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საკითხთა კომისიის თავმჯდომარედ  არჩევის შესახებ 
204 

38.  N38 16.07.2014 
გოჩა სიჭინავას ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკური 

განვითარების საკითხთა კომისიის თავმჯდომარედ  არჩევის შესახებ 
205 

39.  N39 16.07.2014 
საკრებულოს წევრის ვარაზ გაბედავას უფლებამოსილების ვადამდე  

შეწყვეტის შესახებ 
206 

40.  N40 16.07.2014 
საკრებულოს წევრის ზაზა ბუკიას უფლებამოსილების ვადამდე  

შეწყვეტის შესახებ 
207 

41.  N41 16.07.2014 
ფრაქცია „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველოს“ 

რეგისტრაციის  შესახებ 
208 

42.  N42 16.07.2014 
ფრაქცია „ქართული ოცნება - რესპუბლიკელების“ რეგისტრაციის  

შესახებ 
209 

43.  N43 16.07.2014 ფრაქცია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ რეგისტრაციის  შესახებ 210 

44.  N44 16.07.2014 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხის 

დამტკიცების შესახებ 
211 

45.  N45 16.07.2014 ფრაქცია „თავისუფალი დემოკრატების“ რეგისტრაციის  შესახებ 213 

46.  N46 16.07.2014 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო-საპროცედურო 

საკითხთა კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ 
214 

47.  N47 16.07.2014 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-სარევიზიო 

კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ 
215 

48.  N48 16.07.2014 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა და 

ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების 

შესახებ 

216 

49.  N49 16.07.2014 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა კომისიის 

შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ 
217 

50.  N50 16.07.2014 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკური განვითარების 

საკითხთა კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ 
218 

51.  N51 28.07.2014 ფრაქცია „ქართული ოცნების“ რეგისტრაციის  შესახებ 219 

52.  N52 28.07.2014 
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საშტატო ნუსხის დამტკიცების 

შესახებ 
220 

53.  N53 28.07.2014 
საწვავისა და ფიჭური სატელეფონო მომსახურების ხარჯების ლიმიტის 

განსაზღვრის შესახებ 
225 

54.  N54 28.07.2014 

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის, გამგეობის სტრუქტურული 

ერთეულების და ადმინისტრაციულ ერთეულებში გამგებლის 

წარმომადგენლის ბეჭდებისა და სატიტულო ფურცლების და გამგეობის 

თანამდებობის პირთა სამართლებრივი აქტების ბლანკების ნიმუშების 

დამტკიცების თაობაზე 

230 

55.  N55 28.07.2014 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ავტოსატრანსპორტო 

საშუალების საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის 

სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ხობის მუნიციპალიტეტის 

გამგებლისთვის თანხმობის  მიცემის თაობაზე 

241 

56.  N56 28.07.2014 

„ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხის 

დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 

წლის 16 ივლისის N44 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

242 

57.  N57 28.07.2014 

„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 

243 

58.  N58 08.08.2014 ფრაქცია „ხობის“ რეგისტრაციაზე უარის თქმის  შესახებ 244 

59.  N59 08.08.2014 მალხაზ ყურუას უფლებამოსილების ცნობის შესახებ 245 

60.  N60 08.08.2014 გიორგი ხურცილავას უფლებამოსილების ცნობის შესახებ 246 

61.  N61 08.08.2014 
ცოტნე დადიანის სახელობის ჯილდოს მფლობელის გამოსავლენი და 

სარეკომენდაციო კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ 
247 



62.  N62 08.08.2014 

„ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი შესყიდვების 

გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2014 წლის 23 იანვრის N1 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე 

248 

63.  N63 08.08.2014 

„ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საშტატო ნუსხის დამტკიცების 

შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 28 ივლისის 

N52 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

297 

64.  N64 08.08.2014 
ხობის მუნიციპალიტეტის ხამისკურის ადმინისტრაციულ ერთეულში 

არსებულ ქუჩებზე განთავსებული ობიექტების ნუმერაციის შესახებ 
301 

65.  N65 22.08.2014 

ფოთის საქალაქო სასამართლოში ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს წარმომადგენლობის უფლებამოსილების მქონე პირების 

დანიშვნის შესახებ 

319 

66.  N66 22.08.2014 

„ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა 

კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 16 ივლისის N49 

განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

320 

67.  N67 22.08.2014 

„ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკური განვითარების 

საკითხთა კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 16 ივლისის N50 

განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

321 

68.  N68 29.09.2014 

„ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი შესყიდვების 

გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2014 წლის 23 იანვრის N1 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე 

322 

69.  N69 29.09.2014 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფიზიკური და კერძო 

სამართლის იურიდიული პირების მფლობელობაში (სარგებლობაში) 

არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის 

შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ 

355 

70.  N70 29.09.2014 
ხობის მუნიციპალიტეტის ხამისკურის ადმინისტრაციული ერთეულის 

ტერიტორიაზე არსებული ქუჩების სახელდების შესახებ 
356 

71.  N71 29.09.2014 

ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის 

მოხელეთა საკონკურსო-საატესტაციო მუდმივმოქმედი კომისიის 

თავმჯდომარის დანიშვნის შესახებ 

361 

72.  N72 29.09.2014 

„საწვავისა და ფიჭური სატელეფონო მომსახურების ხარჯების ლიმიტის 

განსაზღვრის შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 

წლის 28 ივლისის N53 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

362 

73.  N73 29.09.2014 

„ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბეჭდების, სატიტულო 

ფურცლების და სამართლებრივი აქტების ბლანკის ნიმუშების 

დამტკიცების თაობაზე“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 

წლის 31 დეკემბრის N50 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 

365 

74.  N74 29.09.2014 

„შპს „ხობის მოამბეს“-ს დაფუძნებისა და წესდების დამტკიცების 

შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2007 წლის 10 ივლისის 

N49 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

369 

75.  N75 29.09.2014 

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის 

მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანების“ 

შექმნისა და წესდების დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2007 წლის 10 ივლისის N49 განკარგულებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე 

370 

76.  N76 29.09.2014 

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის 

მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის“ შექმნისა და წესდების 

დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2007 

წლის 31 ივლისის N50 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

372 

77.  N77 29.09.2014 

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის 

მუნიციპალიტეტის განათლების ცენტრის“ შექმნისა და წესდების 

დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2007 

წლის 31 ივლისის N52 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

374 

78.  N78 29.09.2014 

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის 

მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის“ შექმნისა და 

წესდების დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2007 წლის 23აგვისტოს N54 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე 
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79.  N79 29.09.2014 

„შპს „ხობი დასუფთავება და განათება“-ს დაფუძნებისა და წესდების 

დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2008 

წლის 28 თებერვლის N88 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე 

378 

80.  N80 29.09.2014 

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის 

მუნიციპალიტეტის პროფესიული სწავლების ცენტრის“ შექმნისა და 

წესდების დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2011 წლის 26 იანვრის N52 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე 

380 

81.  N81 29.09.2014 

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის 

მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბ „კოლხეთის“ შექმნისა და 

წესდების დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2011 წლის 9 დეკემბრის N102 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე 

382 

82.  N82 29.09.2014 

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის 

მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლის“ შექმნისა და წესდების 

დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 

წლის 9 დეკემბრის N104 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

384 

83.  N83 29.09.2014 

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის 

მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლის“ შექმნისა და წესდების 

დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 

წლის 27 დეკემბრის N107 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე 

386 

84.  N84 29.09.2014 

„ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დაფუძნებული 

იურიდიული პირების საშტატო ნუსხისა და სახელფასო სარგოს 

შეთანხმების თაობაზე“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 

წლის 27 მარტის N20 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

388 

85.  N85 30.10.2014 ფრაქცია „ხობის“ რეგისტრაციის  შესახებ 391 

86.  N86 30.10.2014 

„ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი შესყიდვების 

გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2014 წლის 23 იანვრის N1 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე 

392 

87.  N87 30.10.2014 

„ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა 

კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 16 ივლისის N49 

განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

426 

88.  N88 21.11.2014 
ფრაქცია „თავისუფალი დემოკრატების“  რეგისტრაციის გაუქმების 

შესახებ 
427 

89.  N89 21.11.2014 ფრაქცია „თავისუფლების“ რეგისტრაციის  შესახებ 428 

90.  N90 21.11.2014 

„ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საშტატო ნუსხის დამტკიცების 

შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 28 ივლისის 

N52 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

429 

91.  N91 21.11.2014 

„ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხის 

დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 

წლის 16 ივლისის N44 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

433 

92.  N92 21.11.2014 

„ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დაფუძნებული 

იურიდიული პირების საშტატო ნუსხისა და სახელფასო სარგოს 

შეთანხმების თაობაზე“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 

წლის 27 მარტის N20 განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების 

შესახებ 

434 

93.  N93 21.11.2014 

შპს „ხობი დასუფთავება და განათებას“  დაფუძნებისა და წესდების 

დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2008 

წლის 28 თებერვლის N88 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე 

435 

94.  N94 28.11.2014 

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების 

ფონდიდან ხობის მუნიციპალიტეტში დასაფინანსებელი პროექტების 

თაობაზე საპროექტო წინადადებების მოწონების შესახებ 

439 

95.  N95 28.11.2014 

„ქალაქ ხობის ტერიტორიაზე შინაური ცხოველების შენახვის წესების 

შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 26 

თებერვლის N116 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

440 



 

96.  N96 28.11.2014 

„ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხის 

დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 

წლის 16 ივლისის N44 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

441 

97.  N97 04.12.2014 

„ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საშტატო ნუსხის დამტკიცების 

შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 28 ივლისის 

N52 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

443 

98.  N98 30.12.2014 

„ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საშტატო ნუსხის დამტკიცების 

შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 28 ივლისის 

N52 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

447 

99.  N99 30.12.2014 

„ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი შესყიდვების 

გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2014 წლის 23 იანვრის N1 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე 

451 

100.  N100 30.12.2014 

„საწვავისა და სატელეფონო მომსახურების ხარჯების ლიმიტის 

განსაზღვრის შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 

წლის 28 ივლისის N53 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

496 

101.  N101 30.12.2014 

ხობის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის 2015 

წლის  

მუნიციპალური პროგრამის დამტკიცების შესახებ 

499 

102.  N102 30.12.2014 

ხობის მუნიციპალიტეტის სოციალურად დაუცველი და ეკონომიკურად 

შეჭირვებული მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის 

გაუმჯობესებისა და ხელშეწყობის 2015 წლის მუნიციპალური 

პროგრამის დამტკიცების შესახებ 

502 

103.  N103 30.12.2014 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული აღრიცხული უძრავი 

და მოძრავი  ქონების შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის სარგებლობის 

უფლებით გადაცემაზე ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლისთვის 

თანხმობის  მიცემის თაობაზე 

506 

104.  N104 31.12.2014 

„ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი შესყიდვების 

გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2014 წლის 23 იანვრის N1 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N1 

2014 წლის 23 იანვარი 

ქ. ხობი 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 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 2014 წლის   

ადგილობრივი შესყიდვების გეგმა“ თანახმად  N1 დანართისა; 

ბ) „ა(ა)იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის“ 2014 წლის ადგილობრივი   

შესყიდვების გეგმა“ თანახმად N2 დანართისა; 

გ) „ა(ა)იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანების“ 2014 წლის   

ადგილობრივი   შესყიდვების გეგმა“ თანახმად N3 დანართისა; 

დ) „ა(ა)იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის განათლების ცენტრის“ 2014 წლის ადგილობრივი   

შესყიდვების გეგმა“ თანახმად N4 დანართისა; 

ე) „ა(ა)იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი კოლხეთის“ 2014 წლის 

ადგილობრივი შესყიდვების გეგმა“ თანახმად N5 დანართისა; 

ვ) „შპს „ხობი დასუფთავება და განათებას“ 2014 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმა“ 

თანახმად N6 დანართისა; 

ზ) „შპს „ხობის მოამბეს“ 2014 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმა“ თანახმად N7  

დანართისა; 

თ) „ა(ა)იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის“ 2014 წლის   

ადგილობრივი შესყიდვების გეგმა“ თანახმად N8 დანართისა; 

ი) „ა(ა)იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის პროფესიული სწავლების ცენტრის“ 2014 წლის   

ადგილობრივი შესყიდვების გეგმა“ თანახმად N9 დანართისა; 

კ) „ა(ა)იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლის“ 2014 წლის  ადგილობრივი 

შესყიდვების გეგმა“ თანახმად N10 დანართისა; 

ლ) ,,ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლის“ 2014 წლის ადგილობრივი 

შესყიდვების გეგმა“ თანახმად N11 დანართისა“; 

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე. 

3. განკარგულება  შეიძლება  გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით, ფოთის საქალაქო სასამართლოში (მისამართი: ქ.  ფოთი დავით აღმაშენებლის 

ქ.  N3) 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                 მამუკა ქარდავა 

 

 

 

 

 

 



 

 

დანართი 1 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2014  წლის 23 იანვრის N1 განკარგულებისა 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების  

2014 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმა 

 

# 

დ
ან
აყ
ო
ფ
ი
ს 

კო
დ
ი

 

დანაყოფის დასახელება 
სავარაუდო 

ღირებულება 

შესყიდვის 

საშუალება 

შესყიდვის 

დაწყების 

სავარაუდო 

ვადები 

შესყიდვის ობიექტის 

მიწოდების 

სავარაუდო ვადა 

    
გათბობის ხარჯი (თხმელის შეშა) 6000.00 სექტემბერი III კვარტ. 

      

1 034 
მეტყევეობისა და ხე-ტყის 

პროდუქტები 
6000.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდ. 

სექტემბერი III კვარტ. 

    

ბენზინი  137940.00   

ევრო დიზელი 58212.00   

დიზელი 1134.00   

      

2 091 საწვავი 197286.00 
კონსოლიდ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    ელექტროენერგიის ხარჯი 38400.00   

3 093 
ელექტრო, სითბური, მზისა და 

ბირთვული ენერგია 
38400.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
ქლორი 70.00   

      

4 144 
მარილისა და სუფთა ნატრიუმის 

ქლორიდი 
70.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    სახეხი 8.40   

          

5 148 
სხვადასხვა არალითონური 

მინერალური პროდუქტი 
8.40 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

  
  ცეცხლგამძლე ფორმა 900.00   

        

6 181 
სამუშაო ტანსაცმელი, 

სპეცტანსაცმელი და აქსესუარები 
900.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 
ნოემბერი IV კვარტ. 

    

ქურთუკი–შარვალი ზაფხულის 5100.00   

ქურთუკი-შარვალი, ზამთრის 

დათბუნული 
8160.00 

  
  

კეპი 561.00   

წყალგაუმტარი ლაბადა (პლაში) 70.00   

      

7 182 გარე ტანსაცმელი 13891.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდ. 

ნოემბერი IV კვარტ. 

    
მაისური 765.00   

      

8 183 სამოსი 765.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

ივლის-

ნოემბერი 
III-IV კვარტ. 

    

ხელთათმანი (ნაჭერი-რეზინი) 55.50   

ხელთათმანი (რეზინის) 88.00   

სამაშველო ჩაფხუტი 500.00   

სახანძრო ჩაფხუტი 460.00   

      

9 184 
სპეციალური ტანსაცმელი და 

აქსესუარები 
1103.50 

გამარტ. 

შესყიდვა 

ივლის-

ნოემბერი 
III-IV კვარტ. 



    კედლის საათი 480.00   

          

10 185 
სამკაულები, საათები და 

მონათესავე ნივთები 
480.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 
მარტი I კვარტ. 

    

ფეხსაცმელი სამხედრო 

მაღალყელიანი 
5100.00 

  
  

ჩექმა მაღალყელიანი (ვიტიაშკა) 350.00   

      

11 188 ფეხსაცმელი 5450.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდ. 

ნოემბერი IV კვარტ. 

    ძაფი (კაპრონის) 39.00   

          

12 194 ტექსტილის ნართი და ძაფი 39.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
მარტი I კვარტ. 

    საკადასტრო რუკების დამზადება 13000.00   

          

13 221 
ნაბეჭდი წიგნები, ბროშურები და 

საინფორმაციო ფურცლები 
13000.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდ. 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

სსმ-ში დადგ. გამოქვეყნების 

ხარჯები 
10776.00 

  
  

24 საათი 130.20   

კვირის პალიტრა 52.20   

ხობის მოამბე 380.00   

გაზ. ,,ყველა სიახლე" 142.40   

გამოცემა ,,ფაქტები საქართველოს 

რეგიონები 2013" 
600.00 

  
  

      

14 222 

გაზეთები, სამეცნიერო 

ჟურნალები, პერიოდიკა და 

ჟურნალები 

12080.80 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდ. 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ფაილი 728.00   

საქაღალდე (ცელულოიდის, 

თხელი) 
39.50 

  
  

საქაღალდე (ცელულოიდის, 

სქელი) 
150.00 

  
  

საქაღალდე (რეზინის დამჭერით) 45.00   

საქაღალდე (ტყავის) 210.00   

ბლოკნოტი 624.00   

რვეული (პატარა) 131.00   

ბაინდერი (სწრაფჩამკერი) 1585.00   

ბაინდერი (ჩასაწყობი კოლოფი) 84.00   

საქაღალდე (თხელი მუყაოსი, 

„სწრაფჩამკერი“) 
445.00 

  
  

საქაღალდე (თხელი მუყაოსი, 

„ზონარიანი“) 
55.00 

  
  

მატერიალურ ფასეულობათა 

დავთარი 
50.00 

  
  

მიმდინარე ანგარიშსწორების 

დავთარი 
40.00 

  
  

წიგნი მთავარი დავთარი 18.00   

საინვენტარიზაციო აღრიცხვის 

ფურცლები 
100.00 

  
  

      

15 228 

ქაღალდის ან მუყაოს 

სარეგისტრაციო 

ჟურნალები/წიგნები, 

საბუღალტრო წიგნები, ფორმები 

და სხვა ნაბეჭდი საკანცელარიო 

ნივთები 

4304.50 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 



    

წებო (მშრალი) 236.00   

წებო (სველი) 54.00   

      

16 249 
სუფთა და სხვადასხვა ქიმიური 

ნივთიერებების პროდუქტები 
290.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ფლომასტერი 37.00   

საკანცელარიო ჟურნალი 

(უჯრედებიანი) 
84.00 

  
  

საკანცელარიო ჟურნალი 

(ცალხაზიანი) 
70.00 

  
  

საკანცელარიო დანა 198.00   

საქაღალდე თარო 555.00   

ფანქარი 35.20   

მარკერი (კომპაქტური 
დისკებისთვის) 

32.00 
  

  

მარკერი (ტექსტის მოსანიშნი) 79.50   

მარკერი (მაგნიტური დაფისთვის) 10.00   

საშლელი მაგნიტური დაფისთვის 6.00   

საშლელი 35.10   

დოკუმენტის ასაკინძი ლენტი 

(ცელულოიდის) 
2.50 

  
  

საკანცელარიო ნივთების 

ჩასაწყობი (ორგანაიზერი) 
210.00 

  
  

კალკულატორი 200.00   

ფაქსის ქაღალდი 6.00   

კონვერტი DL (დიპლომატი) 72.00   

კონვერტი A4 73.20   

კონვერტი A5 33.00   

კონვერტი (კომპაქტური 

დისკებისთვის) 
40.00 

  
  

ჭიკარტი 26.50   

კლიპსი (დიდი) N50 230.40   

კლიპსი (პატარა) N25 136.00   

კლიპსი (საშუალო) N41 114.00   

სახაზავი (სამკუთხა) 2.00   

სახაზავი (სწორი) 29.50   

სტიკერი (არამწებავი) 360.00   

სტიკერი (მწებავი) 273.00   

ანტისტეპლერი (მარწუხი) 19.50   

ანტისტეპლერი (მაკრატელი) 17.00   

წაწუნა ბურთულიანი 9.20   

წაწუნა ღრუბლიანი 9.60   

მაგიდის კალენდრის დაფა 75.00   

წებოვანი ლენტი „სკოჩი“ (დიდი) 66.30   

წებოვანი ლენტი „სკოჩი“ (პატარა) 7.00   

წებოვანი ლენტი, ორმაგი „სკოჩი“ 30.00   

„სკოჩის“ მოსახევი (სამაგიდე) 6.00   

წებოვანი ქაღალდების ხვეული 1.00   

მაგიდის კალენდარი 162.00   

კედლის კალენდარი 75.00   

სტეპლერის ტყვია N10 52.20   

სტეპლერის ტყვია N23/10 12.00   

სტეპლერის ტყვია N23/13 70.50   

სტეპლერის ტყვია N24/6 610.00   

სტეპლერი (დიდი) (23/13) 110.00   

სტეპლერი პატარა (N10) 106.00   

სტეპლერი საშუალო (N24/6) 145.00   

საქაღალდე რკინის დამჭერით 204.00   

ქაღალდის სახვრეტი „დირაკოლი“ 

100-150 ფურცლისთვის 
160.00 

  
  

ქაღალდის სახვრეტი „დირაკოლი“ 160.00   



20-30 ფურცლისთვის 

ქაღალდის სამაგრი „სკრეპი“ 57.50   

კორექტორი (ბურთულიანი) 135.00   

კორექტორი (ფუნჯიანი) 33.60   

კორექტორი (ლენტიანი) 40.00   

კორექტორის ლენტი 10.00   

ბეჭდის ბალიში 5.00   

ფანქრის სათლელი 8.00   

ავტოკალამი (უბრალო, ლურჯი) 251.00   

ავტოკალამი (უბრალო, წითელი) 18.00   

ავტოკალამი (უბრალო, შავი) 12.00   

ავტოკალამი (მაღალი ხარისხის) 273.00   

ავტოკალამი (ზამბარიანი 

სამაგრით) 
50.00 

  
  

ფაილიანი საქაღალდე (10 

ფურცლიანი) 
51.00 

  
  

ფაილიანი საქაღალდე (20 

ფურცლიანი) 
29.00 

  
  

ფაილიანი საქაღალდე (30 

ფურცლიანი) 
71.50 

  
  

საფანქრე ჭიქა 46.50   

მაგიდის კომპლექტი 100.00   

ქაღალდის საჭრელი „გილიოტინა“ 60.00   

ტუშის კალამი (ლურჯი) 44.00   

ტუშის კალამი (შავი) 49.50   

ტუშის კალამი (წითელი) 14.00   

ბეჭდის მელანი (ლურჯი) 10.00   

მაგნიტური ჭიქა („სკრეპებისა“ და 

მისთ.) 
15.00 

  
  

დისკების ჩასაწყობი ჩანთა 90.00   

ფოტოქაღალდი 280.00   

პლასტიკატის ყდა A4 100.00   

სავიზიტო ბარათების ყუთი 

(ალბომი) 
56.00 

  
  

დივაიდერი (საქმის გამყოფი 

სანიშნი) 
12.50 

  
  

ნივთების შესაკრავი რეზინი 10.00   

ნომერატორი 75.00   

სამკერდე ბეიჯი (ზონარით) 390.00   

ლაზერული სანიშნებელი კალამი-

გამშვები 
15.00 

  
  

ქაღალდი საბეჭდი А4 80გრ./500 8552.00   

ქაღალდი საწერი А4 45გრ./200 309.00   

ქაღალდი საბეჭდი (A3) 64.00   

ქაღალდი მოწმობებისთვის 135.00   

ფერადი ქაღალდი (ლურჯი) 10.00   

ფლიტჩარტის ქაღალდი 20.00   

ფერადი ქაღალდი (წითელი) 10.00   

ბეჭედი, შტამპი, ფაქსიმილიე 

(კლიშე) 
70.00 

  
  

ბეჭდის მექანიზმი 300.00   

მაგნიტური დაფის სადგამი 50.00   

ფლიტჩარტი (საპრეზენტაციო 

დაფა) 
100.00 

  
  

      

17 301 

საოფისე მანქანები, 

კომპიუტერების, პრინტერების და 

ავეჯის გარდა 

17089.30 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდ. 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

კომპაქტური დისკი (dvd) 290.00   

კომპაქტური დისკი (cd) 203.50   

მონიტორი 400.00   



მრავალფუნქციური პრინტერი 450.00   

კომპიუტერის ნაწილები, 

აქსესუარები და  მარაგები 
8240.00 

  
  

კვების წყარო „UPS“ 845.00   

ლაზერული შავთეთრი პრინტერის 

კარტრიჯის შეძენა 
9900.00 

  
  

ლაზერული ფერადი პრინტერის 

კარტრიჯის შეძენა 
3900.00 

  
  

ჭავლური პრინტერის კარტრიჯის 

შეძენა 
900.00 

  
  

      

18 302 
კომპიუტერული მოწყობილობები 

და მარაგი 
25128.50 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდ. 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ადაპტორი (დამცავი) 90.00   

,,სკოპი" სადენის სამაგრი 52.00   

ავტომატური ამომმრთველი 115.00   

      

19 312 

ელექტროენერგიის 

გამანაწილებელი და საკონტროლო 

აპარატურა 

257.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ელ.გამაგრძელებელი 1110.00   

ელ.გამანაწილებელი 300.00   

როზეტი 185.00   

ჩამრთველი 135.00   

ელექტროვაზნა 20.00   

      

20 313 
იზოლირებული მავთული და 

კაბელი 
1750.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ფოტოაპარატის აკუმულატორი 450.00   

ვიდეო კამერის აკუმულატორი 300.00   

ელემენტი (მრგვალი, დიდი) 74.00   

ელემენტი (მრგვალი, პატარა) 110.00   

ელემენტი (მრგვალი, საშუალო) 53.00   

ფოტოაპარატის ელემენტი 240.00   

      

21 314 

აკუმულატორები, პირველადი 

ელემენტები და პირველადი 

ბატარეები 

1227.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ნათურა 420.00   

ნათურა წვრილი ვაზნისთვის 35.00   

ნეონის ნათურები 

(კორიდორისთვის) 
75.00 

  
  

ნათურა (ნეონის, დღის განათება, 

სტანდარტული) 
1545.00 

  
  

დამუხტვადი ხელის ფანარი 42.00   

დამუხტვადი ხელის ფანარი 

მაღალი სიმძლავრის 
450.00 

  
  

გარე განათების ნათურა 5.00   

      

22 315 
გასანათებელი მოწყობილობები და 

ელექტრონათურები 
2572.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

მაგნიტი (მაგნიტური დაფისთვის) 18.00   

საიზოლაციო ლენტი 40.00   

ელ. ინდიკატორი 6.00   

ელ.შედუღების ჩხირი 75.00   

      

23 316 
ელეტრომოწყობილობები და 

აპარატურა 
139.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
ფოტოაპარატის ჩიპი 180.00   

      



24 317 

ელექტრონული, 

ელექტრომექანიკური და 

ელექტროტექნიკური მომარაგება 

180.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ვიდეო კასეტა 635.00   

მიკროფონი 450.00   

მეგაფონი 50.00   

      

25 323 

ტელე - და რადიომიმღებები და 

ხმის ან ვიდეო ჩამწერები ან 

რეპროდუქცირების აპარატურა 

1135.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
ტელეფონი (სტაც.) 140.00   

      

26 325 
სატელეკომუკნიკაციო 

მოწყობილობები და მარაგები 
140.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

პირველადი დახმარების ყუთი 400.00   

      

      

      

27 331 სამედიცინო მოწყობილობები 400.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარი I     კვარტ. 

    

საპონი 55.00   

ტუალეტის ქაღალდი 138.00   

ხელსაშრობის ქაღალდი 60.00   

პირსახოცი 60.00   

თხევადი საპონი 108.00   

      

28 337 პირადი ჰიგიენის პროდუქტები 421.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    სათადარიგო ნაწილები 27600.00   

29 343 

ნაწილები და აქსესუარები 

სატრანსპორტო საშუალებებისა და 

მათი ძრავებისათვის 

27600.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

შტრიხკოდის წამკითხავი 

მოწყობილობა (რიდერი) 
80.00 

  
  

      

30 351 
საგანგებო სიტუაციებისა და 

უსაფრთხოების მოწყობილობები 
80.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარი I    კვარტ. 

    

დროშის სადგამი 25.00   

დროშა (საქართველოს) 2350.00   

დროშა (ევროკავშირის) 1725.00   

იატაკის საწმენდი ჯოხი 18.00   

დროშის ტარი 200.00   

      

31 358 
ინდივიდუალური და დამხმარე 

მოწყობილობები 
4318.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    სიგრძის საზომი (,,რულეტკა") 70.00   

          

 32 383 საზომი ხელსაწყოები 70.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარი I    კვარტ. 

    
ციფრული ფოტოაპარატი 350.00   

      

33 386 ოპტიკური ხელსაწყოები 350.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
აპრილი II კვარტ. 

    

მაგიდა მისადგმელით 500.00   

კომპიუტერის სკამი 6150.00   

სკამი 1160.00   

გორგოლაჭიანი სავარძელი 3600.00   

სკამი 3-4 ადგილიანი 1050.00   

საწოლი, რკინის 1500.00   

კარადა 150.00   



      

34 391 ავეჯი 14110.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

მარტი-

ნოემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

დაფის საწმენდი „სეტი“ 15.00   

მაკრატელი 60.00   

სურათის ჩარჩო A4 150.00   

სურათის ჩარჩო A3 60.00   

ყვავილის ქოთანი 100.00   

ჩაის სერვიზი 50.00   

ყავის სერვიზი 50.00   

გრაფინი (ჭიქებით) 30.00   

ელექტროჩაიდანი 90.00   

სათლი („ვედრო“) 104.00   

ცოცხი 920.00   

აქანდაზი 396.00   

ღრუბელი 13.50   

სანთელი 6.00   

იატაკის ჯაგრისი 12.00   

ნაგვის ყუთი 420.00   

      

35 392 ავეჯეულობა 2476.50 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ფარდა 80.00   

ფეხსაწმენდი 120.00   

ხელსახოცი (ნაჭრის) 40.00   

იატაკის საწმენდი ტილო 399.00   

მაგიდის ტილო 621.00   

თეთრეულის კომპლექტი 920.00   

ადიალა 1150.00   

      

36 395 ქსოვილის ნივთები 3330.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

მაცივარი 400.00   

ელექროღუმელი (გამათბობელი) 150.00   

მტვერსასრუტი 300.00   

წყლის გამათბობელი ,,კალონკა" 

გაზის 
300.00 

  
  

წყლის გამათბობელი ,,ატმორი"  70.00   

      

37 397 საოჯახო ტექნიკა 1220.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

მინის საწმენდი სითხე 310.00   

ჭურჭლის სარეცხი საშუალება 132.00   

ავეჯის საწმენდი სითხე 539.00   

იატაკის საპრიალებელი სითხე 165.00   

ჟალუზის საწმენდი 40.00   

ჰაერის გამწმენდი დეზოდორი 33.00   

სადეზინფექციო საშუალება 

(„იხვი“ და მსგავსი) 
124.00 

  
  

      

38 398 
საწმენდი და საპრიალებელი 

პროდუქტები 
1343.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

წყლის ხარჯი 5750.00   

დისპენსერის წყლის ხარჯი 5880.00   

წყლის შეზიდვა ყულევში 10000.00   

      

39 411 ბუნებრივი წყალი 21630.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
კონდიციონერი 2000.00   

ჟალუზი 64.80   



      

      

40 425 
გამაგრილებელი და 

სავენტილაციო მოწყობილობები 
2064.80 

გამარტ. 

შესყიდვა 
ივნისი II კვარტ. 

    

ლამინირების აპარატის ფირი  90.00   

ასაკინძი აპარატის ზამბარა 15.00   

ლამინირების აპარატი 100.00   

      

41 429 

სხვადასხვა ზოგადი და 

სპეციალური დანიშნულების 

მანქანა–დანადგარები 

205.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

          

42 431 სამთო მანქანები 0.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ლურსმანი 4.00   

      

      

43 441 
კონსტრუქციის მასალები და 

ანალოგიური ნივთები/საგნები 
4.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარი I    კვარტ. 

    

კარადა (სადურგლო ნაკეთობა) 1300.00   

კარადა სტენდი (სადურგლო 

ნაკეთობა) 
600.00 

  
  

მაგიდა მისადგმელით (სადურგლო 

ნაკეთობა) 
250.00 

  
  

კომპიუტერის მაგიდა (სადურგლო 

ნაკეთობა) 
1320.00 

  
  

მოსასვენებელი ტახტი 

(სადურგლო ნაკეთობა) 
400.00 

  
  

საინფორმაციო დაფა (სადურგლო 

ნაკეთობა) 
200.00 

  
  

საწყობის თაროები (სადურგლო 

ნაკეთობა) 
800.00 

  
  

ტანსაცმლიც კედლის საკიდი 

(სადურგლო ნაკეთობა) 
100.00 

  
  

ტელევიზორის დასადგამი ტუმბო 

(სადურგლო ნაკეთობა) 
100.00 

  
  

საერთო მაგიდის დამხმარე 

სათავსოები (სადურგლო 

ნაკეთობა) 

300.00 
  

  

      

      

44 442 სტრუქტურული მასალები 5370.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

ივნისი 
I-II კვარტ. 

    

შემწოვი სახელური 125 მმ  500.00   

გამდენი სახელური 51 მმ 20 მ. 2200.00   

გამდენი სახელური 66 მმ 20 მ. 500.00   

გამდენი სახელური 77 მმ 20 მ. 560.00   

შემწოვი სახელური 77 მმ  600.00   

შემწოვი სახელური 40 მმ 8 მ. 360.00   

გამდენი სახელურის გადამყვანი 51 

მმ 
100.00 

  
  

გამდენი სახელურის გადამყვანი 66 

მმ 
75.00 

  
  

გამდენი სახელურის გადამყვანი 77 

მმ 
85.00 

  
  

წყლის ონკანი 60.00   

      

45 444 

სხვადასხვა ქარხნული წარმოების 

მასალა და მათთან 

დაკავშირებული საგნები 

5040.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

ნოემბერი IV  კვარტ. 



    

რკინისა და ქვის საჭრელი 

მოტოხერხი 
800.00 

  
  

ელექტრობურღი დიდი 

პერფორატორით 
800.00 

  
  

კარის სახელური 30.00   

საკეტის გულარი 284.00   

კარის საკეტი 2650.00   

ბოქლომი 90.00   

ბრტყელტუჩა 12.00   

სახრახნისი 25.00   

ჩაქუჩი 14.00   

მეტალოპლასტმასის კარის საკეტი 400.00   

მეტალოპლასტმასის კარის პეტლი 184.00   

ნაჯახი დიდი 180.00   

ნაჯახი პატარა 90.00   

ურო პატარა, 1.2 კგ–იანი 84.00   

ქანჩების კომპლექტი 

,,გალოვკებით" 
440.00 

  
  

      

46 445 

ხელსაწყოები, საკეტები, 

გასაღებები, ანჯამები, დამჭერები, 

ჯაჭვები და ზამბარები/რესორები 

6083.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

ნოემბერი 
I-IV  კვარტ. 

    

ასფალტიანი ქუჩების მოვლა-

შენახვა 
20000.00 

  
  

მინისტადიონების მოვლა 15000.00   

სოფელ შავღელეს 

ამბულატორიის შენობის გარე 

საინჟინრო კომუნიკაციების 

მოწყობის სამუშაოები 

19000.00 
  

  

      

47 452 

სამუშაოები მთლიანი ან 

ნაწილობრივი მშენებლობისათვის 

და სამოქალაქო მშენებლობის 

სამუშაოები 

54000.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარი-

სექტემბერი 
I-III კვარტ. 

    

თორსა-დღვაბის, საჯიჯაოს, 

ხეთის თემებისა და სოფელ 

ყულევის ტერიტიული 

ორგანოების ადმინისტრაციულ 

შენობებში ელექტრო 

გაყვანილობისა და 

ელექტროენერგიის აღრიცხვის 

კვანძების მოწესრიგების 

სამუშაოები 

3898.33 
  

  

ადგილობრივი 

თვითმმართველობის 

ადმინისტრაციული შენობის 

დაზიანებული წყალმომარაგების 

ქსელისა და წყლის აღრიცხვის 

კვანძის მოწესრიგების 

სამუშაოები 

411.37 
  

  

      

      

      

      

48 453 
სარემონტო-სამონტაჟო 

სამუშაოები 
4309.70 

გამარტ. 

შესყიდვა 

აპრილ–

ოქტომბერი 
I    კვარტ. 

    

სამხედრო სამსახურის ოფისის 

რემონტი 
4740.00 

  
  

      

      

      

49 454 შენობის მოწყობის სამუშაოები 4740.00 გამარტ. მარტი I    კვარტ. 



შესყიდვა 

    
მიმდინარე რემონტის ხარჯი 9500.00   

მანქანის რეცხვა 1400.00   

50 501 

სატრანსპორტო საშუალებებისა და 

მათთან დაკავშირებული 

მოწყობილობების შეკეთება, 

ტექნიკური მომსახურება და 

მასთან დაკავშირებული 

მომსახურებები 

10900.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

კარტრიჯის დოლურას გამოცვლა 1120.00   

კარტრიჯის დატუმბვა 4950.00   

      

51 503 

პერსონალური კომპიუტერების, 

საოფისე აპარატურის, 

სატელეკომუნიკაციო და აუდიო - 

ვიზუალური მოწყობილობების 

შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება 

და მათთან დაკავშირებული 

მომსახურებები 

6070.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ელექტრომოწყობილობების 

რემონტი 
3100.00 

  
  

      

52 507 

შენობის მოწყობილობების 

შეკეთება და ტექნიკური 

მომსახურება 

3100.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

          

53 555 

სასადილოებისა და 

საზოგადოებრივი კვების 

საწარმოების მომსახურებები 

0.00 
  

  

    

ექსკურსია ახალციხეში (რაბათის 

ციხისა და და საფარის მონასტრის 

მიმართულებით) 

3000.00 
  

  

ექსკურსია (დავით გარეჯი-

სიღნაღი-ბოდბე-ხირსის 

მიმართულებით) 

3000.00 
  

  

მეგრული ფოლკლორის კონცერტი 

ლაზეთში (ქ. არხავი) გაცვლითი 

პროგრამის ფარგლებში 

2000.00 
  

  

გაწვევის ხარჯები (სატრანსპორტო 

მომსახურება) 
11500.00 

  
  

ტრანსპორტის დაქირავება 

ძეგლების მონიტორინგისათვის 
500.00 

  
  

      

54 601 
საავტომობილო ტრანსპორტის 

მომსახურებები 
20000.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
წერილებთან დაკავშირებული 

საფოსტო მომსახურებები 
3490.00 

  
  

          

55 641 
საფოსტო და საკურიერო 

მომსახურებები 
3490.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

სატელეფონო მომსახურება 13590.00   

ფიჭური მომსახურება 26260.00   

      

56 642 
სატელეკომუნიკაციო 

მომსახურებები 
39850.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    ბანკის მომსახურება 1000.00   

57 661 
საბანკო და საინვესტიციო 

მომსახურებები 
1000.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    პირადი შემადგენლობის დაზღვევა 21420.00   



      

58 665 
სადაზღვევო და საპენსიო 

მომსახურებები 
21420.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

თებერვალი 
I-IV კვარტ. 

    

XIX საუკუნისა და  XX საუკუნის 

დამდეგის ქართულ პრესაში – 

,,ივერია", ,,ცნობის ფურცელი" და 

სხვა გამოცემები ქ. ხობისა და 

მუნიციპალიტეტის სოფლების 

შესახებ არსებული მასალების 

შეკრება, აგრეთვე ისტორიული 

ძეგლების შესახებ განახლებული 

რუკის ბეჭდური გამოცემა 

4000.00 
  

  

      

59 712 
არქიტეტქტურული და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები 
4000.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ხობის მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე არსებული 

არქეოლოგიური ძეგლების 

ისტორიული მნიშვნელობის, 

სტრატიგრაფიისა და 

ქრონოლოგიის განსაზღვრა 

სადაზვერვო თხრილების 

საშუალებით არქეოლოგიურ 

ობიექტებზე, სოფლებში: თორსა, 

შუა ხორგა, ნოჯიხევი, ჭალადიდი 

5500.00 
  

  

გამგეობის ეკონომიკისა და 

ინფრასტრუქტურის 

განვითარების სამსახურის 

კარებებისა და სტელაჟების 

მოწყობის სამუშაოების 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

150.00 
  

  

სოფელ შავღელეს 

ამბულატორიის შენობის გარე 

საინჟინრო კომუნიკაციების 

მოწყობის სამუშაოების 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

1000.00 
  

  

      

60 713 საინჟინრო მომსახურებები 6650.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

          

          

61 713 საინჟინრო მომსახურებები 0.00 
კონკურსის 

წესით 

მარტი–

მაისი 
I-II კვარტ. 

    მიწის აღრიცხვიანობის პროგრამა 3000.00   

    
მიწის აღრიცხვიანობის პროგრამის 

განახლება 
1000.00 

  
  

          

62 722 

პროგრამები პროგრამული 

უზრუნველყოფისათვის და 

საკონსულტაციო მიომსახურებები 

4000.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
მარტი I კვარტ. 

    
კოდექსის განახლება 2400.00   

      

63 723 მონაცემთა ბაზების მომსახურება 2400.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ინტერნეტმომსახურება 35360.00   

ვებ-გვერდის ხარჯი 715.00   

ინტერნეტის გე გეომენური 

სახელის მომსახურება 
446.00 

  
  



      

64 724 ინტერნეტ მომსახურებები 36521.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    ბუნებიდან მგლის ამოღება 2310.00   

    ბუნებიდან ტურის ამოღება 2500.00   

          

65 776 
ნადირობასთან დაკავშირებული 

მომსახურებები 
4810.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

მარტი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

თვითმმართველობის აუდიტური 

შემოწმება 
5000.00 

  
  

აუდიტური მომსახურება 10000.00   

      

66 792 
საბუღალტრო, აუდიტორული და 

ფისკალური მომსახურებები 
15000.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

კადრების კვალიფიკაციის 

ამარლების ხარჯები 
2000.00 

  
  

      

67 796 

პერსონალის კვალიფიკაციის 

ამარლებასტან დაკავშირებული 

მომსახურებები 

2000.00 
  

  

    დაცვის ხარჯები 57700.00   

68 797 

გამოძიებასთან და 

უსაფრთხოებასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები 

57700.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

კორესპოდენციების აღრიცხვის 

ჟურნალის დაბეჭდვა 
1080.00 

  
  

სამართლებრივი აქტების 

აღრიცხვის წიგნი 
120.00 

  
  

სამსახურებრივი პირადობის 

მოწმობები 
1040.00 

  
  

შემოსული ინფორმაციის 

აღრიცხვის ჟურნალი 
45.00 

  
  

სახანძრო უსაფრხოების ჟურნალი 120.00   

გასული დოკუმენტაციების 

აღრიცხვის ჟურნალი 
60.00 

  
  

შემოსული დოკუმენტაციების 

აღრიცხვის ჟურნალი 
60.00 

  
  

სამსახურის წიგნი 375.00   

წვევამდელის სამხედრო–

სააღრიცხვო მოწმობა 
30.00 

  
  

სააღრიცხვო ანბანური წიგნი 20.00   

საკომუნიკაციო ურთიერთობის 

ბარათი 
15.00 

  
  

უწყება 50.00   

მოქალაქეთა გამწვევი კომისიის 

ოქმების რეგისტრაციის ჟურნალი 
10.00 

  
  

რეზერვის დროებითი მოწმობა 200.00   

სამხედრო ნამსახურობის ბარათი 40.00   

სამხედრო სააღრიცხვო ბარათი 200.00   

სავიზიტო ბარათების დაბეჭდვბა 360.00   

სიგელების, მოწმობების და 

სუვენირების დამზადება 
500.00 

  
  

      

69 798 
ბეჭდვა და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები 
4325.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
მოსწავლე-ახალგაზრდობის 

შემოქმედებითი კონფერენცია 
910.00 

  
  



გარემოს დაცვის მსოფლიო დღის 

აღნიშვნა 
1500.00 

  
  

ინტელექტუალური თამაში რა?, 

სად?, როდის? მუნიციპალიტეტის 

ახალგაზრდების მონაწილეობით 

1400.00 
  

  

შემხვედრი ღონისძიებებისათვის 1200.00   

      

      

70 799 

სხვადასხვა საქმიანობები და 

მასთან დაკავშირებული 

მომსახურებები 

5010.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

აპრილ-

ნოემბერი 
II-IV კვარტ. 

