობის 
კვალდაკვალ"

ლარი 500
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა

ოქტომე
რი-

ნოემბერ
ი

IV

სატელეფონო ქსელის, 
ელქსელის და ელექტრო 

ტექნიკის შეკეთება

სატელეფონო 
ქსელის, ელქსელის  

და ელექტრო 
ტექნიკის შეკეთება

ლარი 800
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა

იანვარი 
-

დეკემბე
რი

I-IV

საკადასტრო რუკების 
შედგენა

საკადასტრო 
რუკების შედგენა

ლარი 10000
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა

იანვარი 
-

დეკემბე
რი

I-IV

გაწვევის 
სამსახურისათვის 

სატრანსპორტო 
მომსახურების შესყიდვა

გაწვევის 
სამსახურისათვის 

სატრანსპორტო 
მომსახურების 

შესყიდვა

ლარი 10150
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა

იანვარი 
-

დეკემბე
რი

I-IV

არქივის მომსახურება
არქივის 

მომსახურება
ლარი 5700

ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა

იანვარი 
-

დეკემბე
რი

I-IV

ჟურნალ-გაზეთების 
გამოწერა

ჟურნალ-გაზეთების 
გამოწერა

ლარი 940
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა

იანვარი 
-

დეკემბე
რი

I-IV

სხვადასხვა ჟურნალ 
გაზეთების მომსახურება, 

მათ შორის:
ლარი 12760

დეკემბე
რი

IV

1
გაზეთი „ახალი 
სამკუთხედი"

ლარი 3600
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა

2 გაზეთი „24 საათი" ლარი 1500
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა

3
შ.პ.ს. ,,ეგრისის 

მაცნე" ლარი 3710
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
4 ,,ფაქტები და ლარი 900 ერთ პირთან 
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საქართველოს 
რეგიონები"

მოლაპარაკე
ბა

5
გაზეთი 

,,თავისუფლების 
მრწამსი"

ლარი 600
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა

6
სხვადასხვა 

გაუთვალისწინებე
ლი

ლარი 2450
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა

ჟურნალ საკანონმდებლო 
მაცნეს გამოწერა

საკანონმდებლო 
მაცნე (საკრებულოს 

მიერ მიღებული 
ნორმატიული 

აქტების 
განთავსების და 

ერთი 
ეგზემპლიარის 

გამოწერა)

ლარი 2000
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
აგვისტო

III-
IV

მუნიციპალიტეტის 
სიმბოლიკის  

შემუშავების და 
დამზადების  ხარჯი

მუნიციპალიტეტის 
სიმბოლიკის  

შემუშავების და 
დამზადების  ხარჯი

ლარი 5000
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
აგვისტო III

საბანკო მომსახურების 
ხარჯი

საბანკო 
მომსახურების 

ხარჯი
ლარი 2000

ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
იანვარი I-IV

სავალდებულო დაზღვე 
ვა

სავალდებულო 
დაზღვევა

ლარი 8280
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
იანვარი I-IV

ნებაყოფლობითი დაზღვე 
ვა

ნებაყოფლობითი 
დაზღვევა

ლარი 2800
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა

თებერვა
ლი

I-IV

,,კოდექსი 2007 წლის 
ინფორმაციული 

მომსახურების ხარჯი"

,,კოდექსი 2007“-ის 
ინფორმაციული 
მომსახურების 

ხარჯი"

ლარი 1560
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა

თებერვა
ლი

I-IV

ასოციაცის
წევრობისათვის 
მომსახურების 

მუნიციპალიტეტის 
განვითარების და 

საქრთველოს 
ფინანსისტთა 

ასოციაცის 
წევრობისათვის 
მომსახურების 

ლარი 1800
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
მაისი II-IV

შენობების და 
ავტომანქანების 
აუდიტორული 

მომსახურება

შენობების და 
ავტომანქანების 
აუდიტორული 
მომსახურება

ლარი 5000
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა

თებერვა
ლი

II-IV

აუდიტორული 
მომსახურება

აუდიტორული 
მომსახურება

ლარი 8000
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
აპრილი II

ალმანახ ,,ხობის 
მუნიციპალიტეტი"-ს 

გამოცემის ხარჯი

ალმანახ ,,ხობის 
მუნიციპალიტეტი"-
ს გამოცემის ხარჯი

ლარი 2300
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა

ივლისი
-

აგვისტო
III

მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოსათვის ვებ 
გვერდის მომზადე ბა

მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოსათვის 

ვებგვერდის 
მომზადე ბა

ლარი 2250
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა

ივლისი
-

აგვისტო
III

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე.
3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული     

კანონმდებლობით დადგენილი წესით, ხობის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი: ქ. ხობი. 
ცოტნე დადიანის ქ. N192).

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

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

განკარგულება N48

ქ. ხობი 2010 წლის 20 დეკემბერი

„ქ.ხობის ტერიტორიაზე არსებული მრავალწლიანი ნარგავების მდგომარეობის შემსწავლელი 
კომისიის შექმნის შესახებ“  ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2010  წლის 29 იანვრის N39 

ბრძანების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის, „ხობის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დებულების (რეგლამენტის) დამტკიცების შესახებ“ ხობის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2008  წლის 25 დეკემბრის N109 დადგენილებისა და ხობის 
მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2010 წლის 1 დეკემბრის N909 წერილის შესაბამისად:

1. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ქ. ხობის ტერიტორიაზე არსებული მრავალწლიანი 
ნარგავების მდგომარეობის შემსწავლელი კომისიის შექმნის შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის 
გამგებლის 2010  წლის 29 იანვრის N39 ბრძანება.

2. ბრძანება ძალადაკარგულად გამოცხადდეს საკრებულოს თავმჯდომარის მიერ შესაბამისი 
სამართლებრივი აქტის გამოცემის დღიდან.

3. განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე.
4. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით

დადგენილი წესით, ხობის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი: ქ. ხობი. ცოტნე დადიანის ქ. 
N192).

საკრებულოს თავმჯდომარე                                          მ. ჭოხონელიძეExp
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ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო
ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

განკარგულება N49

ქ. ხობი 2010 წლის 31 დეკემბერი

„ხობის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმის დამტკიცების 
შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 27 აგვისტოს N 33 განკარგულებაში 

ცვლილებების შეტანის თაობაზე

1. „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 
შესაბამისად, „ხობის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმის 
დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 27 აგვისტოს N33 
განკარგულებაში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:

ა)  განკარგულების  პირველ დანართში შემცირდეს „ტრანსპორტისა და ტექნიკის 
ექსპლოატაციისა და მოვლა შენახვის ხარჯებში“ მიმდინარე რემონტისა და მარაგნაწილების 
შეძენის თანხები 1000 ლარით.

ბ) განკარგულების პირველი პუნქტის ,,ა“ ქვეპუნქტით  გახორციელებული ცვლილებების 
შესაბამისად განკარგულების დანართი 1  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„დანართი 1
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

2010 წლის 27 აგვისტოს N33 განკარგულებისა

ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების 2010 წლის 
ადგილობრივი შესყიდვების გეგმა

შესყიდვის 
ერთგვაროვანი 

ობიექტთა ჯგუფის 
დასახელება

ლო
ტი

შესყიდვის ობიექტი
განზომი
ლების 

ერთეული

რაოდენო
ბა  ან 

მოცულობ
ა

სავარაუ 
დო 

ღირებულ
ება

შესყიდვის 
საშუალება  

(ღია 
ტენდერი, 

ფასთა 
კოტირება, 

ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა)

შესყიდვ
ის 

განხორც
იელები

ს 
ვადები

მიწ
ოდე
ბის 
ვად
ები

შენიშვ
ნა

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ოფისი  173445ლარი

საკანცელარიო 
საქონელი

ქაღალდი საბეჭდი შეკვრა 1559

24180
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
იანვარი I-IV

ქაღალდი საწერი შეკვრა 69
ქაღალდი 

მოწმობებისათვის
ცალი 500

ავტოკალამი ცალი 860
კალამი ცალი 200

ტუშის  კალამი ცალი 30
სტეპლერის ტყვიები შეკვრა 290

სტეპლერი პატარა ცალი 40
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სტეპლერი საშუალო ცალი 27
სტეპლერი დიდი ცალი 3

ბაინდერი ცალი 241
საქაღალდე მუყაოს ცალი 515

დირაკოლი ცალი 15
წებო ცალი 183

ქაღალდის სამაგრი ცალი 35
ფაილი შეკვრა 69

კორექტორი ცალი 110
dvd დისკი ცალი 190

დასაწებებელი ლენტი ცალი 5
ვიდეო კასეტა ცალი 110

ჟურნალი ცალი 92
საკანცელარიო დანა ცალი 35

საქაღალდე თარო ცალი 9
ფანქარი ცალი 222
მარკერი ცალი 50

საოქმე საქაღალდე ცალი 130
საშლელი ცალი 55
cd დისკი ცალი 60
ლენტი 

(ოქმებისათვის)
ცალი 2

საკანცელარიო 
ნივთების ჩასაწყობი

ცალი 5

კალკულატორი ცალი 16
ფაქსის ქაღალდი ცალი 6

კონვერტი ცალი 100
ჭიკარტი შეკვრა 10
კლიპსი ცალი 170

სახაზავი ცალი 43
სტიკერი ცალი 57

ანტისტეპლერი ცალი 27
წაწუნა ცალი 23

მაგიდის კალენდრის 
დაფა

ცალი 15

სკოჩი ცალი 10
ფერადი ქაღალდი შეკვრა 3

მაგიდის კალენდარი ცალი 24
ბლოკნოტი ცალი 72

საკანცელარიო 
რვეული

ცალი 44

კალენდრის სადგამი ცალი 10
ფანქრის სათლელი ცალი 12

სტიკერი მწებავი ცალი 25
საქაღალდე 
ფაილებიანი

ცალი 78

ჩიპი ცალი 11
საბუღალტრო წიგნი ცალი 2
საკანცელარიო წიგნი ცალი 1

გამოცხადების 
ჟურნალი

ცალი 1

შტამპი ცალი 4
დროშა დიდი ცალი 4

ტყავის საქაღალდე ცალი 15

სამეურნეო 
საქონელი

ელექტრო 
გამაგრძელებელი

ცალი 100

21190 იანვარი I-IV

ელექტრო 
გამანაწილებელი

ცალი 60

ნაგვის ყუთი ცალი 15
ელემენტი ცალი 128

კედლის საათი ცალი 7
ნათურა ცალი 828

კარის საკეტი ცალი 76
როზეტი ცალი 40

გორგოლაჭიანი სკამი ცალი 6
კომპიუტერის მაგიდა ცალი 6
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ოფისის სკამი ცალი 13
წერტილოვანი 

ნათურა
ცალი 100

გარე განათების 
ნათურა

ცალი 30

საღებავი ემულსია ცალი 15
საღებავი ზეთოვანი ცალი 10

ფუნჯი ცალი 10
ქსეროქსი ცალი 5

შეშის  ღუმელი ცალი 9

ღუმელის მილები
კომპლექტ

ი
10

ფოტო შტატივი ცალი 1
ლამინატორი ცალი 1

დენის გამთიშველი ცალი 1
კომპიუტერის უ-პე-

ესი
ცალი 2

წყლის მრიცხველი ცალი 1
ტრანზისტორი ცალი 1

სატელიტური ანტენა ცალი 1
კონდიციონერის 

დატენვა
ცალი 1

სამუშაო 
ოთახებისათვის 
დასამზადებელი 

აბრები

ცალი 30

სავარძელი 4
მაგიდა მისადგმელი 4

საოფისე მაგიდა 4
სამეული 1
კარადა 1

ტელევიზორი 1
ფაქსის აპარატი 1

მაცვარი 1
მობილური 
ტელეფონი

2

ჟალუზი 1
საპირფარეშოს იხვი 1

ელ.ადაპტარი 1
საპირფარეშოს 

ჩასარეცხი მჟავა
2

საპირფარეშოს 
ქაღალდი

30

დამლაგებლისათვის 
საჭირო საქონელი 

მათ შორის;
მაგიდის ტილო შეკვრა 30
იატაკის ტილო ცალი 35

ქლორი ცალი 30
ცოცხი ცალი 35

ავეჯის საწმენდი 
,,პრონტო''