    

გაწვევის საექიმო კომისია 1000.00   

ამბულატორიული მომსახურება 14630.00   

      

71 851 
ჯანდაცვის სამსახურის 

მომსახურებები 
15630.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

პროექტის ,,არის ასეთი ქვეყანა - 

მას საქართველო ქვია" 

თანადაფინანსება შპს 

,,შემოქმედებითი გაერთიანება 

,,კადრი XXI"-თან 

2000.00 
  

  

          

72 921 კინო და ვიდეო მომსახურებები 2000.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    არქივის მომსახურება 5700.00   

73 925 

ბიბლიოთეკების, არქივების, 

მუზეუმებისა და სხვა 

კულტურული დაწესებულებების 

მომსახურებები 

5700.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

2008 წლის აგვისტოს ომის დროს 

ტრაგიკულად დაღუპული 

რეზერვისტის დათა ხურცილავას 

სახელობის თასის გათამაშება 

მინიფეხბურთში 

847.00 
  

  

საქართველოს ჩემპიონატი 

ბერძნულ–რომაულ ჭიდაობაში 
800.00 

  
  

2008 წლის აგვისტოს ომის დროს 

ტრაგიკულად დაღუპული 

რეზერვისტის -გოგა ბერაიას 

სახ.თასის გათამაშება 

მინიფეხბურთში 

777.00 
  

  

ხობის მუნიციპალიტეტის 

პირველობა ფეხბურთში, 

მიძღვნილი საქართველოს 

დამოუკიდებლობის  დღის - 26 

მაისისადმი 

3700.00 
  

  

ხობის მუნიციპალიტეტის 

პირველობა მაგიდის ჩოგბურთში 
1138.00 

  
  

2008 წლის აგვისტოს ომის დროს 

ტრაგიკულად დაღუპული ზვიად 

დათუაშვილის სახ.თასის 

გათამაშება მინიფეხბურთში 

867.00 
  

  

ხობის მუნიციპალიტეტის 

პირველობა ჭადრაკში მიძღვნილი 

რუბენ და იური ბახიების 

ხსოვნისადმი 

438.00 
  

  

ხობის მუნიციპალიტეტის 

პირველობა ნარდში მიძღვნილი 

გოგი ბუკიას ხსოვნისადმი 

715.00 
  

  

რუსული აგრესიის შედეგად 

ტრაგიკულად დაღუპული 

რეზერვისტის- გოგა ჭითანავასა და 

847.00 
  

  



ლევან ტურავას  სახ.თასის 

გათამაშება მინიფეხბურთში 

ხობის მუნიციპალიტეტის 

პირველობა  კალათბურთში  
389.00 

  
  

ხობის მუნიციპალიტეტის 

პირველობა  ფრენბურთში  
459.00 

  
  

ხობის მუნიციპალიტეტის 

ქართულ ჭიდაობაში 
605.00 

  
  

ხობის მუნიციპალიტეტის 

პირველობა  ცხენოსნობაში  
1138.00 

  
  

ხობის მუნიციპალიტეტის 

პირველობა მინი ფეხბურთში 

წარმოება–დაწესებულებებს შორის 

რამაზ კიტიას სახელობის თასზე 

947.00 
  

  

რუსული აგრესიის შედეგად 

ტრაგიკულად დაღუპული 

რეზერვისტის მიხეილ იოსავას  

სახელობის თასის გათამაშება 

ბილიარდში (უმცროსი ასაკი – 

დიდები) 

1370.00 
  

  

      

74 926 სპორტული მომსახურებები 15037.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

თებერვალ-

ნოემბერი 
  

    ასოციაციების საწევრო 5800.00   

75 981 
საწევრო ორგანიზაციების 

მომსახურებები 
5800.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

სამუშაო ოთახების აბრების 

დამზადება (ზეინკლის 

მომსახურება) 

3126.00 
  

  

      

76 983 სხვადასხვა მომსახურებები 3126.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

მარტი-

ნოემბერი 
I-IV კვარტ. 

    ჯამი 798390.00   

 

 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                 მამუკა ქარდავა 

 

 

 

 

 

 

 

დანართი 2 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2014  წლის 23 იანვრის N1 განკარგულებისა 

 

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის მუნიციპალიტეტის კულტურის 

ცენტრის“ 2014 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმა 

 



# 

დ
ან
აყ
ო
ფ
ი
ს 

კო
დ
ი

 

დანაყოფის დასახელება 
სავარაუდო 

ღირებულება 

შესყიდვის 

საშუალება 

შესყიდვის 

დაწყების 

სავარაუდო 

ვადები 

შესყიდვის ობიექტის 

მიწოდების 

სავარაუდო ვადა 

    ბენზინი 2520   

1 091 საწვავი 2520 
კონს.ტენდ

ერი 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    ელექტროენერგიის ხარჯი 10000   

2 093 
ელექტრო, სითბური, მზისა და 

ბირთვული ენერგია 
10000 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    ქლორის მჟავა 30   

3 144 
მარილისა და სუფთა ნატრიუმის 

ქლორიდი 
30.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    სახეხი 15   

4 148 
სხვადასხვა არალითონური 

მინერალური პროდუქტი 
15 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
ხელთათმანი 40   

რეზინის ხელთათმანი 30   

5 184 
სპეციალური ტანსაცმელი და 

აქსესუარები 
70 

გამარტ. 

შესყიდვა 

ივლის-

ნოემბერი 
I-IV კვარტ. 

    წიგნები 4550   

6 221 
ნაბეჭდი წიგნები, ბროშურები და 

საინფორმაციო ფურცლები 
4550 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
გაზეთები 1000   

ჟურნალები 700   

7 222 

გაზეთები, სამეცნიერო 

ჟურნალები, პერიოდიკა და 

ჟურნალები 

1700 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

  

  ბრძანების წიგნი 30   

  

ფაილი 35   

საქაღალდე (ცელულოიდის) 70   

რვეული პატარა 19   

ბაინდერი 250   

საქაღალდე (თხელი მუყაოსი, 

,,სწრაფჩამკერი") 
30 

  
  

მატერიალურ ფასეულობათა 

დავთარი 
40 

  
  

მიმდ. ანგარიშსწორების დავთარი 

(100 ფურცლიანი) 
30 

  
  

8 228 

ქაღალდის ან მუყაოს 

სარეგისტრაციო 

ჟურნალები/წიგნები, 

საბუღალტრო წიგნები, ფორმები 

და სხვა ნაბეჭდი საკანცელარიო 

ნივთები 

504 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    წებო (მშრალი) 30   

9 249 
სუფთა და სხვადასხვა ქიმიური 

ნივთიერებების პროდუქტები 
30 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

საკანც. ჟურნალი (უჯრედებიანი) 60   

საკანც. ჟურნალი (ცალხაზიანი) 60   

საკანც. დანა 35   

საკანცელარიო თარო 60   

საშლელი 10   

მარკერი (ტექსტის მოსანიშნი) 36   

ასაკინძი ლენტი 9   

სახაზავი, სწორი 10   



სტიკერი (არამწებავი, კოლოფით) 30   

სტიკერი (მწებავი) 35   

ანტისტეპლერი 20   

მაგიდის კალენდრის დაფა     

წებოვანი ლენტი ,,სკოჩი" ( 48 მმ) 22.5   

წებოვანი ლენტი ,,სკოჩი" (18 მმ)     

მაგიდის კალენდარი     

სტეპლერი დიდი 20   

სტეპლერი საშუალო (#24/6) 35   

სტეპლერი პატარა 10.5   

ქაღალდის სახვრეტელი 

(,,დირაკოლი") 20-30 ფურცლიანი 
14 

  
  

ქაღალდის სამაგრი (,,სკრეპი)     

კორექტორი (ბურთულიანი)     

ფანქრის სათლელი     

ბურთულიანი პასტა  80   

ბურთულიანი პასტა  70   

მარკერი (ტექსტის მოსანიშნი) 30   

ფაილებიანი საქაღალდე (10 

ფაილიანი) 
60 

  
  

ფაილებიანი საქაღალდე (30 

ფაილიანი) 
  

  
  

საფანქრე ჭიქა 24   

მაგიდის კომპლექტი     

ტუშის კალამი (ლურჯი) 40   

ტუშის კალამი (შავი)     

ქაღალდი საბეჭდი А4 80გრ./500 680   

ქაღალდი საწერი А4 45გრ./200 80   

ფაქსის ქარალდი     

ფერადი ქაღალდი,  100   

      

10 301 

საოფისე მანქანები, 

კომპიუტერების, პრინტერების და 

ავეჯის გარდა 

1631 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

dvd დისკი 50   

cd  დისკი 50   

ფლეშმეხსიერება (8 გბ) 40   

..უპეეს"-ი 100   

კარტრიჯის შეძენა 240   

      

11 302 
კომპიუტერული მოწყობილობები 

და მარაგი 
480 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    ადაპტორი (დამცავი) 200   

12 312 

ელექტროენერგიის 

გამანაწილებელი და 

საკონტროლო აპარატურა 

200 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ელ.გამაგრძელებელი 300   

ელ.გამანაწილებელი 55   

როზეტი 55   

ჩამრთველი 55   

13 313 
იზოლირებული მავთული და 

კაბელი 
465 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    ნათურა 300   

14 315 
გასანათებელი მოწყობილობები 

და ელექტრონათურები 
300 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    სატელეფონო ბარათების შეძენა 360   

15 317 

ელექტრონული, 

ელექტრომექანიკური და 

ელექტროტექნიკური მომარაგება 

360 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    ვიდეო კასეტა     

16 323 ტელე - და რადიომიმღებები და 0 გამარტ. იანვარ- I-IV კვარტ. 



ხმის ან ვიდეო ჩამწერები ან 

რეპროდუქცირების აპარატურა 

შესყიდვა დეკემბერი 

    
საპონი 60   

ტუალეტის ქაღალდი     

17 337 პირადი ჰიგიენის პროდუქტები 60 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    სათადარიგო ნაწილები 200   

18 343 

ნაწილები და აქსესუარები 

სატრანსპორტო საშუალებებისა 

და მათი ძრავებისათვის 

200 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    იატაკის საწმენდი ჯოხი 45   

19 358 
ინდივიდუალური და დამხმარე 

მოწყობილობები 
45 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
საკონცერტო სტაციონალური 

მუსიკალური დანადგარი 
  

  
  

    მუსიკალური ინსტრუმენტი     

20 373 
მუსიკალურიინსრუმენტები და

ნაწილები 
  

  
  

    

სკამი 400   

კომპიუტერის მაგიდა 80   

სამუშაო მაგიდა 440   

მოსაბრუნებელი სავარძელი 600   

21 391 ავეჯი 1520 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

მაკრატელი 20   

სათლი (ვედრო) 30   

ცოცხი 280   

აქანდაზი 15   

ნაგვის ყუთი 100   

22 392 ავეჯეულობა 445 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

      

ხალიჩა 400   

ტილო იატაკის საწმენდი 150   

ტილო მაგიდის 66   

მინის საწმენდი 90   

23 395 ქსოვილის ნივთები 706 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

სარეცხი ჟელე 60   

ტუალეტის საწმენდი (იხვი) 160   

      

24 396 
საწმენდი და საპრიალებელი 

პროდუქტები 
220 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    წყლის ხარჯი 5120   

25 411 ბუნებრივი წყალი 5120 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    გამაგრილებელი ტექნიკა 200   

26 425 
გამაგრილებელი და 

სავენტილაციო მოწყობილობები 
200 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

კარის საკეტი 500   

საკეტის გულარი 100   

ბოქლომი 60   

27 445 

ხელსაწყოები, საკეტები, 

გასაღებები, ანჯამები, დამჭერები, 

ჯაჭვები და ზამბარები/რესორები 

660 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

ივნისი 
I-IV კვარტ. 

    მიმდინარე რემონტის ხარჯი 100   

28 501 

სატრანსპორტო საშუალებებისა 

და მათთან დაკავშირებული 

მოწყობილობების შეკეთება, 

ტექნიკური მომსახურება და 

მასთან დაკავშირებული 

მომსახურებები 

100 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 



    

კარტრიჯის დატუმბვა 300   

კომპიუტერული მომსახურება 200   

      

29 503 

პერსონალური კომპიუტერების, 

საოფისე აპარატურის, 

სატელეკომუნიკაციო და აუდიო - 

ვიზუალური მოწყობილობების 

შეკეთება, ტექნიკური 

მომსახურება და მათთან 

დაკავშირებული მომსახურებები 

500 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
კონდიციონერის მონტაჟი და 

რემონტი 
150 

  
  

30 507 

შენობის მოწყობილობების 

შეკეთება და ტექნიკური 

მომსახურება 

150 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    სატეელეფონო მომსახურეობა 420   

31 661 
სატელეკომუნიკაცოა 

მომსახურებები 
420 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    ბანკის მომსახურეობის ხარჯი 300   

32 665 
საბანკო და საინვესტიციო 

მომსახურებები 
300 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

თებერვალი 
I-IV კვარტ. 

    ინტერნეტმომსახურება 720   

33 724 ინტერნეტ მომსახურებები 720 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

ტენდერის განთავსების საფასური 500   

34 792 
საბუღალტრო, აუდიტორული და 

ფისკალური მომსახურებები 
500 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

  დაცვის ხარჯები 47100   

35 797 

გამოძიებასთან და 

უსაფრთხოებასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები 

47100 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

  

საახალწლო კონცერტი 4000   

 

დედისა და ქალთა დღისადმი 

მიძღვნილი საღამო 
1340 

  
  

 

ბავშვთა სცენის მოყვარულთა 

სპექტაკლი 
2800 

  
  

 

შემხვედრი ღონისძიებების 

ხარჯები 
3000 

  
  

 

9 აპრილს დაღუპულთა 

ხსოვნისადმი მიძღვნილი 

ღონისძიება 

330 
  

  

კონცერტის გამართვა 1500   

 

ფაშიზმზე გამარჯვების 69-ე 

წლისადმი მიძღვნილი 

ღონისძიება 

1070 
  

  

 

26 მაისი - საქართველოს 

დამოუკიდებლობის დღისადმი 

მიძღვნილი ღონისძიება 

3700 
  

  

 

ბავშვთა დღისადმი მიძღვნილი 

ღონისძიება 
1300 

  
  

თეატრალური დასის პრემიერა 3130   

 

საანგარიშო კონცერტი                        

(სამუსიკო, ქორეოგრაფიული და 

სამეჯლისო სტუდიები) 

270 
  

  

 

კონცერტი, მუნიციპალიტეტის 

თვითშემოქმედება 
300 

  
  

სამეჯლისო ცეკვების კონცერტი 1200   

 

8 აგვისტოს დაღუპულთა 

ხსოვნისადმი მიძღვნილი 

რექვიემი 

690 
  

  

 

საეკლესიო-სახალხო 

დღესასწაული ,,ცოტნეობა 2014" 
6850 

  
  



 

თეატრალური დასის სპექტაკლის 

პრემიერა - რ. ინანიშვილის 

მოთხრობა ,,პატარა ბიჭი 

გოლგოთაზე" 

2000 
  

  

 

ლიტერატურული კაფე-საღამო 

(ცენტრალური ბიბლიოთეკა) 
650 

  
  

 

ბავშვთა სცენის მოყვარულთა 

სპექტაკლი 
1700 

  
  

 

ნორჩ ლიტერატორებთან 

შეხვედრა (ცენტრალური 

ბიბლიოთეკა) 

550 
  

  

 

ანსაბლ ,,კოლხეთი"-ს საიუბილეო 

საღამო 
1400 

  
  

 

საახალწლო-საშობაო 

ღონისძიებები 
6100 

  
  

36 799 

სხვადასხვა საქმიანობები და 

მასთან დაკავშირებული 

მომსახურებები 

43880 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

აპრილ-

ნოემბერი 
I-IV კვარტ. 

          

    ჯამი 125701.0   

 

 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                 მამუკა ქარდავა 

 

 

 



დანართი 3 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2014  წლის 23 იანვრის N1 განკარგულებისა 

 

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი 

სააღმზრდელო გაერთიანების“ 2014 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმა 

 

# 

დ
ან
აყ
ო
ფ
ი
ს 

კო
დ
ი

 

დანაყოფის დასახელება 
სავარაუდო 

ღირებულება 

შესყიდვის 

საშუალება 

შესყიდვის 

დაწყების 

სავარაუდო 

ვადები 

შესყიდვის ობიექტის 

მიწოდების 

სავარაუდო ვადა 

    კვერცხი 12203.1 
 

  

1 031 
სოფლის მეურნეობისა და 
ბაღჩეულის პროდუქტები 

12203.1 
გამარტ. 
ელექტრ. 
ტენდერი 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    

კარტოფილი 14152.32 
 

  

ხახვი 1874.96 
 

  

ნიორი 1585.56 
 

  

კომბოსტო 1765.76 
 

  

სტაფილო 2107.56 
 

  

ლობიო 5495.49 
 

  

ჭარხალი 381.98 
 

  

2 032 
ბურღულეული, კარტოფილი, 
ბოსტნეული, ხილი და 
თხილეული 

27363.63 
გამარტ. 
ელექტრ. 
ტენდერი 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    gaTbobis xarji (SeSa) 17750.00   

3 034 
მეტყევეობისა და ხე-ტყის 

პროდუქტები 
17750.00 

გამარტ. 
ელექტრ. 
ტენდერი 

აგვისტო-
დეკემბერი 

III-IV კვარტ. 

    bunebr. da Txevadi airი 20470.00   

4 091 საწვავი 20470.00 

გამარტ. 
ელექტრ. 
ტენდერი 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

     elenergiis xarji 7750.00   

5 093 
ელექტრო, სითბური, მზისა და 

ბირთვული ენერგია 
7750.00 

გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    qloris mJava 393.00   

6 144 
მარილისა და სუფთა ნატრიუმის 

ქლორიდი 
393.00 

გამარტ.შესყი
დვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    saxexi 72.00   

7 148 
სხვადასხვა არალითონური 

მინერალური პროდუქტი 
72.00 

გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    

საქ.ხორცი 25727.52   

ქათმის ხორცი (ფილე) 12186,72   

თევზის ხორცი (ფილე) 15593,76   

8 151 
ცხოველური პროდუქტები, 
ხორცი და ხორცის პროდუქტები 25727.52 

გამარტ. 
ელექტრ. 
ტენდერი 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    ტომატ-პასტა 4800.73   

9 153 ხილი, ბოსტნეული და 
მონათესავე პროდუქტები 4800.73 

გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    რაფირინებული ზეთი 6417.57   



10 154 ცხოველური ან მცენარეული 
ზეთები და ცხიმები 6417.57 

გამარტ. 
ელექტრ. 
ტენდერი 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    
შესქელებული რძე 17690,40   

კარაქი 12467,58   

11 155 რძის პროდუქტები 30157.60 

გამარტ. 
ელექტრ. 
ტენდერი 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    

კისელი 10162,15   

მანანის ბურღული 1607,97   

ბრინჯი 3210,48   

12 156 
დაფქვილი მარცვლეულის 
პროდუქტები, სახამებელი და 
სახამებლის პროდუქტები 

14980.60 

გამარტ. 
ელექტრ. 
ტენდერი 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    

მარილი 793,43   

შაქარი 7134,15   

მწვანილი 6150,46   

მაკარონი 5352,98   

ვერმიშელი 5031,39   

პური 35026,99   

შავი ჩაი 2653.80   

13 158 სხვადასხვა საკვები პროდუქტები 2653.80 

გამარტ. 
ელექტრ. 
ტენდერი 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    
xelTaTmani 24.00   

rezinis xelTaTmani 120.00   

14 184 
სპეციალური ტანსაცმელი და 

აქსესუარები 
144.00 

გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    საჩუქრები 4368.00   

15 185 
სამკაულები, საათები და 

მონათესავე ნივთები 
4368.00 

გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    

faili 294   

guaSi 6 feri 315.00   

rveuli 40 furcliani 80.00   

rveuli 12 furcliani 25.00   

saxatavi rveuli 240.00   

bloknoti 165.00   

sakancelario rveuli 110.00   

brZanebis wigni 24.00   

TanamSromelTa gamocxadebis 
Jurnali 155.00 

  
  

Sesyiduli saqonlis 
aRricxvis Jurnali 175.00 

 
  

korespodenciebis aRricxvis 
Jurnali 24.00 

 
  

materialur faseulobaTa 
davTari 32.00 

 
  

mimd. angariSsworebis 
davTari 48.00 

 
  

memorialuri orderi 13.00   

Semosaval-gasavlis orderi 10.00   

ბაინდერი 350.00   

საქაღალდე (swrafCamkeri) 75.00   



gofrirebuli muyao 360.00   

16 228 

ქაღალდის ან მუყაოს 

სარეგისტრაციო 

ჟურნალები/წიგნები, 

საბუღალტრო წიგნები, ფორმები 

და სხვა ნაბეჭდი საკანცელარიო 

ნივთები 

2495.00 
გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    webo 250.4   

17 249 
სუფთა და სხვადასხვა ქიმიური 

ნივთიერებების პროდუქტები 
250.40 

გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    

feradi flomasteri 420.00   

sakanc. Jurnali 20.00   

sakancelario dana 4.00   

fanqari saxatavi 580.00   

fanqari 36.00   

markeri 60.00   

saSleli 15.00   

sakancelario nivTebis 
Casawyobi 100.00 

 
  

kalkulatori 115.00   

Wikarti 35.00   

saxazavi 32.50   

stikeri (saniSne qaRaldi) 175.00   

stikeri (mwebavi) 60.00   

wawuna 7.50   

skoCi patara 18.00   

skoCi didi 100.00   

magidis kalendari 15.00   

სტეპლერის ტყვიები 72.00   

სტეპლერი პატარა 62.50   

სტეპლერი საშუალო 84.00   

qaRaldis samagri 15.00   

koreqtori 105.00   

fanqris saTleli 39.60   

burTuliani pasta 30.00   

burTuliani pasta 66.00   

failebiani saqaRalde 62.00   

safanqre Wiqa 15.00   

qaRaldi sabeWdi AА4 80gr./500 1920.00   

feradi qaRaldi 375.00   

18 301 

საოფისე მანქანები, 

კომპიუტერების, პრინტერების და 

ავეჯის გარდა 

4639.10 
გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    

კომპიუტერის კომპლექტი 1200.00   

ფლეშმეხსიერება 50.00   

კარტრიჯის შეძენა 500.00   

19 302 
კომპიუტერული მოწყობილობები 

და მარაგი 
1750.00 

გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    adaptori (damcavi) 150.00   



20 312 

ელექტროენერგიის 

გამანაწილებელი და 

საკონტროლო აპარატურა 

150.00 
გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    

el. gamagrZelebeli 70.00   

el. gamanawilebeli 21.00   

rozeti 75.00   

21 313 
იზოლირებული მავთული და 

კაბელი 
166.00 

გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    elementi 33.00   

22 314 

აკუმულატორები, პირველადი 

ელემენტები და პირველადი 

ბატარეები 

33.00 
გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    naTura 198.00   

23 315 
გასანათებელი მოწყობილობები 

და ელექტრონათურები 
198.00 

გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    satelefono baraTebis SeZena 400.00   

24 317 

ელექტრონული, 

ელექტრომექანიკური და 

ელექტროტექნიკური მომარაგება 

400.00 
გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    
saponi 178.50   

tualetis qaRaldi 642.00   

25 337 პირადი ჰიგიენის პროდუქტები 820.50 
გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    nagvis yuTi 20.00   

26 349 

ოფისისათვის სანიტარული 
საგნების და საჭირო მასალების 
შეძენა 

20.00 
გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    
პიანინო 800.00   

   მუსიკალური ინსტრუმენტი 800.00   

27 373 
მუსიკალური ინსტრუმენტები და 
ნაწილები 1600.00 

გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    funjis nabori 200.00   

    plastelini 300.00   

28 378 

ხელთნაკეთობები და 
ხელოვნების ნივთების 
შესაქმნელად საჭირო მასალები 

500.00 
გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    ციფრული ფოტოაპარატი 400.00   

29 386 ოპტიკური ხელსაწყოები 400.00 
გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    

საბავშვო magida 4480.00   

საწოლი საბავშვო 10000.00   

karada საბავშვო 800.00   

samuSao magida 300.00   

სკამი საბავშვო 8172.00   

skami 250.00   

ლეიბი 2000.00   

30 391 ავეჯი 26002.00 

გამარტ. 
ელექტრ. 
ტენდერი 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    

makrateli 255.00   

cocxi 620.00   

aqandazi 50.00   

Rrubeli 90.00   



ჯამი 480.00   

ჯამი პატარა 238.00   

qvabi patara 1890.00   

qvabi didi 300.00   

tafa 75.00   

ღრმა თეფში 45.00   

თეფში სოუსის 45.00   

თეფში პატარა 45.00   

ლამბაქი და ფინჯანი 75.00   

კოვზი სუფრის 30.00   

კოვზი ჩაის 15.00   

ჩანგალი 30.00   

ვედრო ემალის 100.00   

ჩერბაკი 6.00   

დაფა ხორცის საჭრელი 21.00   

დაფა პურის საჭრელი 10.00   

სამზარეულოს დანა 25.00   

ხორცსაკეპი ელექტრო 180.00   

ლანგარი 12.00   

თეფშის საწრეტი 60.00   

31 392 ავეჯეულობა 4697.00 
გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    

xaliCa (gza-kvali) 200.00   

farda 200.00   

xelsaxoci 200.00   

tilo iatakis sawmendi 264.00   

tilo magidis 276.00   

 minis sawmendi 180.00   

iatakis sawmendi joxi 75.00   

საბანი 2000.00   

ადიალა 2000.00   

თეთრეული 2000.00   

ბალიში 400.00   

პირსახოცი 160.00   

32 395 ქსოვილის ნივთები 7955.00 

გამარტ. 
ელექტრ. 
ტენდერი 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    

eleqtroRumeli 
(gamaTbobeli) 200.00 

 
  

შეშის ღუმელი 200.00   

mtversasruti 300.00   

ჩაიდანი ემალის 50.00   

სასწორი ელექტრო 50.00   

მაცივარი 4000   

ჩაიდანი ელექტრო 25.00   

33 397 საოჯახო ტექნიკა 4825.00 
გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    
sarecxi Jele 260.00   

avejis sawmendi siTxe 15.00   



dezadori 9.00   

tualetis sawmendi (ixvi) 287.00   

sarecxi fxvnili taidi 507.50   

sarecxi feiri 525.00   

სარეცხი ,,კომეტი" 325.00   

სარეცხი ,,რაქშა" 210.00   

34 398 
საწმენდი და საპრიალებელი 

პროდუქტები 
2138.50 

გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    wylis xarji 5600.00   

35 411 ბუნებრივი წყალი 5600.00 
გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    
შეშის ღუმელის მილი 25.00   

შეშის ღუმელის მუხლი 10.00   

36 441 
კონსტრუქციის მასალები და 

ანალოგიური ნივთები/საგნები 
35.00 

გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    საჭმლის მოსამზადებელი 
ღუმელები 

2000.00 
  

  

37 422 

მანქანა დანადგარები 
საკვების,სასმელებისა და 
თამბაქოს, გადასამუშავებლად და 
მათთან დაკავშირებული 
ნაწილები 

2000.00 
გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    saketis gulari 88.00   

    karis saketi 750.00   

    boqlomi 145.00   

    saRebavi 480.00   

38 445 

ხელსაწყოები, საკეტები, 

გასაღებები, ანჯამები, დამჭერები, 

ჯაჭვები და ზამბარები/რესორები 

1463.00 
გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    

ბალონი გაზის 80.00   

კონტეინერი 42.00   

წყლის რეზერვუარი 60.00   

39 446 

ავზები, რეზერვუარები და 
კონტეინერები ცენტრალური 
გათბობის რადიატორები და 
ბოილერები 

182.00 
გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    პროგრამის შეძენა 600.00   

40 484 

საქმიანი გარიგებებისა და 

პირადი ბიზნესის წარმართვის 

პროგრამული პაკეტები 

600.00 
გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    eleqtro sistemis remonti 400.00   

41 501 

სატრანსპორტო საშუალებებისა 

და მათთან დაკავშირებული 

მოწყობილობების შეკეთება, 

ტექნიკური მომსახურება და 

მასთან დაკავშირებული 

მომსახურებები 

400.00 
გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    
კარტრიჯის დატუმბვა 400.00   

kompiuteruli momsaxureba 300.00   



42 503 

პერსონალური კომპიუტერების, 

საოფისე აპარატურის, 

სატელეკომუნიკაციო და აუდიო - 

ვიზუალური მოწყობილობების 

შეკეთება, ტექნიკური 

მომსახურება და მათთან 

დაკავშირებული მომსახურებები 

700.00 
გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    ტრანსპორტის დაქირავება 3000.00   

43 601 
საავტომობილო ტრანსპორტის 

მომსახურებები 
3000.00 

გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    satelefono momsaxureba 300.00   

44 642 
სატელეკომუნიკაციო 

მომსახურებები 
300.00 

გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    საბანკო მომსახურებები 350.00   

45 661 
საბანკო და საინვესტიციო 

მომსახურებები 
350.00 

გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    internetmomsaxureba 1840.00   

46 724 ინტერნეტ მომსახურებები 1840.00 
გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    ჯამი 338031.31   
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დანართი 4 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2014  წლის 23 იანვრის N1 განკარგულებისა 

 

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის მუნიციპალიტეტის განათლების 

ცენტრის“ 2014 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმა 

 



 

# 

დ
ან
აყ
ო
ფ
ი
ს 

კო
დ
ი

 

დანაყოფის დასახელება 
სავარაუდო 

ღირებულება 

შესყიდვის 

საშუალება 

შესყიდვის 

დაწყების 

სავარაუდო 

ვადები 

შესყიდვის ობიექტის 

მიწოდების 

სავარაუდო ვადა 

    gaTbobis xarji (SeSa) 750 

1 034 
მეტყევეობისა და ხე-ტყის 

პროდუქტები 
750 

gamart. 
Sesyidva 

seqtemberi I11 kvart.G 

    ელექტროენერგიის ხარჯი  4800 

2 090 ელექტროენერგიის ხარჯი  4800 
gamart. 
Sesyidva 

Teber-
dekemberi 

I-IV kvart. 

    
ბენზინი 756 

ზეთი 100 

dizelis sawvavi   

3 091 საწვავი 856 
კონსოლიდ

. ტენდერი 

Tebervali-
dekemberi 

I-IV kvart. 

    qloris mJava 15 

4 144 
მარილისა და სუფთა ნატრიუმის 

ქლორიდი 
15 

gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
dekemberi 

I-IV kvart. 

    

sawvimari 420 

კრივის ჩაფხუტი 200 

ragbis forma maika,Sorti 375 
saSejibro elastiki da maika 240 
savarjiSo damcavi rakovina 45 
saWidao finka 400 
rezinis qelTaTmani 22 

5 184 
სპეციალური ტანსაცმელი და 

აქსესუარები 
1702 

gamart. 
Sesyidva 

ivnisi II kvart. 

    წამზომი 200 

6 185 
სამკაულები, საათები და 

მონატესავე ნივთები 
200 

gamart. 
Sesyidva 

marti Ikvart. 

    
sarbeni fexsacmeli 200 

საჭიდაო ფეხსაცმელი 600 

7 188 ფეხსაცმელი 800 
gamart. 
Sesyidva 

ivnisi 11-kvartali 

    პლასტმასის  მილი 9 

8 192 
საფეიქრო ნაწარმი და 

დაკავშირებული ნივთები 
9 

gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
dekemberi 

I-IV kvart. 

    

faili 84 
bloknoti 36 
rveuli didi 60 
 rveuli 48 

ბრძანების წიგნი 12 

saxatavi rveuli 12 
korespondenciebis aRricxvis 
Jurnali 

24 
   

ბაინდერი 99 

საქაღალდე (swrafCamkeri) 66.5 

materialur faseulobaTa 
davTari 

12 
   

mimdinare angariSsworebis 
davTari 

24 
   

9 228 

ქაღალდის ან მუყაოს 

სარეგისტრაციო 

ჟურნალები/წიგნები, საბუღალტრო 

წიგნები, ფორმები და სხვა ნაბეჭდი 

საკანცელარიო ნივთები 

477.5 
gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
dekemberi 

I-IV kvart. 

    წებო 28 

10 249 
სუფთა და სხვადასხვა ქიმიური 

ნივთების პროდუქტები 
28 

gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
dekemberi 

I-IV kvart. 

    
feradi flomasteri 12 
feradi fanqari 18 
sakancelario Jurnali 80 



fanqari 22 
markeri 46 
saSleli 9.00 

კალკულატორი 15 

formati 32 
saxazavi 8.5 
stikeri (saniSne qaRaldi) 45 
stikeri (mwebavi) 15 
skoCi 8 
skoCi patara 5 

სტეპლერის ტყვიები 36 

სტეპლერი საშუალო 35 

koreqtori 40 

burTuliani კალამი 30 

burTuliani კალამი 41 

failebiani saqaRalde 129 
magidis kompleqti 22 

qaRaldi sabeWdi AА4 80gr./500 370 

qaRaldi saweri А4 45gr./200 84 
qaRaldi mowmobebisTvis 24 
feradi qaRaldi 20 

11 301 ოფისისათვის საჭირო მასალები 1146.50 
gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
dekemberi 

I-IV kvart. 

    

kartrijis SeZena 120 
kompiuteris saTadarigo 
nawilebi 

900 
   

kompiuteris kompleqti 1200 

ფლეშმეხსიერება 30 

მონიტორი 0 

12 302 
კომპიუტერული მოწყობილობები 

და მარაგი 
2250 

gamart. 
Sesyidva 

ivnisi-
noemberi 

1I-IV kvart. 

    denis maregulirebeli 80 

13 312 
ელექტროენერგიის 

გამანაწილებელი და საკონტროლო 

აპარატურა 

80 
gamart. 
Sesyidva 

Mamaisi-
seqtemb 

1I-III kvart. 

    
rozeti 21 
CamrTveli 18 

14 313 
იზოლირებული მავთული და 

კაბელი 
39 

gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
oqtomberi 

I-IV kvart. 

    naTura 78 

15 315 
გასანათებელი მოწყობილობები და 

ელექტრონათურები 
78 

gamart. 
Sesyidva 

Tebervali,

დეკემბერი 
I-IV kvart. 

    satelefono baraTebis SeZena 800 

16 317 
ელექტრონული, 

ელექტრომექანიკური და 

ელექტროტექნიკური მომარაგება 

800 
gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
dekemberi 

I-IV kvart. 

    ტელეფონი 30 

17 325 
სატელეკომუნიკაციო 

მოწყობილობები და მარაგი 
30 

gamart. 
Sesyidva 

ivnisi-
noemberi 

1I-IV kvart. 

    

saponi 69 

ნაგვის ყუთი 56 

საშხაპე მოწყობილობა 70 

tualetis qaRaldi 36 

18 337 პირადი ჰიგიენის პროდუქტები 231 
gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
dekemberi 

I-IV kvart. 

    
sastveni 20 

პიანინო 1000 

19 373 
მუსიკალური ინსტრუმენტები და 

ნაწილები 
1020 

gamart. 
Sesyidva 

ivnisi 1I kvart. 

    

krivis TaTebi 260 
ragbis burTi 240 
gantelis kompleqti 200 
Stanga sadgariT 300 
rezinis trenaJorebi 50 



saxtunela 60 
mklavWidis Jguti 120 
krivis kromatiuli gruSa 105 

კრივის ხელთათმანი 400 

20 374 
სპორტული საქონელი და 

მოწყობილობები 
1735 

gamart. 
Sesyidva 

ivnisi II kvart. 

    ფუნჯის კომპლექტი 10 

21 378 
ხელნაკეთობები და ხელოვნების 

ნივთების შესაქმნელად საჭირო 

ნივთები 

10 
gamart. 
Sesyidva 

Amarti-
ivnisi 

I-IV kvart. 

    ელექტრო სასწორი 200 

22 383 საზომი ხელსაწყოები 200 
gamart. 
Sesyidva 

ivnisi-
noemberi 

III kvartali 

    fotoaparati 800 

23 386 optikuri xelsawyoebi 800 
gamart. 
Sesyidva 

ivnisi-
noemberi 

III kvartali 

    

divani 400 
skami 4500 
savarZeli 300 

საწერი magida 200 

24 391 ავეჯი 5400 
გამარტ. 

ელ. 

ტენდერ 

Amarti-

დეკემბერი 
I-IV kvart. 

    

saTli 78 
cocxi 125 
aqandazi 24 
iatakis jagrisi 13 
makrateli 8 

25 392 ავეჯეულობა 248 
gamart. 
Sesyidva 

ianvari-
dekemberi 

I-IV kvart. 

    

tilo iatakis sawmendi 108 
tilo magidis 55 

ფეხსაწმენდი თექა 60 

minis sawmendi  54 
bagiri 200 

minis sawmendi ღრუბელით 10 

26 395 ქსოვილის ნივთები 487 
gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
dekemberi 

I-IV kvart. 

    

saxexi kometi 90 
avejis sawmendi siTxe 12 
sarecxi siTxe (mJava) 40 
sacxi (iatakis saprialebeli) 21 
tualetis sawmendi (ixvi) 65 

27 398 
საწმენდი და საპრიალებელი 

პროდუქტები 
228 

gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
dekemberi 

I-IV kvart. 

    wylis xarji 1480 

28 411 ბუნებრივი წყალი 1480 
gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
dekemberi 

I-IV kvart. 

    onkani 15 

29 423 
ოფისისათვის სანიტარული და 

საჭირო მასალების შეძენა 
15 

gamart. 
Sesyidva 

april-
dekemberi 

II-III kvart. 

    კაბელი 50 

30 443 
კაბელი, მავთული და მათთან 

დაკავშირებული მასალები 
50 

gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
dekemberi 

I-IV kvart. 

    
karis saketi 350 
boqlomi 42 

31 445 
ხელსაწყოები, საკეტები, 

გასაღებები, ანჯამები, დამჭერები, 

ჯაჭვები და ზამბარები/რესორები 

392 
gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
dekemberi 

I-IV kvart. 

    
koleris ferebi 8 
akvareli 9 

32 448 საღებავები, ლაქები და მასტიკები 17 
gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
dekemberi 

I-IV kvart. 

    carci TeTri da feradi 30 



33 449 საღებავები, ლაქები და მასტიკები 30 
gamart. 
Sesyidva 

april-
oqtomberi 

II-IV kvart. 

    

kondicioneris remonti 200 

სათიბელას სათადარიგო 

ნაწილები 
50 

   

34 501 

სატრანსპორტო საშუალებებისა და 

მათთან დაკავშირებული 

მოწყობილობების შეკეთება, 

ტექნიკური მომსახურება და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები 

250 
gamart. 
Sesyidva 

ianvari-
noemberi 

1-1V kvartali 

    
kartrijis datumbva 140 
kompiuteruli momsaxureba 50 

35 503 

პერსონალური კომპიუტერების, 

საოფისე აპარატურის, 

სატელეკომუნიკაციო და აუდიო - 

ვიზუალური მოწყობილობების 

შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება 

და მათთან დაკავშირებული 

მომსახურებები 

190 
gamart. 
Sesyidva 

ianvari-
noemberi 

1-1V kvartali 

    

ჭიდაობა სამბოს ჯგუფის 

სატრანსპორტო მომსახურება 
1200 

   

mklavWidis jgufis 
satransporto momsaxureba 

800 
   

კრივის ჯგუფის ტრანსპორტით 

მომსახურება 
600 

   

ბერძნულ-რომაული ჯგუფის 

სატრანსპორტო მომსახურება 
400 

   

რაგბის ჯგუფის სატრანსპორტო 

მომსახურება 
1000 

   

მძლეოსნობის ჯგუფის 

სატრანსპორტო მომსახურება 
500 

   

ძიუდოს ჯგუფის სატრანსპორტო 

მომსახურება 
200 

   

36 601 
საავტომობილო ტრანსპორტის 

მომსახურებები 
4700 

gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
dekemberi 

I-IV kvart. 

    satelefono momsaxureba 290 

37 642 
სატელეკომუნიკაციო 

მომსახურებები 
290 

gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
dekemberi 

I-IV kvart. 

    ბანკის მომსახურება 180 

38 661 
საბანკო და საინვესტიციო 

მომსახურებები 
180 

gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
dekemberi 

I-IV kvart. 

    internetmomsaxureba 1370 

39 724 ინტერნეტ მომსახურებები 1370 
gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
dekemberi 

1-1V kvartali 

    

ანიმაციური ფილმი 

მასტერკლასები 
1000 

   

სასწავლო შემოქმედებითი 

კონფერენცია 
0    

ნორჩ შემოქმედთა საღამო, დედის 

დღე 
50    

ენის დღისადმი მიძღვნილი 

ღონისძიება 
30    

ნორჩ გობელენისტთა და 

დიზაინერთა ნამუშ გამო 
20    

ბავშვთა დღისადმი მიძღვნილი 
50    

ცოდნის ზეიმი 50  

     
მასწავლ დღისადმი მიძღვნილი  50 

შემოდგომის ზეიმი, გიორგობის 

დღესასწაული 
100    

საშობაო–საახალწლო ღონისძიება 250 



ქსელური თამაშების შიდა სასკოლო 

ტურნ 
200 

   

გაზაფხულის ზეიმი 50 

ვიქტორინა კონკურსი 75 

დამოუკიდებლობის დღისადმი 

მიძღვნილი ღონისძიება 
35 

   

ბავშვთა დღისადმი მიძღვნილი 

ღონისძიება 
0 

   

ნორჩი პიანისტი 80 

გიორგობის დღისადმი მიძღვნილი 

ღონისძიება 
100 

   

საახალწლო-საშობაო  290 

biliardis turniri 350 
    

40 799 
სხვადასხვა საქმიანობები და 

მასთან დაკავშირებული 

მომსახურებები 

2780 
gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
dekemberi 

I-IV kvart. 

  
  

პირველადი დახმარების 

მედიკამენტები 
1250 

   

41 851 samedicino მედიკამენტები 1250 
gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
dekemberi 

I-IV kvart. 

    ჯამი 37414.0 

 

 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                 მამუკა ქარდავა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

დანართი 5 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2014  წლის 23 იანვრის N1 განკარგულებისა 

 

არასამეწარმეო  (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო 

კლუბ „კოლხეთის“ 2014 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმა 

 



# 

დ
ან
აყ
ო
ფ
ი
ს 

კო
დ
ი

 

დანაყოფის დასახელება 
სავარაუდო 

ღირებულება 

შესყიდვის 

საშუალება 

შესყიდვის 

დაწყების 

სავარაუდო 

ვადები 

შესყიდვის ობიექტის 

მიწოდების 

სავარაუდო ვადა 

    

ბენზინი 600   

დიზელის საწვავი 4946.6   

ზეთი 36   

1 091 საწვავი 5582.60 
კონსოლიდ

. ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    ელ.ენერგიის ხარჯი 2300.00   

2 093 
ელექტრო, სითბური, მზისა და 

ბირთვული ენერგია 
2300.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
მინერალური სასუქი 160.00   

ჰერბიციდები 160.00   

3 143 ქიმიური და სასუქი მინერალები 320.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

შაქარი 60.00   

ჩაი 75.00   

ორცხობილა 390.00   

4 158 სხვადასხვა კვების პროდუქტები 525.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

მეკარის ხელთათმანი 600.00   

ფორმა 2640.00   

გეტრები 480.00   

მეკარის ფორმა 200.00   

რეზინის ხელთათმანი 12.00   

5 184 
სპეციალური ტანსაცმელი და 

აქსესუარები 
3932.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    ბუცები 9600.00   

6 188 ფეხსაცმელი 9600.00 

გამარტ. 

ელ.ტენდე

რი 

იანვარ-

სექტემბერი 
I-III  კვარტ. 

    

faili 35.00   

bloknoti 30.00   

sakancelario rveuli 20.00   

ბაინდერი 40.00   

მატერიალურ ფასეულობათა 

დავთარი 
20.00 

  
  

mimd. angariSsworebis davTari 20.00   

uwyisis formebi 5.00   

brZanebis wigni 15.00   

საქაღალდე (swrafCamkeri) 25.00   

webo 2   

7 228 

 ქაღალდის ან მუყაოს 

სარეგისტრაციო ჟურნალები / 

წიგნები,ფორმები და სხვა 

ნაბეჭდი საკანცელარიო ნივთები

   212.00   
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

feradi flomasteri 10   

sakanc. Jurnali 20   

sakancelario dana 2   

fanqari 5   

konverti 10   

Wikarti 2   

saxazavi 4   

სტიკერი მწებავი 16   

სკოჩი 120   

magidis kalendari 5   

სტეპლერის ტყვიები 10   

სტეპლერი საშუალო 10   

koreqtori 6   



burTuliani pasta 10   

burTuliani pasta 10   

skrepi 4   

failebiani saqaRalde 15   

magidis nabori 15   

qaRaldi sabeWdi AА4 80gr./500 243   

qaRaldi saweri А4 45gr./200 30   

dvd diski 70   

makrateli 5   

8 301 საკანცელარიო ნივთები 622.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ფლეშმეხსიერება 60.00   

მაუსი 20.00   

კარტრიჯის შეძენა 100.00   

9 302 
კომპიუტერული მოწყობილობები 

და მარაგი 
180.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

el. gamagrZelebeli 36.00   

el. gamanawilebeli 10.00   

rozeti 8.00   

CamrTveli 14.00   

10 312 

ელექტროენერგიის 

გამანაწილებელი და საკონტროლო 

აპარატურა 

68.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    ვიდეოკამერის აკუმულატორი 150.00   

11 314 

აკუმულატორები, დენის 

პირველადი წყაროები და  

პირველადი ელემენტები 

150.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    naTura 24.00   

12 315 
გასანათებელი მოწყობილობები და 

ელექტრონათურები 
24.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    მობილური ტელეფონი 160.00   

13 322 

რადიო-ტელეფონის, რადიო-

ტელეგრაფის, რადიო-

მაუწყებლობის და სატელევიზიო 

გადამცემი აპარატურა 

160.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    მედიკამენტების ღირებულება 2563.90   

14 336 ფარმაცევტული პროდუქტები 2563.90 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

saponi 25.00   

sarecxi saponi 8.00   

პირსახოცი 30.00   

ტუალეტის ქაღალდი 18.00   

 საშხაპე მოწყობილობები                      200.00   

15 337 პირადი ჰიგიენის პროდუქტები 281.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

სათამაშო ბურთები 1500.00   

სავარჯიშო ბურთები 2600.00   

წყლის ბოთლები 144.00   

კარის ბადე 300.00   

16 374 
სპორტული საქონელი და 

არჭურვილობა 
4544.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

saTli (vedro) 75.00   

cocxi 125.00   

iatakis sawmendi joxi 5.00   

nagvis yuTi 20.00   

aqandazi 6.00   

Rrubeli 3.00   

17 392 ავეჯი 234.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 



    

xelsaxoci 10.00   

tilo iatakis sawmendi 20.00   

tilo magidis 5.00   

 minis sawmendi 15.00   

fexsawmendi Teqa 10.00   

18 395  ქსოვილის ნივთები 60.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

qloris mJava 60.00   

sarecxi Jele 4.00   

sarecxi siTxe (mJava) 75.00   

WurWlis sarecxi saSualeba 9.00   

tualetis sawmendi (ixvi) 5.00   

sarecxi fxvnili 180.00   

19 398 
საწმენდი და საპრიალებელი 

პროდუქტები 
333.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
wylis xarji 2000.00   

მინერალური წყალი 360.00   

20 411 ბუნებრივი წყალი 2360.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

karis saxeluri 25.00   

saketis gulari 22.50   

karis saketi 175.00   

boqlomi 100.00   

ფუნჯი 12.00   

21 445 

ხელსაწყოები, საკეტები, 

გასაღებები, ანჯამები, დამჭერები, 

ჯაჭვები და ზამბარები/რესორები 

334.50 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ცარცი 100.00   

საღებავი 80.00   

      

22 448 საღებავები 180.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

მიმდინარე რემონტის ხარჯები 400.00   

სათადარიგო ნაწილების შეძენა 1800.00   

ტექდათვალიერების ხარჯები 300.00   

23 501 

სატრანსპორტო საშუალებებისა და 

მათთან დაკავშირებული 

მოწყობილობების შეკეთება, 

ტექნიკური მომსახურება და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები 

2500.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    კომპიუტერული მომსახურეობა 100.00   

    კარტრიჯის დატუმბვა 125.00   

  503 
საოფისე აპარატურის 

ტექ.მომსახურება და შეკეთება 
225.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    ფეხბურთელების კვების ხარჯები 4896.00   

          

24 555 

სასადილოებისა და 

საზოგადოებრივი კვების 

საწარმოების მომსახურებები 

4896.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    satelefono momsaxureba 360.00   

    satelefono baraTebis SeZena 480.00   

25 642 
სატელეკომუნიკაციო  

მომსახურებები 
840.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    ბანკის მომსახურება 120.00   

          

26 661 
საბანკო და საინვესტიციო 

მომსახურებები 
120.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
internetmomsaxureba 840.00   

      



27 724 ინტერნეტ მომსახურებები 840.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ფეხბურთელების მკურნალობის 

ხარჯები 
400.00 

  
  

სასწრაფო სამედიცინო დახმარების 

მომსახურება 
836.00 

  
  

სამედიცინო მომსახურება 1200.00   

 28 851 
ჯანდაცვის სამსახურის 

მომსახურებები 
2436.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    გუნდის შეკრება /სბორები/ 20200.00   

29 551 სასტუმროს მომსახურება 20200.00 

გამარტ. 

ელ. 

ტენდერი 

იანვარ-

სექტემბერი 
I-III  კვარტ. 

    

ბინის ქირა 1500.00   

ტენდერის ხარჯები 500.00   

პრიზების შეძენა 200.00   

30 983 სხვადასხვა მომსახურებები 2200.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    ჯამი 68823.00   

 

 

 

 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                 მამუკა ქარდავა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

დანართი 6 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2014  წლის 23 იანვრის N1 განკარგულებისა 

 

შპს „ხობი დასუფთავება და განათებას“ 2014  წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმა 

 



# 

დ
ან
აყ
ო
ფ
ი
ს 

კო
დ
ი

 

დანაყოფის დასახელება 
სავარაუდო 

ღირებულება 

შესყიდვის 

საშუალება 

შესყიდვის 

დაწყების 

სავარაუდო 

ვადები 

შესყიდვის ობიექტის 

მიწოდების 

სავარაუდო ვადა 

    erTwliani yvavilis nergebi 7000 

1 034 
მეტყევეობისა და ხე-ტყის 

პროდუქტები 
7000 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდ. 

აპრილი-

ივნისი 
II კვარტ. 

    

ბენზინი (რეგულარი) 13952 

დიზელი 25120 

საპოხი მასალები 2834 

2 091 საწვავი 41906 

კონსილიდ

ირებული 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ელექტროენერგიის ხარჯი 189518 

ოფისის ელექტროენერგიის ხარჯი 2280 

შადრევნის ელექტროენერგიის 

ხარჯი 
4200 

   

3 093 
ელექტრო, სითბური, მზისა და 

ბირთვული ენერგია 
195998 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

azotovani sasuqi 100 

sasuqi organika 120 

klini (Sxamqimikati) 770 

torfi 1200 

კირი 200 

4 144 
მარილისა და სუფთა ნატრიუმის 

ქლორიდი 
2390.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ხელთათმანი 884 

spec. tansacmeli (საწვიმარი) 2570 

rezinis xelTaTmani 20 

5 181 
სამუშაო ტანსაცმელი, 

სპეცტანსაცმელი და აქსესუარები 
3474 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    კედლის საათი 15 

6 185 კელიდ საათი 15 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარი I კვარტ. 

    

faili 35 
saqaRalde (celuloidis) 20 
damWeriani saqaRalde 20 
bloknoti 40 
reveuli patara 20 

მთავარი წიგნი 12 

mimd. angariSsworebis davTari 30 
uwyisis formebi 2.5 

7 228 

ქაღალდის ან მუყაოს 

სარეგისტრაციო 

ჟურნალები/წიგნები, საბუღალტრო 

წიგნები, ფორმები და სხვა ნაბეჭდი 

საკანცელარიო ნივთები 

179.5 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ბეჭდის ბალიში 4 

sakanc. Jurnali 10 

ბეჭდი,შტამპი,ფაქსიმილიე(კლიშე 30 

ბეჭდის მექანიზმი 25 

fanqari 10 
markeri 10 
saSleli 5 
kalkulatori 45 

Wikarti 2 

klipsi 12 

saxazavi 5 

stikeri (saniSne qaRaldi) 17.5 

stikeri (mwebavi) 15 



antistepleri 2 

skoCi 6 

სტეპლერის ტყვიები 10 

სტეპლერი საშუალო 15 

ბაინდერი 60 

საქაღალდე (swrafCamkeri) 30 

დირაკოლი 6 

დირაკოლი დიდი 40 

qaRaldis samagri 20 

koreqtori 25 

fanqris saTleli 5 

burTuliani pasta 25 

burTuliani pasta 50 

მარკერი 8 

failebiani saqaRalde 30 

safanqre Wiqa 9 

magidis nabori 34 

ტუშის კალამი 0 

qaRaldi sabeWdi AА4 80gr./500 315 

qaRaldi saweri А4 45gr./200 21 

8 301 

საოფისე მანქანები, 

კომპიუტერების, პრინტერების და 

ავეჯის გარდა 

901.5 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
fleSmexsiereba 50 

katrijis SeZena 280 

9 302 
კომპიუტერული მოწყობილობები 

და მარაგი 
330 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ელ.გამაგრძელებელი 30 

ელ.გამანაწილებელი 6 

ელ.ვაზნა 121 

როზეტი 6 

ჩამრთველი 10 

10 313 
იზოლირებული მავთული და 

კაბელი 
173 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ლამპიონი 250ამპ. 2825 

ლამპიონი 150ამპ. 770 

ეკონათურა 85ვტ-იანი 6720 

ეკონათურა 40ვტ-იანი 1000 

ნათურა 250ვტ-იანიE-40 438 

ნათურა 400 1500 

მეტალო-ჰალოგენის ნათურა 150ვტ-
იანი 

140 
   

ნათურა 150ვტ-იანიE-40 26 

11 315 
გასანათებელი მოწყობილობები და 

ელექტრონათურები 
13419 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

იზოლირებული ელ.სადენი 2,5მმ-
იანი 

300 
   

იზოლირებული ელ.სადენი 10მმ-
იანი 

280 
   

დროსელი 250ამპ. 885 

დროსელი 150ამპ. 260 

დროსელი 400 ვატიანი. 900 

იგნიკტორი 250ამპ. 162 

იგნიკტორი 400 ვატიანი 300 

კონტაქტორი 250ამპ. 2850 

კონტაქტორი 150ამპ. 860 

გადამრთველი 100ამპ. 1100 

მინათების პროჟექტორი400 ვტ 500 

პლაფონი თეთრი ნათების 462 

ჩამჭერი 168 



საიზოლაციო მასალა 120 

ინდიკატორი 20 

ფოტო-რელე 520 

12 316 
ელექტრომოწყობილობები და 

აპარატურა 
9687 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    სატელეფონო ბარათების შეძენა 360 

13 317 

ელექტრონული, 

ელექტრომექანიკური და 

ელექტროტექნიკური მომარაგება 

360 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    telefonis(სტაც) 30 

14 325 
სატელეკომუკნიკაციო 

მოწყობილობები და მარაგები 
30 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

ივნისი 
I-II კვარტ. 

    saponi 8 

15 337 პირადი ჰიგიენის პროდუქტები 14 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    სათადარიგო ნაწილები 9713 

16 343 

ნაწილები და აქსესუარები 

სატრანსპორტო საშუალებებისა და 

მათი ძრავებისათვის 

9713 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
ელ.მრიცხველი ფაზანულიანი 650 

ელ.მრიცხველი სამფაზიანი 504 

17 385 
საკონტროლო და გამოსაცდელი 

აპარატურა 
1154 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

ივნისი 
I-II კვარტ. 

    

skami 160 

sagorao savarZeli 400 

მოლის საჭრელი აპარატი 250 

დრელი 60 

18 391 ავეჯი 870 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

ივნისი 
I-II კვარტ. 

    

აქანდაზი 260 

ცოცხი 586 

ვედრო 330 

Rrubeli 3 

19 392 ავეჯეულობა 1179 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

tilo iatakis sawmendi 20 

tilo magidis 10 

 minis sawmendi 8 

20 395 ქსოვილის ნივთები 38 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    წყლის ხარჯი 4800 

21 411 ბუნებრივი წყალი 4800 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

საოფისე თარო 200 

კარადა (სადურგლო ნაკეთობა) 300 

ელ.კარადა (დიდი) 360 

ალუმინის კიბე 6 მეტრიანი 280 

22 442 სტრუქტურული მასალები 1140 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

ივნისი 
I-II კვარტ. 

    

lafaTqi  276 

celi 84 

მკვნეტარა 20 

ურო 38 

ჩაქუჩი 30 

ქანჩების კომპლექტი 30 

ძალაყინი 22 

ბრტყელტუჩა 20 

focxi 98 

bari 207 

თოხი 180 



საკეტის გულარი 20 

კარის საკეტი 75 

    ბოქლომი 50 

23 445 

ხელსაწყოები, საკეტები, 

გასაღებები, ანჯამები, დამჭერები, 

ჯაჭვები და ზამბარები/რესორები 

2240 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    ნაგვის კონტეინერები 8000 აპრილი I-II კვარტ. 

24 446 
ავზები,რეხერუარები და 

კონტეინერები 
8000 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    ოფისის რემონტი 1000 აპრილი I-II კვარტ. 

25 454 შენობის მოწყობის სამუშაოები 1000 
გამარტ. 

შესყიდვა 

აპრილი-

აგვისტო 
II-III  კვარტ. 

    მიმდინარე რემონტის ხარჯი 4880 

26 501 

სატრანსპორტო საშუალებებისა და 

მათთან დაკავშირებული 

მოწყობილობების შეკეთება, 

ტექნიკური მომსახურება და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები 

4880 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

კარტრიჯი 280 

კარტრიჯის დატუმბვა 120 

კომპიუტერული 

მომსახურება(ჯერზე) 
100 

   

27 503 

პერსონალური კომპიუტერების, 

საოფისე აპარატურის, 

სატელეკომუნიკაციო და აუდიო - 

ვიზუალური მოწყობილობების 

შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება 

და მათთან დაკავშირებული 

მომსახურებები 

500 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    სატელეფონო მომსახურება 720 

28 642 
სატელეკომუნიკაციო 

მომსახურებები 
720 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

 
  ინტერნეტმომსახურება 800 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

29 720 ინტერნეტმომსახურება 800 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    საოფისე ფართის დაქირავება 3000 

    
საახალწლო ნაძვისხის მომნაჟი და 

დემონტაჟი 
5000 

   

30 983 სხვადასხვა მომსახურებები 8000 
გამარტ. 

შესყიდვა 

მარტი-

ნოემბერი 
I-IV კვარტ. 

           

  
სულ 

  
320911.00 

   

 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                 მამუკა ქარდავა 

 

დანართი 7 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2014  წლის 23 იანვრის N1 განკარგულებისა 

 

შპს „ხობის მოამბეს“ 2014 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმა 

 



# 

დ
ან
აყ
ო
ფ
ი
ს 

კო
დ
ი

 

დანაყოფის დასახელება 
სავარაუდო 

ღირებულება 

შესყიდვის 

საშუალება 

შესყიდვის 

დაწყების 

სავარაუდო 

ვადები 

შესყიდვის ობიექტის 

მიწოდების 

სავარაუდო ვადა 

    ელ.ენერგიის საფასური 800.00   

1 090 ელექტრო, სითბური, მზისა და 
ბირთვული ენერგია 800.00 გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტალი 

    

ფაილი 28.00   

ბლოკნოტი 80.00   

საქაღალდე(თხელი მუყაოსი, 
`სწრაფჩამკერი") 

5.00 
  

  

2 228 

ქაღალდის ამ მუყაოს 
სარეგისტრაციო 
ჟურნალები/წიგნები, საბუღალტრო 
წიგნები, ფორმები და სხვა ნაბეჭდი 
საკანცელარიო ნივთები 

113.00 გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტალი 

    წებო 2.00 
 

  

3 249 სუფთა და სხვადასხვა ქიმიური 
ნივთიერებების პროდუქტები 2.00 გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტალი 

    

კალკულატორი 10   

ბურთულიანი პასტა 24   

ქაღალდი საბეჭდი 405   

ქაღალდი საწერი 40 
  

  

4 301 
საოფისე მანქანები, 
კომპიუტერებიოს, პრინტერების და 
ავეჯის გარდა 

479 გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტალი 

    
cd  დისკი 20   

ფლეშმეხსიერება 30   

კატრიჯის შეძენა 80   

5 302 კომპიუტერული მოწყობილობები 
დამარაგი 130 გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტალი 

    სატელეფონო ბარათების შეძენა 240   

6 317 
ელექტრონული, 
ელექტრომექანიკური და 
ელექტროტექნიკური მომარაგება 

240 გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტალი 

    
კატრიჯის დატუმბვა 200 

 
  

კომპიუტერული მომსახურება 200 
  

  

7 503 

პერსონალური კომპიუტერების, 
საოფისე აპარატურის, 
სატელეკომუნიკაციო და აუდიო 
ვიზუალური მოწყობილობების 
შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება 
და მათთან დაკავშირებული 
მომსახურებები 

400 გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტალი 

    
სატელეფონო მომსახურება 300   

ინტერნეტ მომსახურება 760   

8 642 სატელეკომუნიკაციო 
მომსახურებები 1060 გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტალი 

    გაზეთის გადატანის 
სატრანსპორტო მომსახურება 

720 
  

  

9 601 საავტომობილო ტრანსპორტი 
მომსახურებები 720 გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტალი 

    ბანკის მომსახურების ხარჯი 72.00   



10 661 საბანკო და საინვესტიციო 
მომსახურებები 

72.00 
გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტალი 

    საგამომცემლო ხარჯი 6720.00   

11 799 სხვადასხვა საქმიანობები და 
მათთან დაკავშირებული ხარჯები 6720.00 

გამარტ. 
ელექტრ. 
ტენდერი 

თებერვალ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტალი 

      10736.00   

 

 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                 მამუკა ქარდავა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



დანართი 8 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2014  წლის 23 იანვრის N1 განკარგულებისა 

 

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის მუნიციპალიტეტის 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის“ 2014 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმა 

 

 

 

# 

დ
ან
აყ
ო
ფ
ი
ს 

კო
დ
ი

 

დანაყოფის დასახელება 
სავარაუდო 

ღირებულება 

შესყიდვის 

საშუალება 

შესყიდვის 

დაწყების 

სავარაუდო 

ვადები 

შესყიდვის ობიექტის 

მიწოდების 

სავარაუდო ვადა 

    benzini   4200.00       

1 091 საწვავი 4200.00 
გამარტ 

შესყიდვა. 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 

    
plastikuri sazeTi saSualeba 23.00       

Zravis zeTi 200.00       

2 092 
ნავთობის, ქვანახშირისა და 

ზეთის პროდუქტები 
223.00 

გამარტ 

შესყიდვა. 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 

    el  energiie  xarji 960.00       

3 093 
ელექტრო, სითბური, მზისა და 

ბირთვული ენერგია 
960.00 

გამარტ 

შესყიდვა. 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 

    მარილი 2.00       

4 158 სხვადასხვა კვების პროდუქტები 2.00 
გამარტ 

შესყიდვა. 

იანვარ-

თებერვალი 

I 

კვარტ. 

    რეზინის  ხელთათმანინ  64.00       

5 184 
სპეციალური ტანსაცმელი და 

აქსესუარები 
64.00 

გამარტ 

შესყიდვა. 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 

    შესაწამლი  აპარატი  350.00       

6 164 
შასაწამლი  მანქანები  სოფლის  

მეურნეობისათვის 
350.00 

გამარტ 

შესყიდვა. 
მარტი 

I 

კვარტ. 

    რეზინის  ჩექმები 140.00       

7 188 ფეხსაცმელი 140.00 
გამარტ 

შესყიდვა. 
იანვარი 

I 

კვარტ. 

    ძაფი(კაპრონის) 6.00       

8 194 ტექსტილის ნართი და ძაფი 6.00 
გამარტ 

შესყიდვა. 
ივლისი 

III 

კვარტ. 

    

ფაილი 42.00       

რვეული (დიდი, 100 ფურცლიანი)  20.00       

რვეული (პატარა, 40 ფურცლიანი) 25.00       

ბაინდერი (სწრაფჩამკერი) 90.00       

საქაღალდე (თხელი მუყაოსი, 

„სწრაფჩამკერი“) 
40.00       

მატერიალურ ფასეულობათა 

დავთარი 
10.00       

მიმდინარე ანგარიშსწორების 

დავთარი 
10.00       

წიგნი მთავარი დავთარი 10.00       

9 228 

ქაღალდის ან მუყაოს 

სარეგისტრაციო 

ჟურნალები/წიგნები, საბუღალტრო 

წიგნები, ფორმები და სხვა ნაბეჭდი 

საკანცელარიო ნივთები 

247.00 
გამარტ 

შესყიდვა. 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 

    
წებო (მშრალი) 3.00       

წებო (სველი) 10.00       

10 249 
სუფთა და სხვადასხვა ქიმიური 

ნივთიერებების პროდუქტები 
13.00 

გამარტ 

შესყიდვა. 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 

    ფლომასტერი 3.00       



საკანცელარიო ჟურნალი 

(უჯრედებიანი) 
10.00       

საკანცელარიო ჟურნალი 

(ცალხაზიანი) 
10.00       

საკანცელარიო დანა 10.00       

ფანქარი 5.00       

მარკერი (კომპაქტური 
დისკებისთვის) 0.00       

მარკერი (ტექსტის მოსანიშნი) 5.00       

საკანცელარიო ნივთების ჩასაწყობი 

(ორგანაიზერი) 
34.00       

კალკულატორი 20.00       

ჭიკარტი 3.00       

კლიპსი (დიდი) N50 6.00       

კლიპსი (პატარა) N25 2.00       

კლიპსი (საშუალო) N41 2.00       

სახაზავი (სწორი) 3.00       

სტიკერი (არამწებავი) 14.00       

წებოვანი ლენტი „სკოჩი“ (დიდი) 7.80       

წებოვანი ლენტი „სკოჩი“ (პატარა) 2.00       

მაგიდის კალენდარი 9.00       

კედლის კალენდარი 0.00       

სტეპლერის ტყვია N10 2.00       

სტეპლერის ტყვია N23/10 3.00       

სტეპლერის ტყვია N23/13 15.00       

სტეპლერის ტყვია N24/6 5.00       

სტეპლერი (დიდი) (23/13) 55.00       

სტეპლერი პატარა (N10) 0.00       

სტეპლერი საშუალო (N24/6) 9.00       

საქაღალდე რკინის დამჭერით 0.00       

ქაღალდის სახვრეტი „დირაკოლი“ 

20-30 ფურცლისთვის 
7.00       

ქაღალდის სამაგრი „სკრეპი“ 3.00       

კორექტორი (ბურთულიანი) 15.00       

ბეჭდის ბალიში 1.00       

ფანქრის სათლელი 1.00       

ავტოკალამი (უბრალო, ლურჯი) 30.00       

ავტოკალამი (მაღალი ხარისხის) 15.00       

ფაილიანი საქაღალდე (20 

ფურცლიანი) 
60.00       

ტუშის კალამი (ლურჯი) 1.00       

ტუშის კალამი (შავი) 1.00       

ქაღალდი საბეჭდი А4 80გრ./500 400.00       

ქაღალდი საწერი А4 45გრ./200 40.00       

ბეჭედი  შტამბი 40.00       

11 301 

საოფისე მანქანები, 

კომპიუტერების, პრინტერების და 

ავეჯის გარდა 

848.80 
გამარტ 

შესყიდვა. 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 

    

პრინტერის კატრიჯის  შეძენა 240.00       

კვების  წყარო 80.00       

ფლეშმეხსიერება 200.00       

კომპიუტერის  კომპლექტი  2400.00       

მონიტორი 300.00       

12 302 
კომპიუტერული მოწყობილობები 

და მარაგი 
3220.00 

გამარტ 

შესყიდვა. 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 

    

ელ  გამაგრძელებელი  36.00       

როზეტი 4.00       

ჩამრთველი 6.00       

13 313 
იზოლირებული მავთული და 

კაბელი 
46.00 

გამარტ 

შესყიდვა. 

იანვარ-

სექტემბერი 

I-II-III 

კვარტ. 

    ნათურა 6.00       



          

14 315 
გასანათებელი მოწყობილობები და 

ელექტრონათურები 
6.00 

გამარტ 

შესყიდვა. 
ივლისი 

III 

კვარტ. 

    ტელეფონი(სტაც.) 50.00       

15 325 
სატელეკომუკნიკაციო 

მოწყობილობები და მარაგები 
50.00 

გამარტ 

შესყიდვა. 
აპრილი 

II 

კვარტ. 

    

ბამბა  3.00       

სპირტი 70% 3.90       

სპირტი 90% 5.20       

ბინტი 6.00       

თხევადი  აირი 20.40       

          

16 331 სამედიცინო მოწყობილობები 38.50 
გამარტ 

შესყიდვა. 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 

    

საპონი  ტუალეტის  12.00       

იატაკის  საწმენდი  ჯოხი  5.00       

სარეცხი  საპონი 5.00       

17 336 პირადი ჰიგიენის პროდუქტები 22.00 
გამარტ 

შესყიდვა. 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 

  

  სხვა  მედიკამენტები 25.00       

  ციფროპლოქსაცილინი 150.00       

  რესპირატორი 60.00       

  დეცის  პროფი 400.00       

18 336 ფარმაცევტული პროდუქტები 635.00 
გამარტ 

შესყიდვა. 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 

    სათადარიგო ნაწილები 1000.00       

19 343 

ნაწილები და აქსესუარები 

სატრანსპორტო საშუალებებისა და 

მათი ძრავებისათვის 

1000.00 
გამარტ 

შესყიდვა. 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 

    

გორგოლაჭიანი  სავარძელი 200.00       

სკამი 400.00       

ტახტი 480.00       

კომპიუტერის  სკამი  300.00       

 მაგიდა  მისადგმელით 500.00       

სამუშაო  მაგიდა 500.00       

20 391 ავეჯი 2380.00 
გამარტ 

შესყიდვა. 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 

    

სათლი (ვედრო) 12.00       

ცოცხი 14.00       

სანაგვე  ვედრო  3.00       

მაკრატელი 6.00       

21 392 ავეჯეულობა 35.00 
გამარტ 

შესყიდვა. 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 

    

ხელსახოცი 10.00       

იატაკის  საწმენდი  ტილო 9.00       

მაგიდის  საწმენდი  ტილო 4.00       

მინის  საწმენდი  ტილ;ო 5.00       

22 395 ქსოვილის ნივთები 28.00 
გამარტ 

შესყიდვა. 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 

    

ელექტრო  ღუმელი 360.00       

სამკაპი 12.00       

ვენტილიატორი 180.00       

          

23 397 საოჯახო ტექნიკა 552.00 
გამარტ 

შესყიდვა. 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 

    

სარეცხი  ჟელე 4.00       

ავეჯის  საწმენდი  სითხე 7.00       

სარეცხი  სითხე  (მჟავა) 6.00       

24 398 
საწმენდი და საპრიალებელი 

პროდუქტები 
17.00 

გამარტ 

შესყიდვა. 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 

    კონდენციონერი 1200.00       



25 425 
გამაგრილებელი და სავენტილაციო 

მოწყობილობები 
1200.00 

გამარტ 

შესყიდვა. 
ივნისი 

II 

კვარტ. 

    

ბარი 105.00       

ცელი 175.00       

          

26 445 

სხვადასხვა ქარხნული წარმოების 

მასალა და მათთან დაკავშირებული 

საგნები 

280.00 
გამარტ 

შესყიდვა. 

იანვარ-

მარტი 

I 

კვარტ. 

    ოფისის  რემონტის  13270.00       

27 453 სარემონტო-სამონტაჟო სამუშაოები 13270.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდ. 

ივნის-

ივლისი 

II-III 

კვარტ. 

    

ა/მანქანის  მიმდინარე რემონტი 200.00       

ელექტრო  სისტემის  

მიმდ.რემონტი 
100.00       

28 501 

სატრანსპორტო საშუალებებისა და 

მათთან დაკავშირებული 

მოწყობილობების შეკეთება, 

ტექნიკური მომსახურება და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები 

300.00 
გამარტ 

შესყიდვა. 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 

    

კომპიუტერული  

მომსახურეობა(რემონტი) 
250.00       

კატრიჯის  დატუმბვა 200.00       

29 503 
საოფისე აპარატურის 

ტექ.მომსახურება და შეკეთება 
450.00 

გამარტ 

შესყიდვა. 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 

    

სატელეფონო  მომსახურება 120.00       

სატელეფონო  ბარათების  შეძენა 840.00       

          

30 642 
სატელეკომუნიკაციო  

მომსახურებები 
120.00 

გამარტ 

შესყიდვა. 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 

    ბანკის  მომსახურების 65.00       

31 661 
საბანკო და საინვესტიციო 

მომსახურებები 
65.00 

გამარტ 

შესყიდვა. 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 

    ინტერნეტ  მომსახურეობა 720.00       

32 724 ინტერნეტ მომსახურებები 720.00 
გამარტ 

შესყიდვა. 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 

    კერის დამუშავება 400.00       

33 906 
დეზინფექცირება და  შეწამვლა 

არბანულ და  სასოფლო  ზონებში 
400.00 

გამარტ 

შესყიდვა. 

იანვარ-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტ. 

    ჯამი 31888.30       
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2014  წლის 23 იანვრის N1 განკარგულებისა 

 



არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის მუნიციპალიტეტის პროფესიული 

სწავლების ცენტრის“ 2014 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმა 

 

# 
დ
ან
აყ
ო
ფ
ი
ს 

კო
დ
ი

 

დანაყოფის დასახელება 
სავარაუდო 

ღირებულება 

შესყიდვის 

საშუალება 

შესყიდვის 

დაწყების 

სავარაუდო 

ვადები 

შესყიდვის ობიექტის 

მიწოდების 

სავარაუდო ვადა 

    გათბობის ხარჯი (თხმელის შეშა) 750 

1 034 
მეტყევეობისა და ხე-ტყის 

პროდუქტები 
750 

გამარტ. 

შესყიდვა 
დეკემბერი IV კვარტალი. 

    დიზელის საწვავი 3351 

    ბენზინი 594 

2 091 საწვავი 3945 
გამარტ. 

შესყიდვა

მარტი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    ელ.ენერგიის საფასური 900 

3 093 
ელექტრო, სითბური, მზისა და 

ბირთვული ენერგია 
900 

გამარტ.შეს

ყიდვა

მარტი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    ზუმფარა 25 

4 145 

ძვირფასი და ნახევრად ძვირფასი 

თვლები, პემზის  ქვა, 

ზუმფარა,ბუნებრივისახეხები 

დასხვა მინერალები 

25 
გამარტ. 

შესყიდვა 

მარტი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    გადასაფარებელი წინსაფარი 16 

5 181 
სამუშაო ტანსაცმელი 

სპეცტანსაცმელი და აქსესუარები 
16 

გამარტ. 

შესყიდვა

მარტი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    ხელთათმანი (რეზინის) 25 

6 184 
სპეციალური ტანსაცმელი და 

აქსესუარები 
25 

გამარტ. 

შესყიდვა

მარტი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    კედლის საათი 10 

7 185 
სამკაულები, საათები და 

მონათესავე ნივთები 
10 

გამარტ. 

შესყიდვა

მარტი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    მატყლი 200 

8 192 
ტექსტილის ნაჭრები და 

მონათესავე ნივთები 
200 

გამარტ. 

შესყიდვა

მარტი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
ქსელის ძაფი 20 

საქსოვი ძაფები 100 

9 194 ტექსტილის ნაერთი და ძაფი 120 
გამარტ. 

შესყიდვა 

მარტი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
რეზინის ფითხი 15 

რეზინის მილი 10 

10 195 რეზინისა და პლასტმასის მასალები 25 
გამარტ. 

შესყიდვა

მარტი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ფაილი 35 

მატერიალურ ფასეულობათა 

დავთარი 
4 

   

კორესპოდენციის აღრიცხვის 

ჟურნალი 
24 

   

საქაღალდე (ცელულოიდის) 36 

მიმდინარე ანგარიშსწორების 

დავთარი 
24 

   

11 228 

ქაღალდის ამ მუყაოს 

სარეგისტრაციო 

ჟურნალები/წიგნები, საბუღალტრო 

წიგნები, ფორმები და სხვა ნაბეჭდი 

საკანცელარიო ნივთები 

123 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    სხვადასხვა ფერის პიგმენტები 22 

12 242 საღებავები და პიგმენტები 22 
გამარტ. 

შესყიდვა

იანვარი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
ფანქარი 5 

მარკერი 15 



საკანცელარიო დანა 8 

კალკულატორი 10 

ფერადი ფლომასტერი 6 

ანტისტეპლერი 4 

ჭიკარტი 9 

სტიკერი(სანიშნე ქაღალდი) 12 

წებოვანი ლენტი სკოჩი 7 

სტეპლერი პატარა 6 

სტეპლერი საშუალო 8 

სტეპლერი დიდი 10 

სტეპლერის ტყვიები 3 

საქაღალდე თარო 10 

წებო 5 

კორექტორი 10 

საშლელი 1 

ბურთულიანი პასტა 15 

ბურთულიანი პასტა 9 

ქაღალდი საბეჭდი AA4 80 გრ./500 234 

ქაღალდი საწერი  A4A45 გრ./200 3 

ქაღალდი მოწმობისთვის 60 

საკანცელარიო ნივთების 

ჩასაწყობი 
20 

   

დირაკოლი 15 

ქაღალდის სამაგრი 6 

ფანქრის სათლელი 1 

ბეჭდის ბალიში 2 

საფანქრე ჭიქა 15 

ფაილებიანი საქაღალდე 10 

სახაზავი 2 

სტიკერი(მწებავი) 7 

ბეჭედი, შტამპი 50 

ფერადი ქაღალდი 20 

13 301 
საოფისე მანქანები, 

კომპიუტერებიოს, პრინტერების და 

ავეჯის გარდა 

598 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

კვების წყარო(UPS) 110 

ფლეშ მეხსიერება 100 

dvd ,cd  დისკები 20 

 კატრიჯის შეძენა 240 

14 302 
კომპიუტერული მოწყობილობები 

დამარაგი 
470 

გამარტ. 

შესყიდვა

იანვარი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ელ.გამაგრძელებელი 24 

ელ.გამანაწილებელი 12 

ელ  როზეტი 15 

15 313 
იზოლირებული მავთული და 

კაბელი 
51 

გამარტ. 

შესყიდვა

იანვარი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
წერტილოვანი ნათურა 25 

ნათურები 20 

16 315 
გასანათებელი მოწყობილობები და 

ელექტრონათურები 
45 

გამარტ. 

შესყიდვა

თებერვალი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    სატელეფონო ბარათების შეძენა 180 

17 317 
ელექტრონული, 

ელექტრომექანიკური და 

ელექტროტექნიკური მომარაგება 

180 
გამარტ. 

შესყიდვა 

თებერვალი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    სპეციფიკური პარკი 50 

18 331 სამედიცინო მოწყობილობები 50 
გამარტ. 

შესყიდვა

თებერვალი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

თმის საღებავი 66 

შამპუნი -ბალზამი 26 

შესასხურებელი 5 

გასაღიავებელი ფხვნილი 40 



პერეკისი 13 

პირსახოცი 25 

ტუალეტის ქაღალდი 10 

საპონი 23 

19 337 პირადი ჰიგიენის პროდუქტები 208 
გამარტ. 

შესყიდვა

თებერვალი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    პინცეტი 21 

20 339 
აუტოფსიისა და მორგისთვის 

საჭირო სპეც.ნივთები 
21 

გამარტ. 

შესყიდვა

Aაპრილი-

ივნისი 
II კვარტ. 

    

საწვავის მართვის დაბოლოებები 25 

მუშა ცილინდრი 22 

ხუნდები 70 

საქარე მინის მწმენდი 30 

საბურავის კამერა 60 

გვერდით ჩასახედი სარკე 33 

საბურავი 260 

21 343 
ნაწილები და აქსესუარები 

სატრანსპორტო საშუალებებისა და 

მათი ძრავებისათვის 

500 
გამარტ. 

შესყიდვა 

თებერვალი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    ფუნჯი 12 

22 378 
ხელთნაკეთობებისა და 

ხელოვნების ნივთების 

შესაქმნ.საჭირო მასალები 

12 
გამარტ. 

შესყიდვა 

თებერვალი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    საგორაო სავარძელი 300 

23 391 ავეჯი 300 
გამარტ. 

შესყიდვა

თებერვალი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

აქანდაზი 4 

ცოცხი 40 

სათლი ვედრო 6 

გობი ტაშტი 12 

დუღაბის ვედრო 6 

ღრუბელი 1 

სანთელი 3 

იატაკის ჯაგრისი 12 

სურათის ჩარჩო 50 

ნემსი ჩასათექი 50 

თმის მაკრატელი 15 

მაკრატელი 15 

24 392 ავეჯეულობა 214 
გამარტ. 

შესყიდვა

თებერვალი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ტული 75 

ფარდა 80 

იატალის ტილო 24 

მაგიდის ტილო 8 

ხელსახოცი 3 

თექის აქსესუარები 30 

25 395 ქსოვილის ნივთები 220 
გამარტ. 

შესყიდვა

თებერვალი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ელ ღუმელი 50 

უთო 35 

ელ.ჩაიდანი 25 

თმის ფენი 90 

26 397 საოჯახო ტექნიკა 200 
გამარტ. 

შესყიდვა

თებერვალი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
სარეცხი ჟელე 4 

ჭურჭლის სარეცხი სითხე 6 

27 398 
ოფისისთვის საჭირო სანიტარული 

საგნები და მასალები 
10 

გამარტ. 

შესყიდვა

თებერვალი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    ვერხლის სხმულები 336 

28 435 ვერხლის სხმულები 336 
გამარტ. 

შესყიდვა

თებერვალი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 



    საოფისე თაროები 350 

29 442 სტრუქტურული მასალები 350 
გამარტ. 

შესყიდვა

Aაპრილი-

ივნისი 
II კვარტ. 

    
წებო-ცემენტი 44 

კერამიკული ფილა 450 

30 441 
კონსტრუქციის მასალები და 

ანალოგიური ნივთები 
494 

გამარტ. 

შესყიდვა

თებერვალი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
მინანქრის ფხვნილი 75 

მინანქრის ტიხარი 28 

31 448 საღებავები, ლაქები და მასტიკები 103 
გამარტ. 

შესყიდვა

თებერვალი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
ადმინისტრაციული შენობის 

რემონტი 
500 

   

32 453 შენობა -ნაგებობის რემონტი 500 
გამარტ. 

შესყიდვა

თებერვალი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
ტრანსპორტის მიმდინარე 

რემონტის ხარჯი 
200 

   

33 501 

სატრანსპორტო საშუალებებისა და 

მათთან დაკავშირებული 

მოწყობილობების შეკეთება, 

ტექნიკური მომსახურება და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები 

200 
გამარტ. 

შესყიდვა 

თებერვალი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
კარტრიჯის დატუმბვა 100 

კომპიუტერის მომსახურება 120 

34 503 კომპიუტერული მომსახურება 220 
გამარტ. 

შესყიდვა

თებერვალი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    ინტერნეტ მომსახურება 600 

35 724 ინტერნეტ მომსახურებები 600 
გამარტ. 

შესყიდვა

თებერვალი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    ბანკის მომსახურება 90 

36 661 
საბანკო და საინვესტიციო 

მომსახურებები 
90 

გამარტ. 

შესყიდვა

თებერვალი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    სულ ჯამი 12133 
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დანართი 10 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2014  წლის 23 იანვრის N1 განკარგულებისა 
 

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის მუნიციპალიტეტის სათნოების 

სახლის“ 2014 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმა 
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ო
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დ
ი

 

დანაყოფის დასახელება 
სავარაუდო 

ღირებულება 

შესყიდვის 

საშუალება 

შესყიდვის 

დაწყების 

სავარაუდო 

ვადები 

შესყიდვის ობიექტის 

მიწოდების 

სავარაუდო ვადა 

    
ჭარხალი 149.76   

      

1 031 
სოფლის მეურნეობისა და 

ბაღჩეულის პროდუქტები 
149.76 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტალი 

    

ნიორი 400.80   

მწვანილის ასორტი 1096.20   

სტაფილო 374.40   

ბრინჯი 1550.40   

ლობიო 1526.40   

ვაშლი 748.80   

ხახვი 751.20   

კარტოფილი 2253.60   

წითელი ხმელი სუნელი 262.08   

კომბოსტო 349.44   

წიწაკა 175.56   

2 032 
ბურღულეული,კარტოფილი,ბოსტნ

ეული,ხილი და თხილი 
9488.88 

გამარტ.ელ

ექტრ.ტენდ

ერი 

იანვარი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტალი 

    ბენზინი 630.00   

    თხევადი და ბუნებრივი აირი 1500.00   

3 091 საწვავი 2130.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტალი 

    
ელ.ენერგიის საფასური 700.00   

      

4 093 
ელექტრო,სითბური,მზისა და 

ბირთვული ენერგია 
700.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტალი 

    ქლორის მჟავა 36.00   

5 144 
მარილისა და სუფთა ნატრიუმის 

ქლორიდი 
36.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტალი 

    სახეხი 30.00   

6 148 
სხვადასხვა არალითონური 

მინერალური პროდუქტი 
30.00 

გამარტ.შეს

ყიდვა 

იანვარი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტალი 

  

  ხორცი 5616.00   

  ქათმის ბარკალი 3619.20   

  თევზი 3369.60   

7 151 
ცხოველური პროდუქტები,ხორცი 

და ხორცის პროდუქტები 
12604.80 

გამარტ.ელ

ექტრ.ტენდ

ერი 

იანვარი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტალი 

    
ტომატი 1562.50   

გასახსნელი "იუპი" 195.00   

8 153 
ხილი,ბოსტნეული და მონათესავე 

პროდუქტები 
1757.50 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტალი 

    ზეთი 1158.84   

9 154 
ცხოველური ან მცენარეული 

ზეთები და ცხიმები 
1158.84 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტალი 

    
კარაქი 939.60   

რძის ფხვნილი 2818.80   

10 155 რძის პროდუქტები 3758.40 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტალი 

    მანანის ბურღულეული 355.68   

    სიმინდის ფქვილი 93.60   

    კისელი 2826.00   

    პურის ფქვილი 71.76   

11 156 

დაფქვილი მარცვლეულის 

პროდუქტები,სახამებელი და 

სახამებლის პროდუქტები 

3347.04 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტალი 



    

მარილი  162.04   

შაქარი 2028.24   

ვერმიშელი 948.48   

პური 13615.50   

12 158 სხვადასხვა საკვები პროდუქტები 16754.26 

გამარტ.ელ

ექტრ.ტენდ

ერი 

იანვარი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტალი 

    ხელთათმანი 120.00   

    წინსაფარი 64.00   

13 184 
სპეციალური ტანსაცმელი და 

აქსესუარები 
184.00 

გამარტ.შეს

ყიდვა 

იანვარი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტალი 

    კედლის საათი 25.00   

14 185 
სამკაულები,საათები და 

მონათესავე ნივთები 
25.00 

გამარტ.შეს

ყიდვა 

იანვარი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტალი 

    
გობი დიდი პლასტმასის 30.00   

გობი პატარა პლასტმასის 10.00   

15 195 რეზინისა და პლასტმასის მასალები 40.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტალი 

    

faili 48.00   

bloknoti 30.00   

sakancelario rveuli 24.00   
korespodenciis aRricxvis 
Jurnali 24.00 

 
  

mimdinare angariSworebis 
Jurnali 11.00 

 
  

ბაინდერი 15.00   

საქაღალდე (swrafCamkeri) 15.00   

mTavari wigni sabuRaltro 11.00   

16 228 

ქაღალდის ან მუყაოს 

სარეგისტრაციო 

ჟურნალები/წიგნები, საბუღალტრო 

წიგნები, ფორმები და სხვა ნაბეჭდი 

საკანცელარიო ნივთები 

178.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტალი 

    წებო 6.00   

17 249 
სუფთა და სხვადასხვა ქიმიური 

ნივთიერებების პროდუქტები 
6.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტალი 

    

fanqari 1   

sakancelario nivTebiს 
Casawyobi 

8 
  

  

kalkulatori 20   

saxazavi 2   

სტეპლერის ტყვიები 3   

სტეპლერი saSualo 3.5   

fanqris saTleli 1   

koreqtori 8   

failebiani saqaRalde 12   

zambariani swrafCamkeri  12   

dirakoli 6   

saqaRalde Taro 36   

teqstmarkeri 1.50   

sakancelario dana  0.80   

skoCi 4.00   

formati  8.00   

melani 1.50   

feradi fanqrebi 2.00   

qaRaldi sabeWdi AА4 80gr./500 162.00   

18 301 

საოფისე მანქანები, 

კომპიუტერების, პრინტერების და 

ავეჯის გარდა 

292.30 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტალი 

    ფლეშმეხსიერება 30.00   



კარტრიჯის შეძენა 120.00   

19 302 
კომპიუტერული მოწყობილობები 

და მარაგი 
150.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტალი 

    ელ.გამაგრძელებელი 40.00   

    ელ.გამანაწილებელი 15.00   

20 313 
იზოლირებული მავთული და 

კაბელი 
55.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტალი 

    ნათურა 7.20   

21 315 
გასანათებელი მოწყობილობები და 

ელექტრონათურები 
7.20 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტალი 

    

saponi 24.00   

სალფეთქი 50.00   

tualetis qaRaldi 15.00   

22 337 პირადი ჰიგიენის პროდუქტები 89.00 
გამარტ.შეს

ყიდვა 

იანვარი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტალი 

    

cocxi 60.00   

aqandazi 6.00   

Rrubeli 30.00   

saTli (vedro) 30.00   

qvabi patara 140.00   

qvabi didi 110.00   

tafa 30.00   

saini Rrma 60.00   

langari (fodnosi) 30.00   

Cerbaki 20.00   

lambaqi plastmasis 30.00   

samzareulos danebi 30.00   

xis kovzi didi 16.00   

sasalfeTqe 20.00   

samarile  12.00   

doskebi 24.00   

grafini 36.00   

kartofilis saTleli 9.00   

TefSi didi 45.00   

nioris saWyleti  4.00   

gazquris asanTebi  8.00   

danebis salesi 5.00   

xorcsakepi manqana  30.00   

kovzi didi 25.00   

TefSi patara 30.00   

23 392 ავეჯეულობა 840.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტალი 

    xorcsaCexi najaxi 20.00   

24 393 სხვადასხვა მოწყობილობები 20.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტალი 

    

farda 50   

xelsaxoci 20.00   

tilo iatakis sawmendi 84.00   

tilo magidis 24.00   

 minis sawmendi 9.00   

magidis gadasafarebeli 160.00   

25 395 ქსოვილის ნივთები 347.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტალი 

    

ელექტრო სასწორი 50.00   

eleqtroCaidani 25.00   

gamwovis montaJi 50.00   

gazqura 500.00   

WaRi vეntიlatori 70.00   

dasadgmeli vintelatori  35.00   

26 397 საოჯახო ტექნიკა 730.00 გამარტ. იანვარი- I-IV კვარტალი 



შესყიდვა დეკემბერი 

    

sarecxi fxvnili  8.00   

feiri 72.00   

sarecxi kometi 24.00   

27 398 
საწმენდი და საპრიალებელი 

პროდუქტი 
104.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტალი 

      wylis xarji 800.00   

28 411 ბუნებრივი წყალი 800.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტალი 

    niJara  70.00   

    წყლის ონკანი 20.00   

29 444 

სხვადასხვა ქარხნული წარმოების 

მასალა და მათთან დაკავშირებული 

საგნები 

90.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტალი 

    

karis saxeluri 15.00   

saketis gulari 24.00   

karis saketi 30.00   

30 445 

ხელსაწყოები, საკეტები, 

გასაღებები, ანჯამები, დამჭერები, 

ჯაჭვები და ზამბარები/რესორები 

69.00 
გამარტ.შეს

ყიდვა 

იანვარი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტალი 

    ofisis saremonto samuSaoebi  500.00   

31 452 

სამუშაოები მთლიანი ან 

ნაწილობრივი მშენებლობისათვის 

და სამოქალაქო მშენებლობის 

სამუშაოები 

500.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარი-

დეკემბერი 
III-IV კვარტალი 

    
kompiuteruli momsaxureba 100.00   

კარტრიჯის დატუმბვა 80.00   

32 503 

პერსონალური კომპიუტერების, 

საოფისე აპარატურის, 

სატელეკომუნიკაციო და აუდიო - 

ვიზუალური მოწყობილობების 

შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება 

და მათთან დაკავშირებული 

მომსახურებები 

180.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტალი 

    
satelefono momsaxureba 120.00   

fiWuri momsaxureba 240.00   

33 642 
სატელეკომუნიკაციო 

მომსახურებები 
360.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტალი 

       bankis momsaxurebis xarji 100.00   

34 661 
საბანკო და საინვესტიციო 

მომსახურებები 
100.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტალი 

    internetmomsaxureba 1000.00   

35 724 ინტერნეტ მომსახურებები 1000.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტალი 

    
Senob. mimd. ter.dasufTavebis 
mosakrebeli 180.00 

 
  

36 905 
ნარჩენებთან და ნაგავთან 

დაკავშირებული მომსახურებები 
180.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტალი 

    ჯამი 58261.98   

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                 მამუკა ქარდავა 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
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არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის მუნიციპალიტეტის  

საფეხბურთო სკოლის“ 2014 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმა 

 



# 

დ
ან
აყ
ო
ფ
ი
ს 

კო
დ
ი

 

დანაყოფის დასახელება 
სავარაუდო 

ღირებულება 

შესყიდვის 

საშუალება 

შესყიდვის 

დაწყების 

სავარაუდო 

ვადები 

შესყიდვის ობიექტის 

მიწოდების 

სავარაუდო ვადა 

    გათბობის ხარჯი (თხმელის შეშა) 500       

1 034 
მეტყევეობისა და ხე-ტყის 

პროდუქტები 
500.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

სექტემბერ- 

ოქტომბრი 
III-IVკვარტ. 