ცალი 10

მინის საწმენდი ცალი 20
სარეცხი ფხვნილი ცალი 20

სათლელი ცალი 20

სათნოების 
სახლისთვის საჭირო 

საქონელი
სარეცხი ჟელე ცალი 20

მაგიდის ტილო შეკვრა 30
ქლორი ცალი 10

რეზინის 
ხელთათმანი

ცალი 2

ცოცხი ცალი 4
იატაკის ტილო ცალი 20

სახეხი მავთული ცალი 20
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ბარი ცალი 30
ნიჩაბი ცალი 10
ტომარა ცალი 1000

კომპიუტერული 
მომსახურება

10965

ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
იანვარი I-IV

1 კატრიჯის დატენვა ცალი 180 4300

2
კომპიუტერის 

კატრიჯის შეძენა
ცალი 18 1550

3
ქსეროქსის კატრიჯის 

შეძენა
ცალი 25 2750

4

კომპიუტერის 
აქსესუარების შეძენა 
და კომპიუტერული 

მომსახურება

ცალი 25 2365

კომუნალური 
მომსახურება 117110

ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა

იანვარი I-IV

1
სატელეფონო 

ბარათები
ლარი 16800

2
სატელეფონო 
მომსახურება

ლარი 25862

3
საფოსტო 

მომსახურება
ლარი 5550

4
ჯეოსელის 

მომსახურება
ლარი 20088

5 წყალი ლარი 4330
6 ელექტრო ენერგია ლარი 27770

7
გაზის ღირებულება 

სათნოების 
სახლისათვის

ლარი 2100

8 ნაგვის გატანა ლარი 950

9 შეშა ლარი 7260
ოქტომბ

ერი
IV

10
ყულევის 

მოსახლეობისათვის 
წყლის მიწოდება

ლარი 4900
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
აპრილი I-IV

11
ყულევის 

მოსახლეობისათვის 
წყლის მიწოდება

ლარი 1500
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა

ოქტომბ
ერი

IV

სათნოების 
სახლისათვის 

საკვები 
პროდუქტების 

შესყიდ ვა  47400 
ლარი

საკვები პროდუქტები

1 კარტოფილი კგ 2555

47380
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
იანვარი I-IV

2 ხახვი კგ 745
3 ნიორი კგ 73
4 მწვანილი კგ 224
5 სტაფილო კგ 848
6 შაქარი კგ 839
7 ზეთი ცალი 26
8 ტომატი ცალი 260
9 მარგარინი 250 გ. ცალი 118
10 ფაფის მასალა კგ 915
11 ბარდა 700 გ. ცალი 312

12
შესქელებული რძე 

400 გ.
ცალი 1404

13 კისელი ცალი 2090
14 მანანის ბურღული კგ 270
15 კომბოსტო კგ 853
16 ჭარხალი კგ 364
17 ხორცი კგ 853
18 ხილი კგ 640
19 წიწიბურა კგ 735
20 ქათმის ბარკალი კგ 861
21 ბრინჯი კგ 603
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22 ქიშმიში კგ 73
23 ლობიო კგ 296
24 წიწაკა კგ 10
25 მარილი ცალი 90
26 პური კგ 11132
27 სასაჩუქრე ნობათი ცალი 100

საწვავი

1 საწვავის  შეძენა ლარი 90160
ფასთა 

კოტირება
იანვარი I-IV

2 საწვავის  შეძენა ლარი 5200

ფასთა 
კოტირება

თებერვა
ლი

I-IV

ხობის 
მუნიც
იპალი
ტეტის 
საკრებ
ულოს 
დადგ
ენილე

ბა 
N138 
2010 
წლის 

15 
იანვა

რი

3 საწვავის  შეძენა ლარი 1200
ოქტომბ

ერი
IV

ხობის 
მუნიც
იპალი
ტეტის 
საკრებ
ულოს 
დადგ
ენილე
ბა N9 
2010 
წლის  

1  
ოქტო
მბერი

4 საწვავის  შეძენა ლარი 600

ნოემბერ
ი

IV

ხობის 
მუნიც
იპალი
ტეტის 
გამგებ
ლის 

ბრძან
ება 

N572

5 საწვავის  შეძენა ლარი 700

ხობის 
მუნიც
იპალი
ტეტის
გამგებ
ლის 

ბრძან
ება 

N644

6 საწვავის  შეძენა ლარი 2400
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა

სექტემბ
ერი

III-
IV

ხობის 
მუნიც
იპალი
ტეტის 
საკრებ
ულოს 
დადგ
ენილე
ბა N7 
2010 
წლის 

27 
აგვის

ტო
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მანქანის 
სარემონტო 

მომსახურება

1
მანქანის სარემონტო 

მომსახურება
ლარი 38050

ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
იანვარი I-IV

2
მანქანის სარემონტო 

მომსახურება
ლარი 1300

ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა

სექტემბ
ერი

III-
IV

ხობის 
მუნიც
იპალი
ტეტის 
საკრებ
ულოს 
დადგ
ენილე
ბა N7 
2010 
წლის 

27 
აგვის

ტო

3 მანქანის რეცხვის 
მომსახურება

ლარი 250
გამარტივებ

ული 
შესყიდვა

დეკემბე
რი

IV

4
მანქანის სარემონტო 

მომსახურება
ლარი 2000

გამარტივებ
ული 

შესყიდვა

დეკემბე
რი

IV

რბილი ინვენტარი 
სახანძრო 

სამსახურისათვის
რბილი ინვენტარი 

სახანძრო 
სამსახურისათვის

კომპლექტ
ი

25 10000
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
იანვარი I-IV

კაპიტალური ხარჯი 
3697531ლარი

ინვენტარი

კომპიუტერის 
კომპლექტი

ცალი 9 9375
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
აგვისტო III

კონდინციონერი ცალი 5 3750
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
აგვისტო III

მობილური 
ტელეფონი

ცალი 2 1055
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
აგვისტო III

ფოტო აპარატი ცალი 1 1550
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
აგვისტო III

ელექტრო 
გენერატორი

ცალი 1 885
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
მარტი I

მაცივარი ცალი 2 1100
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
აგვისტო III

სავარძელი ცალი 1 1100
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
მარტი I

ლეპტოპის შეძენა ცალი 1 1300
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა

დეკემბე
რი

IV

ავტომანქანა ცალი 1 4500
ფასთა 

კოტირება

ივნისი II
ავტომანქანა ცალი 1 8000 ივნისი II
ავტომანქანა ცალი 1 40000 აპრილი II

ფოტო აპარატის 
ობიექტივი

ცალი 1 1100

პროექტორი ცალი 1 1100
პროექტორის ეკრანი ცალი 1 600

პროცესორი ცალი 1 650
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ტრაქტორი 
ელშესადუღებელი 

აპარატით
ცალი 1 10000

ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა

თებერვა
ლი

I

ასენიზაციის მანქანა ცალი 1 15000
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა

თებერვა
ლი

I

კერხერი ცალი 1 700
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა

სექტემბ
ერი

III

101765
სახანძრო 

სამსახურისათვის 
ინვენტარის შესყიდვა 

მათ შორის:

ათასი 
ლარი

10000
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა

აპრილი
- მაისი

II

შემწოვი სახელური ცალი 4 1600
გამდენი სახელური ცალი 15 4200

ლულა ,,ა" და ,,ბ" ცალი 2 200
საბურავები ზილ 130-

ის 
ცალი 2 800

საბურავები ზილ  31-
ის

ცალი 2 900

სამაშველო თოკი ცალი 1 200
ელექტრო 

გენერატორი
ცალი 1 500

პირველადი 
დახმარების 
სამედიცინო 
ინვენტარი

კომპლექტ
ი

1 300

რეზინის ჩექმები ცალი 2 200
ელექტრო მაკრატელი ცალი 1 450

ბენზინის ხერხი ცალი 1 200
რეზინის 

ხელთათმანი
ცალი 2 100

ელექტრო ბურღი ცალი 1 150
ელექტრო ხერხი ცალი 1 200

კომპიუტერული 
სერვერის მონტაჟი

კომპიუტერული 
სერვერის მონტაჟი

ლარი 5000
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
აპრილი II

ქ. ხობის ქუჩების 
მოვლა-შენახვა

ქ. ხობის ქუჩების 
მოვლა-შენახვა

ლარი 30000
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
იანვარი I-IV

გარე განათების 
მოვლა-პატრონობა

გარე განათების 
მოვლა-პატრონობა

ლარი 40000
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
იანვარი I-IV

მინი სტადიონების 
მოვლა-პატრონობა

მინი სტადიონების 
მოვლა-პატრონობა

ლარი 10000
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა

თებერვა
ლი

I-IV

ნაპირსამაგრი 
სამუშაოები

918,5

1

ძველ ხიბულაში მდ. 
ჭანისწყალზე 
ნაპირსამაგრი 
სამუშაოები

ლარი 98900

ტენდერი
27.XI   
2009 
წელი

2010 
წლი
ს I 

კვარ
ტალ

ი

2

საჯიჯაოში მდ. 
ჭანისწყალზე 
ნაპირსამაგრი 
სამუშაოები

ლარი 297600

3

პირველ ხორგაში 
მდინარე  

ხობისწყალზე 
ნაპირსამაგრი 
სამუშაოები

ლარი 404900

4

საჯიჯაოში მდ. 
ხობისწყალზე 
ნაპირსამაგრი 
სამუშაოები

ლარი 109100

5
ნაპირსამაგრების 

ექსპერტიზა
ლარი 8000

ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

მარტი I
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ბა

გარე განათების 
მოწყობა

416.0

1
ქ. ხობის ყაზბეგის 
ქუჩის განათების 

მოწყობა
ლარი 3 750      

ტენდერი ივნისი II-III

2
ქ. ხობის 26 მაისის 
ქუჩის განათების 

მოწყობა
ლარი 5750

3
ქ. ხობის 

აღმაშენებლის ქუჩის 
განათების მოწყობა

ლარი 5750

4

გარე განათების 
რეაბილიტაცია 

მდინარე  
ხობისწყლის 

ხიდიდან ხობი-
სენაკის საზღვრამდე

ლარი 388750

5

გარე განათების 
სამუშაოების 
საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 10350
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
ივნისი II

6

მდინარე  
ხობისწყლის 

ხიდიდან ხობი-
სენაკის საზღვრამდე 

გარე განათების 
სამუშაოების 
საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის 

ექსპერტიზა

ლარი 1650
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
ივნისი II

7

გარე განათების ხობი-
სენაკის მონაკვეთის  

სამუშაოების 
ექსპერტიზა

ლარი 7700
გამარტივებ

ული 
შესყიდვა

დეკემბე
რი

IV

სანიაღვრე არხის 
მოწყობა

69820

1

ქ. ხობში ნინოშვილის 
და რუსთაველის 

ქუჩებში სანიაღვრე 
არხის მოწყობა

ლარი 63840
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
ივლისი III

2

ქ. ხობში 
აღმაშენებლის ქუჩის 

დასაწყისში 
მილხიდის 

რეაბილიტაცია

ლარი 300
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
ივლისი III

3

სანიაღვრე არხების 
საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 4890
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
ივნისი II