    ბენზინი (პემიუმი) 1365       

              

2 091 საწვავი 1365.00 
კონსოლიდ

. ტენდერი 

იანვარი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    ზეთი 100       

3 092 
ნავთობი,ქვანახშირი და 

ნავთობპროდუქტები 
100.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

              

    ელექტროენერგიის ხარჯი 400.00       

4 093 
ელექტრო, სითბური, მზისა და 

ბირთვული ენერგია 
400.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
ქლორი 21.00       

      

5 144 
მარილისა და სუფთა ნატრიუმის 

ქლორიდი 
21.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    სახეხი         

    მინ. სასუქი 210       

6 143 ქიმიური და სასუქი მინერალი 210.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    შორტიკი 1800.00       

7 182 გარედან ჩასაცმელი ტანსაცმელი 1800.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

გეტრი 720.00       

მაისური 1800.00       
rezinis xelTaTmani 40       

8 184 
სპეციალური ტანსაცმელი და 

აქსესუარები 
2560.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

faili 28       
saqaRalde (celuloidis) 3       
damWeriani saqaRalde 10       
bloknoti 28       
rveuli patara 16       
sakancelario rveuli 16       

ბაინდერი 50       

მატერიალურ ფასეულობათა 

დავთარი 
6       

mimd. angariSsworebis davTari 14       
uwyisis formebi 10       
memorialuri orderi 4       

საქაღალდე (swrafCamkeri) 10       

9 228 

ქაღალდის ან მუყაოს 

სარეგისტრაციო 

ჟურნალები/წიგნები, საბუღალტრო 

წიგნები, ფორმები და სხვა ნაბეჭდი 

საკანცელარიო ნივთები 

195.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    webo 5       

10 249 
სუფთა და სხვადასხვა ქიმიური 

ნივთიერებების პროდუქტები 
5.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

sakanc. Jurnali 10       
sakancelario dana 5       
fanqari 10       
markeri 3       
saSleli 3       



sakancelario nivTebis Casawyobi 12       
faqsis qaRaldi 7       
konverti 2       
konverti patara 1.5       
Wikarti 2       
klipsi 10       

saxazavi 6       
stikeri (saniSne qaRaldi) 10       
stikeri (mwebavi) 8       
antistepleri 2       
skoCi 4.5       

სტეპლერის ტყვიები 10       

სტეპლერი საშუალო 10       

koreqtori 7.5       
beWdis baliSi 5       
fanqris saTleli 4       
burTuliani pasta 20       
burTuliani pasta 10       
skrepi 10       
failebiani saqaRalde 22.5       
magidis nabori 15       

qaRaldi sabeWdi AА4 80gr./500 180       

qaRaldi saweri А4 45gr./200 20       

ქაღალდი მოწმობებისთვის 12       

          

11 301 

საოფისე მანქანები, 

კომპიუტერების, პრინტერების და 

ავეჯის გარდა 

422.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ფლეშმეხსიერება 60       

კარტრიჯის შეძენა 160       

dvd diski 10       

კომპიუტერის კომპლექტი 1100       

12 302 
კომპიუტერული მოწყობილობები 

და მარაგი 
1330.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
el. gamagrZelebeli 30       
el. gamanawilebeli 15       

13 313 
იზოლირებული მავთული და 

კაბელი 
45.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    ელემენტი  6       

14 314 

აკუმულატორები, პირველადი 

ელემენტები და პირველადი 

ბატარეები 

6.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    naTura 12       

15 315 
გასანათებელი მოწყობილობები და 

ელექტრონათურები 
12.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    satelefono baraTebis SeZena 480       

16 317 

ელექტრონული, 

ელექტრომექანიკური და 

ელექტროტექნიკური მომარაგება 

480.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ხლორ ეთილი 160       

ელასტიური ბინტი 49       

ფასტუმგელი მალამო 18,9       

კაფსიკამის მალამო 21,9       

ფინალგონის მალამო 21,9       

ბინტი 10       

ბრილიანტის მწვანე 5       

იოდი 7       

ბამბა 5       

ბინტი დიდი 12       

სანტევიკი 60       

ნიშადურის სპირტი 2,4       

ფურაცილინის ხსნარი 9       

ციტრამონი  3       



ბარალგინი 20       

წყალბადის ზეჟანგი 4,9       

ამპიცილინი 5       

ბისებტოლი 23       

ვალერიანის წვეთები 6,6       

კორვალოლი 8       

სამედიცინო სპირტი 8,4       

წნევის აპარატი 39       

17 336 ფარმაცევტული პროდუქტები 415.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

saponi 50     
tualetis qaRaldi 42     

      

18 337 პირადი ჰიგიენის პროდუქტები 92.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
საღებავი 100       

saRebavis gamxsneli 10       

19 448 საღებავი ლაქები და მასტიკები 110.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    სათადარიგო ნაწილები 200.00       

20 343 

ნაწილები და აქსესუარები 

სატრანსპორტო საშუალებებისა და 

მათი ძრავებისათვის 

200.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    kiri 400       

21 449 
სამშენებლო ქვა,კირქვა, თაბაშირი 

და ასპიდური ფიქალი 
400 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
iatakis sawmendi joxi 10       

kuTxis droSebi 240       

22 358 
ინდივიდუალური და დამხმარე 

მოწყობილობები 
250.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
saTamaSo burTebi 5500       
karis bade 500       

23 374 
სპორტული საქონელი და 

აღჭურვილობა 
6000.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდ. 

 თებერვალი 

-აგვისტო 
I_III კვარტ. 

    სკამი 300       

24 391 ავეჯი 300.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

makrateli 5       
saTli (vedro) 8     
cocxi 50     
aqandazi 6       
Rrubeli 3       
suraTis CarCo 50       

ყვავილის ქოთანი 50       

funji 15       
nagvis yuTi 30     

25 392 ავეჯეულობა 217.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    Sesawamli aparati 55       

26 393 სხვადასხვა სახის მოწყობილობები 55 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

xelsaxoci 12       
tilo iatakis sawmendi 50     
tilo magidis 10       
 minis sawmendi 8     
fexsawmendi Teqa 10       

27 395 ქსოვილის ნივთები 90.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
sarecxi Jele 6       

ავეჯის საწმენდი სითხე 10       

28 398 
საწმენდი და საპრიალებელი 

პროდუქტები 
16.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 



              wylis xarji 200       

29 411 ბუნებრივი წყალი 200.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

saketis gulari 10       
karis saketi 105     

boqlomi 30     

30 445 

ხელსაწყოები, საკეტები, 

გასაღებები, ანჯამები, დამჭერები, 

ჯაჭვები და ზამბარები/რესორები 

145.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
kompiuteruli momsaxureba 100       

კარტრიჯის დატუმბვა 120       

31 503 

პერსონალური კომპიუტერების, 

საოფისე აპარატურის, 

სატელეკომუნიკაციო და აუდიო - 

ვიზუალური მოწყობილობების 

შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება 

და მათთან დაკავშირებული 

მომსახურებები 

220.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
avtomanqanebis daqiraveba 
mZolTan erTad 

6510       

32 601 
საავტომობილო ტრანსპორტის 

მომსახურებები 
6510 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდ. 

 თებერვალი 

-აპრილი 
I_II კვარტ. 

    satelefono momsaxureba 120       

33 642 
სატელეკომუნიკაციო 

მომსახურებები 
120 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    ბანკის მომსახურება 120.00       

34 661 
საბანკო და საინვესტიციო 

მომსახურებები 
120.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    internetmomsaxureba 880       

35 724 ინტერნეტ მომსახურებები 880.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    შეშის დახერხვა 60.00       

36 983 სხვადასხვა მომსახურებები 60.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    ჯამი 24971.00       

 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                 მამუკა ქარდავა 



 

 

 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N2 

 2014 წლის  23 იანვარი 

ქ. ხობი 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით გათვალისწინებული საბიუჯეტო 

ასიგნებების კვარტალური განწერის დასამტკიცებლად ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლისთვის 

თანხმობის მიცემის თაობაზე 

 

 „ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებების 

გადანაწილების წესის დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 12 

ივლისის N5 დადგენილებისა და ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოვალეობის 

შემსრულებლის 2014 წლის  16 იანვრის N06/146  წერილის საფუძველზე: 

1. მიეცეს თანხმობა ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებელს ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის 

ადგილობრივი ბიუჯეტით გათვალისწინებული საბიუჯეტო ასიგნებების კვარტალური განწერის 

დამტკიცების თაობაზე  თანახმად დანართებისა. 

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე. 

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით, ფოთის საქალაქო სასამართლოში ერთი თვის ვადაში (მისამართი: ქ. ფოთი, 

დავით აღმაშენებლის ქ. N3)  

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                        მამუკა ქარდავა 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

დანართი  1 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2014  წლის 23 იანვრის N2 განკარგულებისა 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯების განწერა თვეების ჭრილში 

 
/ ლარი/ 

N ხარჯების დასახელება სულ 
პირველი კვარტალი მეორე კვარტალი მესამე კვარტალი მეოთხე კვარტალი 

იანვარი 
თებერ

ვალი 
მარტი ჯამი აპრილი მაისი ივნისი ჯამი ივლისი აგვისტო 

სექტემ

ბერი 
ჯამი 

ოქტომ

ბერი 

ნოემბე

რი 

დეკემბ

ერი 
ჯამი 

  ხობის მუნიციპალიტეტი 5894.4 470.3 480.1 557.2 1507.6 502.3 
485.

7 
583.7 1571.7 444.4 451.1 499.1 1394.6 445.7 528.7 446.1 1420.5 

01 00 

 წარმომადგენლობითი და 

აღმასრულებელი ორგანოების 

დაფინანსება 

2332.1 198.1 184.4 217.1 599.6 197.3 
190.

3 
232.1 619.7 186.3 179.0 192.8 558.1 178.9 198.3 177.5 554.7 

01 01 ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 481.3 38.3 38.3 46.4 123.0 43.6 38.6 44.4 126.6 38.8 38.4 38.1 115.3 38.5 39.9 38.0 116.4 

01 02  ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 1569.8 124.0 124.7 154.3 403.0 127.3 
125.

3 
156.3 408.9 126.1 124.2 128.4 378.7 124.0 132.0 123.2 379.2 

01 02 01 ადმინისტრაციული სამსახური 528.4 40.1 40.9 51.7 132.7 43.3 41.6 63.6 148.5 42.3 40.7 39.0 122.0 39.9 45.6 39.7 125.2 

01 02 02 საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური 97.8 7.9 7.9 8.6 24.4 7.9 7.9 9.7 25.5 7.8 7.8 7.8 23.4 7.9 8.7 7.9 24.5 

01 02 03 ეკონომიკის სამსახური 152.7 12.1 12.0 17.3 41.4 12.0 12.1 14.0 38.1 12.0 12.1 12.1 36.2 12.0 12.9 12.1 37.0 

01 02 04 კულტურის სამსახური 59.6 4.8 4.8 5.5 15.1 4.8 4.9 5.7 15.4 4.9 4.8 4.8 14.5 4.9 4.9 4.8 14.6 

01 02 05 სოციალური სამსახური 46.8 3.7 3.8 4.1 11.6 3.8 3.7 4.8 12.3 3.7 3.8 3.8 11.3 3.8 4.1 3.7 11.6 

01 02 06 ტერიტორიალური ორგანოები 684.5 55.4 55.3 67.1 177.8 55.5 55.1 58.5 169.1 55.4 55.0 60.9 171.3 55.5 55.8 55.0 166.3 

01 03 სარეზერვო ფონდი 70.0 5.0 5.0   10.0 10.0 10.0 15.0 35.0 5.0   10.0 15.0   10.0   10.0 

01 04 საბანკო მომსახურების ხარჯი 1.0 0.1 0.1 0.1 0.3 0.1 0.1 0.1 0.3 0.1 0.1   0.2 0.1 0.1   0.2 

01 05 

წინა წლებში წარმოქმნილი 

ვალდებულებების დაფარვა და 

სასამართლოს გადაწყვეტილებების 

აღსრულების ფინანსური 

უზრუნველყოფა 

210.0 30.7 16.3 16.3 63.3 16.3 16.3 16.3 48.9 16.3 16.3 16.3 48.9 16.3 16.3 16.3 48.9 

02 00 
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და 

უსაფრთხოება 
516.4 37.5 38.7 45.1 121.3 41.0 38.3 56.2 135.5 38.0 37.8 39.6 115.4 37.7 69.5 37.0 144.2 

02 01 საგანგებო სიტუაციების მართვა 408.3 30.0 31.1 34.8 95.9 32.4 29.9 44.0 106.3 30.0 29.9 30.8 90.7 30.0 55.4 30.0 115.4 



 

02 03 
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის 

ამაღლების ხელშეწყობა 
108.1 7.5 7.6 10.3 25.4 8.6 8.4 12.2 29.2 8.0 7.9 8.8 24.7 7.7 14.1 7.0 28.8 

03 00 
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, 

რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  
531.1 47.6 51.1 40.3 139.0 56.0 45.5 47.3 148.8 35.2 36.2 43.0 114.4 39.3 47.1 42.5 128.9 

03 01 

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, 

რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები 

და ხიდები) 

20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 10.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

03 01 01 
გზების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და 

მოვლა-შენახვა  
20.0       0.0 10.0   10.0 20.0       0.0       0.0 

03 01 02 
ხიდების, ხიდ-ბოგირების მშენებლობა, 

რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა 
0.0       0.0       0.0       0.0       0.0 

03 02 

კომუნალური ინფრასტრუქტურის 

მშენებლობა-რეაბილიტაცია და 

ექსპლოატაცია 

511.1 47.6 51.1 40.3 139.0 46.0 45.5 37.3 128.8 35.2 36.2 43.0 114.4 39.3 47.1 42.5 128.9 

03 02 01 
მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და 

განათება 
501.1 45.8 49.3 38.5 133.6 44.2 43.7 36.3 124.2 35.2 36.2 43.0 114.4 39.3 47.1 42.5 128.9 

03 02 02 
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და 

ექსპლოატაცია 
10.0 1.8 1.8 1.8 5.4 1.8 1.8 1.0 4.6       0.0       0.0 

03 02 03  
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 

არსებული აქტივების რეაბილიტაცია 
0.0       0.0       0.0       0.0       0.0 

03 02 04  
სანიაღვრე არხების მშენებლობა 

რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 
0.0       0.0       0.0       0.0       0.0 

03 02 05  
საკანალიზაციო სისტემების მშენებლობა 

რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 
0.0       0.0       0.0       0.0       0.0 

03 03 ვეტერინარიის ხარჯები 0.0       0.0       0.0       0.0       0.0 

03 04 
სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი 

ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია 
0.0       0.0       0.0       0.0       0.0 

03 05 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 0.0       0.0       0.0       0.0       0.0 

04 00 განათლება 1240.0 102.5 101.5 113.1 317.1 106.6 
101.

1 
126.5 334.2 74.8 74.1 123.5 272.4 98.7 115.4 102.2 316.3 

04 01 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება 892.4 74.7 73.3 83.8 231.8 78.2 71.9 92.6 242.7 49.6 48.6 93.7 191.9 72.0 79.5 74.5 226.0 

04 02 საჯარო სკოლების დაფინანსება 0.0       0.0       0.0       0.0       0.0 

04 03 
ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის 

განათლების ცენტრი" 
266.9 21.2 21.3 22.7 65.2 21.7 22.7 26.6 71.0 18.5 19.0 23.3 60.8 20.2 28.3 21.4 69.9 

04 04 პროფესიული განათლება 80.7 6.6 6.9 6.6 20.1 6.7 6.5 7.3 20.5 6.7 6.5 6.5 19.7 6.5 7.6 6.3 20.4 



 

05 00 
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული 

და სპორტული ღონისძიებები 
882.8 57.6 76.3 86.8 220.7 67.9 75.2 81.6 224.7 79.8 86.2 75.8 241.8 66.1 63.4 66.1 195.6 

05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 426.0 21.4 45.2 41.7 108.3 32.3 33.8 41.5 107.6 43.2 43.0 39.3 125.5 28.5 27.4 28.7 84.6 

05 01 01 სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება 20.0   1.6   1.6 0.8 3.7 2.0 6.5 1.1 2.3 2.1 5.5   1.4 5.0 6.4 

05 01 02 

ხობის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო 

კლუბი ,,კოლხეთის" ხელშეწყობის 

ღონისძიებები 

292.5 16.2 37.7 22.5 76.4 23.6 22.7 20.6 66.9 37.1 35.6 20.9 93.6 20.6 18.1 16.9 55.6 

05 01 03 

სტადიონების მშენებლობა 

რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვის 

ხარჯები 

15.0     5.0 5.0     10.0 10.0       0.0       0.0 

05 01 04 ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა 98.5 5.2 5.9 14.2 25.3 7.9 7.4 8.9 24.2 5.0 5.1 16.3 26.4 7.9 7.9 6.8 22.6 

05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 439.0 35.8 30.7 41.5 108.0 34.3 41.0 38.2 113.5 33.2 42.8 34.7 110.7 34.2 35.6 37.0 106.8 

05 02 01  კულტურის ცენტრი 388.2 32.3 27.8 38.0 98.1 29.4 34.7 35.3 99.4 30.2 35.0 29.9 95.1 29.3 32.7 33.6 95.6 

05 02 02 ძეგლთა დაცვის ხარჯები 10.0     0.5 0.5 2.0 3.5   5.5     2.0 2.0 2.0     2.0 

05 02 03 
კულტურული მემკვიდრეობის 

ღონისძიებების დაფინანსება 
5.0       0.0       0.0   5.0   5.0       0.0 

05 02 04 
ტელერადიო მაუწყებლობა და 

საგამომცემლო საქმიანობა 
35.8 3.5 2.9 3.0 9.4 2.9 2.8 2.9 8.6 3.0 2.8 2.8 8.6 2.9 2.9 3.4 9.2 

05 03 
ახალგაზრდული პროგრამების 

დაფინანსება 
13.0     3.2 3.2 0.9   1.5 2.4 3.0   1.4 4.4 3.0     3.0 

05 04 
რელიგიური ორგანიზაციების 

ხელშეწყობა 
4.8 0.4 0.4 0.4 1.2 0.4 0.4 0.4 1.2 0.4 0.4 0.4 1.2 0.4 0.4 0.4 1.2 

06 00 
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა 

და  სოციალური უზრუნველყოფა 
392.0 27.0 28.1 54.8 109.9 33.5 35.3 40.0 108.8 30.3 37.8 24.4 92.5 25.0 35.0 20.8 80.8 

06 01 
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის 

მომსახურება 
104.9 6.0 6.2 20.2 32.4 7.9 7.2 12.8 27.9 7.6 7.3 7.3 22.2 7.3 9.1 6.0 22.4 

06 03 
მოსახლეობის სოციალური 

უზრუნველყოფა 
220.1 18.0 17.9 31.6 67.5 18.6 19.1 14.2 51.9 17.7 25.5 12.1 55.3 12.7 18.9 13.8 45.4 

06 03 01 ავადმყოფთა სოციალური დახმარება 55.6 6.3 6.3 6.3 18.9 6.3 5.3 2.3 13.9 6.3 6.3 1.3 13.9 1.3 6.3 1.3 8.9 

06 03 02 

სარიტუალო მომსახურება (ომის 

ვეტერანთა და დევნილთა დაკრძალვის 

ხარჯები) 

7.0 0.7 0.7 0.6 2.0 0.7 0.4 0.4 1.5 0.5 0.4 0.5 1.4 0.5 0.9 0.7 2.1 



 

06 03 03 

ომის ვეტერანთა სოციალური 

უზრუნველყოფის ხარჯები (9 მაისის 

ერთჯერადი დახმარება) 

11.1       0.0   2.7   2.7   8.4   8.4       0.0 

06 03 04 

მრავალშვილიანი ოჯახებისა (4 შვილი 

და მეტი), დედ-მამით ობოლი ბავშვების 

და 100 წელს გადაცილებულთა 

ერთჯერადი დახმარების ხარჯი 

13.8     13.1 13.1     0.7 0.7       0.0       0.0 

06 03 05 
უმწეოთა სასადილო და ხანდაზმულთა 

ბინაზე მომსახურება 
88.6 7.3 7.3 7.9 22.5 7.4 7.1 7.6 22.1 7.2 7.2 7.2 21.6 7.2 8.0 7.2 22.4 

06 03 06 
 ბავშვის შეძენასთან დაკავშირებული 

ერთჯერადი დახმარების ხარჯი 
36.0 3.0 3.0 3.0 9.0 3.5 3.0 2.5 9.0 3.0 2.5 2.5 8.0 3.0 3.0 4.0 10.0 

06 03 07 
უმწეო კატეგორიაზე სასმელი წყლის 

ხარჯის ანაზღაურება 
8.0 0.7 0.6 0.7 2.0 0.7 0.6 0.7 2.0 0.7 0.7 0.6 2.0 0.7 0.7 0.6 2.0 

06 04  უმწეოთა ერთჯერადი დახმარება 35.0 1.0 2.0 3.0 6.0 4.0 4.0 5.0 13.0 3.0 3.0 3.0 9.0 3.0 3.0 1.0 7.0 

06 05 
ხანძრითა და სტიქიით 

დაზარალებულთა დახმარება 
32.0 2.0 2.0   4.0 3.0 5.0 8.0 16.0 2.0 2.0 2.0 6.0 2.0 4.0   6.0 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                        მამუკა ქარდავა 

 

 



 

დანართი  2 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2013  წლის 23 იანვრის N2 განკარგულებისა 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის საბიუჯეტო წლის შემოსულობების განწერა 

/ათასი ლარი/ 

N დასახელება სულ 

I კვარტალი II კვარტალი III კვარტალი IV კვარტალი 

სულ 
იანვა

რი 

თებერ

ვალი 
მარტი სულ 

აპრი

ლი 
მაისი ივნისი სულ 

ივლი

სი 

აგვის

ტო 

სექტ

ემბე

რი 

სულ 

ოქტ

ომბე

რი 

ნოემბ

ერი 

დეკემ

ბერი 

1 არაფინანსური აქტივების კლება 260.0 65.0 15.0 20.0 30.0 120.0 40.0 40.0 40.0 75.0 17.0 30.0 28.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ძირითადი აქტივები 0.0 0.0       0.0       0.0       0.0       

  არაწარმოებული აქტივი (მიწა) 260.0 65.0 15.0 20.0 30.0 120.0 40.0 40.0 40.0 75.0 17.0 30.0 28.0 0.0       

2 ქონების გადასახადი 5000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
3200.

0 
0.0 0.0 3200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1800.0 0.0 1800.0 0.0 

  
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე 

(გარდა მიწისა) 
3198.0 0.0       

3198.

0 
    3198.0 0.0       0.0       

  
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა 

მიწისა) 
2.0 0.0       2.0     2.0 0.0       0.0       

  
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 

მიწაზე 
220.0 0.0       0.0       0.0       220.0   220.0   

  
არასასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწაზე 
1580.0 0.0       0.0       0.0       1580.0   1580.0   

3 
მიზნობრივი ტრანსფერი 

დელეგირებული უფლებამოსილებების 

განსახორციელებლად 

220.0 59.8 14.2 14.5 31.1 58.6 17.2 16.0 25.4 48.3 16.1 15.6 16.6 53.3 15.5 24.1 13.7 

4 სპეციალური ტრანსფერი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  სოფლის პროგრამა 0.0 0.0       0.0       0.0       0.0       

  რეგიონალური პროექტები 0.0 0.0       0.0       0.0       0.0       

5 სხვა შემოსავლები 414.4 92.9 27.2 28.8 36.9 115.5 35.7 41.3 38.5 135.6 46.8 43.3 45.5 70.4 25.3 23.8 21.3 

  
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსების 

სარგებლობისთვის 
115.0 16.0 3.0 4.0 9.0 42.0 12.0 14.0 16.0 47.0 16.0 16.0 15.0 10.0 5.0 3.0 2.0 

  
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და 

მართვაში გადაცემიდან 
0.0 0.0       0.0       0.0       0.0       

  სანებართვო მოსაკრებელი 6.1 2.0     2.0 2.0   2.0   2.1 2.1     0.0       



 

  
მოსაკრებელი დასახლებული 

ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 
22.5 5.6 1.8 1.8 2.0 5.8 2.0 1.8 2.0 5.6 1.8 1.8 2.0 5.5 1.8 1.8 1.9 

  შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან 41.6 10.4 3.4 3.5 3.5 10.4 3.4 3.5 3.5 10.4 3.4 3.5 3.5 10.4 3.5 3.5 3.4 

  
სხვა არაკლასიფიცირებული 

შემოსავლები 
19.2 3.9 2.0 1.5 0.4 2.3 0.3   2.0 5.5 3.5 2.0   7.5   3.5 4.0 

  ჯარიმები, სანქციები, საურავები 210.0 55.0 17.0 18.0 20.0 53.0 18.0 20.0 15.0 65.0 20.0 20.0 25.0 37.0 15.0 12.0 10.0 

6 სულ შემოსულობები 5894.4 217.7 56.4 63.3 98.0 
3494.

1 
92.9 97.3 3303.9 258.9 79.9 88.9 90.1 1923.7 40.8 1847.9 35.0 

7 ნაშთი 2012 წლის 1 იანვრისათვის   0.0       0.0       0.0       0.0       

8 ჭარბი შემოსავლების გადანაწილება 1043.6 0.0       0.0       632.5 364.5 268.0   411.1     411.1 

9 წინმსწრებად მოსათხოვი თანხა 2995.8 1289.9 413.9 416.8 459.2 797.8 409.4 388.4   503.2   94.2 409.0 404.9 404.9     

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                        მამუკა ქარდავა 



 

 

 

 

 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

განკარგულება N3 

2014 წლის  23 იანვარი 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონისა და „ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დებულების (რეგლამენტის) დამტკიცების შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2008  წლის 25 დეკემბრის N109 დადგენილების თანახმად: 

1. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 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 (მ. ბუკია). 

4. განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე 

5. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით, ფოთის საქალაქო სასამართლოში ერთი თვის ვადაში (მისამართი: ქ. ფოთი, 

დავით აღმაშენებლის ქ. N3)  

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                        მამუკა ქარდავა 

 

 

 

 

 



 

დანართი 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2014 წლის  23 იანვრის  N3  განკარგულებისა 

 
 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის სამუშაო გეგმა 
 

 

  N 
მოსამზადებელი და განსახილველი 

საკითხის დასახელება 

განხილვის 

ვადა 

პასუხისმგებელი 

საკითხის 

მომზადებაზე 

პასუხისმგებელი 

შესრულებაზე  

1. 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის 

შესრულების შესახებ ანგარიშის მოსმენა 

I 

კვარტალი 
გამგეობა 

საკრებულოს 

საფინანსო-

სარევიზიო 

კომისია 

2. 
გამგეობის მიერ 2013 წლის განმავლობაში 

გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშის 

მოსმენა 

I 

კვარტალი 
გამგეობა 

საკრებულოს 

სამანდატო-

საპროცედურო 

საკითხთა კომისია

3. 

საკრებულოს მიერ დაფუძნებული  

იურიდიული პირების მიერ 2013 წელს 

გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშების 

მოსმენა 

I 

კვარტალი 

შესაბამისი 

იურიდიული პირი 

საკრებულოს 

სამანდატო-

საპროცედურო 

საკითხთა კომისია

4. 
საკრებულოს კომისიების მიერ 2013  წელს 

გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშების 

მოსმენა 

I 

კვარტალი 

საკრებულოს 

შესაბამისი კომისია 

საკრებულოს 

შესაბამისი კომისია

5. საკრებულოს მიერ 2013  წელს გაწეული 

მუშაობის შესახებ ანგარიშის მოსმენა 

I 

კვარტალი 

საკრებულოს 

თავმჯდომარე 

საკრებულოს 

თავმჯდომარე 

6. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 

მიწის ნორმატიული ფასის დადგენა 

I 

კვარტალი 
გამგეობა 

საკრებულოს 

ეკონომიკური 

განვითარების 

საკითხთა კომისია

7. 
ხობის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის 

ადგილობრივი ბიუჯეტის შესრულების 

ანგარიშის მოსმენა 

II 

კვარტალი 
გამგეობა 

საკრებულოს 

საფინანსო-

სარევიზიო 

კომისია 

8. 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

არსებული სასაფლაოების მოწყობისა და 

მოვლა-პატრონობის ზოგადი წესის 

დადგენა 

III 

კვარტალი 

საკრებულოს 

ეკონომიკური 

განვითარების 

საკითხთა კომისია 

საკრებულოს 

ეკონომიკური 

განვითარების 

საკითხთა კომისია

9. 
ხობის მუნიციპალიტეტის 2014  წლის 

ადგილობრივი ბიუჯეტის 6 თვის 

შესრულების ანგარიშის განხილვა 

III 

კვარტალი 
გამგეობა 

საკრებულოს  

საფინანსო-

სარევიზიო 

კომისია  

10. 
გამგეობის მიერ 2014 წლის 6 თვეში 

გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშის 

მოსმენა 

III 

კვარტალი 
გამგეობა 

საკრებულოს 

სამანდატო-

საპროცედურო 

საკითხთა კომისია

11. 
საკრებულოს კომისიების მიერ 2014 წლის 6 

თვეში გაწეული მუშაობის შესახებ 

ანგარიშების მოსმენა 

III 

კვარტალი 

საკრებულოს 

შესაბამისი კომისია 

საკრებულოს 

შესაბამისი კომისია



 

12. 

საკრებულოს მიერ დაფუძნებული 

იურიდიული პირების მიერ 2014 წლის 6 

თვეში გაწეული მუშაობის შესახებ 

ანგარიშების მოსმენა 

III 

კვარტალი 

შესაბამისი 

იურიდიული პირი 

საკრებულოს 

სამანდატო-

საპროცედურო 

საკითხთა კომისია

13. 
ხობის მუნიციპალიტეტის 2015  წლის 

ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტის 

განხილვა და დამტკიცება 

IV 

კვარტალი 
გამგეობა 

საკრებულოს  

საფინანსო-

სარევიზიო 

კომისია 

14. სხვა მიმდინარე და ინიციირების წესით 

შემოსული საკითხების განხილვა 

სისტემატურა

დ დადგენილ 

ვადებში

 
საკრებულოს 

შესაბამისი კომისია

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                              მამუკა ქარდავა 
 



 

 

 

 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N4 

2014 წლის 23 იანვარი 

ქ. ხობი 

„ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირების 

მფლობელობაში (სარგებლობაში) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების 

კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 

წლის 12 ივლისის N17 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონისა და „ფიზიკური 

და კერძო სამართლის იურიდიული პირების მფლობელობაში (სარგებლობაში) არსებულ მიწის 

ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების წესისა და საკუთრების უფლების მოწმობის ფორმის 

დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2007 წლის 15 სექტემბრის N525 

ბრძანებულების შესაბამისად: 

1. „ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული 

პირების მფლობელობაში (სარგებლობაში) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების 

აღიარების კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის 

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

ა) განკარგულების პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„1. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფიზიკური და კერძო სამართლის 

იურიდიული პირების მფლობელობაში (სარგებლობაში) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების 

უფლების აღიარების კომისია შემდეგი შემადგენლობით: 

კახა ბუკია - ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე - კომისიის 

თავმჯდომარე; 

მერაბ სილოგავა - ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის 

უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯომარე - კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე; 

რომეო ლატარია - ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი - კომისიის წევრი; 

შოთა სირაძე - ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის 

სამართლებრივი უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი - კომისიის წევრი; 

სევერიან ბუკია - საქართველოს სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს სამეგრელო-გურია-

ზემო სვანეთის მომსახურების ცენტრის უფროსი სპეციალისტი - კომისიის წევრი.“; 

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე. 

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით, ფოთის საქალაქო სასამართლოში (მისამართი: ქ. ფოთი, დავით აღმაშენებლის 

ქ. N3)  

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                             მამუკა ქარდავა 

 

 



 

 

 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

 

განკარგულება N5 
 

2014 წლის 27 თებერვალი 
 

ქ. ხობი 
 

 

„ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმის დამტკიცების 

შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 23 იანვრის N1 

განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

 

1. „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის  

შესაბამისად, „ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი  შესყიდვების   გეგმის 

დამტკიცების  შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 23 იანვრის N1 

განკარგულებაში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება: 

ა) დანართი 1-ში იზრდება: 

64300 ლარით ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის 

ადმინისტრაციულ შენობაში ციფრული საკომუნიკაციო და უსაფრთხოების სისტემის 

მოწყობის სამუშაოების ასიგნება; 865,63 ლარით ხობის წმინდა სამების ეკლესიის 

გაზმომარაგების სამუშაოების ასიგნება; 500 ლარით გამგეობის ადმინისტრაციული 

შენობის წყალმომარაგების ტუმბოს გამოცვლის სამუშაოების ასიგნება; 784 ლარით სსიპ 

,,საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური“-ს საავტომობილო ტრანსპორტით 

უზრუნველყოფის ასიგნება; 12000 ლარით ქ. ხობში ცენტრის კეთილმოწყობის 

სამუშაოების (ტროტუარები, გზის სავალი ნაწილი და მიწისქვესა კომუნიკაციები) 

საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენის ასიგნება; 2000 ლარით საჯიჯაოს თემში მდინარე 

ჭანისწყალზე ნაპირსამაგრი ნაგებობისა და მდინარე ხობისწყალზე  შუა ხორგის თემში 

(სამურღულიოს უბანი) ნაპირსამაგრი ნაგებობის კონსტრუქციული ექსპერტიზის 

დასკვნების მომზადების ასიგნება; 500 ლარით ლელოში ხობის მუნიციპალიტეტის 

პირველობის ასიგნება; 12000 ლარით მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილის შეძენის 

ასიგნება; 4000 ლარით საკადასტრო რუკების დამზადების ასიგნება; 

 



 

ბ) განკარგულების პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით განხორციელებული ცვლილებების 

გათვალისწინებით, დანართი 1 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 

„დანართი 1 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2014 წლის 23 იანვრის N1 განკარგულებისა 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების  

2014 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმა 

 

# 

დ
ან
აყ
ო
ფ
ი
ს 

კო
დ
ი

 

დანაყოფის დასახელება 
სავარაუდო 

ღირებულება 

შესყიდვის 

საშუალება 

შესყიდვის 

დაწყების 

სავარაუდო 

ვადები 

შესყიდვის 

ობიექტის 

მიწოდების 

სავარაუდო ვადა 

    
გათბობის ხარჯი (თხმელის შეშა) 6000.00 სექტემბერი III კვარტ. 

  

1 034 
მეტყევეობისა და ხე-ტყის 

პროდუქტები 
6000.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდ. 

სექტემბერი III კვარტ. 

    

ბენზინი  137940.00 

  
ევრო დიზელი 58212.00 

დიზელი 1134.00 

2 091 საწვავი 197286.00 
კონსოლიდ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    ელექტროენერგიის ხარჯი 38400.00 

3 093 
ელექტრო, სითბური, მზისა და 

ბირთვული ენერგია 
38400.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    ქლორი 70.00 

4 144 
მარილისა და სუფთა ნატრიუმის 

ქლორიდი 
70.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    სახეხი 8.40 

5 148 
სხვადასხვა არალითონური 

მინერალური პროდუქტი 
8.40 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
ცეცხლგამძლე ფორმა 900.00 

  

6 181 
სამუშაო ტანსაცმელი, 

სპეცტანსაცმელი და აქსესუარები 
900.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 
ნოემბერი IV კვარტ. 

    

ქურთუკი–შარვალი ზაფხულის 5100.00 

ქურთუკი-შარვალი, ზამთრის 

დათბუნული 
8160.00 

   

კეპი 561.00 

წყალგაუმტარი ლაბადა (პლაში) 70.00 

7 182 გარე ტანსაცმელი 13891.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდ. 

ნოემბერი IV კვარტ. 

    
მაისური 765.00 

  

8 183 სამოსი 765.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

ივლის-

ნოემბერი 
III-IV კვარტ. 

    

ხელთათმანი (ნაჭერი-რეზინი) 55.50 

ხელთათმანი (რეზინის) 88.00 

სამაშველო ჩაფხუტი 500.00 

სახანძრო ჩაფხუტი 460.00 

9 184 
სპეციალური ტანსაცმელი და 

აქსესუარები 
1103.50 

გამარტ. 

შესყიდვა 

ივლის-

ნოემბერი 
III-IV კვარტ. 



 

    
კედლის საათი 480.00 

  

10 185 
სამკაულები, საათები და მონათესავე 

ნივთები 
480.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 
მარტი I კვარტ. 

    

ფეხსაცმელი სამხედრო მაღალყელიანი 5100.00 

ჩექმა მაღალყელიანი (ვიტიაშკა) 350.00 

  

11 188 ფეხსაცმელი 5450.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდ. 

ნოემბერი IV კვარტ. 

    
ძაფი (კაპრონის) 39.00 

  

12 194 ტექსტილის ნართი და ძაფი 39.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
მარტი I კვარტ. 

    საკადასტრო რუკების დამზადება 17000.00 

13 221 
ნაბეჭდი წიგნები, ბროშურები და 

საინფორმაციო ფურცლები 
13000.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდ. 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

სსმ-ში დადგ. გამოქვეყნების ხარჯები 10776.00 

24 საათი 130.20 

კვირის პალიტრა 52.20 

ხობის მოამბე 380.00 

გაზ. ,,ყველა სიახლე" 142.40 

გამოცემა ,,ფაქტები საქართველოს 

რეგიონები 2013" 
600.00 

   

14 222 
გაზეთები, სამეცნიერო ჟურნალები, 

პერიოდიკა და ჟურნალები 
12080.80 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ფაილი 728.00 

საქაღალდე (ცელულოიდის, თხელი) 39.50 

საქაღალდე (ცელულოიდის, სქელი) 150.00 

საქაღალდე (რეზინის დამჭერით) 45.00 

საქაღალდე (ტყავის) 210.00 

ბლოკნოტი 624.00 

რვეული (პატარა) 131.00 

ბაინდერი (სწრაფჩამკერი) 1585.00 

ბაინდერი (ჩასაწყობი კოლოფი) 84.00 

საქაღალდე (თხელი მუყაოსი, 

„სწრაფჩამკერი“) 
445.00 

   

საქაღალდე (თხელი მუყაოსი, 

„ზონარიანი“) 
55.00 

   

მატერიალურ ფასეულობათა დავთარი 50.00 

მიმდინარე ანგარიშსწორების 

დავთარი 
40.00 

   

წიგნი მთავარი დავთარი 18.00 

საინვენტარიზაციო აღრიცხვის 

ფურცლები 
100.00 

   

15 228 

ქაღალდის ან მუყაოს სარეგისტრაციო 

ჟურნალები/წიგნები, საბუღალტრო 

წიგნები, ფორმები და სხვა ნაბეჭდი 

საკანცელარიო ნივთები 

4304.50 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

წებო (მშრალი) 236.00 

წებო (სველი) 54.00 

  

16 249 
სუფთა და სხვადასხვა ქიმიური 

ნივთიერებების პროდუქტები 
290.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ფლომასტერი 37.00 

საკანცელარიო ჟურნალი 

(უჯრედებიანი) 
84.00 

   

საკანცელარიო ჟურნალი 

(ცალხაზიანი) 
70.00 

   

საკანცელარიო დანა 198.00 



 

საქაღალდე თარო 555.00 

ფანქარი 35.20 

მარკერი (კომპაქტური დისკებისთვის) 32.00 

მარკერი (ტექსტის მოსანიშნი) 79.50 

მარკერი (მაგნიტური დაფისთვის) 10.00 

საშლელი მაგნიტური დაფისთვის 6.00 
   

საშლელი 35.10 

დოკუმენტის ასაკინძი ლენტი 

(ცელულოიდის) 
2.50 

   

საკანცელარიო ნივთების ჩასაწყობი 

(ორგანაიზერი) 
210.00 

   

კალკულატორი 200.00 

ფაქსის ქაღალდი 6.00 

კონვერტი DL (დიპლომატი) 72.00 

კონვერტი A4 73.20 

კონვერტი A5 33.00 

კონვერტი (კომპაქტური 

დისკებისთვის) 
40.00 

   

ჭიკარტი 26.50 

კლიპსი (დიდი) N50 230.40 

კლიპსი (პატარა) N25 136.00 

კლიპსი (საშუალო) N41 114.00 

სახაზავი (სამკუთხა) 2.00 

სახაზავი (სწორი) 29.50 

სტიკერი (არამწებავი) 360.00 

სტიკერი (მწებავი) 273.00 

ანტისტეპლერი (მარწუხი) 19.50 

ანტისტეპლერი (მაკრატელი) 17.00 

წაწუნა ბურთულიანი 9.20 

წაწუნა ღრუბლიანი 9.60 

მაგიდის კალენდრის დაფა 75.00 

წებოვანი ლენტი „სკოჩი“ (დიდი) 66.30 

წებოვანი ლენტი „სკოჩი“ (პატარა) 7.00 

წებოვანი ლენტი, ორმაგი „სკოჩი“ 30.00 

„სკოჩის“ მოსახევი (სამაგიდე) 6.00 

წებოვანი ქაღალდების ხვეული 1.00 

მაგიდის კალენდარი 162.00 

კედლის კალენდარი 75.00 

სტეპლერის ტყვია N10 52.20 

სტეპლერის ტყვია N23/10 12.00 

სტეპლერის ტყვია N23/13 70.50 

სტეპლერის ტყვია N24/6 610.00 

სტეპლერი (დიდი) (23/13) 110.00 

სტეპლერი პატარა (N10) 106.00 

სტეპლერი საშუალო (N24/6) 145.00 

საქაღალდე რკინის დამჭერით 204.00 

ქაღალდის სახვრეტი „დირაკოლი“ 

100-150 ფურცლისთვის 
160.00 

   

ქაღალდის სახვრეტი „დირაკოლი“ 20-

30 ფურცლისთვის 
160.00 

   

ქაღალდის სამაგრი „სკრეპი“ 57.50 

კორექტორი (ბურთულიანი) 135.00 

კორექტორი (ფუნჯიანი) 33.60 

კორექტორი (ლენტიანი) 40.00 

კორექტორის ლენტი 10.00 

ბეჭდის ბალიში 5.00 

ფანქრის სათლელი 8.00 

ავტოკალამი (უბრალო, ლურჯი) 251.00 



 

ავტოკალამი (უბრალო, წითელი) 18.00 

ავტოკალამი (უბრალო, შავი) 12.00 

ავტოკალამი (მაღალი ხარისხის) 273.00 

ავტოკალამი (ზამბარიანი სამაგრით) 50.00 

ფაილიანი საქაღალდე (10 

ფურცლიანი) 
51.00 

   

ფაილიანი საქაღალდე (20 

ფურცლიანი) 
29.00 

   

ფაილიანი საქაღალდე (30 

ფურცლიანი) 
71.50 

   

საფანქრე ჭიქა 46.50 

მაგიდის კომპლექტი 100.00 

ქაღალდის საჭრელი „გილიოტინა“ 60.00 

ტუშის კალამი (ლურჯი) 44.00 

ტუშის კალამი (შავი) 49.50 

ტუშის კალამი (წითელი) 14.00 

ბეჭდის მელანი (ლურჯი) 10.00 

მაგნიტური ჭიქა („სკრეპებისა“ და 

მისთ.) 
15.00 

   

დისკების ჩასაწყობი ჩანთა 90.00 

ფოტოქაღალდი 280.00 

პლასტიკატის ყდა A4 100.00 

სავიზიტო ბარათების ყუთი (ალბომი) 56.00 

დივაიდერი (საქმის გამყოფი სანიშნი) 12.50 

ნივთების შესაკრავი რეზინი 10.00 

ნომერატორი 75.00 

სამკერდე ბეიჯი (ზონარით) 390.00 

ლაზერული სანიშნებელი კალამი-

გამშვები 
15.00 

   

ქაღალდი საბეჭდი А4 80გრ./500 8552.00 

ქაღალდი საწერი А4 45გრ./200 309.00 

ქაღალდი საბეჭდი (A3) 64.00 

ქაღალდი მოწმობებისთვის 135.00 

ფერადი ქაღალდი (ლურჯი) 10.00 

ფლიტჩარტის ქაღალდი 20.00 

ფერადი ქაღალდი (წითელი) 10.00 

ბეჭედი, შტამპი, ფაქსიმილიე (კლიშე) 70.00 

ბეჭდის მექანიზმი 300.00 

მაგნიტური დაფის სადგამი 50.00 

ფლიტჩარტი (საპრეზენტაციო დაფა) 100.00 

  

17 301 
საოფისე მანქანები, კომპიუტერების, 

პრინტერების და ავეჯის გარდა 
17089.30 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდ. 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

კომპაქტური დისკი (dvd) 290.00 

კომპაქტური დისკი (cd) 203.50 

მონიტორი 400.00 

მრავალფუნქციური პრინტერი 450.00 

კომპიუტერის ნაწილები, აქსესუარები 

და  მარაგები 
8240.00 

   

კვების წყარო „UPS“ 845.00 

ლაზერული შავთეთრი პრინტერის 

კარტრიჯის შეძენა 
9900.00 

   

ლაზერული ფერადი პრინტერის 

კარტრიჯის შეძენა 
3900.00 

   

ჭავლური პრინტერის კარტრიჯის 

შეძენა 
900.00 

   

18 302 
კომპიუტერული მოწყობილობები და 

მარაგი 
25128.50 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდ. 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    ადაპტორი (დამცავი) 90.00 



 

,,სკოპი" სადენის სამაგრი 52.00 

ავტომატური ამომმრთველი 115.00 

  

19 312 
ელექტროენერგიის გამანაწილებელი 

და საკონტროლო აპარატურა 
257.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ელ.გამაგრძელებელი 1110.00 

ელ.გამანაწილებელი 300.00 

როზეტი 185.00 

ჩამრთველი 135.00 

ელექტროვაზნა 20.00 

  

20 313 იზოლირებული მავთული და კაბელი 1750.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ფოტოაპარატის აკუმულატორი 450.00 

ვიდეო კამერის აკუმულატორი 300.00 

ელემენტი (მრგვალი, დიდი) 74.00 

ელემენტი (მრგვალი, პატარა) 110.00 

ელემენტი (მრგვალი, საშუალო) 53.00 

ფოტოაპარატის ელემენტი 240.00 

21 314 

აკუმულატორები, პირველადი 

ელემენტები და პირველადი 

ბატარეები 

1227.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ნათურა 420.00 

ნათურა წვრილი ვაზნისთვის 35.00 

ნეონის ნათურები (კორიდორისთვის) 75.00 

ნათურა (ნეონის, დღის განათება, 

სტანდარტული) 
1545.00 

   

დამუხტვადი ხელის ფანარი 42.00 

დამუხტვადი ხელის ფანარი მაღალი 

სიმძლავრის 
450.00 

   

გარე განათების ნათურა 5.00 

22 315 
გასანათებელი მოწყობილობები და 

ელექტრონათურები 
2572.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

მაგნიტი (მაგნიტური დაფისთვის) 18.00 

საიზოლაციო ლენტი 40.00 

ელ. ინდიკატორი 6.00 

ელ.შედუღების ჩხირი 75.00 
  

23 316 
ელეტრომოწყობილობები და 

აპარატურა 
139.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
ფოტოაპარატის ჩიპი 180.00 

  

24 317 
ელექტრონული, ელექტრომექანიკური 

და ელექტროტექნიკური მომარაგება 
180.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ვიდეო კასეტა 635.00 

მიკროფონი 450.00 

მეგაფონი 50.00 

25 323 

ტელე - და რადიომიმღებები და ხმის 

ან ვიდეო ჩამწერები ან 

რეპროდუქცირების აპარატურა 

1135.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ხობის მუნიციპალიტეტის 

ადგილობრივი თვითმმართველობის 

ადმინისტრაციულ შენობაში 

ციფრული საკომუნიკაციო და 

უსაფრთხოების სისტემის მოწყობა 

64300.00 
   

  

26 324 ქსელები 64300.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

თებერვალ-

ივნისი 
II კვარტ. 



 

    
ტელეფონი (სტაც.) 140.00 

  

27 325 
სატელეკომუკნიკაციო 

მოწყობილობები და მარაგები 
140.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    პირველადი დახმარების ყუთი 400.00 

28 331 სამედიცინო მოწყობილობები 400.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარი I     კვარტ. 

    

საპონი 55.00 

ტუალეტის ქაღალდი 138.00 

ხელსაშრობის ქაღალდი 60.00 

პირსახოცი 60.00 

თხევადი საპონი 108.00 

  

29 337 პირადი ჰიგიენის პროდუქტები 421.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
 მაღალი გამავლობის მსუბუქი 

ავტომობილი 
12000,00 

   

30 341 
ძრავიანი სატრანსპორტო 

საშუალებები 
12000.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

მაისი II კვარტ. 

    სათადარიგო ნაწილები 27600.00 

31 343 

ნაწილები და აქსესუარები 

სატრანსპორტო საშუალებებისა და 

მათი ძრავებისათვის 

27600.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

      

32 345 გემები და ნავები 0.00 

    
შტრიხკოდის წამკითხავი 

მოწყობილობა (რიდერი) 
80.00 

   

33 351 
საგანგებო სიტუაციებისა და 

უსაფრთხოების მოწყობილობები 
80.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარი I    კვარტ. 

    

დროშის სადგამი 25.00 

დროშა (საქართველოს) 2350.00 

დროშა (ევროკავშირის) 1725.00 

იატაკის საწმენდი ჯოხი 18.00 

დროშის ტარი 200.00 

34 358 
ინდივიდუალური და დამხმარე 

მოწყობილობები 
4318.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
სიგრძის საზომი (,,რულეტკა") 70.00 

  

35 383 საზომი ხელსაწყოები 70.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარი I    კვარტ. 

    ციფრული ფოტოაპარატი 350.00 

36 386 ოპტიკური ხელსაწყოები 350.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
აპრილი II კვარტ. 

    

მაგიდა მისადგმელით 500.00 

კომპიუტერის სკამი 6150.00 

სკამი 1160.00 

გორგოლაჭიანი სავარძელი 3600.00 

სკამი 3-4 ადგილიანი 1050.00 

საწოლი, რკინის 1500.00 

კარადა 150.00 

37 391 ავეჯი 14110.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

მარტი-

ნოემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

დაფის საწმენდი „სეტი“ 15.00 

მაკრატელი 60.00 

სურათის ჩარჩო A4 150.00 

სურათის ჩარჩო A3 60.00 

ყვავილის ქოთანი 100.00 

ჩაის სერვიზი 50.00 

ყავის სერვიზი 50.00 



 

გრაფინი (ჭიქებით) 30.00 

ელექტროჩაიდანი 90.00 

სათლი („ვედრო“) 104.00 

ცოცხი 920.00 

აქანდაზი 396.00 

ღრუბელი 13.50 

სანთელი 6.00 

იატაკის ჯაგრისი 12.00 

ნაგვის ყუთი 420.00 

38 392 ავეჯეულობა 2476.50 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ფარდა 80.00 

ფეხსაწმენდი 120.00 

ხელსახოცი (ნაჭრის) 40.00 

იატაკის საწმენდი ტილო 399.00 

მაგიდის ტილო 621.00 

თეთრეულის კომპლექტი 920.00 

ადიალა 1150.00 

39 395 ქსოვილის ნივთები 3330.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

მაცივარი 400.00 

ელექროღუმელი (გამათბობელი) 150.00 

მტვერსასრუტი 300.00 

წყლის გამათბობელი ,,კალონკა" გაზის 300.00 

წყლის გამათბობელი ,,ატმორი"  70.00 

  

40 397 საოჯახო ტექნიკა 1220.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

მინის საწმენდი სითხე 310.00 

ჭურჭლის სარეცხი საშუალება 132.00 

ავეჯის საწმენდი სითხე 539.00 

იატაკის საპრიალებელი სითხე 165.00 

ჟალუზის საწმენდი 40.00 

ჰაერის გამწმენდი დეზოდორი 33.00 

სადეზინფექციო საშუალება („იხვი“ და 

მსგავსი) 
124.00 

   

41 398 
საწმენდი და საპრიალებელი 

პროდუქტები 
1343.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

წყლის ხარჯი 5750.00 

დისპენსერის წყლის ხარჯი 5880.00 

წყლის შეზიდვა ყულევში 10000.00 

42 411 ბუნებრივი წყალი 21630.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
კონდიციონერი 2000.00 

ჟალუზი 64.80 

43 425 
გამაგრილებელი და სავენტილაციო 

მოწყობილობები 
2064.80 

გამარტ. 

შესყიდვა 
ივნისი II კვარტ. 

    

ლამინირების აპარატის ფირი  90.00 

ასაკინძი აპარატის ზამბარა 15.00 

ლამინირების აპარატი 100.00 

44 429 
სხვადასხვა ზოგადი და სპეციალური 

დანიშნულების მანქანა–დანადგარები 
205.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    ლურსმანი 4.00 

45 441 
კონსტრუქციის მასალები და 

ანალოგიური ნივთები/საგნები 
4.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარი I    კვარტ. 

    

კარადა (სადურგლო ნაკეთობა) 1300.00 

კარადა სტენდი (სადურგლო 

ნაკეთობა) 
600.00 

   

მაგიდა მისადგმელით (სადურგლო 

ნაკეთობა) 
250.00 

   

კომპიუტერის მაგიდა (სადურგლო 1320.00 



 

ნაკეთობა) 

მოსასვენებელი ტახტი (სადურგლო 

ნაკეთობა) 
400.00 

   

საინფორმაციო დაფა (სადურგლო 

ნაკეთობა) 
200.00 

   

საწყობის თაროები (სადურგლო 

ნაკეთობა) 
800.00 

   

ტანსაცმლიც კედლის საკიდი 

(სადურგლო ნაკეთობა) 
100.00 

   

ტელევიზორის დასადგამი ტუმბო 

(სადურგლო ნაკეთობა) 
100.00 

   

საერთო მაგიდის დამხმარე 

სათავსოები (სადურგლო ნაკეთობა) 
300.00 

   

46 442 სტრუქტურული მასალები 5370.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

ივნისი 
I-II კვარტ. 

    

შემწოვი სახელური 125 მმ  500.00 

გამდენი სახელური 51 მმ 20 მ. 2200.00 

გამდენი სახელური 66 მმ 20 მ. 500.00 

გამდენი სახელური 77 მმ 20 მ. 560.00 

შემწოვი სახელური 77 მმ  600.00 

შემწოვი სახელური 40 მმ 8 მ. 360.00 

გამდენი სახელურის გადამყვანი 51 მმ 100.00 

გამდენი სახელურის გადამყვანი 66 მმ 75.00 

გამდენი სახელურის გადამყვანი 77 მმ 85.00 

წყლის ონკანი 60.00 

47 444 

სხვადასხვა ქარხნული წარმოების 

მასალა და მათთან დაკავშირებული 

საგნები 

5040.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

ნოემბერი IV  კვარტ. 

    

რკინისა და ქვის საჭრელი მოტოხერხი 800.00 

ელექტრობურღი დიდი 

პერფორატორით 
800.00 

   

კარის სახელური 30.00 

საკეტის გულარი 284.00 

კარის საკეტი 2650.00 

ბოქლომი 90.00 

ბრტყელტუჩა 12.00 

სახრახნისი 25.00 

ჩაქუჩი 14.00 

მეტალოპლასტმასის კარის საკეტი 400.00 

მეტალოპლასტმასის კარის პეტლი 184.00 

ნაჯახი დიდი 180.00 

ნაჯახი პატარა 90.00 

ურო პატარა, 1.2 კგ–იანი 84.00 

ქანჩების კომპლექტი ,,გალოვკებით" 440.00 

48 445 

ხელსაწყოები, საკეტები, გასაღებები, 

ანჯამები, დამჭერები, ჯაჭვები და 

ზამბარები/რესორები 

6083.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

ნოემბერი 
I-IV  კვარტ. 

    

ასფალტიანი ქუჩების მოვლა-შენახვა 20000.00 

მინისტადიონების მოვლა 15000.00 

სოფელ შავღელეს ამბულატორიის 

შენობის გარე საინჟინრო 

კომუნიკაციების მოწყობის 

სამუშაოები 

19000.00 
   

49 452 

სამუშაოები მთლიანი ან 

ნაწილობრივი მშენებლობისათვის და 

სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები 

54000.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარი-

სექტემბერი 
I-III კვარტ. 

    
ხობის წმინდა სამების ეკლესიის 

გაზმომარაგების სამუშაოები
865.63 

   

50 452 
სამუშაოები მთლიანი ან 

ნაწილობრივი მშენებლობისათვის და 
865.63 

გამარტ. 

შესყიდვა 

თებერვალ-

მარტიი 
I    კვარტ. 



 

სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები 

    

თორსა-დღვაბის, საჯიჯაოს, ხეთის 

თემებისა და სოფელ ყულევის 

ტერიტიული ორგანოების 

ადმინისტრაციულ შენობებში 

ელექტრო გაყვანილობისა და 

ელექტროენერგიის აღრიცხვის 

კვანძების მოწესრიგების სამუშაოები

3898.33 
   

ადგილობრივი თვითმმართველობის 

ადმინისტრაციული შენობის 

დაზიანებული წყალმომარაგების 

ქსელისა და წყლის აღრიცხვის 

კვანძის მოწესრიგების სამუშაოები

411.37 
   

გამგეობის ადმინისტრაციული 

შენობის წყალმომარაგების ტუმბოს 

გამოცვლის სამუშაოები 

500.00 
   

51 453 სარემონტო-სამონტაჟო სამუშაოები 4809.70 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ–

ოქტომბერი 
I    კვარტ. 

    
სამხედრო სამსახურის ოფისის 

რემონტი 
4740.00 

   

52 454 შენობის მოწყობის სამუშაოები 4740.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
მარტი I    კვარტ. 

    
მიმდინარე რემონტის ხარჯი 9500.00 

მანქანის რეცხვა 1400.00 

53 501 

სატრანსპორტო საშუალებებისა და 

მათთან დაკავშირებული 

მოწყობილობების შეკეთება, 

ტექნიკური მომსახურება და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები 

10900.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
კარტრიჯის დოლურას გამოცვლა 1120.00 

კარტრიჯის დატუმბვა 4950.00 

54 503 

პერსონალური კომპიუტერების, 

საოფისე აპარატურის, 

სატელეკომუნიკაციო და აუდიო - 

ვიზუალური მოწყობილობების 

შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და 

მათთან დაკავშირებული 

მომსახურებები 

6070.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    ელექტრომოწყობილობების რემონტი 3100.00 

55 507 
შენობის მოწყობილობების შეკეთება 

და ტექნიკური მომსახურება 
3100.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ექსკურსია ახალციხეში (რაბათის 

ციხისა და და საფარის მონასტრის 

მიმართულებით) 

3000.00 
   

ექსკურსია (დავით გარეჯი-სიღნაღი-

ბოდბე-ხირსის მიმართულებით) 
3000.00 

   

მეგრული ფოლკლორის კონცერტი 

ლაზეთში (ქ. არხავი) გაცვლითი 

პროგრამის ფარგლებში 

2000.00 
   

გაწვევის ხარჯები (სატრანსპორტო 

მომსახურება) 
11500.00 

   

ტრანსპორტის დაქირავება ძეგლების 

მონიტორინგისათვის 
500.00 

   

სსიპ ,,საქართველოს სტატისტიკის 

ეროვნული სამსახური“-ს 

საავტომობილო ტრანსპორტით 

უზრუნველყოფა 

784.00 
   

56 601 საავტომობილო ტრანსპორტის 20784.00 გამარტ. იანვარ- I-IV კვარტ. 



 

მომსახურებები ელექტრ. 

ტენდერი 

დეკემბერი 

    
წერილებთან დაკავშირებული 

საფოსტო მომსახურებები 
3490.00 

   

57 641 
საფოსტო და საკურიერო 

მომსახურებები 
3490.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
სატელეფონო მომსახურება 13590.00 

ფიჭური მომსახურება 26260.00 

58 642 სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები 39850.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    ბანკის მომსახურება 1000.00 

59 661 
საბანკო და საინვესტიციო 

მომსახურებები 
1000.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    პირადი შემადგენლობის დაზღვევა 21420.00 

60 665 
სადაზღვევო და საპენსიო 

მომსახურებები 
21420.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

თებერვალი 
I-IV კვარტ. 

    

XIX საუკუნისა და  XX საუკუნის 

დამდეგის ქართულ პრესაში – 

,,ივერია", ,,ცნობის ფურცელი" და სხვა 

გამოცემები ქ. ხობისა და 

მუნიციპალიტეტის სოფლების შესახებ 

არსებული მასალების შეკრება, 

აგრეთვე ისტორიული ძეგლების 

შესახებ განახლებული რუკის 

ბეჭდური გამოცემა 

4000.00 
   

61 712 
არქიტეტქტურული და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები 
4000.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ხობის მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე არსებული 

არქეოლოგიური ძეგლების 

ისტორიული მნიშვნელობის, 

სტრატიგრაფიისა და ქრონოლოგიის 

განსაზღვრა სადაზვერვო თხრილების 

საშუალებით არქეოლოგიურ 

ობიექტებზე, სოფლებში: თორსა, შუა 

ხორგა, ნოჯიხევი, ჭალადიდი 

5500.00 
   

გამგეობის ეკონომიკისა და 

ინფრასტრუქტურის განვითარების 

სამსახურის კარებებისა და 

სტელაჟების მოწყობის სამუშაოების 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

150.00 
   

სოფელ შავღელეს ამბულატორიის 

შენობის გარე საინჟინრო 

კომუნიკაციების მოწყობის 

სამუშაოების საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 

შედგენა 

1000.00 
   

ქ. ხობში ცენტრის კეთილმოწყობის 

სამუშაოების (ტროტუარები, გზის 

სავალი ნაწილი და მიწისქვესა 

კომუნიკაციები) საპროექტო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

12000.00 
   

62 713 საინჟინრო მომსახურებები 18650.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

სოფელ საჯიჯაოში მდინარე 

ჭანისწყალზე ნაპირსამაგრი 

ნაგებობისა და მდინარე 

ხობისწყალზე სოფელ შუა ხორგაში

2000.00 
   



 

(სამურღულიოს უბანი) ნაპირსამაგრი 

ნაგებობის კონსტრუქციული 

ექსპერტიზის დასკვნების მომზადება

63 713 საინჟინრო მომსახურებები 2000.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

მარტი 
I    კვარტ. 

    

მიწის აღრიცხვიანობის პროგრამა 3000.00 

მიწის აღრიცხვიანობის პროგრამის 

განახლება 
1000.00 

   

64 722 

პროგრამები პროგრამული 

უზრუნველყოფისათვის და 

საკონსულტაციო მიომსახურებები 

4000.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
მარტი I კვარტ. 

    კოდექსის განახლება 2400.00 

65 723 მონაცემთა ბაზების მომსახურება 2400.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ინტერნეტმომსახურება 35360.00 

ვებ-გვერდის ხარჯი 715.00 

ინტერნეტის გე გეომენური სახელის 

მომსახურება 
446.00 

   

66 724 ინტერნეტ მომსახურებები 36521.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
ბუნებიდან მგლის ამოღება 2310.00 

ბუნებიდან ტურის ამოღება 2500.00 

67 776 
ნადირობასთან დაკავშირებული 

მომსახურებები 
4810.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

მარტი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

თვითმმართველობის აუდიტური 

შემოწმება 
5000.00 

   

აუდიტური მომსახურება 10000.00 

68 792 
საბუღალტრო, აუდიტორული და 

ფისკალური მომსახურებები 
15000.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
კადრების კვალიფიკაციის ამარლების 

ხარჯები 
2000.00 

   

69 796 

პერსონალის კვალიფიკაციის 

ამარლებასტან დაკავშირებული 

მომსახურებები 

2000.00 
   

    დაცვის ხარჯები 57700.00 

70 797 
გამოძიებასთან და უსაფრთხოებასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები 
57700.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

კორესპოდენციების აღრიცხვის 

ჟურნალის დაბეჭდვა 
1080.00 

   

სამართლებრივი აქტების აღრიცხვის 

წიგნი 
120.00 

   

სამსახურებრივი პირადობის 

მოწმობები 
1040.00 

   

შემოსული ინფორმაციის აღრიცხვის 

ჟურნალი 
45.00 

   

სახანძრო უსაფრხოების ჟურნალი 120.00 

გასული დოკუმენტაციების 

აღრიცხვის ჟურნალი 
60.00 

   

შემოსული დოკუმენტაციების 

აღრიცხვის ჟურნალი 
60.00 

   

სამსახურის წიგნი 375.00 

წვევამდელის სამხედრო–სააღრიცხვო 

მოწმობა 
30.00 

   

სააღრიცხვო ანბანური წიგნი 20.00 

საკომუნიკაციო ურთიერთობის 

ბარათი 
15.00 

   

უწყება 50.00 



 

მოქალაქეთა გამწვევი კომისიის 

ოქმების რეგისტრაციის ჟურნალი 
10.00 

   

რეზერვის დროებითი მოწმობა 200.00 

სამხედრო ნამსახურობის ბარათი 40.00 

სამხედრო სააღრიცხვო ბარათი 200.00 

სავიზიტო ბარათების დაბეჭდვბა 360.00 

სიგელების, მოწმობების და 

სუვენირების დამზადება 
500.00 

   

  

71 798 
ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული 

მომსახურებები 
4325.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

მოსწავლე-ახალგაზრდობის 

შემოქმედებითი კონფერენცია 
910.00 

   

გარემოს დაცვის მსოფლიო დღის 

აღნიშვნა 
1500.00 

   

ინტელექტუალური თამაში რა?, სად?, 

როდის? მუნიციპალიტეტის 

ახალგაზრდების მონაწილეობით 

1400.00 
   

შემხვედრი ღონისძიებებისათვის 1200.00 

72 799 
სხვადასხვა საქმიანობები და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები 
5010.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

აპრილ-

ნოემბერი 
II-IV კვარტ. 

    
გაწვევის საექიმო კომისია 1000.00 

გამარტ. 

შესყიდვა   

ამბულატორიული მომსახურება 14630.00 

73 851 
ჯანდაცვის სამსახურის 

მომსახურებები 
15630.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

პროექტის ,,არის ასეთი ქვეყანა - მას 

საქართველო ქვია" თანადაფინანსება 

შპს ,,შემოქმედებითი გაერთიანება 

,,კადრი XXI"-თან 

2000.00 
   

74 921 კინო და ვიდეო მომსახურებები 2000.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    არქივის მომსახურება 5700.00 

75 925 

ბიბლიოთეკების, არქივების, 

მუზეუმებისა და სხვა კულტურული 

დაწესებულებების მომსახურებები 

5700.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

2008 წლის აგვისტოს ომის დროს 

ტრაგიკულად დაღუპული 

რეზერვისტის დათა ხურცილავას 

სახელობის თასის გათამაშება 

მინიფეხბურთში 

847.00 
   

საქართველოს ჩემპიონატი ბერძნულ–

რომაულ ჭიდაობაში 
800.00 

   

2008 წლის აგვისტოს ომის დროს 

ტრაგიკულად დაღუპული 

რეზერვისტის -გოგა ბერაიას სახ.თასის 

გათამაშება მინიფეხბურთში 

777.00 
   

ხობის მუნიციპალიტეტის პირველობა 

ფეხბურთში, მიძღვნილი 

საქართველოს დამოუკიდებლობის  

დღის - 26 მაისისადმი 

3700.00 
   

ხობის მუნიციპალიტეტის პირველობა 

მაგიდის ჩოგბურთში 
1138.00 

   

2008 წლის აგვისტოს ომის დროს 

ტრაგიკულად დაღუპული ზვიად 

დათუაშვილის სახ.თასის გათამაშება 

მინიფეხბურთში 

867.00 
   



 

ხობის მუნიციპალიტეტის პირველობა 

ჭადრაკში მიძღვნილი რუბენ და იური 

ბახიების ხსოვნისადმი 

438.00 
   

ხობის მუნიციპალიტეტის პირველობა 

ნარდში მიძღვნილი გოგი ბუკიას 

ხსოვნისადმი 

715.00 
   

ხობის მუნიციპალიტეტის პირველობა 

ლელოში 
500.00 

   

რუსული აგრესიის შედეგად 

ტრაგიკულად დაღუპული 

რეზერვისტის- გოგა ჭითანავასა და 

ლევან ტურავას  სახ.თასის გათამაშება 

მინიფეხბურთში 

847.00 
   

ხობის მუნიციპალიტეტის პირველობა  

კალათბურთში  
389.00 

   

ხობის მუნიციპალიტეტის პირველობა  

ფრენბურთში  
459.00 

   

ხობის მუნიციპალიტეტის ქართულ 

ჭიდაობაში 
605.00 

   

ხობის მუნიციპალიტეტის პირველობა  

ცხენოსნობაში  
1138.00 

   

ხობის მუნიციპალიტეტის პირველობა 

მინი ფეხბურთში წარმოება–

დაწესებულებებს შორის რამაზ კიტიას 

სახელობის თასზე 

947.00 
   

რუსული აგრესიის შედეგად 

ტრაგიკულად დაღუპული 

რეზერვისტის მიხეილ იოსავას  

სახელობის თასის გათამაშება 

ბილიარდში (უმცროსი ასაკი – 

დიდები) 

1370.00 
   

76 926 სპორტული მომსახურებები 15537.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

თებერვალ-

ნოემბერი  

    ასოციაციების საწევრო 5800.00 

77 981 
საწევრო ორგანიზაციების 

მომსახურებები 
5800.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
სამუშაო ოთახების აბრების 

დამზადება (ზეინკლის მომსახურება) 
3126.00 

   

78 983 სხვადასხვა მომსახურებები 3126.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

მარტი-

ნოემბერი 
I-IV კვარტ. 

    ჯამი 895339,63 

 
 

გ) დანართი 3-ში მცირდება: 

147.42 ლარით ხახვის  შეძენის ასიგნება;  848.48 ლარით კომბოსტოს შეძენის 

ასიგნება; 1266.72  ლარით საქონლის ხორცის შეძენის ასიგნება; 6314.25  ლარით 

თევზის ხორცის (ფილე) შეძენის ასიგნება; 390.05  ლარით ტომატ-პასტას  შეძენის 

ასიგნება; 509.15  ლარით რაფინირებილი ზეთის  შეძენის ასიგნება; 880.57  ლარით 

შესქელებული რძის  შეძენის ასიგნება; 1671.13  ლარით კარაქის  შეძენის ასიგნება;  

1336.61  ლარით კისელის  შეძენის ასიგნება;    207.48  ლარით  ბრინჯის  შეძენის 

ასიგნება; 1416.67 ლარით  მწვანილის  შეძენის ასიგნება;  2810.81  ლარით  პურის  

შეძენის ასიგნება; 2075.37  ლარით  შავი ჩაის  შეძენის ასიგნება;    
 

დ) დანართი 3-ში იზრდება: 

655.90  ლარით  კვერცხის შეძენის ასიგნება; 11744.27  ლარით კარტოფილის  

შეძენის ასიგნება; 366.94 ლარით ნიორის  შეძენის ასიგნება; 824.46  ლარით სტაფილოს  



 

შეძენის ასიგნება; 1056.51 ლარით  ლობიოს  შეძენის ასიგნება; 43.90  ლარით ჭარხალის  

შეძენის ასიგნება; 3538.09  ლარით ქათმის ხორცის (ფილე)  შეძენის ასიგნება; 387.11 

ლარით მანანის ბურღულის შეძენის ასიგნება; 143.26  ლარით  მარილის   შეძენის 

ასიგნება; 745.73  ლარით შაქარის  შეძენის ასიგნება; 234.78 ლარით მაკარონის  შეძენის 

ასიგნება; 133.77  ლარით  ვერმიშელის  შეძენის ასიგნება; 

 

ე) განკარგულების პირველი პუნქტის „გ“ და „დ“ ქვეპუნქტებით განხორციელებული 

ცვლილებების გათვალისწინებით, დანართი 3 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 

„დანართი 3 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2014 წლის 23 იანვრის N1 განკარგულებისა 

 

ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო  

გაერთიანების“  2014 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმა 

 

# 

დ
ან
აყ
ო
ფ
ი
ს 

კო
დ
ი

 

დანაყოფის დასახელება 
სავარაუდო 

ღირებულება 

შესყიდვის 

საშუალება 

შესყიდვის 

დაწყების 

სავარაუდო 

ვადები 

შესყიდვის 

ობიექტის 

მიწოდების 

სავარაუდო ვადა 

    კვერცხი 12859 

1 031 
სოფლის მეურნეობისა და ბაღჩეულის 
პროდუქტები 

12859 
გამარტ. 
ელექტრ. 
ტენდერი 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    კარტოფილი 25896.59 

    ხახვი 1727.54 
    ნიორი 1952.5 
    კომბოსტო 917.28 
    სტაფილო 2932.02 
    ლობიო 6552 
    ჭარხალი 425.88 

2 032 ბურღულეული, კარტოფილი, 
ბოსტნეული, ხილი და თხილეული 

40403.81 
გამარტ. 
ელექტრ. 
ტენდერი 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    gaTbobis xarji (SeSa) 17750.00 

3 034 მეტყევეობისა და ხე-ტყის პროდუქტები 17750.00 

გამარტ. 
ელექტრ. 
ტენდერი 

აგვისტო-
დეკემბერი 

III-IV კვარტ. 

    bunebr. da Txevadi airი 20470.00 

4 091 საწვავი 20470.00 

გამარტ. 
ელექტრ. 
ტენდერი 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

     elenergiis xarji 7750.00 

5 093 
ელექტრო, სითბური, მზისა და 

ბირთვული ენერგია 
7750.00 

გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    qloris mJava 393.00 

6 144 
მარილისა და სუფთა ნატრიუმის 

ქლორიდი 
393.00 

გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    saxexi 72.00 

7 148 
სხვადასხვა არალითონური 

მინერალური პროდუქტი 
72.00 

გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    საქ.ხორცი 24460.80 

    ქათმის ხორცი (ფილე) 15724.80 

    თევზის ხორცი (ფილე) 9279.51 



 

8 151 
ცხოველური პროდუქტები, ხორცი და 
ხორცის პროდუქტები 49465.11 

გამარტ. 
ელექტრ. 
ტენდერი 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    ტომატ-პასტა 4410.69 

9 153 ხილი, ბოსტნეული და მონათესავე 
პროდუქტები 4410.69 

გამარტ. 
ელექტრ. 
ტენდერი 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    რაფირინებული ზეთი 5908.42 

10 154 ცხოველური ან მცენარეული ზეთები და 
ცხიმები 5908.42 

გამარტ. 
ელექტრ. 
ტენდერი 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    შესქელებული რძე 16809.83 

    კარაქი 10796.45 

11 155 რძის პროდუქტები 27606.28 

გამარტ. 
ელექტრ. 
ტენდერი 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    კისელი 8825.54 

    მანანის ბურღული 1995.08 

    ბრინჯი 3003.00 

12 156 
დაფქვილი მარცვლეულის 
პროდუქტები, სახამებელი და 
სახამებლის პროდუქტები 

13823.62 

გამარტ. 
ელექტრ. 
ტენდერი 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    მარილი 936.69 

    შაქარი 7879.87 

    მწვანილი 4733.79 

    მაკარონი 5587.76 

    ვერმიშელი 5165.16 

    პური 32216.18 

    შავი ჩაი 578.43 

13 158 სხვადასხვა საკვები პროდუქტები 57097.88 

გამარტ. 
ელექტრ. 
ტენდერი 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    xelTaTmani 24.00 

    rezinis xelTaTmani 120.00 

14 184 
სპეციალური ტანსაცმელი და 

აქსესუარები 
144.00 

გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    საჩუქრები 4368.00 

15 185 
სამკაულები, საათები და მონათესავე 

ნივთები 
4368.00 

გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    faili 294 

    guaSi 6 feri 315.00 

    rveuli 40 furcliani 80.00 

    rveuli 12 furcliani 25.00 

    saxatavi rveuli 240.00 

    bloknoti 165.00 

    sakancelario rveuli 110.00 

    brZanebis wigni 24.00 

    
TanamSromelTa gamocxadebis 
Jurnali 155.00 

 

    
Sesyiduli saqonlis aRricxvis 
Jurnali 175.00 

 

    
korespodenciebis aRricxvis 
Jurnali 24.00 

 
    materialur faseulobaTa davTari 32.00 

    mimd. angariSsworebis davTari 48.00 

    memorialuri orderi 13.00 

    Semosaval-gasavlis orderi 10.00 

    ბაინდერი 350.00 

    საქაღალდე (swrafCamkeri) 75.00 

    gofrirebuli muyao 360.00 

16 228 
ქაღალდის ან მუყაოს სარეგისტრაციო 

ჟურნალები/წიგნები, საბუღალტრო 
2495.00 

გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 



 

წიგნები, ფორმები და სხვა ნაბეჭდი 

საკანცელარიო ნივთები 

    webo 250.4 

17 249 
სუფთა და სხვადასხვა ქიმიური 

ნივთიერებების პროდუქტები 
250.40 

გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    feradi flomasteri 420.00 

    sakanc. Jurnali 20.00 

    sakancelario dana 4.00 

    fanqari saxatavi 580.00 

    fanqari 36.00 

    markeri 60.00 

    saSleli 15.00 

    sakancelario nivTebis Casawyobi 100.00 

    kalkulatori 115.00 

    Wikarti 35.00 

    saxazavi 32.50 

    stikeri (saniSne qaRaldi) 175.00 

    stikeri (mwebavi) 60.00 

    wawuna 7.50 

    skoCi patara 18.00 

    skoCi didi 100.00 

    magidis kalendari 15.00 

    სტეპლერის ტყვიები 72.00 

    სტეპლერი პატარა 62.50 

    სტეპლერი საშუალო 84.00 

    qaRaldis samagri 15.00 

    koreqtori 105.00 

    fanqris saTleli 39.60 

    burTuliani pasta 30.00 

    burTuliani pasta 66.00 

    failebiani saqaRalde 62.00 

    safanqre Wiqa 15.00 

    qaRaldi sabeWdi AА4 80gr./500 1920.00 

    feradi qaRaldi 375.00 

18 301 
საოფისე მანქანები, კომპიუტერების, 

პრინტერების და ავეჯის გარდა 
4639.10 

გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    კომპიუტერის კომპლექტი 1200.00 

    ფლეშმეხსიერება 50.00 

    კარტრიჯის შეძენა 500.00 

19 302 
კომპიუტერული მოწყობილობები და 

მარაგი 
1750.00 

გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    adaptori (damcavi) 150.00 

20 312 
ელექტროენერგიის გამანაწილებელი და 

საკონტროლო აპარატურა 
150.00 

გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    el. gamagrZelebeli 70.00 

    el. gamanawilebeli 21.00 

    rozeti 75.00 

21 313 იზოლირებული მავთული და კაბელი 166.00 
გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    elementi 33.00 

22 314 
აკუმულატორები, პირველადი 

ელემენტები და პირველადი ბატარეები 
33.00 

გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    naTura 198.00 

23 315 
გასანათებელი მოწყობილობები და 

ელექტრონათურები 
198.00 

გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    satelefono baraTebis SeZena 400.00 

24 317 
ელექტრონული, ელექტრომექანიკური 

და ელექტროტექნიკური მომარაგება 
400.00 

გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    saponi 178.50 

    tualetis qaRaldi 642.00 

25 337 პირადი ჰიგიენის პროდუქტები 820.50 გამარტ. იანვარ- I-IV კვარტ. 



 

შესყიდვა დეკემბერი 
    nagvis yuTi 20.00 

26 349 
ოფისისათვის სანიტარული საგნების და 
საჭირო მასალების შეძენა 20.00 

გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    პიანინო 800.00 

       მუსიკალური ინსტრუმენტი 800.00 

27 373 
მუსიკალური ინსტრუმენტები და 
ნაწილები 1600.00 

გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    funjis nabori 200.00 

    plastelini 300.00 

28 378 

ხელთნაკეთობები და ხელოვნების 
ნივთების შესაქმნელად საჭირო 
მასალები 

500.00 
გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    ციფრული ფოტოაპარატი 400.00 

29 386 ოპტიკური ხელსაწყოები 400.00 
გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    საბავშვო magida 4480.00 

    საწოლი საბავშვო 10000.00 

    karada საბავშვო 800.00 

    samuSao magida 300.00 

    სკამი საბავშვო 8172.00 

    skami 250.00 

    ლეიბი 2000.00 

30 391 ავეჯი 26002.00 

გამარტ. 
ელექტრ. 
ტენდერი 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    makrateli 255.00 

    cocxi 620.00 

    aqandazi 50.00 

    Rrubeli 90.00 

    ჯამი 480.00 

    ჯამი პატარა 238.00 

    qvabi patara 1890.00 

    qvabi didi 300.00 

    tafa 75.00 

    ღრმა თეფში 45.00 

    თეფში სოუსის 45.00 

    თეფში პატარა 45.00 

    ლამბაქი და ფინჯანი 75.00 

    კოვზი სუფრის 30.00 

    კოვზი ჩაის 15.00 

    ჩანგალი 30.00 

    ვედრო ემალის 100.00 

    ჩერბაკი 6.00 

    დაფა ხორცის საჭრელი 21.00 

    დაფა პურის საჭრელი 10.00 

    სამზარეულოს დანა 25.00 

    ხორცსაკეპი ელექტრო 180.00 

    ლანგარი 12.00 

    თეფშის საწრეტი 60.00 

31 392 ავეჯეულობა 4697.00 
გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    xaliCa (gza-kvali) 200.00 

    farda 200.00 

    xelsaxoci 200.00 

    tilo iatakis sawmendi 264.00 

    tilo magidis 276.00 

     minis sawmendi 180.00 

    iatakis sawmendi joxi 75.00 

    საბანი 2000.00 

    ადიალა 2000.00 



 

    თეთრეული 2000.00 

    ბალიში 400.00 

    პირსახოცი 160.00 

32 395 ქსოვილის ნივთები 7955.00 

გამარტ. 
ელექტრ. 
ტენდერი 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    eleqtroRumeli (gamaTbobeli) 200.00 

    შეშის ღუმელი 200.00 

    mtversasruti 300.00 

    ჩაიდანი ემალის 50.00 

    სასწორი ელექტრო 50.00 

    მაცივარი 4000 

    ჩაიდანი ელექტრო 25.00 

33 397 საოჯახო ტექნიკა 4825.00 
გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    sarecxi Jele 260.00 

    avejis sawmendi siTxe 15.00 

    dezadori 9.00 

    tualetis sawmendi (ixvi) 287.00 

    sarecxi fxvnili taidi 507.50 

    sarecxi feiri 525.00 

    სარეცხი ,,კომეტი" 325.00 

    სარეცხი ,,რაქშა" 210.00 

34 398 
საწმენდი და საპრიალებელი 

პროდუქტები 
2138.50 

გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    wylis xarji 5600.00 

35 411 ბუნებრივი წყალი 5600.00 
გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    შეშის ღუმელის მილი 25.00 

    შეშის ღუმელის მუხლი 10.00 

36 441 
კონსტრუქციის მასალები და 

ანალოგიური ნივთები/საგნები 
35.00 

გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    საჭმლის მოსამზადებელი ღუმელები 2000.00 

37 422 

მანქანა დანადგარები 
საკვების,სასმელებისა და თამბაქოს, 
გადასამუშავებლად და მათთან 
დაკავშირებული ნაწილები 

2000.00 
გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    saketis gulari 88.00 

    karis saketi 750.00 

    boqlomi 145.00 

    saRebavi 480.00 

38 445 

ხელსაწყოები, საკეტები, გასაღებები, 

ანჯამები, დამჭერები, ჯაჭვები და 

ზამბარები/რესორები 

1463.00 
გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    ბალონი გაზის 80.00 

    კონტეინერი 42.00 

    წყლის რეზერვუარი 60.00 

39 446 

ავზები, რეზერვუარები და 
კონტეინერები ცენტრალური გათბობის 
რადიატორები და ბოილერები 

182.00 
გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    პროგრამის შეძენა 600.00 

40 484 

საქმიანი გარიგებებისა და პირადი 

ბიზნესის წარმართვის პროგრამული 

პაკეტები 

600.00 
გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    eleqtro sistemis remonti 400.00 

41 501 

სატრანსპორტო საშუალებებისა და 

მათთან დაკავშირებული 

მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური 

მომსახურება და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები 

400.00 
გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    კარტრიჯის დატუმბვა 400.00 



 

    kompiuteruli momsaxureba 300.00 

42 503 

პერსონალური კომპიუტერების, 

საოფისე აპარატურის, 

სატელეკომუნიკაციო და აუდიო - 

ვიზუალური მოწყობილობების 

შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და 

მათთან დაკავშირებული 

მომსახურებები 

700.00 
გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    ტრანსპორტის დაქირავება 3000.00 

43 601 
საავტომობილო ტრანსპორტის 

მომსახურებები 
3000.00 

გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    satelefono momsaxureba 300.00 

44 642 სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები 300.00 
გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    საბანკო მომსახურებები 350.00 

45 661 
საბანკო და საინვესტიციო 

მომსახურებები 
350.00 

გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    internetmomsaxureba 1840.00 

46 724 ინტერნეტ მომსახურებები 1840.00 
გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    ჯამი 338031.31 

 

ვ) დანართი 4-ში მცირდება: 

1200 ლარით  -  კომპიუტერის კომპლექტის შეძენის ასიგნება; 800  ლარით  - 

ფოტოაპარატის შეძენის ასიგნება; 135 ლარით -  დარბაზის სკამის შეძენის ასიგნება; 

ზ) დანართი 4-ში იზრდება: 

635 ლარით  -  ბუღალტრული აღრიცხვის  პროგრამული პაკეტი შეძენის ასიგნება; 1500 

ლარით - ბილიარდის მაგიდის შეძენის ასიგნება; 

 

თ) განკარგულების პირველი პუნქტის „ვ“ და „ზ“ ქვეპუნქტებით განხორციელებული 

ცვლილებების გათვალისწინებით, დანართი 4 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 

„დანართი 4 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2014 წლის  23 იანვრის N1 განკარგულებისა 

 

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

2014 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმა 

 

# 

დ
ან
აყ
ო
ფ
ი
ს 

კო
დ
ი

 

დანაყოფის დასახელება 
სავარაუდო 

ღირებულება 

შესყიდვის 

საშუალება 

შესყიდვის 

დაწყების 

სავარაუდო 

ვადები 

შესყიდვის 

ობიექტის 

მიწოდების 

სავარაუდო 

ვადა 
    gaTbobis xarji (SeSa) 750       

1 034 
მეტყევეობისა და ხე-ტყის 

პროდუქტები 
750 

gamart. 
Sesyidva 

seqtemberi I11 kvart.G 

    ელექტროენერგიის ხარჯი  4800       

2 090 ელექტროენერგიის ხარჯი  4800 
gamart. 
Sesyidva 

Teber-
dekemberi 

I-IV kvart. 