4

ქ. ხობში ნინოშვილის 
და რუსთაველის 

ქუჩებზე სანიაღვრე 
არხის მოწყობის 

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის  
ექსპერტიზა

ლარი 790
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
ივნისი II

ხობის II საშუალო 
სკოლის  ეზოს 

შემოკავება

1

ხობის II საშუალო 
სკოლის  ეზოს 
შემოკავების 
სამუშაოები

ლარი 56250
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
ივლისი III
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2

ხობის II საშუალო 
სკოლის  ეზოს 
შემოკავების 
სამუშაოების 
საპროექტო 

სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 3200
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
ივნისი II

3

ხობის II საშუალო 
სკოლის  ეზოს 
შემოკავების 
სამუშაოების 
საპროექტო 

სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის 

ექსპერტიზა

ლარი 550
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
ივნისი I

ხობის II  საჯარო 
სკოლის ოთახის 

რემონტი
1

ხობის II  საჯარო 
სკოლის ოთახის 

სარემონტო 
სამუშაოები

ლარი 4600
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
ივლისი III

2

ხობის II  საჯარო 
სკოლის ოთახის 

სარემონტო 
სამუშაოების 
საპროექტო -

სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 400
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა

თებერვა
ლი

I

გაშფერდის სკოლის 
შემოკავაება 

1
გაშფერდის სკოლის 

შემოკავების 
სამუშაოები

ლარი 5500
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
აგვისტო III

2

გაშფერდის სკოლის 
შემოკავების 
სამუშაოების 
საპროექტო 

სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 500
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
ივნისი II

გამგეობის შენობის 
წყალგაყვანილობის
ა და კანალიზაციის 

სისტემის 
რეაბილიტაცია

1

გამგეობის შენობის 
წყალგაყვანილო ბისა 

და კანალიზაციის 
სისტემის 

რეაბილიტაცის 
სამუშაოები

ლარი 18500
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა

სექტემბ
ერი

III

2

გამგეობის შენობის 
წყალგაყვანილობისა 

და კანალიზაციის 
სისტემის 

რეაბილიტაციის 
სამუშაოების 
საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 1500
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
იანვარი I

გამგეობის შენობის 
III სართულის 

ელგაყვანილობის 
სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები

გამგეობის შენობის III 
სართულის 

ელგაყვანილობის 
სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები

ლარი 10000
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
იანვარი I

კეთილმოწყობის 
სამუშაოები

1

ხობის ეკლესიის 
მიმდებარე 

ტერიტორიის 
კეთილმოწყობა

ლარი 40000

ტენდერი აპრილი II

2

ხობის სასამართლოს  
მიმდებარე 

ტერიტორიის 
კეთილმოწყობა

ლარი 43100

3 ყოფილი რაიკომის ლარი 9400
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შენობის მიმდებარე 
ტერიტორიის 

კეთილმოწყობა

4

ნოჯიხევის 
მონასტრის 

მისასვლელი გზის 
განათების მოწყობა

ლარი 36000

5
ახალი სასაფლაოს 

მოწყობის პირველი 
ეტაპის სამუშაოები

ლარი 75550

6

კეთილმოწყობის 
სამუშაოების 
საპროექტო 

სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 4400
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
იანვარი I-II

7

კეთილმოწყობის 
სამუშაოების 
საპროექტო 

სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის 

ექსპერტიზა

ლარი 650
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა

თებერვა
ლი

I-II

შადრევნის 
ელექტრო 

მომარაგებაში 
ჩართვა და მისი 

ტექნიკური 
პირობების 

ღირებულება

შადრევნის ელექტრო 
მომარაგებაში ჩართვა 
და მისი ტექნიკური 

პირობების 
ღირებულება

ლარი 7800
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
მაისი II

ხეთის 
ამფითეატრის 

სარემონტო 
სამუშაოები

ხეთის ამფითეატრის 
სარემონტო 
სამუშაოები

ლარი 6100
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
მარტი I

ხეთის ამფითეატრის 
სარემონტო 

სამუშაოების 
საპროექტო 

სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის 

შედგენა

ათასი 
ლარი

500
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
მარტი I

9 აპრილის 
მემორიალის 

კეთილმოწყობა

1
9 აპრილის 

მემორიალის 
კეთილმოწყობა

ლარი 4750
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
მარტი I

2

9 აპრილის 
მემორიალის 

კეთილმოწყობის 
სამუშაოების   
საპროექტო 

სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 250
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
მარტი I

8 აგვისტოს 
მემორიალის  

მოწყობა

1
8 აგვისტოს 

მემორიალის  
მოწყობის სამუშაოები

ლარი 38240
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
მარტი I-II

2

8 აგვისტოს 
მემორიალის  

მოწყობის 
სამუშაოების 
საპროექტო 

სახარჯთაღრიცხვო 

ლარი 1500
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
მარტი I
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დოკუმენტაციის 
შედგენა

3

8 აგვისტოს 
მემორიალის  

მოწყობის 
სამუშაოების 
საპროექტო 

სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის 

ექსპერტიზა

ლარი 260
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
მარტი I

საგზაო სამუშაოები

1

ძველი ხიბულის 
ხიდის 

რეაბილიტაციის 
სამუშაოები

ლარი 48240
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
მარტი I-II

2

ძველი ხიბულის 
ხიდის 

რეაბილიტაციის 
სამუშაოების 
საპროექტო 

სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 1500
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა

თებერვა
ლი

I

3

ქ. ხობში ბერიას 
ქუჩაზე 

ავტომობილების 
დარეგულირების 
ღონისძიებების 

სამუშაოები

ლარი 6400
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
მარტი I

4

ქ. ხობში ბერიას 
ქუჩაზე 

ავტომობილების 
დარეგულირების 
ღონისძიებების 

სამუშაოების 
საპროექტო 

სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 600
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა

თებერვა
ლი

I

5

ძველი ხიბულის 
ხიდის 

რეაბილიტაციის 
სამუშაოების 
საპროექტო 

სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის 

ექსპერტიზა

ლარი 260
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა

თებერვა
ლი

I

სოფელ საჯიჯაოში 
მდ. ჭანისწყალზე 

ხიდთან 
მისასვლელი 

ბეტონის გზის  და 2 
ხიდბოგირის  

მოწყობა
სოფელ საჯიჯაოში 
მდ. ჭანისწყალზე 

ხიდთან მისასვლელი 
ბეტონის გზის  და 2 

ხიდბოგირის  
მოწყობის სამუშაოები

ლარი 118600
ფასთა 

კოტირება
აპრილი II-III

ხობის 
მუნიც
იპალი
ტეტის 
საკრებ
ულოს 
დადგ
ენილე
ბები 
N139 

25.02.2
010 წ 

და 
N147 

16.03.2
010 წ

სოფელ საჯიჯაოში 
მდ. ჭანისწყალზე 

ხიდთან მისასვლელი 
ბეტონის გზის  და 2 

ხიდბოგირის  
მოწყობის 

სამუშაოების 
საპროექტო 

სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის 

ლარი 5000
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
აპრილი II
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შედგენა
პატარა ფოთში 

გზის 
რეაბილიტაცია

საქარ
თველ

ოს 
მთავრ
ობის 

განკარ
გულე
ბა N40  
2010 
წლის 

13 
იანვა

რი 
,,საქარ
თველ

ოს 
რეგიო
ნებში 
განსახ
ორციე
ლებე
ლი 

პროექ
ტების 
ფონდ
იდან"

1
პატარა ფოთში გზის 

რეაბილიტაციის  
სამუშაოები

ლარი 73790
ფასთა 

კოტირება
მარტი I-II

2

პატარა ფოთში გზის 
რეაბილიტაციის  

სამუშაოების 
საპროექტო 

სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 1890
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
მარტი I

3

პატარა ფოთში გზის 
რეაბილიტაციის  

სამუშაოების 
საპროექტო 

სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის 

ექსპერტიზა

ლარი 320
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
მარტი I

წყალსადენის 
რეაბილიტაცია

სოფელ პატარა 
ფოთის შავღელეს 

უბანში წყალსადენის 
რეაბილიტაცია

ლარი 214461

ტენდერი
მარტი-
აპრილი

I-II
სოფელ საგვიჩიოში  

წყალსადენის 
რეაბილიტაცია

ლარი 93364

სოფელ პატარა 
ფოთის შავღელეს 

უბნში წყალსადენის 
რეაბილიტაციის 

საპროექტო 
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 8142
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
მარტი I

სოფელ საგვიჩიოში  
წყალსადენის 

რეაბილიტაციის 
საპროექტო 

სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 5664
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
მარტი I

სოფელ პატარა 
ფოთის შავღელეს 

უბნში წყალსადენის 
რეაბილიტაციის 

საპროექტო 
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
ექსპერტიზა

ლარი 1397
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
მარტი I

სოფელ საგვიჩიოში  
წყალსადენის 

რეაბილიტაციის 
საპროექტო 

სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის 

ექსპერტიზა

ლარი 970
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
მარტი I

,,სოფლის 
მხარდაჭერის 

პროგრამის 
მიხედვით " 

ადგილობრივ 
თვითმმართველ 

ერთეულებში 
ინფრასტრუქტურის 

ობიექტების 

1

ახალსოფლის გზის 
შეკეთება 

ლარი 9752

ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
მარტი

I-II საქარ
თველ

ოს 
მთავრ
ობის 

განკარ
გულე
ბა N41 
„სოფ

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 248 I

2
ახალსოფლის 
ხიდბოგირის  

შეკეთება 
ლარი 4410 I-II
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აღდგენა 
რეაბილიტაციის და 

კეთილმოწყობის 
სამუშაოები"

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 111 I

ლის  
მხარდ
აჭერი

ს 
პროგ
რამის 
ფარგ

ლებში 
საქარ
თველ

ოს 
სახელ
მწიფო 
ბიუჯე
ტიდან 
ადგი

ლობრ
ივი 

თვით
მმართ
ველო

ბის 
ერთე
ულებ
ისათვ

ის 
თანხი

ს 
გამოყ
ოფის 
შესახე
ბ''  ,, 

სახელ
წიფო 
შესყი
დვები

ს 
შესახე

ბ  
საქარ
თველ

ოს  
კანონ
ის მე-

10 
მუხლ
ის მე-

3 
პუნქტ
ის ,,ე" 
ქვეპუ
ნქტის 
შესაბა
მისად.