    
ბენზინი 756       

ზეთი 100       

dizelis sawvavi         

3 091 საწვავი 856 
კონსოლიდ. 

ტენდერი

Tebervali-
dekemberi 

I-IV kvart. 

    qloris mJava 15       



 

4 144 
მარილისა და სუფთა ნატრიუმის 

ქლორიდი 
15 

gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
dekemberi 

I-IV kvart. 

    

sawvimari 420       

კრივის ჩაფხუტი 200       

ragbis forma maika,Sorti 375       
saSejibro elastiki da maika 240       
savarjiSo damcavi rakovina 45       
saWidao finka 400       
rezinis qelTaTmani 22       

5 184 
სპეციალური ტანსაცმელი და 

აქსესუარები 
1702 

gamart. 
Sesyidva 

ivnisi II kvart. 

    წამზომი 200       

6 185 
სამკაულები, საათები და მონატესავე 

ნივთები 
200 

gamart. 
Sesyidva 

marti Ikvart. 

    
sarbeni fexsacmeli 200       

საჭიდაო ფეხსაცმელი 600       

7 188 ფეხსაცმელი 800 
gamart. 
Sesyidva 

ivnisi 11-kvartali 

    პლასტმასის  მილი 9       

8 192 
საფეიქრო ნაწარმი და 

დაკავშირებული ნივთები 
9 

gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
dekemberi 

I-IV kvart. 

    

faili 84       
bloknoti 36       
rveuli didi 60       
 rveuli 48       

ბრძანების წიგნი 12       

saxatavi rveuli 12       
korespondenciebis aRricxvis 
Jurnali 

24       

ბაინდერი 99       

საქაღალდე (swrafCamkeri) 66.5       

materialur faseulobaTa 
davTari 

12       

mimdinare angariSsworebis 
davTari 

24       

9 228 

ქაღალდის ან მუყაოს სარეგისტრაციო 

ჟურნალები/წიგნები, საბუღალტრო 

წიგნები, ფორმები და სხვა ნაბეჭდი 

საკანცელარიო ნივთები 

477.5 
gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
dekemberi 

I-IV kvart. 

    წებო 28       

10 249 
სუფთა და სხვადასხვა ქიმიური 

ნივთების პროდუქტები 
28 

gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
dekemberi 

I-IV kvart. 

    

feradi flomasteri 12       
feradi fanqari 18       
sakancelario Jurnali 80       
fanqari 22       
markeri 46       
saSleli 9.00       

კალკულატორი 15       

formati 32       
saxazavi 8.5       
stikeri (saniSne qaRaldi) 45       
stikeri (mwebavi) 15       
skoCi 8       
skoCi patara 5       

სტეპლერის ტყვიები 36       

სტეპლერი საშუალო 35       

koreqtori 40       

burTuliani კალამი 30       

burTuliani კალამი 41       

failebiani saqaRalde 129       
magidis kompleqti 22       

qaRaldi sabeWdi AА4 80gr./500 370       

qaRaldi saweri А4 45gr./200 84       



 

qaRaldi mowmobebisTvis 24       
feradi qaRaldi 20       

11 301 ოფისისათვის საჭირო მასალები 1146.50 
gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
dekemberi 

I-IV kvart. 

    

kartrijis SeZena 120       
kompiuteris saTadarigo 
nawilebi 

900       

          

ფლეშმეხსიერება 30       

მონიტორი 0       

12 302 
კომპიუტერული მოწყობილობები და 

მარაგი 
1050 

gamart. 
Sesyidva 

ivnisi-
noemberi 

1I-IV kvart. 

    denis maregulirebeli 80       

13 312 
ელექტროენერგიის გამანაწილებელი 

და საკონტროლო აპარატურა 
80 

gamart. 
Sesyidva 

Mamaisi-
seqtemb 

1I-III kvart. 

    
rozeti 21       
CamrTveli 18       

14 313 იზოლირებული მავთული და კაბელი 39 
gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
oqtomberi 

I-IV kvart. 

    naTura 78       

15 315 
გასანათებელი მოწყობილობები და 

ელექტრონათურები 
78 

gamart. 
Sesyidva 

Tebervali,

დეკემბერი 
I-IV kvart. 

    satelefono baraTebis SeZena 800       

16 317 
ელექტრონული, ელექტრომექანიკური 

და ელექტროტექნიკური მომარაგება 
800 

gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
dekemberi 

I-IV kvart. 

    ტელეფონი 30       

17 325 
სატელეკომუნიკაციო მოწყობილობები 

და მარაგი 
30 

gamart. 
Sesyidva 

ivnisi-
noemberi 

1I-IV kvart. 

    

saponi 69       

ნაგვის ყუთი 56       

საშხაპე მოწყობილობა 70       

tualetis qaRaldi 36       

18 337 პირადი ჰიგიენის პროდუქტები 231 
gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
dekemberi 

I-IV kvart. 

    
sastveni 20       

პიანინო 1000       

19 373 
მუსიკალური ინსტრუმენტები და 

ნაწილები 
1020 

gamart. 
Sesyidva 

ivnisi 1I kvart. 

    

krivis TaTebi 260       

ragbis burTi 240       

gantelis kompleqti 200       

Stanga sadgariT 300       

rezinis trenaJorebi 50       

saxtunela 60       

mklavWidis Jguti 120       

krivis kromatiuli gruSa 105       

კრივის ხელთათმანი 400       

20 374 
სპორტული საქონელი და 

მოწყობილობები 
1735 

gamart. 
Sesyidva 

ivnisi II kvart. 

  375 
ბილიარდის მაგიდა 1500       

თამაშები და სათამაშოები 1500       

    ფუნჯის კომპლექტი 10       

21 378 
ხელნაკეთობები და ხელოვნების 

ნივთების შესაქმნელად საჭირო 

ნივთები 

10 
gamart. 
Sesyidva 

Amarti-
ivnisi 

I-IV kvart. 

    ელექტრო სასწორი 200   

22 383 საზომი ხელსაწყოები 200 
gamart. 
Sesyidva 

ivnisi-
noemberi 

III kvartali 

    

divani 400       

skami 4365       

savarZeli 300       

საწერი magida 200       



 

23 391 ავეჯი 5265 
გამარტ. ელ. 

ტენდერ  

Amarti-

დეკემბერი 
I-IV kvart. 

    

saTli 78       

cocxi 125       

aqandazi 24       

iatakis jagrisi 13       

makrateli 8       

24 392 ავეჯეულობა 248 
gamart. 
Sesyidva 

ianvari-
dekemberi 

I-IV kvart. 

    

tilo iatakis sawmendi 108       
tilo magidis 55       

ფეხსაწმენდი თექა 60       

minis sawmendi  54       
bagiri 200       

minis sawmendi ღრუბელით 10       

25 395 ქსოვილის ნივთები 487 
gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
dekemberi 

I-IV kvart. 

    

saxexi kometi 90       

avejis sawmendi siTxe 12       

sarecxi siTxe (mJava) 40       

sacxi (iatakis saprialebeli) 21       

tualetis sawmendi (ixvi) 65       

26 398 
საწმენდი და საპრიალებელი 

პროდუქტები 
228 

gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
dekemberi 

I-IV kvart. 

    wylis xarji 1480       

27 411 ბუნებრივი წყალი 1480 
gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
dekemberi 

I-IV kvart. 

    onkani 15       

28 423 
ოფისისათვის სანიტარული და 

საჭირო მასალების შეძენა 
15 

gamart. 
Sesyidva 

april-
dekemberi 

II-III kvart. 

    კაბელი 50       

29 443 
კაბელი, მავთული და მათთან 

დაკავშირებული მასალები 
50 

gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
dekemberi 

I-IV kvart. 

    
karis saketi 350       

boqlomi 42       

30 445 
ხელსაწყოები, საკეტები, გასაღებები, 

ანჯამები, დამჭერები, ჯაჭვები და 

ზამბარები/რესორები 

392 
gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
dekemberi 

I-IV kvart. 

    
koleris ferebi 8       

akvareli 9       

31 448 საღებავები, ლაქები და მასტიკები 17 
gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
dekemberi 

I-IV kvart. 

    carci TeTri da feradi 30       

34 449 საღებავები, ლაქები და მასტიკები 30 
gamart. 
Sesyidva 

april-
oqtomberi 

II-IV kvart. 

    
ბუღალტრული აღრიცხვის 

პროგრამული პაკეტი 
635       

32 484 
საქმიანი გარიგებებისა და პირადი 

საქმეების მართვის პროგრამული 

პაკეტი 

635       

    
kondicioneris remonti 200       

სათიბელას სათადარიგო ნაწილები 50       

33 501 

სატრანსპორტო საშუალებებისა და 

მათთან დაკავშირებული 

მოწყობილობების შეკეთება, 

ტექნიკური მომსახურება და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები 

250 
gamart. 
Sesyidva 

ianvari-
noemberi 

1-1V 
kvartali 

    
kartrijis datumbva 140       

kompiuteruli momsaxureba 50       

34 503 

პერსონალური კომპიუტერების, 

საოფისე აპარატურის, 

სატელეკომუნიკაციო და აუდიო - 

ვიზუალური მოწყობილობების 

190 
gamart. 
Sesyidva 

ianvari-
noemberi 

1-1V 
kvartali 



 

შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და 

მათთან დაკავშირებული 

მომსახურებები 

    

ჭიდაობა სამბოს ჯგუფის 

სატრანსპორტო მომსახურება 
1200       

mklavWidis jgufis 
satransporto momsaxureba 

800       

კრივის ჯგუფის ტრანსპორტით 

მომსახურება 
600       

ბერძნულ-რომაული ჯგუფის 

სატრანსპორტო მომსახურება 
400       

რაგბის ჯგუფის სატრანსპორტო 

მომსახურება 
1000       

მძლეოსნობის ჯგუფის 

სატრანსპორტო მომსახურება 
500       

ძიუდოს ჯგუფის სატრანსპორტო 

მომსახურება 
200       

35 601 
საავტომობილო ტრანსპორტის 

მომსახურებები 
4700 

gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
dekemberi 

I-IV kvart. 

    satelefono momsaxureba 290       

36 642 სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები 290 
gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
dekemberi 

I-IV kvart. 

    ბანკის მომსახურება 180       

37 661 
საბანკო და საინვესტიციო 

მომსახურებები 
180 

gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
dekemberi 

I-IV kvart. 

    internetmomsaxureba 1370       

38 724 ინტერნეტ მომსახურებები 1370 
gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
dekemberi 

1-1V 
kvartali 

    

ანიმაციური ფილმი მასტერკლასები 1000       

სასწავლო შემოქმედებითი 

კონფერენცია 
0       

ნორჩ შემოქმედთა საღამო, დედის 

დღე 
50       

ენის დღისადმი მიძღვნილი 

ღონისძიება 
30       

ნორჩ გობელენისტთა და დიზაინერთა 

ნამუშ გამო 
20       

ბავშვთა დღისადმი მიძღვნილი 50       

ცოდნის ზეიმი 50       

მასწავლ დღისადმი მიძღვნილი  50       

შემოდგომის ზეიმი, გიორგობის 

დღესასწაული 
100       

საშობაო–საახალწლო ღონისძიება 250       

ქსელური თამაშების შიდა სასკოლო 

ტურნ 
200       

გაზაფხულის ზეიმი 50       

ვიქტორინა კონკურსი 75       

დამოუკიდებლობის დღისადმი 

მიძღვნილი ღონისძიება 
35       

ბავშვთა დღისადმი მიძღვნილი 

ღონისძიება 
0       

ნორჩი პიანისტი 80       

გიორგობის დღისადმი მიძღვნილი 

ღონისძიება 
100       

საახალწლო-საშობაო  290       

biliardis turniri 350       
          

39 799 
სხვადასხვა საქმიანობები და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები 
2780 

gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
dekemberi 

I-IV kvart. 

  
  

პირველადი დახმარების 

მედიკამენტები 
1250       

40 851 samedicino მედიკამენტები 1250 gamart. ianvar- I-IV kvart. 



 

Sesyidva dekemberi 

    ჯამი 37414.0       

 
 

ი) დანართი 10-ში მცირდება: 

861   ლარით პურის შეძენის  ასიგნება; 

კ) დანართი 10-ში იზრდება: 

591 ლარით რძის ფხვნილის შეძენის  ასიგნება; 70 ლარით ქვაბი (დიდი) შეძენის 

ასიგნება; 200 ლარით სატრენინგო მომსახურებების ასიგნება;   

 

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

ცვლილებების გათვალისწინებით, დანართი 10 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 

„დანართი 10 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2014 წლის 23 იანვრის N1 განკარგულებისა 

 

ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლის“   

2014 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმა 

 

# 

დ
ან
აყ
ო
ფ
ი
ს 

კო
დ
ი

 

დანაყოფის დასახელება 
სავარაუდო 

ღირებულება 

შესყიდვის 

საშუალება 

შესყიდვის 

დაწყების 

სავარაუდო 

ვადები 

შესყიდვის 

ობიექტის 

მიწოდების 

სავარაუდო 

ვადა 

    
ჭარხალი 149.76 

  

1 031 
სოფლის მეურნეობისა და ბაღჩეულის 

პროდუქტები 
149.76 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ნიორი 400.80 

სტაფილო 374.40 

ბრინჯი 1550.40 

ლობიო 1526.40 

ვაშლი 748.80 

ხახვი 751.20 

კარტოფილი 2253.60 

მწვანილის ასორტი 1096.20 

წითელი ხმელი სუნელი 262.08 

კომბოსტო 349.44 

წიწაკა 175.56 

2 032 
ბურღულეული,კარტოფილი,ბოსტნეუ

ლი,ხილი და თხილი 
9488.88 

გამარტ.    

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    ბენზინი 630.00 

    თხევადი და ბუნებრივი აირი 1500.00 

3 091 საწვავი 2130.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    ელ.ენერგიის საფასური 700.00 

4 093 
ელექტრო,სითბური,მზისა და 

ბირთვული ენერგია 
700.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    ქლორის მჟავა 36.00 

5 144 
მარილისა და სუფთა ნატრიუმის 

ქლორიდი 
36.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    სახეხი 30.00 

6 148 
სხვადასხვა არალითონური 

მინერალური პროდუქტი 
30.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    ხორცი 5616.00 



 

  ქათმის ბარკალი 3619.20 

  თევზი 3369.60 

7 151 
ცხოველური პროდუქტები,ხორცი და 

ხორცის პროდუქტები 
12604.80 

გამარტ.    

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
ტომატი 1562.50 

გასახსნელი "იუპი" 195.00 

8 153 
ხილი,ბოსტნეული და მონათესავე 

პროდუქტები 
1757.50 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    ზეთი 1158.84 

9 154 
ცხოველური ან მცენარეული ზეთები და 

ცხიმები 
1158.84 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
კარაქი 939.60 

რძის ფხვნილი 3409.80 

10 155 რძის პროდუქტები 4349.40 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

  

  

  

  

  

  

  

  

მანანის ბურღულეული 355.68 

სიმინდის ფქვილი 93.60 

კისელი 2826.00 

პურის ფქვილი 71.76 

11 156 

დაფქვილი მარცვლეულის 

პროდუქტები,სახამებელი და 

სახამებლის პროდუქტები 

3347.04 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

მარილი  162.04 

შაქარი 2028.24 

ვერმიშელი 948.48 

პური 12754.50 

12 158 სხვადასხვა საკვები პროდუქტები 15893.26 

გამარტ.    

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

  

  

  

  

ხელთათმანი 120.00 

წინსაფარი 64.00 

13 184 
სპეციალური ტანსაცმელი და 

აქსესუარები 
184.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    კედლის საათი 25.00 

14 185 
სამკაულები,საათები და მონათესავე 

ნივთები 
25.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
გობი დიდი პლასტმასის 30.00 

გობი პატარა პლასტმასის 10.00 

15 195 რეზინისა და პლასტმასის მასალები 40.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

faili 48.00 

bloknoti 30.00 

sakancelario rveuli 24.00 
korespodenciis aRricxvis 
Jurnali 24.00 

 
mimdinare angariSworebis Jurnali 11.00 

ბაინდერი 15.00 

საქაღალდე (swrafCamkeri) 15.00 

mTavari wigni sabuRaltro 11.00 

16 228 

ქაღალდის ან მუყაოს სარეგისტრაციო 

ჟურნალები/წიგნები, საბუღალტრო 

წიგნები, ფორმები და სხვა ნაბეჭდი 

საკანცელარიო ნივთები 

178.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    წებო 6.00 

17 249 
სუფთა და სხვადასხვა ქიმიური 

ნივთიერებების პროდუქტები 
6.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

fanqari 1 

sakancelario nivTebiს Casawyobi 8 

kalkulatori 20 
saxazavi 2 



 

სტეპლერის ტყვიები 3 

სტეპლერი saSualo 3.5 

fanqris saTleli 1 
koreqtori 8 
failebiani saqaRalde 12 
zambariani swrafCamkeri  12 
dirakoli 6 

saqaRalde Taro 36 

teqstmarkeri 1.50 

sakancelario dana  0.80 

skoCi 4.00 

formati  8.00 

melani 1.50 

feradi fanqrebi 2.00 

qaRaldi sabeWdi AА4 80gr./500 162.00 

18 301 
საოფისე მანქანები, კომპიუტერების, 

პრინტერების და ავეჯის გარდა 
292.30 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
ფლეშმეხსიერება 30.00 

კარტრიჯის შეძენა 120.00 

19 302 
კომპიუტერული მოწყობილობები და 

მარაგი 
150.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

  

  

  

  

ელ.გამაგრძელებელი 40.00 

ელ.გამანაწილებელი 15.00 

20 313 იზოლირებული მავთული და კაბელი 55.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    ნათურა 7.20 

21 315 
გასანათებელი მოწყობილობები და 

ელექტრონათურები 
7.20 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

saponi 24.00 

სალფეთქი 50.00 

tualetis qaRaldi 15.00 

22 337 პირადი ჰიგიენის პროდუქტები 89.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

cocxi 60.00 

aqandazi 6.00 

Rrubeli 30.00 

saTli (vedro) 30.00 

qvabi patara 140.00 

qvabi didi 180.00 

tafa 30.00 

saini Rrma 60.00 

langari (fodnosi) 30.00 

Cerbaki 20.00 

lambaqi plastmasis 30.00 

samzareulos danebi 30.00 

xis kovzi didi 16.00 

sasalfeTqe 20.00 

samarile  12.00 

doskebi 24.00 

grafini 36.00 

kartofilis saTleli 9.00 

TefSi didi 45.00 

nioris saWyleti  4.00 

gazquris asanTebi  8.00 

danebis salesi 5.00 

xorcsakepi manqana  30.00 

kovzi didi 25.00 

TefSi patara 30.00 

23 392 ავეჯეულობა 910.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 



 

    xorcsaCexi najaxi 20.00 
 

24 393 სხვადასხვა მოწყობილობები 20.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

farda 50 

xelsaxoci 20.00 

tilo iatakis sawmendi 84.00 

tilo magidis 24.00 

 minis sawmendi 9.00 

magidis gadasafarebeli 160.00 

25 395 ქსოვილის ნივთები 347.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ელექტრო სასწორი 50.00 

eleqtroCaidani 25.00 

gamwovis montaJi 50.00 

gazqura 500.00 

WaRi vეntიlatori 70.00 

dasadgmeli vintelatori  35.00 
  

26 397 საოჯახო ტექნიკა 730.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

sarecxi fxvnili  8.00 

feiri 72.00 

sarecxi kometi 24.00 

  

27 398 
საწმენდი და საპრიალებელი 

პროდუქტი 
104.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

      wylis xarji 800.00 

28 411 ბუნებრივი წყალი 800.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

  

  

  

  

niJara  70.00 

წყლის ონკანი 20.00 

29 444 

სხვადასხვა ქარხნული წარმოების 

მასალა და მათთან დაკავშირებული 

საგნები 

90.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

karis saxeluri 15.00 

saketis gulari 24.00 

karis saketi 30.00 

30 445 

ხელსაწყოები, საკეტები, გასაღებები, 

ანჯამები, დამჭერები, ჯაჭვები და 

ზამბარები/რესორები 

69.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    ofisis saremonto samuSaoebi  500.00 

31 452 

სამუშაოები მთლიანი ან ნაწილობრივი 

მშენებლობისათვის და სამოქალაქო 

მშენებლობის სამუშაოები 

500.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
kompiuteruli momsaxureba 100.00 

კარტრიჯის დატუმბვა 80.00 

32 503 

პერსონალური კომპიუტერების, 

საოფისე აპარატურის, 

სატელეკომუნიკაციო და აუდიო - 

ვიზუალური მოწყობილობების 

შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და 

მათთან დაკავშირებული 

მომსახურებები 

180.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
satelefono momsaxureba 120.00 

fiWuri momsaxureba 240.00 

33 642 სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები 360.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

       bankis momsaxurebis xarji 100.00 

34 661 
საბანკო და საინვესტიციო 

მომსახურებები 
100.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 



 

    internetmomsaxureba 1000.00 

35 724 ინტერნეტ მომსახურებები 1000.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
მომსახურება კადრების მომზადების 

სფეროში 
200.00 

   

36 805 სატრენინგო მომსახურებები 200.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარი-

ივნისი 
I-Ii კვარტ. 

    
Senob. mimd. ter.dasufTavebis 
mosakrebeli 180.00 

 

37 905 
ნარჩენებთან და ნაგავთან 

დაკავშირებული მომსახურებები 
180.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    ჯამი 58261.98 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                   მამუკა ქარდავა 



 

 

 

 

 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

 

განკარგულება N6 

 

2014 წლის 27 თებერვალი 

 

ქ. ხობი 

ხობის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის 

შესრულების წლიური ანგარიშის დამტკიცების თაობაზე 

 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონისა და 

„საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ შესაბამისად: 

1. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შესრულების 

წლიური ანგარიში თანახმად N1 დანართისა 

2. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის 2013 საბიუჯეტო წლის ნაშთი 2014 წლის  3 

იანვრისათვის - 211,8 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული 

სპეციალური ტრანსფერის ნაშთი - 18,6  ათასი ლარი. 

3. ხობის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შესრულების წლიური 

ანგარიშის შესაბამისად,  2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს თანახმად 

N2 დანართისა, მათ შორის: 

ა) ბიუჯეტის შემოსავლები - 9131,0 ათასი ლარი (აქედან: გადასახადები - 4280,2 ათასი ლარი; 

გრანტები - 4245,6 ათასი ლარი; სხვა შემოსავლები - 572,1 ათასი ლარი); 

ბ) ბიუჯეტის ხარჯები - 7235,5 ათასი ლარი (აქედან: შრომის ანაზღაურება - 1904,9 ათასი ლარი; 

საქონელი და მომსახურება - 2304,7 ათასი ლარი; პროცენტი - 108 ათასი ლარი; სუბსიდიები - 

2721,7 ათასი ლარი; სოციალური უზრუნველყოფა - 196,2 ათასი ლარი); 

გ) საოპერაციო სალდო - 1862,4 ათასი ლარი; 

დ) არაფინასური აქტივების ცვლილება - 2658,1 ათასი ლარი; 

ე) მთლიანი სალდო -  795,7  ათასი ლარი; 

ვ) ფინასური აქტივების ცვლილება - 893.5 ათასი ლარი. 

4. ხობის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შესრულების წლიური 

ანგარიშის შესაბამისად,  2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები განისაზღვროს 

თანახმად N3 დანართისა. 

5. ხობის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შესრულების წლიური 

ანგარიშის შესაბამისად, 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური 

აქტივების საბიუჯეტო კლასიფიკაცია განისაზღვროს თანახმად N4 დანართისა. 

6. ხობის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შესრულების წლიური 

ანგარიშის შესაბამისად, 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური 

აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს თანახმად N5 დანართისა, მათ შორის: 

ა) საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება - 2305,2 ათასი ლარი (აქედან: 

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობა - 2154,6  ათასი ლარი; 

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა - 42,6 ათასი ლარი; ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები - 

108,0 ათასი ლარი); 

ბ) თავდაცვა - 95,2 ათასი ლარი; 

გ) საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - 617,2 ათასი ლარი (ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა - 

617,2 ათასი ლარი); 



 

დ) ეკონომიკური საქმიანობა - 1907,7 ათასი ლარი (აქედან: სოფლის მეურნეობა - 1,7 ათასი ლარი; 

ტრანსპორტი - 1101,1 ათასი ლარი; სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ 

საქმიანობაში - 804,9 ათასი ლარი); 

ე) გარემოს დაცვა - 1733,5 ათასი ლარი (აქედან: ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და 

განადგურება - 504,0  ათასი ლარი; ჩამდინარე წყლების მართვა - 1229,5 ათასი ლარი); 

ვ) საბინაო კომუნალური მეურნეობა - 794,2 ათასი ლარი (აქედან: წყალმომარაგება - 23,5 ათასი 

ლარი; სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში - 770,7 ათასი 

ლარი); 

ზ) ჯანმრთელობის დაცვა - 99,4 ათასი ლარი (აქედან: საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება - 

83,5 ათასი ლარი; ამბულატორიული მომსახურება - 15,9); 

თ) დასვენება, კულტურა და რელიგია - 941,8 ათასი ლარი (აქედან: მომსახურება დასვენებისა და 

სპორტის სფეროში - 429,3 ათასი ლარი; მომსახურება კულტურის სფეროში - 459,9 ათასი ლარი; 

ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა - 42,2 ათასი ლარი; რელიგიური და სხვა 

სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა - 10,4 ათასი ლარი); 

ი) განათლება - 1159,1  ათასი ლარი (აქედან: სკოლამდელი აღზრდა - 799,0 ათასი ლარი; სხვა 

არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში - 273,0 ათასი ლარი; პროფესიული 

განათლება - 87.1); 

კ) სოციალური დაცვა - 273,4 ათასი ლარი (აქედან: ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა - 

90,5 ათასი ლარი; სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება 

კლასიფიკაციას - 78,8 ათასი ლარი; სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის 

სფეროში - 39,5 ათასი ლარი; ავადმყოფთა სოციალური დაცვა - 64,6 ათასი ლარი ). 

7. განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე. 

8. განკარგულება  შეიძლება  გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით, ფოთის საქალაქო სასამართლოში ერთი თვის ვადაში (მისამართი: ქ. ფოთი, 

დავით აღმაშენებლის ქ. N3). 

 
 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                            მამუკა ქარდავა 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



 

  დანართი N1 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2014 წლის  27 თებერვლის  N6  განკარგულებისა 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი 

ბიუჯეტის შესრულების  წლიური ანგარიში 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 28 დეკემბრის N29 დადგენილებით 

დამტკიცებულ იქნა  მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი საშემოსავლო 

ნაწილში 6036.1 ათასი  ლარის, ხოლო საგასავლო ნაწილში 6036.1 ათასი ლარის ოდენობით. 2013 

წელს მომხდარი ცვლილებების გათვალისწინებით მუნიციპალიტეტის  2013 წლის ადგილობრივი 

ბიუჯეტის  დაზუსტებულმა გეგმამ  შეადგინა საშემოსავლო ნაწილში 10862.0  ათასი ლარი, ხოლო 

საგასავლო ნაწილში 11950.8 ათასი ლარი.   შემოსულობებიდან 5597.0 ათასი ლარი სახელმწიფო 

ბიუჯეტიდან მისაღები გრანტია, მ/შორის დელეგირებული უფლებამოსილების 

განსახორციელებლად 205.0 ათასი ლარი, ხოლო 5392.0 ათასი ლარი სოფლის მხარდაჭერის 

პროგრამებისა და საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდებიდან 

გამოყოფილი სახსრებია. 

 2013  წლის შედეგებით, შემოსულობების გეგმა შესრულებულია 84.1 %-ით (გეგმა 10862.0 ათასი 

ლარი, შესრულება 9131.0 ათასი ლარი), შეუსრულებელია საგადასახადო შემოსავლები 203.6 ათასი 

ლარით (გეგმა 4483.8 ათასი ლარი  შესრულება 4280.2 ათასი ლარი).  ბიუჯეტის შეუსრულებლობა 

გამოწვეულია შპს ,,შავი ზღვის ტერინალი“-ს მიერ გადასახადის მოცულობის შემცირებით და სხვა 

გადამხდელებიდან  კუთვნილი ქონების გადასახადის მიუღებლობით.  

  გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან  წლიური შედეგებით  გეგმიური 5597.0 ათასი ლარიდან 

მიღებულია სულ 4245.6 ათასი ლარი, მ/შორის დელეგირებული უფლებამოსილების 

განსახორციელებლად 205.0 ათასი ლარი, რეგიონში ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის 

სპეციალური ტრანსფერი 4040.6 ათასი ლარი. 

 სხვა შემოსავლები მიმდინარე წლის დაზუსტებული ბიუჯეტით გათვალისწინებული 478.2 ათასი 

ლარიდან ბიუჯეტში შემოსულია 572.1 ათასი ლარი 93.9  ათასი ლარით მეტი.    გადაჭარბებით 

არის შესრულებული შემოსავლები საკუთრებიდან, მ/შორის მოსაკრებელი ბუნებრივი 

რესურსებით სარგებლობისათვის 26.8 ათასი ლარით მეტი, სანებართვო მოსაკრებელი 7.6 ათასი 

ლარით მეტი და მოსაკრებელი ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 18.9 ათასი ლარით მეტი. 

შემოსავალი  ჯარიმებიდან და სანქციებიდან, გეგმიური 190.0 ათასი ლარიდან შემოსულია 238.2 

ათასი ლარი,  48.2 ათასი ლარით  მეტი.   21.3 ათასი ლარი შემოსულია შემოსავალი დეპოზიტებზე 

და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტებიდან, რომელიც ბიუჯეტში არ იყო გათვალისწინებული.  

  შემოსულობები არაფინასური აქტივების კლებიდან  -   გეგმიური 303.0  ათასი ლარის ნაცვლად 

შემოსულია 33.1  ათასი ლარი - 269.9 ათასი ლარით ნაკლები. 

   ბიუჯეტის საგასავლო ნაწილი წლიური შედეგით ათვისებულია 83.9% (გეგმა 11950.8 ათასი 

ლარი ფაქტიური შესრულება 10024.5 ათასი ლარი) რაც მოდის შემდეგ ღონისძიებებში კერძოდ: 

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების ხარჯი, გეგმით გათვალისწინებული 

2740.9  ათასი  ლარიდან ათვისებულია  2403.0 ათასი ლარი ანუ 337.9 ათასი ლარით ნაკლები, 

ეკონომიაა მუხლში შრომის ანაზღაურება  52.9  ათასი ლარით (გეგმა 1573.1 ათასი ლარი  ფაქტი  

1520.2 ათასი ლარი). საქონელი და მომსახურება გეგმიური 765.3 ათასი ლარისა ათვისებულია 501.5 

ათასი ლარი - 263.8 ათასი ლარით ნაკლები, მუხლი არაფინანსური აქტივების ზრდა გეგმიური 

191.8  ათასი ლარიდან ათვისებულია  174.3 ათასი ლარი -  17.5 ათასი ლარით  ნაკლები.  

  თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოების დაცვა - გეგმიური 796.9 ათასი 

ლარიდან ათვისებულია 712.4 ათასი ლარი - აუთვისებელია 84.5 ათასი ლარი, მ/შორის  საგანგებო 

სიტუაციების მართვა - გეგმით გათვალისწინებული 683.8  ათასი ლარიდან ათვისებულია 617.2 

ათასი ლარი, 66.6  ათასი ლარით ნაკლები,  ხოლო ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების  

ხელშეწყობა - გეგმიური 113.1  ათასი ლარიდან ათვისებულია 95.2 ათასი ლარი - 17.9 ათასი 

ლარით ნაკლები. 



 

   ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია –  გეგმით 

გათვალისწინებული 5779.1 ათასი ლარიდან ათვისებულია  4435.4 ათასი ლარი ანუ 1343.7  ათასი 

ლარით ნაკლები.   

  საგანმანათლებლო ღონისძიებები გეგმიური 1176.4  ათასი ლარიდან ათვისებულია 1159.1 ათასი 

ლარი, მ/შორის:  ა(ა)იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანების“ 

ხარჯი 799.0 ათასი ლარია.  ა(ა)იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის განათლების ცენტრის“ მიერ 

ათვისებულია  273.0  ათასი ლარი. ა(ა)იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის პროფესიული სწავლების 

ცენტრის“  ხარჯი -  87.1 ათასი ლარია. 

  კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები   გეგმიური 1022.4  ათასი 

ლარიდან ათვისებულია  941.8  ათასი ლარი. აქედან, სპორტის განვითარების ხელშეწყობა  -  429.3  

ათასი ლარი, კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 502.1 ათასი ლარი და რელიგიური და 

ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა 10.4 ათასი ლარი. 

  სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები  2013 წელს  გათვალისწინებული 435.1  ათასი ლარიდან 

ათვისებულია 372.8 ათასი ლარი, აქედან 83.5 ათასი ლარი ათვისებულია  საზოგადოებრივი 

ჯანდაცვის მომსახურებაზე,  ამბულატორიულ სამედიცინო მომსახურებაზე გახარჯულია 15.9 

ათასი ლარი. 78.8 ათასი ლარით დაფინანსებულია ა(ა)იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის სათნოების 

სახლი“, სოციალურად დაუცველ  ავადმყოფთა მკურნალობის ხარჯი დაფინანსებულია 64.6 ათასი 

ლარით, ახალშობილთა ერთჯერად დახმარებაზე გახარჯულია 32.0  ათასი ლარი, უმწეო 

მდგომარეობაში მყოფ ოჯახთა სასმელი წყლის ხარჯი ანაზღაურებულია 6.3 ათასი ლარით,   

ვეტერანთა და დევნილთა დაკრძალვის ხარჯი - 1.9  ათასი ლარით.  ოჯახებისა და ბავშვების 

სოციალური დაცვა 20.3  ათასი ლარით,  ერთჯერადი ფულადი  დახმარებაზე  გახარჯულია 50.0 

ათასი ლარი,  ხოლო  სტიქიით დაზარალებულებს  19.5  ათასი ლარის დახმარება გაეწიათ. 

 ხარჯების აუთვისებლობა გამოწვეულია  ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილის შეუსრულებლობით. 

  ფულადი სახსრების ნაშთი 2014  წლის 3 იანვრის  მდგომარეობით  211.8  ათასი ლარია.  

                    

 

 

 

 

 

 



 

დანართი N2 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2014 წლის  27 თებერვლის  N6  განკარგულებისა 

ხობის მუნიციპალიტეტის გადასახდელები 

o
r
g
. 
k
o
d
i
 

დასახელება 

2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2013 წლის იანვარ-დეკემბერი ფაქტი 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 

სახ.ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერები 

საკუთარი 

შემოსავლ

ები 

სახ. 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერები 

საკუთარი 

შემოსავლები 

სახ. 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერები 

საკუთარი 

შემოსავლ

ები 

  ხობის მუნიციპალიტეტი 9 372,1 2 531,2 6 840,9 11 950,8 5 468,1 6 482,7 10 
024,5 4 139,3 5 885,2 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 206,0 0,0 206,0 224,0 0,0 224,0 218,0 0,0 218,0 
  ხარჯები 5 666,6 0,0 5 666,6 8 081,5 1 919,9 6 161,6 7 235,5 1 641,5 5 594,0 
  ხელფასი 1 674,0 0,0 1 674,0 1 972,0 0,0 1 972,0 1 904,9 0,0 1 904,9 

  საქონელი და მომსახურება 807,1 0,0 807,1 2 911,7 1 872,2 1 039,5 2 304,7 1 593,8 710,9 
  პროცენტი 185,7 0,0 185,7 108,1 0,0 108,1 108,0 0,0 108,0 
  სუბსიდიები 2 711,6 0,0 2 711,6 2 855,1 47,7 2 807,4 2 721,7 47,7 2 674,0 
  სოციალური უზრუნველყოფა 288,2 0,0 288,2 234,6 0,0 234,6 196,2 0,0 196,2 
  სოციალური დაზღვევა  12,9 0,0 12,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 499,7 2 531,2 968,5 3 767,9 3 548,2 219,7 2 691,2 2 497,8 193,4 
  ვალდებულებების კლება  205,8 0,0 205,8 101,4 0,0 101,4 97,8 0,0 97,8 

01 00 

 წარმომადგენლობითი და 

აღმასრულებელი ორგანოების 

დაფინანსება 

2 413,1 0,0 2 413,0 2 740,9 56,5 2 684,4 2 403,0 56,4 2 346,6 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 156,0 0,0 156,0 165,0 0,0 165,0 159,0 0,0 159,0 
  ხარჯები 2 103,7 0,1 2 103,6 2 447,7 0,0 2 447,7 2 130,9 0,0 2 130,9 
  ხელფასი 1 364,5 0,0 1 364,5 1 573,1 0,0 1 573,1 1 520,2 0,0 1 520,2 

  საქონელი და მომსახურება 551,6 0,0 551,5 765,3 0,0 765,3 501,5 0,0 501,5 
  პროცენტი 185,7 0,0 185,7 108,1 0,0 108,1 108,0 0,0 108,0 
  სოციალური უზრუნველყოფა 1,9 0,0 1,9 1,2 0,0 1,2 1,2 0,0 1,2 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 103,6 0,0 103,6 191,8 56,5 135,3 174,3 56,4 117,9 
  ძირითადი აქტივები  103,6 0,0 103,6 191,8 56,5 135,3 174,3 56,4 117,9 
  ფინანსური აქტივების ზრდა  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  ვალდებულებების კლება  205,8 0,0 205,8 101,4 0,0 101,4 97,8 0,0 97,8 



 

01 01 ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 442,9 0,0 442,9 511,9 0,0 511,9 452,1 0,0 452,1 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 25,0   25,0 27,0   27,0 26,0   26,0 
  ხარჯები 371,4 0,0 371,4 502,6 0,0 502,6 445,7 0,0 445,7 
  ხელფასი 263,0 0,0 263,0 354,3 0,0 354,3 335,8 0,0 335,8 

  სოციალური შენატანები 0,0     0,0     0,0     

  საქონელი და მომსახურება 108,4 0,0 108,4 147,1 0,0 147,1 108,7 0,0 108,7 

  გრანტები უცხო სახელმწიფოთა 

მთავრობებს  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  სოციალური უზრუნველყოფა 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 1,2 1,2 0,0 1,2 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 71,5 0,0 71,5 9,3 0,0 9,3 6,4 0,0 6,4 

01 02  ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 1 497,4 0,0 1 497,4 1 928,5 56,5 1 872,0 1 702,5 56,4 1 646,1 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 131,0   131,0 138,0   138,0 133,0   133,0 
  ხარჯები 1 465,3 0,0 1 465,3 1 746,0 0,0 1 746,0 1 534,6 0,0 1 534,6 
  ხელფასი 1 101,5 0,0 1 101,5 1 218,8 0,0 1 218,8 1 184,4 0,0 1 184,4 

  სოციალური შენატანები 0,0     0,0     0,0     

  საქონელი და მომსახურება 361,9 0,0 361,9 527,2 0,0 527,2 350,2 0,0 350,2 
  სოციალური უზრუნველყოფა 1,9 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  სოციალური დაზღვევა  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  სხვა ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 32,1 0,0 32,1 182,5 56,5 126,0 167,9 56,4 111,5 
  მიწა  0,0     0,0     0,0     

01 03 სარეზერვო ფონდი 69,8 0,0 69,8 90,0 0,0 90,0 42,6 0,0 42,6 

  ხარჯები 69,8 0,0 69,8 90,0 0,0 90,0 42,6 0,0 42,6 
  საქონელი და მომსახურება 69,8 0,0 69,8 90,0 0,0 90,0 42,6 0,0 42,6 

01 04 საბანკო მომსახურების ხარჯი 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 

  ხარჯები 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 
  საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 

01 05 

წინა წლებში წარმოქმნილი 

ვალდებულებების დაფარვა და 

სასამართლოს გადაწყვეტილებების 

აღსრულების ფინანსური 

უზრუნველყოფა 

391,5 0,0 391,5 209,5 0,0 209,5 205,8 0,0 205,8 

  პროცენტი 185,7 0,0 185,7 108,1 0,0 108,1 108,0 0,0 108,0 
  ვალდებულებების კლება  205,8 0,0 205,8 101,4 0,0 101,4 97,8 0,0 97,8 

01 06 
მაჟორიტარი დეპუტატის 

მომსახურებისხარჯი 
11,5 0,0 11,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0,0     0,0     0,0     



 

  ხარჯები 11,5 0,0 11,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  შრომის ანაზღაურება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  საქონელი და მომსახურება 11,5 0,0 11,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  სუბსიდიები 0,0     0,0     0,0     

02 00 
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი 

და უსაფრთხოება 
608,5 0,0 608,5 796,9 250,0 546,9 712,4 213,0 499,4 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 50,0 0,0 50,0 59,0 0,0 59,0 59,0 0,0 59,0 
  ხარჯები 478,5 0,0 478,5 541,5 0,0 541,5 496,5 0,0 496,5 
  ხელფასი 309,5 0,0 309,5 398,9 0,0 398,9 384,7 0,0 384,7 

  სოციალური შენატანები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საქონელი და მომსახურება 168,3 0,0 168,3 142,2 0,0 142,2 111,4 0,0 111,4 
  შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 8,5 0,0 8,5 10,1 0,0 10,1 5,0 0,0 5,0 

  სოციალური უზრუნველყოფა 0,7 0,0 0,7 0,4 0,0 0,4 0,4 0,0 0,4 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 130,0 0,0 130,0 255,4 250,0 5,4 215,9 213,0 2,9 

02 01 საგანგებო სიტუაციების მართვა 373,9 0,0 373,9 683,8 250,0 433,8 617,2 213,0 404,2 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 42,0   42,0 51,0   51,0 51,0   51,0 
  ხარჯები 306,8 0,0 306,8 430,1 0,0 430,1 402,7 0,0 402,7 
  ხელფასი 251,8 0,0 251,8 336,7 0,0 336,7 326,1 0,0 326,1 

  სოციალური შენატანები 0,0     0,0     0,0     

  საქონელი და მომსახურება 54,3 0,0 54,3 93,0 0,0 93,0 76,2 0,0 76,2 

  სამხედრო ტექნიკისა და ტყვია-წამლის 

შეძენის ხარჯი  
0,0     0,0     0,0     

  სოციალური უზრუნველყოფა 0,7 0,0 0,7 0,4 0,0 0,4 0,4 0,0 0,4 
  სოციალური დაზღვევა  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 67,1 0,0 67,1 253,7 250,0 3,7 214,5 213,0 1,5 
  სხვა დებიტორული დავალიანებები  0,0     0,0     0,0     

  სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები  0,0     0,0     0,0     

02 02 
საზოგადოებრივი წესრიგისა და 

უსაფრთხოების ხელშეწყობა 
138,3 0,0 138,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ხარჯები 77,0 0,0 77,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  შრომის ანაზღაურება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  საქონელი და მომსახურება 77,0 0,0 77,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 0,0     0,0     0,0     

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 61,3 0,0 61,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  ძირითადი აქტივები  61,3 0,0 61,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

02 03 
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის 

ამაღლების ხელშეწყობა 
96,3 0,0 96,3 113,1 0,0 113,1 95,2 0,0 95,2 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 8,0   8,0 8,0   8,0 8,0   8,0 



 

  ხარჯები 94,7 0,0 94,7 111,4 0,0 111,4 93,8 0,0 93,8 
  ხელფასი 57,7 0,0 57,7 62,2 0,0 62,2 58,6 0,0 58,6 

  საქონელი და მომსახურება 37,0 0,0 37,0 49,2 0,0 49,2 35,2 0,0 35,2 

  გრანტები საერთაშორისო 

ორგანიზაციებს  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,6 0,0 1,6 1,7 0,0 1,7 1,4 0,0 1,4 

03 00 
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, 

რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  
3 839,8 2 531,2 1 308,6 5 779,1 5 113,9 665,2 4 435,3 3 822,2 613,1 

  ხარჯები 613,9 0,0 613,9 2 458,4 1 872,2 586,2 2 134,4 1 593,8 540,6 
  საქონელი და მომსახურება 29,7 0,0 29,7 1 912,3 1 872,2 40,1 1 630,4 1 593,8 36,6 
  სუბსიდიები 584,2 0,0 584,2 546,1 0,0 546,1 504,0 0,0 504,0 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 225,9 2 531,2 694,7 3 320,7 3 241,7 79,0 2 300,9 2 228,4 72,5 
  სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  წარმოებული ფინანსური 

ინსტრუმენტები  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

03 01 

საგზაო ინფრასტრუქტურის 

მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა 

შენახვა (გზები და ხიდები) 

1 313,4 976,2 337,2 1 294,6 1 264,6 30,0 1 101,1 1 071,1 30,0 

  ხარჯები 29,7 0,0 29,7 736,9 706,9 30,0 589,5 559,5 30,0 
  ხელფასი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  საქონელი და მომსახურება 29,7 0,0 29,7 736,9 706,9 30,0 589,5 559,5 30,0 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 283,7 976,2 307,5 557,7 557,7 0,0 511,6 511,6 0,0 

03 01 01 
გზების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და 

მოვლა-შენახვა  
1 297,7 971,3 326,4 894,4 864,4 30,0 816,9 786,9 30,0 

  ხარჯები 29,7 0,0 29,7 467,8 437,8 30,0 400,1 370,1 30,0 
  შრომის ანაზღაურება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  საქონელი და მომსახურება 29,7 0,0 29,7 467,8 437,8 30,0 400,1 370,1 30,0 
  შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 0,0     0,0     0,0     

  
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის 

ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის 

ხარჯები  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 268,0 971,3 296,7 426,6 426,6 0,0 416,8 416,8 0,0 
  აქციები და სხვა კაპიტალი  0,0     0,0     0,0     

03 01 

02 

ხიდების, ხიდ-ბოგირების მშენებლობა, 

რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა 
15,7 4,9 10,8 400,2 400,2 0,0 284,2 284,2 0,0 

  ხარჯები 0,0 0,0 0,0 269,1 269,1 0,0 189,4 189,4 0,0 
  საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0 269,1 269,1 0,0 189,4 189,4 0,0 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 15,7 4,9 10,8 131,1 131,1 0,0 94,8 94,8 0,0 



 

  ძირითადი აქტივები  15,7 4,9 10,8 131,1 131,1 0,0 94,8 94,8 0,0 

  
აქციები და სხვა კაპიტალი (მხოლოდ 

სახელმწიფო საწარმოები და 

ორგანიზაციები)  

0,0     0,0     0,0     

03 02 

კომუნალური ინფრასტრუქტურის 

მშენებლობა-რეაბილიტაცია და 

ექსპლოატაცია 

1 457,0 485,6 971,4 3 552,7 2 952,3 600,4 2 527,6 1 974,1 553,5 

  ხარჯები 584,2 0,0 584,2 1 239,7 688,3 551,4 1 141,6 632,7 508,9 
  საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0 693,6 688,3 5,3 637,6 632,7 4,9 
  შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  სუბსიდიები 584,2 0,0 584,2 546,1 0,0 546,1 504,0 0,0 504,0 
  გრანტები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 872,8 485,6 387,2 2 313,0 2 264,0 49,0 1 386,0 1 341,4 44,6 

  წარმოებული ფინანსური 

ინსტრუმენტები  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

03 02 

01 

მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და 

განათება 
588,3 4,1 584,2 546,1 0,0 546,1 504,0 0,0 504,0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0,0     0,0     0,0     
  ხარჯები 584,2 0,0 584,2 546,1 0,0 546,1 504,0 0,0 504,0 
  შრომის ანაზღაურება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  სუბსიდიები 584,2   584,2 546,1   546,1 504,0   504,0 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,1 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  ძირითადი აქტივები  4,1 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

03 02 

02 

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და 

ექსპლოატაცია 
147,1 90,9 56,2 699,8 694,8 5,0 23,5 18,9 4,6 

  ხარჯები 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 4,6 0,0 4,6 
  საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 4,6 0,0 4,6 
  შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 0,0     0,0     0,0     

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 147,1 90,9 56,2 694,8 694,8 0,0 18,9 18,9 0,0 
03 02 

03  

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 

არსებული აქტივების რეაბილიტაცია 
497,9 197,4 300,5 878,6 863,9 14,7 770,7 757,8 12,9 

  ხარჯები 0,0 0,0 0,0 29,7 29,4 0,3 24,6 24,3 0,3 
  შრომის ანაზღაურება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0 29,7 29,4 0,3 24,6 24,3 0,3 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 497,9 197,4 300,5 848,9 834,5 14,4 746,1 733,5 12,6 

  წარმოებული ფინანსური 

ინსტრუმენტები  
0,0     0,0     0,0     

  წარმოებული ფინანსური 

ინსტრუმენტები  
0,0     0,0     0,0     



 

03 02 

04  

სანიაღვრე არხების მშენებლობა 

რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 
223,7 193,2 30,5 1 428,2 1 393,6 34,6 1 229,5 1 197,4 32,1 

  ხარჯები 0,0 0,0 0,0 658,9 658,9 0,0 608,4 608,4 0,0 
  საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0 658,9 658,9 0,0 608,4 608,4 0,0 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 223,7 193,2 30,5 769,3 734,7 34,6 621,1 589,0 32,1 

03 03 ვეტერინარიის ხარჯები 0,0 0,0 0,0 14,8 10,0 4,8 1,7 0,0 1,7 

  ხარჯები 0,0 0,0 0,0 14,8 10,0 4,8 1,7 0,0 1,7 
  საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0 14,8 10,0 4,8 1,7 0,0 1,7 
  შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 0,0     0,0     0,0     

03 04 
სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი 

ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია 
171,1 171,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 171,1 171,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  დაზღვევის ტექნიკური რეზერვები   0,0     0,0     0,0     

03 05 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 898,3 898,3 0,0 917,0 887,0 30,0 804,9 777,0 27,9 

  ხარჯები 0,0 0,0 0,0 467,0 467,0 0,0 401,6 401,6 0,0 
  საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0 467,0 467,0 0,0 401,6 401,6 0,0 
  შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 0,0     0,0     0,0     

  არაფინანსური აქტივების ზრდა 898,3 898,3 0,0 450,0 420,0 30,0 403,3 375,4 27,9 
04 00 განათლება 1 051,1 0,0 1 051,1 1 176,4 47,7 1 128,7 1 159,1 47,7 1 111,4 

  ხარჯები 1 021,6 0,0 1 021,6 1 176,4 47,7 1 128,7 1 159,1 47,7 1 111,4 
  პროცენტი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  სუბსიდიები 1 021,6 0,0 1 021,6 1 176,4 47,7 1 128,7 1 159,1 47,7 1 111,4 
  გრანტები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 29,5 0,0 29,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

04 01 
სკოლამდელი განათლების 

დაფინანსება 
644,0 0,0 644,0 809,9 47,7 762,2 799,0 47,7 751,3 

  ხარჯები 622,8 0,0 622,8 809,9 47,7 762,2 799,0 47,7 751,3 
  წარმომადგენლობითი ხარჯები  0,0     0,0     0,0     

  სუბსიდიები 622,8   622,8 809,9 47,7 762,2 799,0 47,7 751,3 
  გრანტები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 21,2 0,0 21,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

04 02 საჯარო სკოლების დაფინანსება 49,3 0,0 49,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  ხარჯები 41,0 0,0 41,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  სუბსიდიები 41,0   41,0 0,0     0,0     
  გრანტები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,3 0,0 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

  ძირითადი აქტივები  8,3 0,0 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

04 03 
ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის 

განათლების ცენტრი" 
273,5 0,0 273,5 275,2 0,0 275,2 273,0 0,0 273,0 

  ხარჯები 273,5 0,0 273,5 275,2 0,0 275,2 273,0 0,0 273,0 
  შრომის ანაზღაურება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  სუბსიდიები 273,5   273,5 275,2   275,2 273,0   273,0 
  გრანტები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

04 04 პროფესიული განათლება 84,3 0,0 84,3 91,3 0,0 91,3 87,1 0,0 87,1 

  ხარჯები 84,3 0,0 84,3 91,3 0,0 91,3 87,1 0,0 87,1 
  შრომის ანაზღაურება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  სუბსიდიები 84,3   84,3 91,3   91,3 87,1   87,1 
  წარმომადგენლობითი ხარჯები  0,0     0,0     0,0     

  ვალდებულებების კლება  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
აქციები და სხვა კაპიტალი 

(მხოლოდ სახელმწიფო საწარმოები და 

ორგანიზაციები)  

0,0     0,0     0,0     

05 00 
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული 

და სპორტული ღონისძიებები 
962,0 0,0 962,0 1 022,4 0,0 1 022,4 941,8 0,0 941,8 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  ხარჯები 956,6 0,0 956,6 1 022,4 0,0 1 022,4 941,8 0,0 941,8 
  საქონელი და მომსახურება 57,5 0,0 57,5 91,9 0,0 91,9 61,4 0,0 61,4 
  სუბსიდიები 899,1 0,0 899,1 930,5 0,0 930,5 880,4 0,0 880,4 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,4 0,0 5,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  ძირითადი აქტივები  5,4 0,0 5,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 442,3 0,0 442,3 470,8 0,0 470,8 429,3 0,0 429,3 

  ხარჯები 442,3 0,0 442,3 470,8 0,0 470,8 429,3 0,0 429,3 
  შრომის ანაზღაურება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  საქონელი და მომსახურება 33,2 0,0 33,2 42,8 0,0 42,8 28,9 0,0 28,9 
  სუბსიდიები 409,1 0,0 409,1 428,0 0,0 428,0 400,4 0,0 400,4 

05 01 01 
სპორტული ღონისძიებების 

დაფინანსება 
18,5 0,0 18,5 27,8 0,0 27,8 14,6 0,0 14,6 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0,0     0,0     0,0     
  ხარჯები 18,5 0,0 18,5 27,8 0,0 27,8 14,6 0,0 14,6 
  საქონელი და მომსახურება 18,5 0,0 18,5 27,8 0,0 27,8 14,6 0,0 14,6 
  საშინაო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

05 01 

02 

ხობის მუნიციპალიტეტის 

საფეხბურთო კლუბი ,,კოლხეთის" 

ხელშეწყობის ღონისძიებები 

326,6 0,0 326,6 324,7 0,0 324,7 301,9 0,0 301,9 

  ხარჯები 326,6 0,0 326,6 324,7 0,0 324,7 301,9 0,0 301,9 
  სუბსიდიები 326,6   326,6 324,7   324,7 301,9   301,9 

05 01 03 

სტადიონების მშენებლობა 

რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვის 

ხარჯები 

14,7 0,0 14,7 15,0 0,0 15,0 14,3 0,0 14,3 

  ხარჯები 14,7 0,0 14,7 15,0 0,0 15,0 14,3 0,0 14,3 
  შრომის ანაზღაურება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  საქონელი და მომსახურება 14,7 0,0 14,7 15,0 0,0 15,0 14,3 0,0 14,3 
  შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 0,0     0,0     0,0     

05 01 

04 
ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა 82,5 0,0 82,5 103,3 0,0 103,3 98,5 0,0 98,5 

  ხარჯები 82,5 0,0 82,5 103,3 0,0 103,3 98,5 0,0 98,5 
  სუბსიდიები 82,5   82,5 103,3   103,3 98,5   98,5 
  გრანტები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 505,9 0,0 505,9 536,2 0,0 536,2 502,1 0,0 502,1 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  ხარჯები 500,5 0,0 500,5 536,2 0,0 536,2 502,1 0,0 502,1 
  შრომის ანაზღაურება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  საქონელი და მომსახურება 10,5 0,0 10,5 33,7 0,0 33,7 22,1 0,0 22,1 
  შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  სუბსიდიები 490,0 0,0 490,0 502,5 0,0 502,5 480,0 0,0 480,0 
  გრანტები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  დაზღვევის ტექნიკური რეზერვები  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

05 02 

01 
 კულტურის ცენტრი 451,6 0,0 451,6 455,1 0,0 455,1 437,8 0,0 437,8 

  ხარჯები 446,2 0,0 446,2 455,1 0,0 455,1 437,8 0,0 437,8 

  
რბილი ინვენტარის, უნიფორმის 

შეძენის და პირად ჰიგიენასთან 

დაკავშირებული ხარჯები  

0,0     0,0     0,0     

  სუბსიდიები 446,2   446,2 455,1   455,1 437,8   437,8 
  გრანტები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,4 0,0 5,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

05 02 

02 
ძეგლთა დაცვის ხარჯები 10,1 0,0 10,1 31,7 0,0 31,7 22,1 0,0 22,1 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0,0     0,0     0,0     



 

  ხარჯები 10,1 0,0 10,1 31,7 0,0 31,7 22,1 0,0 22,1 
  შრომის ანაზღაურება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  საქონელი და მომსახურება 10,1 0,0 10,1 31,7 0,0 31,7 22,1 0,0 22,1 
  შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 0,0     0,0     0,0     

  მონეტარული ოქრო და ნასესხობის 

სპეციალური უფლება  
0,0     0,0     0,0     

05 02 

03 

კულტურული მემკვიდრეობის 

ღონისძიებების დაფინანსება 
0,4 0,0 0,4 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0,0     0,0     0,0     
  ხარჯები 0,4 0,0 0,4 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 
  საქონელი და მომსახურება 0,4 0,0 0,4 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 
  შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 0,0     0,0     0,0     

05 02 

04 

ტელერადიო მაუწყებლობა და 

საგამომცემლო საქმიანობა 
43,8 0,0 43,8 47,4 0,0 47,4 42,2 0,0 42,2 

  ხარჯები 43,8 0,0 43,8 47,4 0,0 47,4 42,2 0,0 42,2 
  სუბსიდიები 43,8   43,8 47,4   47,4 42,2   42,2 

05 03 
ახალგაზრდული პროგრამების 

დაფინანსება 
12,2 0,0 12,2 13,0 0,0 13,0 8,0 0,0 8,0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0,0     0,0     0,0     
  ხარჯები 12,2 0,0 12,2 13,0 0,0 13,0 8,0 0,0 8,0 
  საქონელი და მომსახურება 12,2 0,0 12,2 13,0 0,0 13,0 8,0 0,0 8,0 

05 04 
რელიგიური ორგანიზაციების 

ხელშეწყობა 
1,6 0,0 1,6 2,4 0,0 2,4 2,4 0,0 2,4 

  ხარჯები 1,6 0,0 1,6 2,4 0,0 2,4 2,4 0,0 2,4 
  საქონელი და მომსახურება 1,6 0,0 1,6 2,4 0,0 2,4 2,4 0,0 2,4 

06 00 
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა 

და  სოციალური უზრუნველყოფა 
497,6 0,0 497,6 435,1 0,0 435,1 372,9 0,0 372,9 

  ხარჯები 492,3 0,0 492,3 435,1 0,0 435,1 372,9 0,0 372,9 

  
რბილი ინვენტარის, უნიფორმის 

შეძენის და პირად ჰიგიენასთან 

დაკავშირებული ხარჯები  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  სუბსიდიები 206,7 0,0 206,7 202,1 0,0 202,1 178,2 0,0 178,2 
  სოციალური უზრუნველყოფა 285,6 0,0 285,6 233,0 0,0 233,0 194,7 0,0 194,7 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,3 0,0 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  წარმოებული ფინანსური 

ინსტრუმენტები  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

06 01 
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის 

მომსახურება 
79,1 0,0 79,1 91,5 0,0 91,5 83,5 0,0 83,5 



 

  ხარჯები 79,1 0,0 79,1 91,5 0,0 91,5 83,5 0,0 83,5 
  სუბსიდიები 79,1   79,1 91,5   91,5 83,5   83,5 

06 02 

 მოსახლეობის დამატებითი 

ამბულატორიული სამედიცინო 

დახმარების პროგრამა 

46,8 0,0 46,8 19,0 0,0 19,0 15,9 0,0 15,9 

  ხარჯები 46,8 0,0 46,8 19,0 0,0 19,0 15,9 0,0 15,9 

  
რბილი ინვენტარის, უნიფორმის 

შეძენის და პირად ჰიგიენასთან 

დაკავშირებული ხარჯები  

0,0     0,0     0,0     

  სხვა ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

06 03 
მოსახლეობის სოციალური 

უზრუნველყოფა 
274,2 0,0 274,2 245,6 0,0 245,6 204,0 0,0 204,0 

  ხარჯები 268,9 0,0 268,9 245,6 0,0 245,6 204,0 0,0 204,0 
  სუბსიდიები 80,8 0,0 80,8 91,6 0,0 91,6 78,8 0,0 78,8 
  სოციალური უზრუნველყოფა 188,1 0,0 188,1 154,0 0,0 154,0 125,2 0,0 125,2 
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,3 0,0 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  არაწარმოებული აქტივები   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

06 03 

01 
ავადმყოფთა სოციალური დახმარება 129,0 0,0 129,0 81,0 0,0 81,0 64,6 0,0 64,6 

  ხარჯები 129,0 0,0 129,0 81,0 0,0 81,0 64,6 0,0 64,6 
  სოციალური უზრუნველყოფა 129,0 0,0 129,0 81,0 0,0 81,0 64,6 0,0 64,6 

06 03 

02 

სარიტუალო მომსახურება (ომის 

ვეტერანთა და დევნილთა დაკრძალვის 

ხარჯები) 

2,6 0,0 2,6 5,0 0,0 5,0 1,9 0,0 1,9 

  ხარჯები 2,6 0,0 2,6 5,0 0,0 5,0 1,9 0,0 1,9 
  სოციალური უზრუნველყოფა 2,6 0,0 2,6 5,0 0,0 5,0 1,9 0,0 1,9 
  სოციალური დაზღვევა  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

06 03 

03 

ომის ვეტერანთა სოციალური 

უზრუნველყოფის ხარჯები (9 მაისის 

ერთჯერადი დახმარება) 

6,9 0,0 6,9 12,8 0,0 12,8 11,9 0,0 11,9 

  ხარჯები 6,9 0,0 6,9 12,8 0,0 12,8 11,9 0,0 11,9 
  სოციალური უზრუნველყოფა 6,9 0,0 6,9 12,8 0,0 12,8 11,9 0,0 11,9 

06 03 

04 

მრავალშვილიანი ოჯახებისა 

ერთჯერადი დახმარების ხარჯი 
12,9 0,0 12,9 12,2 0,0 12,2 8,5 0,0 8,5 

  ხარჯები 12,9 0,0 12,9 12,2 0,0 12,2 8,5 0,0 8,5 

  რბილი ინვენტარის, უნიფორმის 

შეძენის და პირად ჰიგიენასთან 
0,0     0,0     0,0     



 

დაკავშირებული ხარჯები  

  სოციალური უზრუნველყოფა 12,9 0,0 12,9 12,2 0,0 12,2 8,5 0,0 8,5 
  სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები  0,0     0,0     0,0     

  
აქციები და სხვა კაპიტალი (მხოლოდ 

სახელმწიფო საწარმოები და 

ორგანიზაციები)  

0,0     0,0     0,0     

06 03 

05 

უმწეოთა სასადილო და ხანდაზმულთა 

ბინაზე მომსახურება 
86,1 0,0 86,1 91,6 0,0 91,6 78,8 0,0 78,8 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0,0     0,0     0,0     
  ხარჯები 80,8 0,0 80,8 91,6 0,0 91,6 78,8 0,0 78,8 
  სუბსიდიები 80,8   80,8 91,6   91,6 78,8   78,8 
  გრანტები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

06 03 

06 

 ბავშვის შეძენასთან დაკავშირებული 

ერთჯერადი დახმარების ხარჯი 
29,8 0,0 29,8 35,0 0,0 35,0 32,0 0,0 32,0 

  ხარჯები 29,8 0,0 29,8 35,0 0,0 35,0 32,0 0,0 32,0 
  შრომის ანაზღაურება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  სოციალური უზრუნველყოფა 29,8 0,0 29,8 35,0 0,0 35,0 32,0 0,0 32,0 
  სოციალური დაზღვევა  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

06 03 

07 

უმწეო კატეგორიაზე სასმელი წყლის 

ხარჯის ანაზღაურება 
6,9 0,0 6,9 8,0 0,0 8,0 6,3 0,0 6,3 

  ხარჯები 6,9 0,0 6,9 8,0 0,0 8,0 6,3 0,0 6,3 

  სხვა დანარჩენი საქონელი და 

მომსახურება 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  სოციალური უზრუნველყოფა 6,9 0,0 6,9 8,0 0,0 8,0 6,3 0,0 6,3 
  სოციალური დაზღვევა  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

06 04  უმწეოთა ერთჯერადი დახმარება 88,5 0,0 88,5 50,0 0,0 50,0 50,0 0,0 50,0 

  ხარჯები 88,5 0,0 88,5 50,0 0,0 50,0 50,0 0,0 50,0 

  
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის 

ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის 

ხარჯები  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  სოციალური უზრუნველყოფა 88,5 0,0 88,5 50,0 0,0 50,0 50,0 0,0 50,0 

  სოციალური დაზღვევა  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

06 05 
ხანძრითა და სტიქიით 

დაზარალებულთა დახმარება 
9,0 0,0 9,0 29,0 0,0 29,0 19,5 0,0 19,5 

  ხარჯები 9,0 0,0 9,0 29,0 0,0 29,0 19,5 0,0 19,5 
  შრომის ანაზღაურება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  სოციალური უზრუნველყოფა 9,0 0,0 9,0 29,0 0,0 29,0 19,5 0,0 19,5 



 



 

 

 
   

                                                                                                                                                                                                    

                                 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N7 

2014 წლის 27 თებერვალი  

ქ. ხობი 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარისათვის ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკუთრებაში არსებული ქონების საკუთრებისა და სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე 

თანხმობის მიცემის შესახებ 

 

1. „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის და 

„ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ქონების შესახებ“ საქართველოს კანონის 

შესაბამისად, მიეცეს თანხმობა ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეს ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საკუთრებისა და სარგებლობის უფლებით 

გადაცემის თაობაზე თანახმად დანართებისა. 

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე. 

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით, ფოთის საქალაქო სასამართლოში (მისამართი ქ. ფოთი 

აღმაშენებლის ქ . N3). 

 

 

 
 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                         მამუკა ქარდავა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

დანართი N1 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2014  წლის  27 თებერვალის N7 განკარგულების 

 
 

საკუთრების უფლებით გადასაცემი ქონების ნუსხა 

 

 

                                

 

N მისამართი 
მიწის 

დანიშნულება 

ფართი 

(კვ.მ) 

 

შენობის 

ფართი (კვ.მ) 

 

განკარგვის 

ფორმა 
მფლობელი 

1 ქარიატა არასასოფლო 1201 90,09 საკუთრება 
ფოთისა და ხობის 

ეპარქია 



 

დანართი N2  

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2014  წლის 27 თებერვლის N7 განკარგულების 

 

სარგებლობის უფლებით გადასაცემი ქონების ნუსხა 
 

 

 

 

N შენობის დასახელება მისამართი სართული 
სარგებლობის 

ფორმა 

შენობის 

საერთო 

ფართი 

შენობის 

საბალანსო 

ღირებულება 

(ლარი) 

გ
ას
აი
ჯ
არ

აე
ბ
ელ

ი
 ფ
არ

თ
ი

 

1
 კ
ვ.
მ 
ფ
არ

თ
ი
ს 

ღ
ი
რ
ებ
უ
ლ
ებ
ა 

(ლ
არ

ი
) 

ქო
ნე
ბ
ი
ს 
გ
ას
ხ
ვი

სე
ბ
ი
ს 

ვა
დ
ა 

(წ
ელ

ი
) 

ი
ჯ
არ

ი
ს 
ქი

რ
ი
ს 

გ
ან
აკ
ვე
თ
ი

  %
 

სა
ი
ჯ
არ

ო
 ქ
ი
რ
ა 

1კ
ვ 
მ 

 

მე
ტ
რ
ი

 წ
ლ
ი
უ
რ
ი

 

სუ
ლ

 წ
ლ
ი
უ
რ
ი

 

1 
ადმინისტრაციული 

შენობა 

ცოტნე 

დადიანის N202 

მეორე 

სართული 
იჯარა 283.91 72334.02 22.05 254,78 5 25 63,7 1404,58 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N8 

2014 წლის 27 თებერვალი  

ქ. ხობი 
 
 

 

„ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარისათვის ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკუთრებაში არსებული დამატებითი ქონების საკუთრების უფლებით გადაცემაზე თანხმობის  

მიცემის შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 14 სექტემბრის N53 

განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 

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

,,ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ქონების შესახებ“ საქართველოს კანონის 

შესაბამისად, „ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარისათვის ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე 

თანხმობის მიცემის შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 14 სექტემბრის 

N53 განკარგულების დანართში შეტანილ იქნეს ცვლილება და დანართ ცხრილს დაემატოს 

შემდეგი შინაარსის  N19 და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„19. ჭყონდიდელის ქუჩა N19 – I სართული - 47,87 - რევიშვილი გოჩა“ 

2. განკარგულება ძალაში შვიდეს გაცნობისთანავე. 

3. განკარგულება შიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით, ფოთის საქალაქო  სასამართლოში (მისამართი ქ. ფოთი აღმაშენებლის ქ.#3) 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N9 

2014 წლის 27 თებერვალი 

ქ. ხობი 

„ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირების 

მფლობელობაში (სარგებლობაში) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების 

კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 

წლის 12 ივლისის N17 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონისა და „ფიზიკური 

და კერძო სამართლის იურიდიული პირების მფლობელობაში (სარგებლობაში) არსებულ მიწის 

ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების წესისა და საკუთრების უფლების მოწმობის ფორმის 

დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2007 წლის 15 სექტემბრის N525 

ბრძანებულების შესაბამისად: 

1. „ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული 

პირების მფლობელობაში (სარგებლობაში) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების 

აღიარების კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის 

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

ა) განკარგულების პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„1. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფიზიკური და კერძო სამართლის 

იურიდიული პირების მფლობელობაში (სარგებლობაში) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების 

უფლების აღიარების კომისია შემდეგი შემადგენლობით: 

კახა ბუკია - ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე - კომისიის 

თავმჯდომარე; 

მერაბ სილოგავა - ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის 

უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯომარე - კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე; 

რომეო ლატარია - ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი - კომისიის წევრი; 

შოთა სირაძე - ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის 

სამართლებრივი უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი - კომისიის წევრი; 

ხათუნა თუთბერიძე - ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის 

სამართლებრივი უზრუნველყოფის განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი - კომისიის წევრი; 

ლამზირა თოდუა - ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის 

განვითარების სამსახურის ეკონომიკური განვითარების, მუნიციპალური ქონების აღრიცხვისა და 

მართვის, ბუნებრივი რესურსების, ტრანსპორტის რეგულირებისა და ადგილობრივი 

მოსაკრებლების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი - კომისიის წევრი; 

სევერიან ბუკია - საქართველოს სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს სამეგრელო-გურია-

ზემო სვანეთის მომსახურების ცენტრის უფროსი სპეციალისტი - კომისიის წევრი.“; 

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე. 

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით, ფოთის საქალაქო სასამართლოში (მისამართი: ქ. ფოთი, დავით აღმაშენებლის 

ქ. N3)  
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N10 

2014 წლის 27 თებერვალი  

ქ. ხობი 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის მუნიციპალური პროგრამის 

დამტკიცების შესახებ 

 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 16-ე მუხლის 

მე-2 პუნქტის „ქ“ ქვეპუნქტის  შესაბამისად: 

1. დამტკიცდეს „ხობის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის 

მუნიციპალური პროგრამა“ თანხმად დანართისა. 

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს ხელმოწერისთანავე. 

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით, ფოთის საქალაქო სასამართლოში (მისამართი: ქ. ფოთი, დავით აღმაშენებლის 

ქ. N3).  
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დანართი: 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2014 წლის 27 თებერვლის N10 განკარგულებისა 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის ჯანმრთელობის დაცვის მუნიციპალური პროგრამა 

 

 

მუხლი 1. პროგრამის რეგულირების სფერო, განსახორციელებელი საქმიანობა და მიზანი 

ხობის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის  ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა. 

 

მუხლი 2.  პროგრამით მოსარგებლე პირთა წრე 

ხობის მუნიციპალიტეტის იმ ტერიტორიულ ორგანოებში, სადაც არ ფუნქციონირებს 

სახელმწიფო ამბულატორიული პროგრამა, მოსახლეობის დამატებითი ამბულატორიული 

მომსახურება. 

 

მუხლი 3. პროგრამის მოქმედების ვადა, მისი დაწყების და დასრულების დრო 

პროგრამა მოქმედებს 2014 წლის 1 თებერვლიდან 2014 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით. 

 

მუხლი 4. გასაცემლის პერიოდულობა 

პროგრამის მოქმედების მთელი პერიოდი. 

 

მუხლი 5. პროგრამის ბიუჯეტი და მისი დაფინანსების წყარო. 

მოსახლეობის დამატებითი ამბულატორიული მომსახურება - 14630 (თოთხმეტი ათას ექვსას 

ოცდაათი) ლარი; 

2. პროგრამა ფინანსდება ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან. 

  

მუხლი 6. პროგრამის ადმინისტრაციული წარმოების სახე 

პროგრამის განხორციელების ფარგლებში ადმინისტრაციული წარმოება მიმდინარეობს 

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით და საქართველოს კანონმდებლობით 

დადგენილი ადმინისტრაციული წარმოების წესებით. 

 

 მუხლი 7. პროგრამის ადმინისტრირების, მისი მართვის, ზედამხედველობის, ინსპექტირებისა 

და კონტროლის წესები და პირობები 

1. პროგრამის ადმინისტრირებას, მართვას, ზედამხედველობას და ინსპექტირებას 

ახორციელებს ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა 

და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა 

საქმეების სამსახური. 

2. კონტროლის წესები და პირობები რეგულირდება ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 

დებულებით, ხობის მუნიციპალიტეტის შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა 

საქმეების სამსახურის დებულებით, ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივ ბიუჯეტში 

გათვალისწინებული სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამების განხორციელების 

უზრუნველყოფის კომისიის დებულებით და საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით. 

 

მუხლი 8. საბოლოო გადაწყვეტილების მომზადებასა და მიღებაზე უფლებამოსილი პირები 

პროგრამის ფარგლებში გადაწყვეტილების პროექტს ამზადებს ხობის მუნიციპალიტეტის 

გამგეობა და საბოლოო გადაწყვეტილებას იღებს ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

თავმჯდომარე. 
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მუხლი 9. ადმინისტრირებისთვის საჭირო სხვა პირობები 

პროგრამის განსახორციელებლად შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, 

დევნილთა, ვეტერანთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახურის წინადადებით, 

შესაბამისი სამსახურის მიერ შესყიდვის განხორციელება. 

 

მუხლი 10. ფინანსური დახმარების შესახებ მიღებული გადაწყვეტილების აღსრულების წესი და 

მონაწილე მხარეები 

ფინანსური დახმარება გაიცემა უნაღდო ანგარიშსწორებით, აღსრულდება დასახმარებელი 

სუბიექტის საბანკო ანგარიშზე ან ამ სუბიექტის მომსახურე შესაბამისი იურიდიული პირის 

საბანკო ანგარიშზე თანხის ჩარიცხვით. მონაწილე მხარეებს წარმოადგენენ დასახმარებელი 

სუბიექტი, ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობა და ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

თავმჯდომარე. 
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მუხლი 11. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა 

 

NN დასახელება შტატი სულ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

გაღმა საჯიჯაო 1 2530 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 

ხელფასი 
 

2200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

მედიკამენტი 
 

330 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

2 

საჯიჯაო 1 2530 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 

ხელფასი 
 

2200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

მედიკამენტი 
 

330 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

3 

ნოჯიხევი 1 2530 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 

ხელფასი 
 

2200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

მედიკამენტი 
 

330 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

4 

ყულევი 1 2530 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 

ხელფასი 
 

2200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

მედიკამენტი 
 

330 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

 

მენეჯმენტი 
 

4510 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 

სულ ხარჯი 4 14630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N11 

2014 წლის 27 თებერვალი  

ქ. ხობი 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის სოციალურად დაუცველი და ეკონომიურად შეჭირვებული 

მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესებისა და ხელშეწყობის 

მუნიციპალური პროგრამის დამტკიცების შესახებ 

 

 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-16-ე 

მუხლის მე-2 პუნქტის „ქ“ ქვეპუნქტის  შესაბამისად: 

1. დამტკიცდეს  „ხობის მუნიციპალიტეტის სოციალურად დაუცველი და ეკონომიურად 

შეჭირვებული მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესებისა და 

ხელშეწყობის მუნიციპალური პროგრამა“ თანახმად დანართისა. 

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს ხელმოწერისთანავე. 

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით, ფოთის საქალაქო სასამართლოში (მისამართი: ქ. 

ფოთი, დავით აღმაშენებლის ქ. N3).  

 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                             მამუკა ქარდავა 
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დანართი: 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2014 წლის 27 თებერვლის N11 განკარგულებისა 

 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის სოციალურად დაუცველი და ეკონომიურად შეჭირვებული 

მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესებისა და ხელშეწყობის 

მუნიციპალური პროგრამა 

 
 

მუხლი 1. პროგრამის რეგულირების სფერო, განსახორციელებელი საქმიანობა და მიზანი 

ხობის მუნიციპალიტეტის სოციალურად დაუცველი და ეკონომიურად შეჭირვებული 

მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და ჯანმრთელობის 

დაცვის ხელშეწყობა. 

 

მუხლი 2.  პროგრამით მოსარგებლე პირთა წრე 

ა) მარტოხელა პენსიონერები; 

ბ) იძულებით გადაადგილებული პირები; 

გ) ომის ვეტერანები; 

დ) არასრულწლოვანი ობლები; 

ე) მრავალშვილიანი ოჯახები; 

ვ) ავადმყოფები; 

ზ) უმუშევრები; 

თ) სიღატაკის ზღვარს მიღმა მყოფი მოქალაქეები; 

ი) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეები, რომლებიც სტიქიის 

შედეგად საჭიროებენ გადაუდებელ დახმარებას; 

კ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ახალშობილთა ოჯახები; 

ლ) 100 და 100 წელს ზემოთ ასაკის მოქალაქეები; 

მ) დიალეზზე მყოფი მოქალაქეები; 

ნ) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულ პირთა ოჯახები.  

 

მუხლი 3. პროგრამის მოქმედების ვადა, მისი დაწყების და დასრულების დრო 

პროგრამა მოქმედებს 2014 წლის 1 იანვრიდან 2014 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით. 

 

მუხლი 4. გასაცემლის პერიოდულობა 

პროგრამის მოქმედების მთელი პერიოდი. 

 

მუხლი 5. პროგრამის ბიუჯეტი და მისი დაფინანსების წყარო 

პროგრამის ბიუჯეტი შეადგენს 293 662 (ორასოთხმოცდაცამეტი ათას ექვსას სამოცდაორი) 

ლარს და ფინანსდება ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან. 

 

მუხლი 6. პროგრამის ადმინისტრაციული წარმოების სახე 

პროგრამის განხორციელების ფარგლებში ადმინისტრაციული წარმოება მიმდინარეობს 

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით და საქართველოს კანონმდებლობით 

დადგენილი ადმინისტრაციული წარმოების წესებით. 

 

მუხლი 7. პროგრამის ადმინისტრირების, მისი მართვის, ზედამხედველობის, 

ინსპექტირებისა და კონტროლის წესები და პირობები 

1. პროგრამის ადმინისტრირებას, მართვას, ზედამხედველობას და ინსპექტირებას 

ახორციელებს ხობის მუნიციპალიტეტის შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა 

საქმეების სამსახური. 
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2. კონტროლის წესები და პირობები რეგულირდება ხობის მუნიციპალიტეტის 

გამგეობის დებულებით, ხობის მუნიციპალიტეტის შრომის, საზოგადოებრივი 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა საქმეების სამსახურის დებულებით, ხობის მუნიციპალიტეტის 

ადგილობრივ ბიუჯეტში გათვალისწინებული სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამების 

განხორციელების უზრუნველყოფის კომისიის დებულებით და საქართველოში მოქმედი 

კანონმდებლობით. 

 

მუხლი 8. საბოლოო გადაწყვეტილების მომზადებასა და მიღებაზე უფლებამოსილი 

პირები 

პროგრამის ფარგლებში გადაწყვეტილების პროექტს ამზადებს ხობის მუნიციპალიტეტის 

გამგეობა და საბოლოო გადაწყვეტილებას იღებს ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

თავმჯდომარე. 

 

მუხლი 9. პროგრამით სარგებლობისათვის წარსადგენი აუცილებელი დოკუმენტების 

ჩამონათვალი 

ა) წერილობითი განცხადება; 

ბ) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი; 

გ) საბანკო ანგარიშის ნომერი; 

დ) კონკრეტული ფაქტის გამო, დახმარების გაწევის შემთხვევაში, ამ ფაქტის 

დამადასტურებელი დოკუმენტი; 

ე) ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებულების მიერ, შესაბამისი ცნობით, დასახმარებელი 

სუბიექტის სოციალური მდგომარეობის დასაბუთება; 

ვ) ფორმა N100 - ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ, ანგარიშფაქტურა და 

კალკულაცია (საოპერაციო ხარჯების ანაზღაურების შემთხვევაში). 
 

მუხლი 10. სოციალური პროგრამით გათვალისწინებული დახმარების მინიმალური და 

მაქსიმალური ოდენობა 

სოციალური პროგრამით გათვალისწინებული დახმარების მინიმალური ოდენობა 

განისაზღვრება 60 (სამოცი) ლარით, ხოლო მაქსიმალური - 3000 (სამი ათასი) ლარით. 
 

მუხლი 11. ადმინისტრირებისთვის საჭირო სხვა პირობები 

სოციალური დახმარების თაობაზე განაცხადი მიიღება როგორც წერილობითი, ასევე 

ელექტრონული ფორმით.  
 

მუხლი 12. ფინანსური დახმარების შესახებ მიღებული გადაწყვეტილების აღსრულების 

წესი და მონაწილე მხარეები 

ფინანსური დახმარება გაიცემა უნაღდო ანგარიშსწორებით, აღსრულდება დასახმარებელი 

სუბიექტის საბანკო ანგარიშზე ან ამ სუბიექტის მომსახურე შესაბამისი იურიდიული პირის 

საბანკო ანგარიშზე თანხის ჩარიცხვით. მონაწილე მხარეებს წარმოადგენენ დასახმარებელი 

სუბიექტი, ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობა და ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

თავმჯდომარე. 

 
 

მუხლი 13. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა 
   

 
 

N 

პროგრამის 

დასახელება 

პროგრამის 

ბიუჯეტი 

(ლარი) 

მოქმედების 

ვადა 

 

პროგრამით 

მოსარგებლეთა 

რაოდენობა 

პროგრამის 

ღირებულება 

თითოეულ 

სუბიექტზე (ლარი) 

1. 
ა(ა) იპ „ხობის 

მუნიციპალიტეტის 

სათნოების სახლის“ 

88562 
01.01.2014- 

31.12.2014 
100 
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უმწეოთა სასადილო, 

ბინაზე მომსახურება 

2. 

სადღესასწაულო 

დღეები: 
 

13 800 

 
   

მრავალშვილიანთა 

დახმარება 
 

12000 

 

01.01.2014 

31.12.2014 

80 

 
150 
 

არასრულწლოვან 

ობოლთა დახმარება  
 
 

750 

 

01.01.2014 

31.12.2014 

5 

 
150 
 

100  წლის და 100 

წელზე მეტი ასაკის 

მოქალაქეთა დახმარება 

1050 

 

01.01.2014 

31.12.2014 

7 

 

 

150 
 

3. 
დახმარება 

ახალშობილთა 

ოჯახებისთვის 

45000 
01.01.2014- 

31.12.2014 
330 

პირველ და მეორე 

ბავშვზე 100, მე-3 

და მეტი 300 

4. 

სიღატაკის ზღვარს 

მიღმა მყოფ ოჯახებზე 

წყლის ხარჯის 

ანაზღაურება 

6000 
01.01.2014- 

31.12.2014 

100 ოჯახი 

 

 

1,77 

 

 

5. 
სტიქიით 

დაზარალებულთა 

დახმარება  

30000 
01.01.2014- 

31.12.2014 
 

საჭიროების 

მიხედვით 

6. 

ერთჯერადი ფულადი 

დახმარება 

ეკონომიურად 

შეჭირვებული 

მოქალაქეებისთვის 

55000 
01.01.2014- 

31.12.2014 
600-700 200 -მდე 

 
9. 