3

გაღმა პირველი 
ხორგის წყალსადენის 

რეაბილიტაციის 
სამუშაოები

ლარი 8217 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 208 I

4

გაღმა პირველი 
ხორგის გზების 

შეკეთება
ლარი 2022 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 51 I

5

გაღმა პირველი 
ხორგის ხიდბოგირის 

შეკეთება
ლარი 4619 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 117 I

6

ახალი ხიბულის 
ცენტრის კეთილ 

მოწყობა
ლარი 12851 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 325 I

7

გაშფერდის 
სტადიონის 
შემოკავება

ლარი 13932 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 354 I

8

ზუბის მოსაცდელის 
მოწყობა

ლარი 7685 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 195 I

9

ზუბის ცენტრის 
კეთილმოწყობა

ლარი 3790 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 96 I

10

ზუბის საზღვრის 
აღმნიშვნელი 

ფირნიშის მოწყობა
ლარი 2387 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 100 I

11

I-II
ბიის წყალსადენის 

გამრიცხველიანების 
საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 82 I

12

ბიის გზების შეკეთება ლარი 3165 I-II
საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის 

ლარი 80 I
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შედგენა

13

ბიის მოსაცდელის 
მოწყობა

ლარი 5525 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 140 I

14

I-II
ბიის საშონიოს 
წყალსადენის 
საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 99 I

15

ბიის საშონიოს 
გზების შეკეთება

ლარი 2919 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 74 I

16

ზემო ბიის გზის 
შეკეთება

ლარი 2314 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 59 I

17

პირველი მაისის 
ბულიწყუს 
სტადიონის  
შემოკავება

ლარი 7802 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 198 I

18

პირველი მაისის 
ბულიწყუს სანიაღვრე 

არხის ამოწმენდა
ლარი 5852 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 148 I

19

პირველი მაისის 
ბულიწყუს გზების 

შეკეთება
ლარი 10074 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 255 I

20

პირველი მაისის 
საკვიკვინიოს 
ხიდბოგირის 

შეკეთება

ლარი 6340 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 160 I

21

პირველი მაისის 
საკვიკვინიოს გზების 

შეკეთება
ლარი 7174 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 182 I

22

პირველი მაისის 
ჭიხუს გზების 

შეკეთება
ლარი 7981 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 202 I
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23

I  გურიფულის  
ცენტრის 

კეთილმოწყობა
ლარი 7943 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 201 I

24

I  გურიფულის  
სასაფლაოს 
შემოკავება

ლარი 3693 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 116 I

25

II გურიფულის 
სტადიონის 
შემოკავება

ლარი 8423 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 214 I

26

II გურიფულის 
გზების შეკეთება

ლარი 2462 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 63 I

27

II გურიფულის 
სანიაღვრე არხის 

ამოწმენდა
ლარი 1293 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 33 I

28

ზემო ქვალონის 
ჭაბურღილის 

მოწყობა
ლარი 2926 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 74 I

29

ზემო ქვალონის 
გზების შეკეთება

ლარი 4020 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 102 I

30

ზემო ქვალონის 
საალანიო-

საფაჩულიოს გზების 
შეკეთება

ლარი 6615 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 167 I

31

ზემო ქვალონის 
სახოჭოლაოს 

მოსაცდელის მოწყობა
ლარი 3438 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 87 I

32

ზემო ქვალონის 
სახოჭოლაოს 
სტადიონის 
შემოკავება

ლარი 3773 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 108 I
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33

თორსის სტადიონის 
მოწყობა

ლარი 13020 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 391 I

34

თორსა-დღვაბის 
ცენტრის მოწყობა

ლარი 8005 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 203 I

35

თორსა-დღვაბის 
საბუკიოს გზების 

შეკეთება
ლარი 11452 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 290 I

36

ნოჯიხევის სანიაღვრე 
არხის ამოწმენდა

ლარი 3410 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 90 I

37

ნოჯიხევის ცენტრის 
კეთილმოწყობა

ლარი 21013 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 528 I

38

I-II
ნოჯიხევის ცენტრის 

კეთილმოწყობის 
საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 187 I

39

ნოჯიხევის ზენის 
სანიაღვრე არხის 

ამოწმენდა
ლარი 6827 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 173 I

40

ნოჯიხევის ზენის 
უბნის ხიდბოგირის 

შეკეთება
ლარი 4207 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 106 I

41

ნოჯიხევის 
წყალსადენის 

გამრიცხველიანება
ლარი 6062 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 153 I

42

ნოჯიხევის (კუთხე) 
სანიაღვრე არხის 

ამოწმენდა
ლარი 1682 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 43 I

43

ნოჯიხევის ნაფოშტუს 
ხიდბოგირის 

შეკეთება
ლარი 7832 I-II

საპროექტო- ლარი 198 I
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სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის 

შედგენა

44

პატარა ფოთის 
სანიაღვრე არხების 

ამოწმენდა
ლარი 4707 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 119 I

45

პატარა ფოთის 
სტადიონის 
შემოკავება

ლარი 15665 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 396 I

46

პატარა ფოთის 
გზების შეკეთება

ლარი 8326 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 211 I

47

პატარა ფოთის 
შავღელეს 

წყალსადენი მილების 
რეაბილიტაცია

ლარი 21420 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 542 I

48

გამოღმა პირველი 
ხორგის ცენტრის 
კეთილმოწყობა

ლარი 5263 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 133 I

49

გამოღმა პირველი 
ხორგის მოსაცდელის 

მოწყობა
ლარი 8623 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 218 I

50

საგვიჩიოს გზების 
შეკეთება

ლარი 9753 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 247 I

51

საგვიჩიოს ცენტრის 
კეთილმოწყობა

ლარი 3405 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 79 I

52

საჯიჯაოს ზენის 
ხიდბოგირის 

შეკეთება
ლარი 20993 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 541 I

53

გაღმა საჯიჯაოს 
გზების შეკეთება

ლარი 5852 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 148 I
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54

გაღმა საჯიჯაოს 
სტადიონის 
შემოკავება

ლარი 4929 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 125 I

55

გაღმა საჯიჯაოს 
მოსაცდელის მოწყობა

ლარი 2172 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 55 I

56

ზუბის სტადიონის 
მოწყობა

ლარი 5879 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 149 I

57

ზუბის ხიდბოგირის 
შეკეთება

ლარი 7098 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 180 I

58

ჯაპიშაქრის 
სტადიონის მოწყობა

ლარი 15257 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 398 I

59

გაღმა ქარიატის 
სასაზღვრო სვეტის 

მოწყობა
ლარი 2223 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 56 I

60

გაღმა ქარიატის 
საბავშვო ბაღის 

რემონტი
ლარი 10123 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 256 I

61

გამოღმა ქარიატის 
წყალსადენის 

რეაბილიტაცია
ლარი 3540 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 84 I

62

გამოღმა ქარიატის 
გზების შეკეთება

ლარი 3901 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 99 I

63

ქვემო ქვალონის 
გიმოზგონჯილის 

წყალსადენის 
რეაბილიტაცია

ლარი 11704 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 296 I

64

ქვემო ქვალონის 
გიმოზგონჯილის 

ცენტრის 
კეთილმოწყობა

ლარი 3312 I-II
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საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 84 I

65

ქვემო ქვალონის 
ბულიშის 

წყალსადენის 
გამრიცხველიანება

ლარი 7802 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 198 I

66

ქვემო ქვალონის 
ბულიშის გზების 

შეკეთება
ლარი 2450 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 62 I

67

ქვემო ქვალონის 
ბულიშის ცენტრის 

კეთილმოწყობა
ლარი 1951 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 49 I

68

ქვემო ქვალონის 
გვიმარონის 

წყალსადენის 
რეაბილიტაცია

ლარი 11090 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 280 I

69

ქვემო ქვალონის 
დურღუნას 

წყალსადენის 
რეაბილიტაცია

ლარი 9752 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 248 I

70

ქვემო ქვალონის 
დურღუნას  გზების 

შეკეთება
ლარი 3185 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 81 I

71

ქვემო ქვალონის 
დურღუნას ცენტრის 

კეთილმოწყობა
ლარი 1951 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 49 I

72

ქვემო ქვალონის 
ჭითაუშქურის 

სასაფლაოს 
შემოკავება

ლარი 7705 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 195 I

73

ჭალადიდის საბაჟოს 
უბნის გზების 

შეკეთება
ლარი 26406 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
ლარი 669 I
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შედგენა

74

ჭალადის საქორქიოს 
უბნის გზების 

შეკეთება
ლარი 4525 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 115 I

75

ჭალადიდის 
საღვამიჩიოს უბნის 

გზების შეკეთება
ლარი 4895 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 124 I

76

ჭალადიდის 
საღვამიჩიოს 

სანიაღვრე არხის 
ამოწმენდა

ლარი 2928 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 74 I

77

ჭალადიდის 
საჭოჭუოს უბნის 
გზების შეკეთება

ლარი 7964 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 202 I

78

ჭალადიდის 
საჭოჭუოს უბნის 
სანიაღვრე არხის 

ამოწმენდა

ლარი 3109 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 79 I

79

ყულევის სასოფლო 
კლუბის სატრემონტო 

სამუშაოები
ლარი 7705 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 195 I

80

გამოღმა შუა ხორგის 
ხიდბოგირის 

შეკეთება
ლარი 6827 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 173 I

81

გამოღმა შუა ხორგის 
სანიაღვრე არხის 

ამოწმენდა
ლარი 7224 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 183 I

82

გაღმა შუა ხორგის 
წყალსადენის 

რეაბილიტაცია 
(მილების შეძენა)

ლარი 11823 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

300 I

83
შუა ხორგის ყორათის 

სტადიონის 
შემოკავება

ლარი 7089 I-II
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საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 179 I

84

ძველი ხიბულის 
ხიდბოგირის 

შეკეთება
ლარი 5852 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 148 I

85

ძველი ხიბულის  
გზების შეკეთება

ლარი 9051 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 231 I

86

ხამისქურის გზების 
შეკეთება

ლარი 13380 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 339 I

87

ხამისქურის საკუკაოს 
უბანში წყალსადენის 

რეაბილიტაცია
ლარი 8364 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 212 I

88

I-II
საკუკაოს  გზების 

შეკეთების 
საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 98 I

89

ხამისქურის საქირიოს 
უბანში სტადიონის 

შემოკავება
ლარი 5850 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 149 I

90

ხამისქურის საქირიოს 
უბანში გზების 

შეკეთება
ლარი 7015 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 178 I

91

ხეთის ლარჩვის 
წყალსადენის 

რეაბილიტაცია
ლარი 7802 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 198 I

92

ხეთის ლარჩვის 
სტადიონის  
შემოკავება

ლარი 3471 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 88 I

93

ხეთის ლარჩის 
ამბულატორიის 

შემოკავება
ლარი 3953 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

ლარი 100 I
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დოკუმენტაციის 
შედგენა

94

ხეთის ლარჩვის 
გზების შეკეთება

ლარი 10619 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 268 I

95

ხეთის ნოჩხონის 
უბნის წყალსადენის 

რეაბილიტაცია
ლარი 7878 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 200 I

96

ხეთის ოხვამეკარის 
უბნის გზების 

შეკეთება
ლარი 9022 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 228 I

97

ხეთის ოხვამეკარის 
უბნის სანიაღვრე 
არხის ამოწმენდა

ლარი 2437 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 63 I

98

I-II
ხეთი წინაგოლის  

წყალსადენის 
რეაბილიტაციის 

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 332 I

99

ხეთის წყალსადენის 
რეაბილიტაცია

ლარი 2060 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 52 I

100

ხეთის ხიდბოგირის 
შეკეთება

ლარი 2901 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 104 I

101

ხეთის გზების 
შეკეთება

ლარი 8145 I-II

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 206 I

693309

1

სოფელ  პირველი 
ხორგისა და ახალი 

სოფელს შორის 
ბონდას ხიის 

შეკეთებაა

ლარი 3950,9

ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა

აგვისტო
-

სექტემბ
ერი

III

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 237,1 III

2

გამოღმა შუა ხორგის 
გზების  შეკეთება

ლარი 666,1 III

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
ლარი 109,9 III
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3

სოფელ  შუა ხორგის 
ყორათის უბანში 

სტადიონის შეკეთება
ლარი 487 III

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 56 III

4

სოფელ  გურიფულის 
პირველი 

გურიფულის 
სასაფლაოს 
შემოკავება

ლარი 1698 III

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 103 III

5

სოფელ  გურიფულის 
მეორე გურიფულის 

სტადიონის 
შემოკავება

ლარი 1455 III

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 76 III

6

სოფელ ხამისქურის 
საქირიოს უბნის გზის 

შეკეთება
ლარი 1901 III

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 110 III

7

სოფელ ხამისქურის 
საკუკაოს უბნის 

წყლასადენის  
შეკეთება

ლარი 5137 III

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 75 III

8

სოფელ ხამისქურის 
ხამისქურის უბნის 

წყლასადენის  
შეკეთება

ლარი 1975 III

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 118 III

9

სოფელ ხეთის ხეთის 
უბნის სტადიონის 

მოწყობა
ლარი 10815,1 III

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 648,9 III

10

სოფელ ხეთის 
წინაგოლის  უბნის 

სტადიონის მოწყობა
ლარი 12353,8 III

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 741,2 III

11

სოფელ ზემო 
ქვალონში ზემო 

ქვალონის უბანში 
საბავშვო ბაღის 

რემონტი

ლარი 1546 III

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
ლარი 81 III
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12

სოფელ ახალ 
ხიბულაში  

გაშფერდის უბანში 
სტადიონის მოწყობა

ლარი 4000,3 III

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 240 III

13

სოფელ ახალ 
სოფელში  ახალი 
სოფლის უბანში 

წყალსადენის 
შეკეთება

ლარი 1468 III

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 77 III

14

სოფელ თორსა-
დღვაბის თორსის 

უბანში სტადიონის 
მოწყობა

ლარი 1873,6 III

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 112,4 III

15

სოფელ თორსა-
დღვაბის საბუკიოს  

უბანში გზების 
შეკეთება

ლარი 1688,7 III

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 101,3 III

16

სოფელ თორსა-
დღვაბის დღვაბის   

უბანში მოსაცდელის 
მოწყობა

ლარი 1181,1 III

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 70,9 III

17

სოფელ საჯიჯაოს 
ზენის უბანში საყანე 

ფართობის შემოკავება
ლარი 4340,6 III

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 260,4 III

18

სოფ. ძველ ხიბულაში 
შინმოუსვლელის 

მემორიალის 
კეთილმოწყობა

ლარი 1397,2 III

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 83,8 III

19

სოფ. ძველ ხიბულაში 
სასაზღვრე სვეტის 

აღდგენა
ლარი 801,9 III

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 48,1 III

20

სოფელ ბიაში 
საშონიოს  უბანში 

წყალსადენის 
გამრიცხველიანება

ლარი 4097 III

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

ლარი 261 III
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დოკუმენტაციის 
შედგენა

21

სოფელ შუა ხორგის  
გაღმა შუა ხორგის 

უბანში წყალსადენის 
მილების შეძენა

ლარი 1988 III

ლარი III

22

სოფელ ბიაში  ბიის  
უბანში წყალსადენის 

გამრიცხველიანება
ლარი 4802 III

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 265 III

23

სოფელ ნოჯიხევში 
კუთხე ნოჯიხევის 

უბანში წყალსადენის 
გამრრიცხველიანება

ლარი 7515,1 III

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 450,9 III

24

სოფელ ნოჯიხევში 
დასახლების უბანში 

საბავშვო ბაღის 
რემონტი

ლარი 6978,3 III

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 418,7 III

25

სოფელ ქვემო 
ქვალონში დურღენის 
უბანში წყალსადენის 

შეკეთება

ლარი 4838,7 III

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 290,3 III

26

სოფელ ქვემო 
ქვალონში ბულიშის  
უბანში წყალსადენის 

შეკეთება

ლარი 1168,9 III

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 70,1 III

27

სოფელ ქვემო 
ქვალონში 

გვიმარონის  უბანში 
წყალსადენის 

შეკეთება

ლარი 2886,8 III

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 173,2 III

28

სოფელ ჭალადიდში 
საბაჟოს უბანში 

გზების შეკეთება
ლარი 3570,8 III

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 214,2 III

29

სოფელ პატარა 
ფოთში პატარა 
ფოთის უბანში 

სანიაღვრე არხის 
ამოწმენდა

ლარი 730,2 III

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
ლარი 43,8 III
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30

სოფელ პატარა 
ფოთში პატარა 
ფოთის უბანში 

სტადიონის მოწყობა

ლარი 2311,3 III

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 138,7 III

31

სოფელ პატარა 
ფოთში შავღელეს 

უბანში  წყალსადენის 
შეკეთება.

ლარი 3160,4 III

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 189,6 III

32

სოფელ ქარიატაში 
გამოღმა ქარიატის 

უბანში წყალსადენის 
შეკეთება

ლარი 2927,4 III

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 175,6 III

33

სოფელ პირველი 
მაისის  ბულიწყუს 
უბანში სტადიონის 

შემოკავება

ლარი 1499,1 III

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 89,9 III

34

სოფელ საგვიჩიოს 
ხიდბოგირის 

შეკეთება
ლარი 1946,2 III

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 116,8 III

35

სოფელ ყულევში 
სასოფლო კლუბის 

რემონტი
ლარი 1136,8 III

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 68,2 III

116609,3

რაიონული 
პოლიციის გარე 
კანალიზაციის 

სარემონტო 
სამუშაოები

რაიონული 
პოლიციის გარე 
კანალიზაციის 

სარემონტო 
სამუშაოები

ლარი 4560 აგვისტო III

რაიონული 
პოლიციის გარე 
კანალიზაციის 

სარემონტო 
სამუშაოების 
საპროექტო -

სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის 

შედგენა  

ლარი 240 აგვისტო III

გამგეობის 
სასადილოს 
გადატიხვრა

გამგეობის 
სასადილოს 

გადატიხვრის 
ლარი 2850

ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
აპრილი II
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სამუშაოები
გამგეობის 

სასადილოს 
გადატიხვრის 
სამუშაოების 
საპროექტო 

სახარჯთაღიცხვო 
დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 150
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
მარტი I

შინაგან საქმეთა 
სამინისტროს  

ხობის 
სამმართველოს 

დროებითი 
მოთავსების 

იზოლატორის 
კაპიტალური 

შეკეთების 
სამუშაოები

შინაგან საქმეთა 
სამინისტროს ხობის 

სამმართველოს 
დროებითი 
მოთავსების 

იზოლატორის 
კაპიტალური 

შეკეთების 
სამუშაოები

ლარი 9300
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
მაისი II

შინაგან საქმეთა 
სამინისტროს ხობის 

სამმართველოს 
დროებითი 
მოთავსების 

იზოლატორის 
კაპიტალური 

შეკეთების 
სამუშაოების 
საპროექტო-

სახარჯთაღიცხვო 
დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 300
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
მაისი II

შინაგან საქმეთა 
სამინისტროს ხობის 

სამმართველოს 
დროებითი 
მოთავსების 

იზოლატორის 
კაპიტალური 

შეკეთების 
სამუშაოები

ლარი 5800
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა

ოქტომბ
ერი

IV

სოფ. გაღმა  
საჯიჯაოში მდ. 
ხობისწყალზე 

ხიდთან მარჯვენა 
წარეცხილი ნაპირის 

და მისასვლელის 
აღდგენა

1

სოფელ გაღმა  
საჯიჯაოში მდ. 
ხობისწყალზე 

ხიდთან მარჯვენა 
წარეცხილი ნაპირის 

და მისასვლელის 
აღდგენის სამუშაოები

ლარი 43375
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა

ივნისი-
ივლისი

III

2

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 1800
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
ივნისი II

3
პროექტის 

ექსპერტიზა
ლარი 365

ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ივნისი II

Exp
ert

 P
DF Tria

l

http://www.avanquest.com/redirections/avanquest/expertpdf_AQUK.htm


256

ბა

4
ობიექტის 

ექსპერტიზა
ლარი 460

ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
ივლისი III

სოფელ ძველ 
ხიბულაში მდ. 
ჭანისწყალზე 

ხიდთან მარცხენა 
წარეცხილი ნაპირის 

აღდგენა და 2 ც 
დეზის მოწყობა

საქარ
თველ

ოს 
მთავრ
ობის 
2010 
წლის 

30 
მარტი
ს N418 
განკარ
გულე

ბა 
,,საქარ
თველ

ოს 
რეგიო
ნებში 
განსახ
ორციე
ლებე
ლი 

პროექ
ტის 

ფონდ
იდან'' 
,,სახე
ლმწი

ფო 
შესყი
დვები

ს 
შესახე

ბ " 
საქარ
თველ

ოს 
კანონ
ის მე-

10 
მუხლ
ის მე-

3 
პუნქტ
ის ,,ე" 
ქვეპუ
ნქტის 
შესაბა
მისად

1

სოფელ ძველ 
ხიბულაში მდ. 

ჭანისწყალზე ხიდთან 
მარცხენა წარეცხილი 
ნაპირის აღდგენა და 2 

ც დეზის მოწყობა

ლარი 48714
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა

ივნისი-
ივლისი

III

2

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის
შედგენა

ლარი 2300
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
ივნისი II

3
პროექტის 

ექსპერტიზა
ლარი 466

ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
ივნისი II

4
ობიექტის 

ექსპერტიზა
ლარი 520

ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
ივლისი III

სოფ. ბიის საჯარო 
სკოლის სახურავის 

რეაბილიტაცია

1

სოფელ ბიის საჯარო 
სკოლის სახურავის 

რეაბილიტაციის 
სამუშაოები

ლარი 37775
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა

ივნისი-
ივლისი

III

2

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 1600
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
ივნისი II

3
პროექტის 

ექსპერტიზა
ლარი 324

ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
ივნისი II

4
ობიექტის 

ექსპერტიზა
ლარი 401

ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
ივლისი III

გამგეობის შენობის 
სახურავის 

ნაწილობრივ 
შეკეთება

1

გამგეობის შენობის 
სახურავის 

ნაწილობრივ 
შეკეთების 

სამუშაოები

ლარი 18930
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა

ივნისი-
ივლისი

III

2

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 750
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
ივნისი II

3
პროექტის 

ექსპერტიზა ლარი 120
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
ივნისი II

4
ობიექტის

ექსპერტიზა
ლარი 200

ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
ივლისი III

ჭალადიდის 
საკრებულოს 

ადმინისტრაციული 
შენობის სახურავის 

რეაბილიტაცია
1 ჭალადიდის ლარი 9794 ერთ პირთან ივნისი- III

Exp
ert

 P
DF Tria

l

http://www.avanquest.com/redirections/avanquest/expertpdf_AQUK.htm


257

საკრებულოს 
ადმინისტრაციული 
შენობის სახურავის 

რეაბილიტაციის 
სამუშაოები

მოლაპარაკე
ბა

ივლისი

2

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 500
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
ივნისი II

3
პროექტის 

ექსპერტიზა
ლარი 101

ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
ივნისი II

4
ობიექტის 

ექსპერტიზა
ლარი 105

ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
ივლისი III

გამგეობის შენობაში 
ოპტიკუ ბოჭკოვანი 
კაბელის შემოყვანის 

სამუშაოები და 
ინსტალაცია

გამგეობის შენობაში 
ოპტიკურ  ბოჭკოვანი 
კაბელის შემოყვანის 

სამუშაოები და 
ინსტალაცია

ლარი 2 100  
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
ივნისი II

წყლის სისტემის 
რეაბილიტაცია

სოფელ შუა ხორგის 
წყაალსადენის 

სარეაბილიტაიო 
სამუშაოები

ლარი 17088
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა

აგვისტო
-

სექტემბ
ერი

III

სოფელ შუა ხორგის 
წყალსადენის 

სარეაბილიტაიო 
სამუშაოების 
საპროექტო 

სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 779
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
ივლისი III

სოფელ შუა ხორგის 
წყალსადენის 

სარეაბილიტაიო 
სამუშაოების 
საპროექტო 

სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის 

ექსპერტიზა

ლარი 133
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
ივლისი III

სოფელ ძველ 
ხიბულაში 

წყალსადენის 
მილების შეძენა

ლარი 6 400  
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
აგვისტო III

ქ. ხობში 9 აპრილის 
მემორიალთან 

მისასვლელი წყლის 
სისტემის 

რეაბილიტაციის 
სამუშაოები

ლარი 475
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
აგვისტო III

ქ. ხობში 9 აპრილის 
მემორიალთან 

მისასვლელი წყლის 
სისტემის 

რეაბილიტაციის 
სამუშაოების 
საპროექტო -

სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 25
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
ივლისი III

ქ. ხობში ცოტნე 
დადიანის ქუჩაზე 

N242 ბინის 
წყალსადენის 

მილების 
რეაბილიტაცია

ლარი 1908
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა

ივლისი
-

აგვისტო
III

ქ. ხობში ცოტნე 
დადიანის ქუჩაზე 

ლარი 92
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ივლისი III
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N242 ბინის 
წყალსადენის 

მილების 
რეაბილიტაცის 

სამუშაოების 
საპოროექტო 

სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის 

შედგენა

ბა

საკანალიზაციო და 
სამელორაციო 

სამუშაოები
ქ. ხობში ვაჟა 

ფშაველას ქუჩის 
საკანალიზაციო 

სისტემის 
რეაბილიტაცია

ლარი 656
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა

ივლისი
-

აგვისტო
III

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 44
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
ივლისი III

სოფელ ჭალადიდში 
სამელიორაციო 

სისტემის სარემონტო 
სამუშაოები

ლარი 7000
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
ივლისი III

საგზაო სამუშაოები
სოფელ ხამისქურის 
დამეწყრილი  გზის 

რეაბილიტაცია
ლარი 4776

ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა

ივლისი
-

აგვისტო
III

საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 
შედგენა

ლარი 224
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
ივლისი III

სარწყავი არხები და 
ნაპირსამაგრი 
სამუშაოები

სოფელ საჯიჯაოში 
ჯაპიშაქარის უბანში 

ნაპირსამაგრი 
სამუშაოების 
საპროექტო 

სახარჯთაღიცხვო 
დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 7475
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა

ივლისი
-

აგვისტო
III

სოფელ საჯიჯაოში 
ჯაპიშაქარის უბანში  

ნაპირსამაგრი 
სამუშაოების 
საპროექტო 

სახარჯთაღიცხვო 
დოკუმენტაციის 

ექსპერტიზა

ლარი 1026
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
აგვისტო III

სოფელ საჯიჯაოში 
მდ. ჭანისწყალზე 

ხიდთან 
ნაპირსამაგრი 
სამუშაოების 
საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 7425
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა

ივლისი
-

აგვისტო
III

სოფელ საჯიჯაოში 
მდ. ჭანისწყალზე 

ხიდთან 
ნაპირსამაგრი 
სამუშაოების 
საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის 

ექსპერტიზა

ლარი 1400
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
აგვისტო III
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ც.დადიანის ქუჩაზე   
N242   და     N 244 
სახლებს შორის 

სანიაღვრე არხის 
რეაბილიტაცია

ც.დადიანის ქუჩაზე   
N242 და    N 244 
სახლებს შორის 

სანიაღვრე არხის 
რეაბილიტაციის 

სამუშაოები

ლარი 6650
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა

სექტემბ
ერი

IV

ც.დადიანის ქუჩაზე N 
242 და    N 244 

სახლებს შორის 
სანიაღვრე არხის 
რეაბილიტაციის 

სამუშაოების 
საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 350
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა

სექემბე
რი

III

ქ. ხობში 
ც.დადიანიქუჩაზეN 

195 
ხუთსართულიანი 

მრავალბინიანი  
საცხოვრებელი 

სახლის 
საკანალიზაციო 

სისტემის 
სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები  

ქ. ხობში ც.დადიანის 
ქუჩაზე N195 

ხუთსართულიანი 
მრავალბინიანი  
საცხოვრებელი 

სახლის 
საკანალიზაციო 

სისტემის 
სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები  

ლარი 2700
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
აგვისტო III

სოფელ პირველი 
მაისის  საჯარო 

სკოლის სარემონტო 
სამუსაოები

სოფელ პირველი 
მაისის  საჯარო 

სკოლის სარემონტო 
სამუშაოები

ლარი 83512
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა

ნოემბერ
ი

IV

საქარ
თველ

ოს 
მთავრ
ობის 
2010 
წლის  

21 
სექტე
მბრის 
#1204 
განკარ
გულე

ბა

სოფელ პირველი 
მაისის  საჯარო 

სკოლის სარემონტო 
სამუშაოების  
საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუნენტაციის 

შედგენა

ლარი 4720
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა

ოქტომბ
ერი

IV

სოფელ პირველი 
მაისის  საჯარო 

სკოლის სარემონტო 
სამუშაოების  
საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუნენტაციის 

შედგენის ექსპერტიზა

ლარი 810
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა

ნოემბერ
ი IV

ხობისN1 საჯარო 
სკოლის 

დაზიანებული 
სახურავის 
სამუშაოები

ხობის N1  საჯარო 
სკოლის 

დაზიანებული 
სახურავის 

სამუშაოების 
საპროექტო 

სახარჯთაღიცხვო 
დოკუმენტაციის 

შედგენა

ლარი 250
გამარტივებ

ული 
შესყიდვა

დეკემბე
რი
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ხობის N1  საჯარო 
სკოლის 

დაზიანებული 
სახურავის 

სამუშაოები

ლარი 4250
გამარტივებ

ული 
შესყიდვა

დეკემბე
რი

IV

სოფელ შუა ხორგის 
სალატარიოს 
უბანში შიდა 

გზების მოხრეშვის 
სამუშაოები

სოფელ შუა ხორგის 
სალატარიოს უბანში 

შიდა გზების 
მოხრეშვის 
სამუშაოები

ლარი 3200

გამარტივებ
ული 

ელექტრონ
ული 

ტენდერი

დეკემბე
რი

IV

შ.ს.ს.  ხობის 
რაიონული 

სამმართველოს 
ქარისგან 

დაზიანებული 
შენობის 

შესასვლელის 
სახურავის 

რეაბილიტაცია

შ.ს.ს.  ხობის 
რაიონული 

სამმართველოს 
შენობის ქარისგან 

დაზიანებული 
შესასვლელის 

სახურავის 
რეაბილიტაცია

ლარი 4000
გამარტივებ

ული 
შესყიდვა

დეკემბე
რი

IV

სოფელ საჯიჯაოს 
ჯაპიშაქრის უბანში 

ხიდის 
რეაბილიტაციის 

სამუშაოები 

სოფელ საჯიჯაოს 
ჯაპიშაქრის უბანში 

ხიდის 
რეაბილიტაციის 

სამუშაოები 

ლარი 13500

გამარტივებ
ული 

ელექტრონ
ული 

ტენდერი

დეკემბე
რი

IV

სოფელ ძველ 
ხიბულაში 

საჯაკონიოს უბნის 
და ძიკის კარის 
ტერიტორიაზე 

სტიქიით 
დაზიანებული 

გზის 
რეაბილიტაცია

სოფელ ძველ 
ხიბულაში 

საჯაკონიოს უბნის და 
ძიკის კარის 

ტერიტორიაზე 
სტიქიით 

დაზიანებული გზის 
რეაბილიტაცია

ლარი 7000

გამარტივებ
ული 

ელექტრონ
ული 

ტენდერი

დეკემბე
რი

IV

სოფელ საჯიჯაოს 
ცენტრიდან მდ. 

ხობისწყლის 
ხიდამდე სტიიქიით 

დაზიანებული 
გზის 

რეაბილიტაცია

სოფელ საჯიჯაოს 
ცენტრიდან მდ. 

ხობისწყლის 
ხიდამდე სტიიქიით 
დაზიანებული გზის 

რეაბილიტაცია

ლარი 3000

გამარტივებ
ული 

ელექტრონ
ული 

ტენდერი

დეკემბე
რი

IV

სოფელ ხამისქურში 
ზემო საფარცვანიოს 

უბანში სტიქიით 
დაზიანებული 

გზის 
რეაბილიტაცია

სოფელ ხამისქურში 
ზემო საფარცვანიოს 

უბანში სტიქიით 
დაზიანებული გზის 

რეაბილიტაცია

ლარი 2500

გამარტივებ
ული 

ელექტრონ
ული 

ტენდერი

დეკემბე
რი

IV

სოფელ პატარა  
ფოთის 

ტერიტორიაზე 
სტიიქით 

დაზიანებული 
დამბის 

რეაბილიტაცია

სოფელ პატარა  
ფოთის 

ტერიტორიაზე 
სტიიქით 

დაზიანებული 
დამბის 

რეაბილიტაცია

ლარი 500
გამარტივებ

ული 
შესყიდვა

დეკემბე
რი

IV

ნარჩენების 
ნაგავსაყრელ 
პოლიგონზე 

საიზოლაციო ფენის 
მოწყობა

ნარჩენების 
ნაგავსაყრელ 
პოლიგონზე 

საიზოლაციო ფენის 
მოწყობა

ლარი 27000
გამარტივებ

ული 
შესყიდვა

დეკემბე
რი

IV

სოფელ ძვ. 
ხიბულის სკოლის 

სახურავის 
შესყიდვა

სოფელ ძვ. ხიბულის 
სკოლის სახურავის 

შესყიდვა
ლარი 300

გამარტივებ
ული 

შესყიდვა

დეკემბე
რი

IV

სოფელ პატარა 
ფოთის სკოლის 

სახურავის 
შესყიდვა

სოფელ პატარა 
ფოთის სკოლის 

სახურავის შესყიდვა
ლარი 800

გამარტივებ
ული 

შესყიდვა

დეკემბე
რი

IV

სოფელ ქვემო 
ქვალონის სკოლის 

სახურავის 
შესყიდვა

სოფელ ქვემო 
ქვალონის სკოლის 

სახურავის შესყიდვა
ლარი 1500

გამარტივებ
ული 

შესყიდვა

დეკემბე
რი
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სოფელ გაღმა 
საჯიჯაოს სკოლის 

სახურავის 
შესყიდვა

სოფელ გაღმა 
საჯიჯაოს სკოლის 

სახურავის შესყიდვა
ლარი 700

გამარტივებ
ული 

შესყიდვა

დეკემბე
რი

IV

სოფელ შუა ხორგის 
სკოლაში 

ჭაბურღილის 
მოწყობა

სოფელ შუა ხორგის
სკოლაში 

ჭაბურღილის 
მოწყობა

1000
გამარტივებ

ული 
შესყიდვა

დეკემბე
რი

IV

სხვა დანარჩენი 
საქონელი და 

მომსახურება 338080 
ლარი მათ შორის:

გარე განათების 
ელექტროენერგიის 

ღირებულება

გარე განათების 
ელექტროენერგიის 

ღირებულება
ლარი 92200

ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
იანვარი I-IV

ნაგავსაყრელი 
პოლიგონის შენახვა

ნაგავსაყრელი 
პოლიგონის შენახვა

ლარი 30000
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
იანვარი I-IV

ნაგავსაყრელი 
პოლიგონის შენახვა

ნაგავსაყრელი 
პოლიგონის შენახვა

ლარი 15400
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა

ოქტომბ
ერი

IV

ადმინისტრაციული 
შენობის დაცვა

ადმინისტრაციული 
შენობის დაცვა

ლარი 50400
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
იანვარი I-XII

ბუნებიდან მგლის 2 
(ორი) ინდივიდის 

ამოღება

ბუნებიდან მგლის 2 
(ორი) ინდივიდის 

ამოღება
ლარი 1000

ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა

თებერვა
ლი

I-II

ხობის 
მუნიც
იპალი
ტეტის 
გამგებ
ლის 

ბრძან
ება 
N47 

12.02.2
010წ 

სარეზ
ერვო 
ფონდ
იდან 

თანხი
ს 

გამოყ
ოფის 
შესახე

ბ.

ბუნებიდან მგლის 
3(სამი) ინდივიდის 

ამოღება

ბუნებიდან მგლის 3 
(სამი) ინდივიდის 

ამოღება
ლარი 1600

ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
მაისი II-IV

ხობის 
მუნიც
იპალი
ტეტის 
გამგებ
ლის 

ბრძან
ება 

N227 
27.05.2
010წ 

სარეზ
ერვო 
ფონდ
იდან 

თანხი
ს 

გამოყ
ოფის 
შესახე

ბ.
20 სული მაწანწალა 
ძაღლის  დაჭერა და 

ქალაქის 

20 სული მაწანწალა 
ძაღლის  დაჭერა და 

ქალაქის 
ლარი 600

ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა

დეკემბე
რი
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ტერიტორიიდან 
გაყვანა

ტერიტორიიდან 
გაყვანა

ავტომანქანის 
რეცხვა

ავტომანქანის რეცხვა ლარი 1440
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
იანვარი I-IV

ახალგაზრდული 
ღონისძიებები

ლარი 8400

1

ენის დღისადმი 
მიძღვნილი 
ღონისძიება 

,,პირველად იყო 
საქმე"

ლარი 400
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
აპრილი II

2

შემოქმედებითი 
კონფერენცია 

მოსწავლე 
ახალგაზრდობის 

დღეებთან  
დაკავშირებით

ლარი 1000
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
აპრილი II

3

წვევამდელების 
საზეიმო გაცილება და 

დისკუსია ,,როგორ 
ვემსახუროთ  

ქართულ არმიას"

ლარი 300
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა

იანვარი
-

დეკემბე
რი

I-IV

4

ექსკურსია 
სამეცნიერო 

კონფერენციებში 
გამორჩეული 

ბავშვებისათვის

ლარი 800
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
მაისი II

5

ბავშვშვთა დაცვის 
დღისადმი 
მიძღვნილი 
ღონისძიება 

,,ვარსკვლავები"

ლარი 300
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
ივნისი II

6
,,ინტელექტუალი-

ხობი 2010"
ლარი 1100

ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
ივნისი II

7
საახალწლო 

ღონისძიება ,,ნაძვის 
ხის ირგვლივ"

ლარი 1500
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა

დეკემბე
რი

IV

8

ახალგაზრდულ 
ლიტერატურული 
კონკურსი ,,ოქროს 

პერგამენტი''

ლარი 3000
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა

ოქტომბ
ერი

IV

სპორტული 
ღონისძიებები

ლარი 15600

1

აგვისტოს 
მოვლენების შედეგად 

ტრაგიკულად 
დაღუპული მიხეილ 
იოსავას სახელობის 

ტურნირი 
ბილიარდში

ლარი 300
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა

ოქტომბ
ერი

IV

2
დათა ხურცილავას 

სახელობის ტურნირი 
(ფეხბურთი)

ლარი 250
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
იანვარი I

3
ბერძნულ -რომაული 

ჭიდაობა
ლარი 100

ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა

იანვარ-
დეკემბე

რი
I-IV

4 ჭადრაკი ლარი 100
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
ივნისი II

5 კალათბურთი ლარი 150
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
მარტი I

6 მაგიდის ჩოგბურთი ლარი 760
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა

თებერვა
ლი

I

7
ხობის ,,კოლხეთის" 

პირველი 
ლარი 250

ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

მაისი II
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პრეზიდენტის ზურაბ 
ბუბუტეიშვილის 

სახელობის 
რესპუბლიკური 

ტურნირი

ბა

8

რუსული აგრესიის 
შედეგად დაღუპული  
ზვიად დათუაშვილის 
სახელობის ტურნირი 

ფეხბურთში

ლარი 250
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
მაისი II

9

ოლიმპიური 
რეზერვების 

სასწავლებლის 
ყოფილი 

დირექტორის 
თ.ჯიშკარიანის 

სახელობის ტურნირი 
მინი-ფეხბურთში

ლარი 200
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
ივნისი II

10

სამეგრელო-ზემო 
სვანეთის პირველობა 

ფეხბურთში 
საქართველოს 

პრეზიდენტის თასზე

ლარი 140
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
აგვისტო III

11

ხობის რაიონის 
პირველი პრეფექტის 

თ. ქაჯაიას  
სახელობის ტურნირი 

ფეხბურთში

ლარი 250
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
აგვისტო III

12

სამსახურეობრივი 
მოვალეობის დროს 

სოფელ ხურჩაში 
ტრაგიკულად 
დაღუპული  რ. 

კიტიას სახელობის 
ტურნირი (მინი 

ფეხბურთი)

ლარი 250
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა

სექტემბ
ერი

III

13

ხობის 
მუნიციპალიტეტის 

პირველობა 
ფეხბურთში

ლარი 11000
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა

მარტი-
მაისი

I-II

14

ხობის 
მუნიციპალიტეტის 
პირველობა საჯარო 

სკოლებს შორის 
,,მხიარულ 

სტარტებში"

ლარი 500
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა

ოქტომბ
ერი

IV

15

აგვისტოს 
მოვლენების შედეგად 

ტრაგიკულად 
დაღუპული ხობელი 
გმირების სახელობის 

თასის გათამაშება 
(მინი ფეხბურთში)

ლარი 200
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა

ოქტომბ
ერი

IV

16

ოლიმპიური 
პირიზიორის მ. 

აზარაშვილის თასის 
გათამაშება

ლარი 100
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა

ოქტომბ
ერი

IV

17
შემხვედრი 

ღონისძიებები
ლარი 800

ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა

იანვარი
-

დეკემბე
რი

I-IV

ძეგლთა დაცვა ლარი 10000

1

ისტორიული 
ძეგლების დაცვის, 

დათვალიერების და 
მათი მდგომარეობის 

შემოწმება, 
საზოგადოებასთან და 

მოსწავლე 

ლარი 250
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა

იანვარი
-

დეკემბე
რი

I-IV
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ახალგაზრდობასთან 
შეხვედრები

2

ხობის მონასტერში 
ჩასატარებელი 

არქეოლოგიური 
სამუშაოებისათვის 

(კულტურული 
მემკვიდრეობი ს 

გადარჩენითი 
სამუშაოები)

ლარი 7000
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა

მაისი-
ივნისი-
ივლისი

II-III

3

მუნიციპალიტეტის 
კულტურული 

მემკვიდრეობის 
შესახებ სამენოვანი 

ბეჭდური გამოცემის 
მომზადება 

„ტურისტული 
გზამკვლევი“

ლარი 2600
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა

სექტემბ
ერ-

ოქტომბ
ერი-

ნოემბერ
ი

III-
IV

4

კულტურული 
მემკვიდრეობის 

შესახებ სამეცნიერო 
კონფერენციის 

მოწვევა

ლარი 150
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა

ნოემბერ
ი

IV

კულტურული 
მემკვიდრეობა

ვიქტორინა კონკურსი 
,,კულტურული 
მემკვიდრეობის 
კვალდაკვალ"

ლარი 500
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა

ოქტომე
რი-

ნოემბერ
ი

IV

სატელეფონო 
ქსელის, ელქსელის 

და ელექტრო 
ტექნიკის შეკეთება

სატელეფონო ქსელის, 
ელქსელის  და 

ელექტრო ტექნიკის 
შეკეთება

ლარი 800
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა

იანვარი 
-

დეკემბე
რი

I-IV

საკადასტრო 
რუკების შედგენა

საკადასტრო რუკების 
შედგენა

ლარი 10000
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა

იანვარი 
-

დეკემბე
რი

I-IV

გაწვევის 
სამსახურისათვის 

სატრანსპორტო 
მომსახურების 

შესყიდვა

გაწვევის 
სამსახურისათვის 

სატრანსპორტო 
მომსახურების 

შესყიდვა

ლარი 10150
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა

იანვარი 
-

დეკემბე
რი

I-IV

არქივის 
მომსახურება არქივის მომსახურება ლარი 5700

ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა

იანვარი 
-

დეკემბე
რი

I-IV

ჟურნალ-გაზეთების 
გამოწერა

ჟურნალ-გაზეთების 
გამოწერა

ლარი 940
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა

იანვარი 
-

დეკემბე
რი

I-IV

სხვადასხვა ჟურნალ 
გაზეთების 

მომსახურება, მათ 
შორის:

ლარი 12760
დეკემბე

რი
IV

1
გაზეთი „ახალი 
სამკუთხედი"

ლარი 3600
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა

2 გაზეთი „24 საათი" ლარი 1500
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა

3 შ.პ.ს. ,,ეგრისის მაცნე" ლარი 3710
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა

4
,,ფაქტები და 

საქართველოს 
რეგიონები"

ლარი 900
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა

5
გაზეთი 

,,თავისუფლების 
მრწამსი"

ლარი 600
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
6 სხვადასხვა ლარი 2450 ერთ პირთან 
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გაუთვალისწინებელი მოლაპარაკე
ბა

ჟურნალ 
საკანონმდებლო 
მაცნეს გამოწერა

საკანონმდებლო 
მაცნე (საკრებულოს 

მიერ მიღებული 
ნორმატიული 

აქტების განთავსების 
და ერთი

ეგზემპლიარის 
გამოწერა)

ლარი 2000
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
აგვისტო

III-
IV

მუნიციპალიტეტის 
სიმბოლიკის  

შემუშავების და 
დამზადების  ხარჯი

მუნიციპალიტეტის 
სიმბოლიკის  

შემუშავების და 
დამზადების  ხარჯი

ლარი 5000
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
აგვისტო III

საბანკო 
მომსახურების 

ხარჯი

საბანკო 
მომსახურების ხარჯი

ლარი 2000
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
იანვარი I-IV

სავალდებულო 
დაზღვე ვა

სავალდებულო 
დაზღვევა

ლარი 8280
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
იანვარი I-IV

ნებაყოფლობითი 
დაზღვე ვა

ნებაყოფლობითი 
დაზღვევა ლარი 2800

ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა

თებერვა
ლი I-IV

,,კოდექსი 2007 
წლის 

ინფორმაციული 
მომსახურების 

ხარჯი"

,,კოდექსი 2007“-ის 
ინფორმაციული 
მომსახურების 

ხარჯი"

ლარი 1560
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა

თებერვა
ლი

I-IV

ასოციაცის 
წევრობისათვის 
მომსახურების 

მუნიციპალიტეტის 
განვითარების და 

საქრთველოს 
ფინანსისტთა 

ასოციაცის 
წევრობისათვის 
მომსახურების 

ლარი 1800
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
მაისი II-IV

შენობების და 
ავტომანქანების 
აუდიტორული 

მომსახურება

შენობების და 
ავტომანქანების 
აუდიტორული 
მომსახურება

ლარი 5000
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა

თებერვა
ლი

II-IV

აუდიტორული 
მომსახურება

აუდიტორული 
მომსახურება

ლარი 8000
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა
აპრილი II

ალმანახ ,,ხობის 
მუნიციპალიტეტი"-
ს გამოცემის ხარჯი

ალმანახ ,,ხობის 
მუნიციპალიტეტი"-ს 

გამოცემის ხარჯი
ლარი 2300

ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა

ივლისი
-

აგვისტო
III

მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოსათვის 

ვებ გვერდის 
მომზადე ბა

მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოსათვის 

ვებგვერდის მომზადე 
ბა

ლარი 2250
ერთ პირთან 
მოლაპარაკე

ბა

ივლისი
-

აგვისტო
III

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე.
3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით, ხობის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი: ქ. ხობი. ცოტნე დადიანის ქ. 
N192).

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

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

განკარგულება N50

ქ. ხობი 2010 წლის 31 დეკემბერი

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბეჭდების, სატიტულო ფურცლების და 
სამართლებრივი აქტების ბლანკის ნიმუშების დამტკიცების თაობაზე

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის, 
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსისა და „საქმისწარმოების ერთიანი წესების 
დამტკიცებისა და ამოქმედების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 1999 წლის 1 ივლისის N414 
ბრძანებულების საფუძველზე:

1. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბეჭდის ფორმა თანახმად N1 
დანართისა.

2. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სატიტულო ფურცლის ფორმა 
თანახმად N2 დანართისა.

3. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამართლებრივი აქტების ბლანკის 
ფორმა თანახმად N3 დანართისა.

4. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის სამართლებრივი აქტის 
ბლანკის ფორმა თანახმად N4 დანართისა.

5. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის ბეჭდის ფორმა თანახმად N5 
დანართისა.

6. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის სატიტულო ფურცლის 
ფორმა თანახმად N6 დანართისა.

7. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბეჭდისა და 
სატიტულო ფურცლის დამტკიცების თაობაზე“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 
29 სექტემბრის N128 განკარგულება.

8. განკარგულება ძალაში შევიდეს 2011 წლის 1 იანვრიდან.
9. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით

დადგენილი წესით, ხობის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი: ქ. ხობი. ცოტნე დადიანის ქ. 
N192).

საკრებულოს თავმჯდომარე მ. ჭოხონელიძე

Exp
ert

 P
DF Tria

l

http://www.avanquest.com/redirections/avanquest/expertpdf_AQUK.htm


267

დანართი 1
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2010 წლის 31 დეკემბრის N50 განკარგულებისა

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბეჭდის აღწერილობა

საკრებულოს ბეჭედი არის მრგვალი ფორმის, რომლის გარეთა რგოლის შიდა მხრიდან  
ქართულად და ინგლისურად ამოტვიფრულია სიტყვები „საქართველო, ხობის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულო“ „Georgia, Sakrebulo of Khobi municipality“,  ხოლო ბეჭდის ცენტრში მოთავსებულია 
ხობის მუნიციპალიტეტის გერბი და თვითმმართველი ერთეულის რეგისტრაციის 
საიდენტიფიკაციო კოდი.

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბეჭდის ნიმუში

საკრებულოს თავმჯდომარე მ. ჭოხონელიძე
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დანართი 2

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
2010 წლის 31 დეკემბრის N50 განკარგულებისა

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სატიტულო ფურცლის აღწერილობა

1. ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სატიტულო ფურცლის ზედა მხარეს, ცენტრში 
განთავსებულია ხობის მუნიციპალიტეტის გერბი.

2. ხობის მუნიციპალიტეტის გერბის ქვემოთ, პირველ ხაზზე, ცენტრალურ ადგილას
განთავსებულია წარწერა ქართულად `საქართველო~, მეორე ხაზზე - `ადგილობრივი
თვითმმართველობის ორგანო~, ხოლო მესამე ხაზზე - `ხობის მუნიციპალიტეტის
საკრებულო~. გამყოფი ხაზის ქვემოთ, მარცხენა მხარეს განთავსებულია დოკუმენტის ნომრის
ადგილი, ხოლო მარჯვენა მხარეს - დოკუმენტის თარიღის (რიცხვი, თვე და წელი) ადგილი.

2. სატიტულო ფურცლის ქვედა კოლონტიტულზე განთავსებულია ხობის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საკონტაქტო ინფორმაცია: მარცხენა კუთხეში - საფოსტო
რეკვიზიტები (ინდექსი და მისამართი), ხოლო მარჯვენა კუთხეში - ტელეფონის ნომერი, 
ფაქსის ნომერი, საკრებულოს ოფიციალური ვებგვერდის და ელექტრონული ფოსტის
მისამართები.

3. საკრებულოს სატიტულო ფურცელზე წარწერები შესრულებულია ქართული უნიკოდით -
„სილფაენი“

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სატიტულო ფურცლის ნიმუში

საკრებულოს თავმჯდომარე მ. ჭოხონელიძე

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

ვებგვერდი: www. khobi-sakrebulo.ge
ელ. ფოსტა: khobi_sakrebulo@posta.ge
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დანართი 3

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
2010 წლის 31 დეკემბრის N50 განკარგულებისა

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამართლებრივი აქტების ბლანკის აღწერილობა

1. ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამართლებრივი აქტების ბლანკის ზედა მხარეს, 
მაყურებლის პოზიციიდან მარცხენა მხარის ზედა კუთხეში გამოსახულია საქართველოს მცირე 
სახელმწიფო გერბი, ხოლო მაყურებლის პოზიციიდან მარჯვენა მხარის ზედა კუთხეში - ხობის 
მუნიციპალიტეტის გერბი.

2. საქართველოს მცირე სახელმწიფო გერბსა და ხობის მუნიციპალიტეტის გერბს შორის, 
პირველ ხაზზე, ცენტრალურ ადგილას განთავსებულია წარწერა ქართულად `საქართველო~, 

მეორე ხაზზე - `ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო~, ხოლო მესამე ხაზზე - `ხობის
მუნიციპალიტეტის საკრებულო~. 

3. გამყოფი ხაზის ქვემოთ, პირველ ხაზზე განთავსდება წარწერა სამართლებრივი აქტის სახის 
(დადგენილება, ან განკარგულება) და სარეგისტრაციო ნომრის მითითებით, ხოლო მეორე ხაზზე 
მარცხენა მხარეს - სამართლებრივი აქტის მიღების ადგილი, მარჯვენა მხარეს -
სამართლებრივი აქტის მიღების თარიღი (წელი, რიცხვი და თვე).

4. ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამართლებრივი აქტების ბლანკზე წარწერები 
შესრულებულია ქართული უნიკოდით - „სილფაენი“

5. მე-3 პუნქტით აღწერილი რეკვიზიტების შემდგომ იწერება სამართლებრივი აქტის სათაური 
და შინაარსი.

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამართლებრივი აქტების ბლანკის ნიმუში

ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო
ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

დადგენილება N / განკარგულება N

ქ. ხობი 20--- წლის --- -----------

საკრებულოს თავმჯდომარე მ. ჭოხონელიძე
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დანართი 4
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

2010 წლის 31 დეკემბრის N50 განკარგულებისა

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის სამართლებრივი აქტის ბლანკის 
აღწერილობა

1. ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის სამართლებრივი აქტის ბლანკის 
ზედა მხარეს, მაყურებლის პოზიციიდან მარცხენა მხარის ზედა კუთხეში გამოსახულია 
საქართველოს მცირე სახელმწიფო გერბი, ხოლო მაყურებლის პოზიციიდან მარჯვენა მხარის ზედა 
კუთხეში - ხობის მუნიციპალიტეტის გერბი.

2. საქართველოს მცირე სახელმწიფო გერბსა და ხობის მუნიციპალიტეტის გერბს შორის, 
პირველ ხაზზე, ცენტრალურ ადგილას განთავსებულია წარწერა ქართულად `საქართველო~, 

მეორე ხაზზე - `ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო - საკრებულო~, ხოლო მესამე
ხაზზე - `ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე~. 

3. გამყოფი ხაზის ქვემოთ, პირველ ხაზზე განთავსდება წარწერა სამართლებრივი აქტის სახის 
(ბრძანების) და სარეგისტრაციო ნომრის მითითებით, ხოლო მეორე ხაზზე მარცხენა მხარეს -
სამართლებრივი აქტის მიღების ადგილი, მარჯვენა მხარეს _ სამართლებრივი აქტის მიღების 
თარიღი (წელი, რიცხვი და თვე).

4. ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის სამართლებრივი აქტის ბლანკზე 
წარწერები შესრულებულია ქართული უნიკოდით - „სილფაენი“.

5. მე-3 პუნქტით აღწერილი რეკვიზიტების შემდგომ იწერება სამართლებრივი აქტის სათაური 
და შინაარსი.

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 
სამართლებრივი აქტის ბლანკის ნიმუში

ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო
ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო - საკრებულო

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე

ბრძანება N

ქ. ხობი 20--- წლის --- -----------

საკრებულოს თავმჯდომარე მ. ჭოხონელიძე
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დანართი 5

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
2010 წლის 31 დეკემბრის N50 განკარგულებისა

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის ბეჭდის აღწერილობა

1. საკრებულოს აპარატის ბეჭედი არის მრგვალი ფორმის, რომლის გარეთა რგოლის შიდა 
მხრიდან ქართულ და ინგლისურ ენებზე ამოტვიფრულია სიტყვები „საქართველო, ხობის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულო“ „Georgia, Sakrebulo of Khobi municipality“,  ხოლო ბეჭდის 
ცენტრში - „საკრებულოს აპარატი“.

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბეჭდის ნიმუში

საკრებულოს თავმჯდომარე მ. ჭოხონელიძე
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დანართი 6
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

2010 წლის 31 დეკემბრის N50 განკარგულებისა

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის სატიტულო ფურცლის აღწერილობა

1. ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის სატიტულო ფურცლის ზედა მხარეს, 
ცენტრში განთავსებულია ხობის მუნიციპალიტეტის გერბი.

2. ხობის მუნიციპალიტეტის გერბის ქვემოთ, პირველ ხაზზე, ცენტრალურ ადგილას
განთავსებულია წარწერა ქართულად `საქართველო~, მეორე ხაზზე _ `ადგილობრივი
თვითმმართველობის ორგანო - საკრებულო~, ხოლო მესამე ხაზზე _ `ხობის
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი~. გამყოფი ხაზის ქვემოთ, მარცხენა მხარეს
განთავსებულია დოკუმენტის ნომრის ადგილი, ხოლო მარჯვენა მხარეს _ დოკუმენტის 
თარიღის (რიცხვი, თვე და წელი) ადგილი.

3. სატიტულო ფურცლის ქვედა კოლონტიტულზე განთავსებულია საკრებულოს აპარატის 
საკონტაქტო ინფორმაცია: მარცხენა კუთხეში _ საფოსტო რეკვიზიტები (ინდექსი და
მისამართი), ხოლო მარჯვენა კუთხეში _ ტელეფონის ნომერი, ფაქსის ნომერი, საკრებულოს 
ოფიციალური ვებგვერდის და ელექტრონული ფოსტის მისამართები.

4. საკრებულოს აპარატის სატიტულო ფურცელზე წარწერები შესრულებულია ქართული 
უნიკოდით - „სილფაენი“

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სატიტულო ფურცლის ნიმუში

ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო
ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო - საკრებულო

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი
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საკრებულოს თავმჯდომარე მ. ჭოხონელიძე
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