საოპერაციო ხარჯების 

დაფინანსება 
30000 

01.01.2014- 

31.12.2014 
30-40 

წარმოდგენილი 

ანგარიშ-ფაქტურის 

20-50% არაუმეტეს 

2000 ლარისა 

10 

დიალეზზე მყოფ 

მოქალაქეთა 

ყოველთვიური 

ფულადი დახმარება  

15600 
01.01.2014- 

31.12.2014 
13 100 ლარი 

11 
დევნილის 

დაკრძალვის ხარჯები 
3000 

01.01.2014 

31.12.2014 
30 100 

12 
ომი ვეტერანის 

დაკრძალვის ხარჯები 
4000 

 

01.01.2014 

31.12.2014 

16 250 

 სულ 293662    
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N12 

2014 წლის 27 თებერვალი 

ქ. ხობი 
  

„ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირების 

საშტატო ნუსხისა და სახელფასო სარგოს შეთანხმების თაობაზე“ ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2012 წლის 27 მარტის N20 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 

 
 

1. ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონისა 

და „ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დებულების (რეგლამენტის) დამტკიცების 

შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2008 წლის 25 დეკემბრის N109 

დადგენილების შესაბამისად, „ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დაფუძნებული 

იურიდიული პირების საშტატო ნუსხისა და სახელფასო სარგოს შეთანხმების თაობაზე“ 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 27 მარტის N20 განკარგულებაში შეტანილ 

იქნეს შემდეგი ცვლილება: 

 

ა) განკარგულების დანართი N4 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 
„დანართი N4 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2012  წლის   27 მარტის  N20  განკარგულებისა 
 

 
 

 

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

საშტატო ნუსხა და სახელფასო სარგო 

 
 

შეთანხმებულია: 

ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს თავმჯდომარე 

მამუკა ჭოხონელიძე 

დამტკიცებულია:

ა(ა)იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის 

საფეხბურთო კლუბ - „კოლხეთის“ 

დირექტორი კობა კობახიძე

N თანამდებობის  დასახელება საშტატო ნუსხა სახელფასო სარგო 

1. დირექტორი 1 550 

2. დირექტორის მოადგილე 1 370 

3. ფინანსური მენეჯერი 1 360 

4. იურისტი 1 360 

5. საქმისმწარმოებელი 1 230 

6. გუნდის უფროსი 1 330 

7. მთავარი მწვრთნელი 1 1650 



 136

 
 

ა) განკარგულების დანართი N8 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„დანართი N8 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2012  წლის   27 მარტის  N20  განკარგულებისა 

 

შეთანხმებულია: 

ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს თავმჯდომარე 

      მამუკა ქარდავა 

დამტკიცებულია:

ა(ა)იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის 

სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანების“ 

დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი 

ელისო კვიკვინია

 

 

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

 საშტატო ნუსხა და სახელფასო სარგო 
 

 

N თანამდებობის დასახელება საშტატო ნუსხა სახელფასო სარგო 

1. გაერთიანების დირექტორი 1 750 

2. დირექტორის მოადგილე 1 550 

3. ფინანსური მენეჯერი 1 550 

4. იურისტი 1 400 

5. სპეციალისტი (ბუღალტერი) 2 350 

6. წამყვანი სპეციალისტი (შესყიდვების დარგში) 1 430 

7. მდივან-ოპერატორი 1 300 

8. დამლაგებელი 1 200 

8. მწვრთნელი 1 330 

9. II მწვრთნელი 1 330 

10. სათადარიგო გუნდის მწვრთნელი 1 290 

11. გუნდის ექიმი 1 240 

12. სტადიონის მენეჯერი 1 190 

13. ადმინისტრატორი 1 290 

14. ავტომანქანის მძღოლი 0,5 350 

15. ავტომანქანის მძღოლი 0,5 350 

16. სტადიონის მუშა 1 230 

17. ფორმის მრეცხავი 1 120 

18. უსაფრთხოების ოფიცერი 1 200 

19. დამლაგებელი 1 130 

20. ფეხბურთელი  22 320,5 

21. ფეხბურთელი სათადარიგო  10 99 
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9. მთავარი სპეციალისტი 11 310 

10. მთავარი სპეციალისტი 2 430 

11. მთავარი სპეციალისტი 3 370 

12. მთავარი სპეციალისტი 7 350 

13. მთავარი სპეციალისტი 7 300 

14. აღმზრდელ-მასწავლებელი 43 250 

15. აღმზრდელ-მასწავლებელი 7 200 

16. აღმზრდელის თანაშემწე 22,3 250 

17. აღმზრდელის თანაშემწე 3,5 200 

18. მუსიკის მასწავლებელი 13 250 

19. ცეცხლფარეში (ჭალადიდი) 1 200 

20. ძიძა-სანიტარი 5 200 

21. ექიმ-მედდა 5 200 

22. მზარეული 14,9 250 

23. მზარეული 3,5 200 

24. მზარეულის თანაშემწე 6 250 

25. მნე 5 250 

26. დამლაგებელი 5,5 250 

 

2.  განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე. 

3. განკარგულება  შეიძლება  გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით, ფოთის საქალაქო სასამართლოში ერთი თვის ვადაში 

(მისამართი: ქ. ფოთი, დავით აღმაშენებლის ქ. N3). 

 

 

 
 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                              მამუკა ქარდავა 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N13 

2014 წლის 28 მარტი  

ქ. ხობი 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარისათვის ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე  

თანხმობის მიცემის შესახებ 

 

1. „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის და 

„ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ქონების შესახებ“ საქართველოს კანონის 

შესაბამისად, მიეცეს თანხმობა ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეს 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების სარგებლობის უფლებით 

გადაცემის თაობაზე თანახმად დანართისა. 

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე. 

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით, ფოთის საქალაქო სასამართლოში (მისამართი ქ. 

ფოთი აღმაშენებლის ქ . N3). 

 

 
 

საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი     

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე                                                კახა ბუკია                                     
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დანართი  

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2014  წლის  28 მარტის N13 განკარგულების 

 

სარგებლობის უფლებით გადასაცემი ქონების ნუსხა 
 

 

                      

           

# მისამართი 
მიწის 

დანიშნულება 

ფართი 

(კვ.მ) 

შენობის 

ფართი (კვ.მ) 

 

განკარგვის 

ფორმა 
მფლობელი 

1 
ქ. ხობი სტალინის 

ქ. N12 

არასასოფლო-

სამეურნეო 
619 455.76 უზუფრუქტი 

 ხობის 

მუნიციპალიტეტის 

განათლების 

ცენტრი  
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N14 

2014 წლის 28 მარტი 

ქ. ხობი 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული ამორტიზებული ქონების 

ჩამოწერაზე თანხმობის მიცემის თაობაზე 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 16-ე 

მუხლის მეორე პუნქტის მე-3 ქვეპუნქტის და „ადგილობრივი თვითმმართველი 

ერთეულისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ დაფუძნებული იურიდიული 

პირების საკუთრებაში არსებული (ბალანსზე რიცხული) ქონების ინვენტარიზაციის და 

ამორტიზებული ან გამოუყენებელი ქონების ჩამოწერის წესის დამტკიცების შესახებ“ 

საკრებულოს 2009 წლის 25 ივნისის N123 დადგენილების შესაბამისად: 

1. მიეცეს თანხმობა ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობას ხობის მუნიციპალიტეტის 

ბალანსზე რიცხული ამორტიზებული ქონების ჩამოწერის თაობაზე, თანახმად დანათისა. 

2.  განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე. 

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით, ფოთის საქალაქო სასამართლოში ერთი თვის 

ვადაში (მისამართი: ქ. ფოთი, დავით აღმაშენებლის ქ. N3). 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი   

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე                                              კახა ბუკია  
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                                                                                                                                          დანართი 

                                                                                        ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

2014 წლის 28 მარტის N14  განკარგულებისა  

 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში  არსებული, ჩამოსაწერი ძირითადი საშუალებების ნუსხა 

N დასახელება ადგილმდებარეობა 

ექსპუატაციაში 

შესვლის 

თარიღი

საბალანსო 

ღირებულება 

დარიცხული 

ცვეთა 

ნარჩენი 

ღირებულე

ბა

აუდიტის 

შეფასება 

1 ლეპტოპი ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 2006 2563 2563 - -

2 ლეპტოპი 

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 

წვევამდელთა, რეზერვისტთა, 

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და 

მობილიზაციის სამსახური

2006 2708 2708 - - 

3 პროცესორი 

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 

ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის 

განვითარების სამსახური

2007 1413,14 1413,14 - - 

4 

პროცესორი ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 

ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის 

განვითარების სამსახური 

2006 1969 1969 - - 

5 

პროცესორი ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 

შრომის, საზოგადოებრივი 

ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და 

იძულებით გადაადგილებულ პირთა 

საქმეების სამსახური

2007 1434 1434 - - 

6 
ფერადი 

პრინტერი 

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 

ადმინისტრაციული სამსახური 
2009 700 700 - - 

7 
ფოტოაპარატი 

„ქენონი“ 

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 

ადმინისტრაციული სამსახური 
2010 1550 581,25 968,75 - 

8 კომპიუტერი ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 2006 1816 1816 - - 
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(კომპლექტი) ადმინისტრაციული სამსახური 

9 
ფერადი 

პრინტერი 

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 

ადმინისტრაციული სამსახური
2009 879 879 - - 

10 კონდინციონერი შსს 2008 850 850 - - 

11 
მობილური 

ტელეფონი 

ხობის მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიული ორგანო ქვემო 

ქვალონის თემში 

2006 615 615 - - 

12 
ასფალტ-

ბეტონის საფარი 

ახალი ხიბულის თემი (ხიბულის 

ცენტრიდან ყოფილი მეურნეობის 

ცენტრამდე) 

- 23879 1236,5 11342,5 - 

13 
ასფალტ-

ბეტონის საფარი 

ახალი ხიბულის თემი (ახალი ხიბულის 

ცენტრიდან სკოლამდე) 
- 16439 8630,48 7808,52 - 

14 

მაგისტრალური 

არხები 

(ფართობებში) 

სოფელი პატარა ფოთი - 29104 8149,12 20954,88 - 

15 

არხების 

დახურული 

სისტემა 

სოფელი პატარა ფოთი - 17158 4804,24 12353,76 - 

16 

ღია არხები 

(სახნავ 

ფართობებში) 

სოფელი პატარა ფოთი - 23191 6493,48 16697,52 - 

17 
სავაჭრო 

ფარდული 
ახალსოფლის თემი - 471 362,67 108,33 300 

18 
სასადილოს 

შენობა 

ქ. ხობი (კოლხეთის“ დასახლების 

ტერიტორია) 
- 9288 7151,75 2136,25 690 

19 
სასადილოს 

შენობა 

ქ. ხობი (ყოფილი საკონსერვო ქარხნის 

ტერიტორია) 
- 3715 2860,48 854,52 1360 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N15 

2014 წლის 28 მარტი 

ქ. ხობი 
ხობის მუნიციპალიტეტის პირველი მაისის თემის ტერიტორიაზე არსებული ქუჩების 

სახელდების შესახებ 
 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის, 

„გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების შესახებ“ საქართველოს კანონისა და გეოგრაფიული 

ობიექტების სახელწოდებათა დადგენის, ნორმალიზების, გამოყენების, აღრიცხვისა და დაცვის 

სამთავრობო კომისიის 2013 წლის 18 ივნისის N18 და 2014 წლის 18 თებერვლის  N7 დასკვნის 

საფუძველზე: 

1. ხობის მუნიციპალიტეტის პირველი მაისის თემში არსებულ ქუჩებს, თანდართულ 

ორთოფოტოზე (დანართი 1) მონიშნული ქუჩების შესაბამისად, ეწოდოს შემდეგი სახელები: 

ა) „01 ქუჩას“ - შოთა რუსთაველის სახელი; 

ბ) „02 ქუჩას“ - მუხრან მაჭავარიანის სახელი; 

გ) „03 ქუჩას“ - კონსტანტინე გამსახურდიას სახელი; 

დ) „04 ქუჩას“ - ბესიკის სახელი; 

ე) „05 ქუჩას“ - ოტია იოსელიანის სახელი; 

ვ) „06 ქუჩას“ - ზვიად გამსახურდიას სახელი; 

ზ) „07 ქუჩას“ - მერაბ კოსტავას სახელი; 

თ) „08 ქუჩას“ - ანა კალანდაძის სახელი; 

ი) „09 ქუჩას“ - თბილისის სახელი; 

კ) „10 ქუჩას“ - გოგი ბუკიას სახელი; 

ლ) „11 ქუჩას“ - დავით გურამიშვილის სახელი; 

მ) „12 ქუჩას“ - ლევან გოთუას სახელი; 

ნ) „13 ქუჩას“ - სულხან-საბა ორბელიანის სახელი; 

ო) „14 ქუჩას“ - თამარ მეფის სახელი; 

პ) „15 ქუჩას“ - გალაკტიონ ტაბიძის სახელი; 

ჟ) „16 ქუჩას“ - ლადო ასათიანის სახელი; 

რ) „17 ქუჩას“ - ცოტნე დადიანის სახელი; 

ს) „18 ქუჩას“ - ვაჟა-ფშაველას სახელი; 

ტ) „19 ქუჩას“ - აკაკი წერეთლის სახელი; 

უ) „20 ქუჩას“ - ესტატე შუშანიას სახელი; 

ფ) „21 ქუჩას“ - ნოე დაფნარელის სახელი; 

ქ) „22 ქუჩას“ - წმინდა სოფიას სახელი; 

ღ) „23 ქუჩას“ - ნოდარ დუმბაძის სახელი; 

ყ) „24 ქუჩას“ - ილია ჭავჭავაძის სახელი; 

შ) „25 ქუჩას“ - მედეა ნაჭყებიას სახელი; 

ჩ) „26 ქუჩას“ - პიერ კობახიძის სახელი; 

ც) „27 ქუჩას“ - ივანე ჯავახიშვილის სახელი. 

2. ხობის მუნიციპალიტეტის პირველი მაისის თემში არსებული ქუჩების გადაკვეთაზე მდებარე 

შესახვევებს, თანდართულ ორთოფოტოზე (დანართი 2) მონიშნული შესახვევების შესაბამისად, 

ეწოდოს შემდეგი სახელები: 

ა) „01 ქუჩის 01 შესახვევს“ - შოთა რუსთაველის I შესახვევი; 

ა) „12 ქუჩის 01 შესახვევს“ - ლევან გოთუას შესახვევი. 
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3. ხობის მუნიციპალიტეტის პირველი მაისის თემში არსებული ქუჩების გადაკვეთაზე მდებარე 

ჩიხებს, თანდართულ ორთოფოტოზე (დანართი 2) მონიშნული ჩიხების შესაბამისად, ეწოდოს 

შემდეგი სახელები: 

ა) „01 ქუჩის 01 ჩიხს“ - შოთა რუსთაველის I ჩიხი; 

ბ) „01 ქუჩის 02 ჩიხს“ - შოთა რუსთაველის II ჩიხი; 

გ) „03 ქუჩის 01 ჩიხს“ - კონსტანტინე გამსახურდიას I ჩიხი; 

დ) „03 ქუჩის 02 ჩიხს“ - კონსტანტინე გამსახურდიას II ჩიხი; 

ე) „06 ქუჩის 01 ჩიხს“ - ზვიად გამსახურდიას ჩიხი; 

ვ) „12 ქუჩის 01 ჩიხს“ ლევან გოთუას I ჩიხი; 

ზ) „12 ქუჩის 02 ჩიხს“ - ლევან გოთუას II ჩიხი; 

თ) „12 ქუჩის 03 ჩიხს“ - ლევან გოთუას III ჩიხი; 

ი) „13 ქუჩის 01 ჩიხს“ - სულხან-საბა ორბელიანის I ჩიხი; 

კ) „13 ქუჩის 02 ჩიხს“ - სულხან-საბა ორბელიანის II ჩიხი; 

ლ) „13 ქუჩის 03 ჩიხს“ - სულხან-საბა ორბელიანის III ჩიხი; 

მ) „13 ქუჩის 04 ჩიხს“ - სულხან-საბა ორბელიანის IV ჩიხი; 

ნ) „14 ქუჩის 01 ჩიხს“ თამარ მეფის I ჩიხი; 

ო) „14 ქუჩის 02 ჩიხს“ თამარ მეფის II ჩიხი; 

პ) „14 ქუჩის 03 ჩიხს“ - თამარ მეფის III ჩიხი; 

ჟ) „15 ქუჩის 01 ჩიხს“ - გალაკტიონ ტაბიძის ჩიხი; 

რ) „18 ქუჩის 01 ჩიხს“ - ვაჟა-ფშაველას I ჩიხი; 

ს) „18 ქუჩის 02 ჩიხს“ - ვაჟა-ფშაველას II ჩიხი; 

ტ) „18 ქუჩის 03 ჩიხს“ - ვაჟა-ფშაველას III ჩიხი; 

უ) „19 ქუჩის 01 ჩიხს“ - აკაკი წერეთლის ჩიხი; 

ფ) „20 ქუჩის 01 ჩიხს“ - ესტატე შუშანიას I ჩიხი; 

ქ) „20 ქუჩის 02 ჩიხს“ - ესტატე შუშანიას II ჩიხი; 

ღ) „20 ქუჩის 03 ჩიხს“ - ესტატე შუშანიას III ჩიხი; 

ყ) „20 ქუჩის 04 ჩიხს“ - ესტატე შუშანიას IV ჩიხი; 

შ) „23 ქუჩის 01 ჩიხს“ - ნოდარ დუმბაძის ჩიხი; 

ჩ) „24 ქუჩის 01 ჩიხს“ - ილია ჭავჭავაძის I ჩიხი; 

ც) „24 ქუჩის 02 ჩიხს“ - ილია ჭავჭავაძის II ჩიხი; 

ძ) „24 ქუჩის 03 ჩიხს“ - ილია ჭავჭავაძის III ჩიხი; 

წ) „25 ქუჩის 01 ჩიხს“ – მედეა ნაჭყებიას I ჩიხი; 

ჭ) „25 ქუჩის 02 ჩიხს“ – მედეა ნაჭყებიას II ჩიხი; 

ხ) „25 ქუჩის 03 ჩიხს“ – მედეა ნაჭყებიას III ჩიხი; 

ჯ) „26 ქუჩის 01 ჩიხს“  - პიერ კობახიძის I ჩიხი; 

ჰ) „26 ქუჩის 02 ჩიხს“ – პიერ კობახიძის II ჩიხი. 

4. დაევალოს ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობას, ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის 

ადგილობრივ ბიუჯეტში შესაბამისი თანხების მოძიება და ქუჩების სახელდებათა მაჩვენებლების 

დამზადება. 

5. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „სოფელ პირველ მაისის ტერიტორიაზე უსახელო 

ქუჩისთვის მედეა ნაჭყებიას სახელის მინიჭების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2008 წლის 30 აპრილის N94 განკარგულება 

6. განკარგულება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

7. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით, ფოთის საქალაქო სასამართლოში (მისამართი: ქ. ფოთი, დავით აღმაშენებლის 

ქ. N3).  
 

საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი   

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე                                               კახა ბუკია 
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დანართი 1 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

2014 წლის 28 მარტის N15 განკარგულებისა 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის პირველი მაისის თემში არსებული ქუჩები 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ვაჟა-ფშაველას ქუჩა 

ლადო ასათიანის ქუჩა 

ცოტნე დადიანის ქუჩა 

გალაკტიონ ტაბიძის ქუჩა 

აკაკი წერეთლის ქუჩა 

ნოდარ დუმბაძის ქუჩა 

ესტატე შუშანიას ქუჩა 

წმინდა სოფიას ქუჩა 

ნოე დაფნარელის ქუჩა 

პიერ  კობახიძის ქუჩა 

ივანე ჯავახიშვილის ქუჩა 

მედეა ნაჭყებიას ქუჩა 

ილია ჭავჭავაძის ქუჩა 

გოგი ბუკიას ქუჩა 

თამარ მეფის ქუჩა

სულხან-საბა ორბელიანის ქუჩა 

ლევან გოთუას ქუჩა

შოთა რუსთაველის ქუჩა

მუხრან მაჭავარიანის ქუჩა

კონსტანტინე გამსახურდიას ქუჩა

ბესიკის ქუჩა

თბილისის ქუჩა

ზვიად გამსახურდიას ქუჩა

მერაბ კოსტავას ქუჩა

დავით გურამიშვილის ქუჩა

ოტია იოსელიანის ქუჩა

ანა კალანდაძის ქუჩა 
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დანართი 2 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

2014 წლის 28 მარტის N15 განკარგულებისა 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის პირველი მაისის თემში არსებული ქუჩების გადაკვეთაზე მდებარე 

შესახვევები და ჩიხები 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ვაჟა-ფშაველას III ჩიხი 

ვაჟა-ფშაველას I ჩიხი 

გალაკტიონ ტაბიძის I ჩიხი 

აკაკი წერეთლის I ჩიხი 

ლევან გოთუას  III ჩიხი 

ლევან გოთუას I შესახვევი 

ნოდარ დუმბაძის I ჩიხი 

ლევან გოთუას II ჩიხი 

ლევან გოთუას I ჩიხი 

ესტატე შუშანიას IV ჩიხი 

ესტატე შუშანიას III ჩიხი 

პიერ კობახიძის II ჩიხი 

ესტატე შუშანიას II ჩიხი 

პიერ კობახიძის I ჩიხი 

თამარ მეფისს II ჩიხი

თამარ მეფის I ჩიხი

სულხან-საბა ორბელიანის IV ჩიხი

სულხან-საბა ორბელიანის III ჩიხი

სულხან-საბა ორბელიანის II ჩიხი

სულხან-საბა ორბელიანის I ჩიხი

მედეა ნაჭყებიას I ჩიხი

მედეა ნაჭყებიას II ჩიხი

ესტატე შუშანიას I ჩიხი

კონსტანტინე გამსახურდიას I ჩიხი

კონსტანტინე გამსახურდიას II ჩიხი

შოთა რუსთაველის I ჩიხი

შოთა რუსთაველის I შესახვევი 

მედეა ნაჭყებიას III ჩიხი 

ილია ჭავჭავაძის III ჩიხი 

ვაჟა-ფშაველას II ჩიხი თამარ მეფის III ჩიხი

ილია ჭავჭავაძის I ჩიხი 

შოთა რუსთაველის II ჩიხი 

ზვიად გამსახურდიას I ჩიხი

ილია ჭავჭავაძის II ჩიხი
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N16 

2014 წლის 28 მარტი 

ქ. ხობი 

ხობის მუნიციპალიტეტის ახალსოფლის თემის ტერიტორიაზე არსებული ქუჩების  

სახელდების შესახებ 
 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-16 და 22-ე 

მუხლების, „გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების შესახებ“ საქართველოს კანონისა და 

გეოგრაფიული ობიექტების სახელწოდებათა დადგენის, ნორმალიზების, გამოყენების, აღრიცხვისა 

და დაცვის სამთავრობო კომისიის 2014 წლის 18 თებერვლის  N7 დასკვნის საფუძველზე: 

1. ხობის მუნიციპალიტეტის ახალსოფლის თემში არსებულ ქუჩებს, თანდართულ 

ორთოფოტოებზე (დანართი 1; დანართი 2) მონიშნული ქუჩების შესაბამისად, ეწოდოს შემდეგი 

სახელები: 

ა) „01 ქუჩას“ - ზვიად გამსახურდიას სახელი; 

ბ) „02 ქუჩას“ - მიხეილ ნადარაიას სახელი; 

გ) „03 ქუჩას“ - გიორგი ჭყონდიდელის სახელი; 

დ) „04 ქუჩას“ - დავით აღმაშენებლის სახელი; 

ე) „05 ქუჩას“ - თამარ მეფის   სახელი; 

ვ) „06 ქუჩას“ - იაკობ გოგებაშვილის სახელი; 

ზ) „07 ქუჩას“ - ჟიული შარტავას სახელი; 

თ) „08 ქუჩას“ - ნიკო ფიროსმანის სახელი; 

ი) „09 ქუჩას“ - დავით გურამიშვილის სახელი; 

კ) „10 ქუჩას“ - წმინდა ნინოს სახელი; 

ლ) „11 ქუჩას“ - ნოდარ დუმბაძის სახელი; 

მ) „12 ქუჩას“ - აკაკი წერეთლის სახელი; 

ნ) „13 ქუჩას“ - მშვიდობის სახელი; 

ო) „14 ქუჩას“ - ალექსანდრე ყაზბეგის სახელი; 

პ) „15 ქუჩას“ -  შოთა რუსთაველის სახელი; 

ჟ) „16 ქუჩას“ - ილია ჭავჭავაძის სახელი; 

რ) „17 ქუჩას“ -  მერაბ კოსტავას სახელი; 

ს) „18 ქუჩას“ - ეგნატე ნინოშვილის სახელი. 

 2. ხობის მუნიციპალიტეტის ახალსოფლის თემის ორთოფოტოზე (დანართი 1) მონიშნული „06 

ქუჩის“ „01 ჩიხს“ ეწოდოს „იაკობ გოგებაშვილის I ჩიხი“.  

3. დაევალოს ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობას, ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის 

ადგილობრივ ბიუჯეტში შესაბამისი თანხების მოძიება და ქუჩების სახელდებათა მაჩვენებლების 

დამზადება. 

4. განკარგულება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

5. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით, ფოთის საქალაქო სასამართლოში (მისამართი: ქ. ფოთი, დავით აღმაშენებლის 

ქ. N3). 

 

საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი   

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე                                                   კახა ბუკია 
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დანართი 1 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

2014  წლის 28 მარტის N16 განკარგულებისა 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის ახალსოფლის თემის ორთოფოტო (I ნაწილი) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

იაკობ გოგებაშვილის ქუჩა 

დავით აღმაშენებლის ქუჩა 

თამარ მეფის ქუჩა 

ზვიად გამსახურდიას ქუჩა 

მიხეილ ნადარაიას ქუჩა 

გიორგი ჭყონდიდელის ქუჩა 

ჟიული შარტავას ქუჩა 

იაკობ გოგებაშვილის I ჩიხი 
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დანართი 2 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

2014 წლის 28 მარტის N16 განკარგულებისა 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის ახალსოფლის თემის ორთოფოტო (II ნაწილი) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

წმინდა ნინოს ქუჩა 

ალექსანდრე ყაზბეგის ქუჩა 

ილია ჭავჭავაძის ქუჩა 

მერაბ კოსტავას ქუჩა 

ეგნატე ნინოშვილის ქუჩა 

ზვიად გამსახურდიას ქუჩა 

ნიკო ფიროსმანის ქუჩა 

დავით გურამიშვილის ქუჩა 

მშვიდობის ქუჩა 

ნოდარ დუმბაძის ქუჩა 

აკაკი წერეთლის ქუჩა 

შოთა რუსთაველის ქუჩა 



 

 

 

 

 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N17 

2014 წლის 28 მარტი  

ქ. ხობი 

 

„ხობის მუნიციპალიტეტის სოციალურად დაუცველი და ეკონომიურად შეჭირვებული 

მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესებისა და ხელშეწყობის 

მუნიციპალური პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 

წლის 27 თებერვლის N11 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 
 

 

„საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ 63-ე პუნქტის  შესაბამისად: 

1. „ხობის მუნიციპალიტეტის სოციალურად დაუცველი და ეკონომიურად შეჭირვებული 

მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესებისა და ხელშეწყობის 

მუნიციპალური პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 

წლის 27 თებერვლის N11 განკარგულებაში შეტანილ იქნეს ცვლილება და განკარგულების 

დანართის მე-13 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„მუხლი 13. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა 
   

 
 

N 

პროგრამის 

დასახელება 

პროგრამის 

ბიუჯეტი 

(ლარი) 

მოქმედების 

ვადა 

 

პროგრამით 

მოსარგებლეთა 

რაოდენობა 

პროგრამის 

ღირებულება 

თითოეულ 

სუბიექტზე (ლარი) 

7. 

ა(ა) იპ „ხობის 

მუნიციპალიტეტის 

სათნოების სახლის“ 

უმწეოთა სასადილო, 

ბინაზე მომსახურება 

88562 
01.01.2014- 

31.12.2014 
100 

 

 

8. 

სადღესასწაულო 

დღეები: 
 

13 800 

 
   

მრავალშვილიანთა 

დახმარება 
 

12000 

 

01.01.2014 

31.12.2014 

80 

 
150 
 

არასრულწლოვან 

ობოლთა დახმარება  
 
 

750 

 

01.01.2014 

31.12.2014 

5 

 
150 
 

100  წლის და 100 

წელზე მეტი ასაკის 

მოქალაქეთა დახმარება 

1050 

 

01.01.2014 

31.12.2014 

7 

 

 

150 
 

9. 
დახმარება 

ახალშობილთა 

ოჯახებისთვის 

45000 
01.01.2014- 

31.12.2014 
330 

პირველ და მეორე 

ბავშვზე 100, მე-3 

და მეტი 300 

10. 

სიღატაკის ზღვარს 

მიღმა მყოფ ოჯახებზე 

წყლის ხარჯის 

ანაზღაურება 

6000 
01.01.2014- 

31.12.2014 

100 ოჯახი 

 

 

1,77 

 

 



 

11. 
სტიქიით 

დაზარალებულთა 

დახმარება  

30000 
01.01.2014- 

31.12.2014 
 

საჭიროების 

მიხედვით 

12. 

ერთჯერადი ფულადი 

დახმარება 

ეკონომიურად 

შეჭირვებული 

მოქალაქეებისთვის 

55000 
01.01.2014- 

31.12.2014 
600-700 200 -მდე 

 

7. 
საოპერაციო ხარჯების 

დაფინანსება 
30000 

01.01.2014- 

31.12.2014 
30-40 

წარმოდგენილი 

ანგარიშ-ფაქტურის 

20-50% არაუმეტეს 

2000 ლარისა 

8 

დიალეზზე მყოფ 

მოქალაქეთა 

ყოველთვიური 

ფულადი დახმარება  

15600 
01.01.2014- 

31.12.2014 
13 100 ლარი 

9 
დევნილის 

დაკრძალვის ხარჯები 
3000 

01.01.2014 

31.12.2014 
30 100 

10 
ომი ვეტერანის 

დაკრძალვის ხარჯები 
4000 

 

01.01.2014 

31.12.2014 

16 250 

11 

ომის ვეტერანების 

საცხრამაისო 

ერთჯერადი დახმარება 

2700 
01.05.2014 

31.05.2014 
18 150 

 სულ 293662   „ 

 
 

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე. 

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით, ფოთის საქალაქო სასამართლოში (მისამართი: ქ. ფოთი, დავით აღმაშენებლის 

ქ. N3).  

 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი  

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე                                               კახა ბუკია 



 

 

 

 

 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N18 

2014 წლის 28 მარტი 

ქ. ხობი 
  

„ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირების საშტატო 

ნუსხისა და სახელფასო სარგოს შეთანხმების თაობაზე“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2012 წლის 27 მარტის N20 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 

 
 

2. ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონისა და 

„ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დებულების (რეგლამენტის) დამტკიცების შესახებ“ 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2008 წლის 25 დეკემბრის N109 დადგენილების 

შესაბამისად, „ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირების 

საშტატო ნუსხისა და სახელფასო სარგოს შეთანხმების თაობაზე“ ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2012 წლის 27 მარტის N20 განკარგულებაში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება: 

ა) განკარგულების დანართი N4 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 
„დანართი N4 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2012  წლის   27 მარტის  N20  განკარგულებისა 
 
 

 
 

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

საშტატო ნუსხა და სახელფასო სარგო 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

შეთანხმებულია: 

ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს თავმჯდომარე 

მამუკა ჭოხონელიძე 

დამტკიცებულია:

ა(ა)იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის 

საფეხბურთო კლუბ - „კოლხეთის“ 

დირექტორი კობა კობახიძე

N თანამდებობის  დასახელება საშტატო ნუსხა სახელფასო სარგო 

22. დირექტორი 1 550 

23. დირექტორის მოადგილე 1 370 

24. ფინანსური მენეჯერი 1 360 

25. იურისტი 1 360 

26. საქმისმწარმოებელი 1 230 



 

ბ) განკარგულების დანართი N9 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 
 

„დანართი N9 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2012  წლის   27 მარტის  N20  განკარგულებისა 
 

შეთანხმებულია: 

ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს თავმჯდომარე 

      მამუკა ჭოხონელიძე 

დამტკიცებულია:

ა(ა)იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის კულტურის 

ცენტრის“  დირექტორი

ბეჟან ნადარაია  
 

 

,,ხობის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის"  

 საშტატო ნუსხა და სახელფასო სარგო 

N თანამდებობის დასახელება საშტატო ნუსხა სახელფასო სარგო 

1. დირექტორი 1 550 

2. მოადგილე 1 370 

3. ფინანსური მენეჯერი 1 360 

4. მთავარი სპეციალისტი 6 360 

5. ძუკუ ლოლუას სახლ-მუზეუმის დირექტორი 1 350 

6. სპეციალისტი 2 320 

7. რეჟისორი 1 360 

8. იურისტი 1 360 

9. სპეციალისტი 1 350 

10. ლოტბარი 1 350 

11. ქორეოგრაფი 1 250 

12. ლოტბარი 1 200 

13. მომღერალი 12 220 

14. სპეციალისტი 5 250 

15. სპეციალისტი 21 220 

16. სპეციალისტი 2 240 

17. სამნეო ნაწილის გამგე 1 360 

18. ტექნიკოსი 1 230 

19. მძღოლი 1 230 

20. სპეციალისტი 5 200 

21. დამლაგებელი 3 200 

22. ბიბლიოთეკარი 5 230 

23. კომპლექტატორი 2 230 

24. ბიბლიოგრაფი 1 230 



 

 

 

2.  განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე. 

3. განკარგულება  შეიძლება  გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით, ფოთის საქალაქო სასამართლოში ერთი თვის ვადაში (მისამართი: ქ. ფოთი, 

დავით აღმაშენებლის ქ. N3). 

 

 

 
 

საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი  

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე                                                                კახა ბუკია 

25. დარაჯი 2 200 

26. დარაჯი 1 150 

27. მეეზოვე 1 200 

28. მეეზოვე 1 100 



 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N19 

2014 წლის 23 აპრილი  

ქ. ხობი 
 

„ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმის დამტკიცების 

შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 23 იანვრის N1 

განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

 

1. „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის  

შესაბამისად, „ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი  შესყიდვების   გეგმის 

დამტკიცების  შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 23 იანვრის N1 

განკარგულებაში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება: 

ა) დანართი N1-ში მცირდება: 

8 ლარით ქლორის შეძენის ასიგნება; 15 ლარით ხელთათმანის (ნაჭერი-რეზინი) შეძენის 

ასიგნება; 28,8 ლარით ხელთათმანის (რეზინის) შეძენის ასიგნება; 3,5 ლარით ძაფი 

(კაპრონის) შეძენის ასიგნება; 3600 ლარით საკადასტრო რუკების დამზადების ასიგნება; 69 

ლარით ფაილის შეძენის ასიგნება; 5,4 ლარით საქაღალდე (ცელულოიდის, თხელი) 

შეძენის ასიგნება; 16 ლარით საქაღალდე (ცელულოიდის, სქელი) შეძენის ასიგნება; 4 

ლარით საქაღალდე (რეზინის დამჭერით) შეძენის ასიგნება; 20 ლარით საქაღალდე 

(ტყავის) შეძენის ასიგნება; 120 ლარით ბლოკნოტის შეძენის ასიგნება; 54 ლარით რვეული 

(პატარა) შეძენის ასიგნება; 242 ლარით ბაინდერი (სწრაფჩამკერი) შეძენის ასიგნება; 21 

ლარით ბაინდერი (ჩასაწყობი კოლოფი) შეძენის ასიგნება; 57 ლარით საქაღალდე (თხელი 

მუყაოსი, „სწრაფჩამკერი“) შეძენის ასიგნება; 1 ლარით საქაღალდე (თხელი მუყაოსი, 

„ზონარიანი“) შეძენის ასიგნება; 35 ლარით მატერიალურ ფასეულობათა დავთარის 

შეძენის ასიგნება; 28 ლარით მიმდინარე ანგარიშსწორების დავთარის შეძენის ასიგნება; 9 

ლარით წიგნი მთავარი დავთარის შეძენის ასიგნება; 20 ლარით საინვენტარიზაციო 

აღრიცხვის ფურცლების შეძენის ასიგნება; 24 ლარით წებო (მშრალი) შეძენის ასიგნება; 11,9 

ლარით წებო (სველი) შეძენის ასიგნება; 18,2 ლარით ფლომასტერის შეძენის ასიგნება; 25,2 

ლარით საქაღალდე თაროს შეძენის ასიგნება; 6,88 ლარით ფანქარის შეძენის ასიგნება; 20,56 

ლარით საკანცელარიო ნივთების ჩასაწყობი (ორგანაიზერი) შეძენის ასიგნება; 45,63 

ლარით კალკულატორის შეძენის ასიგნება; 27 ლარით კონვერტი DL (დიპლომატი) შეძენის 

ასიგნება; 3,32 ლარით კონვერტი A4 შეძენის ასიგნება; 136,08 ლარით კლიპსი (დიდი) N50-

ის შეძენის ასიგნება; 48,8 ლარით კლიპსი (პატარა) N25-ის შეძენის ასიგნება; 10 ლარით 

კლიპსი (საშუალო) N41-ის შეძენის ასიგნება; 56,96 ლარით სტიკერი (არამწებავი) შეძენის 

ასიგნება; 18 ლარით სტიკერი (მწებავი) შეძენის ასიგნება; 493,2 ლარით სტეპლერის ტყვია 

N24/6-ის შეძენის ასიგნება; 77,2 ლარით ავტოკალამი (უბრალო, ლურჯი) შეძენის ასიგნება; 

46,36 ლარით ავტოკალამი (მაღალი ხარისხის) შეძენის ასიგნება; 87,5 ლარით 

ფოტოქაღალდის შეძენის ასიგნება; 43,48 ლარით დისკების ჩასაწყობი ჩანთის შეძენის 

ასიგნება; 189 ლარით სამკერდე ბეიჯი (ზონარით) შეძენის ასიგნება; 161,49 ლარით 

ქაღალდი საბეჭდი А4 80გრ./500-ის შეძენის ასიგნება; 30,36 ლარით ქაღალდი საწერი А4 

45გრ./200-ის შეძენის ასიგნება; 11,5 ლარით ფლიტჩარტი (საპრეზენტაციო დაფა) შეძენის 

ასიგნება; 67 ლარით ელ.გამანაწილებელის შეძენის ასიგნება; 15 ლარით როზეტის შეძენის 

ასიგნება; 28 ლარით ფოტოაპარატის ელემენტის შეძენის ასიგნება; 48 ლარით ნათურას 



 

შეძენის ასიგნება; 30 ლარით ნეონის ნათურები (კორიდორისთვის) შეძენის ასიგნება; 250 

ლარით ნათურა (ნეონის, დღის განათება, სტანდარტული) შეძენის ასიგნება; 15 ლარით 

მეგაფონის შეძენის ასიგნება; 25,2 ლარით თხევადი საპონის შეძენის ასიგნება; 940 ლარით 

დროშა (საქართველოს) შეძენის ასიგნება; 690 ლარით დროშა (ევროკავშირის) შეძენის 

ასიგნება; 30 ლარით სიგრძის საზომი (,,რულეტკა") შეძენის ასიგნება; 78 ლარით ცოცხის 

შეძენის ასიგნება; 78 ლარით აქანდაზის შეძენის ასიგნება; 165 ლარით ნაგვის ყუთის 

შეძენის ასიგნება; 28 ლარით ფეხსაწმენდის შეძენის ასიგნება; 124 ლარით იატაკის 

საწმენდი ტილოს შეძენის ასიგნება; 326,4 ლარით მაგიდის ტილოს შეძენის ასიგნება; 56 

ლარით მინის საწმენდი სითხეს შეძენის ასიგნება; 68 ლარით ავეჯის საწმენდი სითხეს 

შეძენის ასიგნება; 55 ლარით იატაკის საპრიალებელი სითხეს შეძენის ასიგნება; 240 ლარით 

კარტრიჯის დოლურას გამოცვლას შეძენის ასიგნება; 1043 ლარით კარტრიჯის დატუმბვას 

შეძენის ასიგნება; 6880 ლარით ინტერნეტმომსახურების შეძენის ასიგნება; 

ბ) დანართი N1-ში იზრდება: 

1000 ლარით გაზეთ „ეგრისის მაცნეს“ გამოწერის ასიგნება; 27,51 ლარით მარკერი 

(ტექსტის მოსანიშნი) შეძენის ასიგნება; 16,64 ლარით მაგიდის კალენდრის დაფის შეძენის 

ასიგნება; 60,2 ლარით საქაღალდე რკინის დამჭერით შეძენის ასიგნება; 38 ლარით 

ქაღალდის სახვრეტი „დირაკოლი“ 100-150 ფურცლისთვის შეძენის ასიგნება; 37,1 ლარით 

ფაილიანი საქაღალდე (30 ფურცლიანი) შეძენის ასიგნება; 19,78 ლარით საფანქრე ჭიქის 

შეძენის ასიგნება; 44,4 ლარით მაგნიტური დაფის სადგამის შეძენის ასიგნება; 36 ლარით 

ავტომატური ამომმრთველის შეძენის ასიგნება; 240 ლარით მოდემის შეძენის ასიგნება; 60 

ლარით ხელსაშრობი ქაღალდის შეძენის ასიგნება; 13000 ლარით მსუბუქი ავტომობილის 

შეძენის ასიგნება; 100 ლარით დროშის ტარის შეძენის ასიგნება; 427460 ლარით ქ. ხობში 

ცენტრის კეთილმოწყობის სამუშაოების (ტროტუარები, გზის სავალი ნაწილი და 

მიწისქვესა კომუნიკაციები)  ასიგნება; 6441,11 ლარით გამგეობის ეკონომიკისა და 

ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის სამუშაო ოთახებში კარებისა და 

სტელაჟების მოწყობის სამუშაოების ასიგნება; 2000 ლარით ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ადმინისტრაციული შენობის აღმოსავლეთ ფლანგზე განთავსებული 

სათადარიგო კარების გამოცვლის სამუშაოების ასიგნება; 3540 ლარით ქ. ხობში ცენტრის 

კეთილმოწყობის სამუშაოების (ტროტუარები, გზის სავალი ნაწილი და მიწისქვეშა 

კომუნიკაციები) ზედამხედველობის მომსახურების ასიგნება; 14490 ლარით ქ. ხობში 

გორგასალის ქუჩის ასფალტ-ბეტონის საფარის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის ასიგნება; 8500 ლარით ქ. ხობში 

ბარათაშვილის ქუჩის მოასფალტების სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენის ასიგნება; 150 ლარით ცოტნე დადიანის ქუჩის N236 

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის სარდაფში წყალგაყვანილობის სისტემის 

შეკეთების სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის 

ასიგნება; 150 ლარით ცოტნე დადიანის ქუჩის N240 მრავალბინიანი საცხოვრებელი 

სახლის სარდაფში საკანალიზაციო ქსელის შეკეთების სამუშაოების საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის ასიგნება; 1200 ლარით არსებული 

ბუღალტრული პროგრამისათვის ხელფასის მოდულის დამატების ასიგნება; 2400 ლარით 

არსებული ბუღალტრული პროგრამის განახლების ასიგნება; 600 ლარით ქ. ხობის 

ტერიტორიაზე მაწანწალა ძაღლების მომრავლების შედეგად წარმოქმნილი პრობლემების 

აღმოფხვრისა და დადგენილი წესების დაცვით მათი მოგვარების ღონისძიებების ასიგნება; 

გ) განკარგულების პირველი პუნქტის „ა“ და ,,ბ“ ქვეპუნქტით განხორციელებული 

ცვლილებების გათვალისწინებით, დანართი 1 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 
 

„დანართი 1 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 



 

2014 წლის 23 იანვრის N1 განკარგულებისა 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების  

2014 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმა 
 

# 

დ
ან
აყ
ო
ფ
ი
ს 

კო
დ
ი

 
დანაყოფის დასახელება 

სავარაუდო 

ღირებულება 

შესყიდვის 

საშუალება 

შესყიდვის 

დაწყების 

სავარაუდო 

ვადები 

შესყიდვის 

ობიექტის 

მიწოდების 

სავარაუდო 

ვადა 

    გათბობის ხარჯი (თხმელის შეშა) 6000.00 

1 034 
მეტყევეობისა და ხე-ტყის 

პროდუქტები 
6000.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდ. 

სექტემბერი III კვარტ. 

    

ბენზინი  137940.00 

ევრო დიზელი 58212.00 

დიზელი 1134.00 

2 091 საწვავი 197286.00 
კონსოლიდ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    ელექტროენერგიის ხარჯი 38400.00 

3 093 
ელექტრო, სითბური, მზისა და 

ბირთვული ენერგია 
38400.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    ქლორი 62.00 

4 144 
მარილისა და სუფთა ნატრიუმის 

ქლორიდი 
62.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    სახეხი 10.40 

5 148 
სხვადასხვა არალითონური 

მინერალური პროდუქტი 
10.40 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

6 158 სხვადასხვა კვების პროდუქტები 0.00 

    ცეცხლგამძლე ფორმა 900.00 

7 181 
სამუშაო ტანსაცმელი, 

სპეცტანსაცმელი და აქსესუარები 
900.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 
ნოემბერი IV კვარტ. 

    

ქურთუკი–შარვალი ზაფხულის 5100.00 

ქურთუკი-შარვალი, ზამთრის 

დათბუნული 
8160.00 

   

კეპი 561.00 

წყალგაუმტარი ლაბადა (პლაში) 70.00 

8 182 გარე ტანსაცმელი 13891.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდ. 

ნოემბერი IV კვარტ. 

    მაისური 765.00 

9 183 სამოსი 765.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

ივლის-

ნოემბერი 
III-IV კვარტ. 

    

ხელთათმანი (ნაჭერი-რეზინი) 40.50 

ხელთათმანი (რეზინის) 59.20 

სამაშველო ჩაფხუტი 500.00 

სახანძრო ჩაფხუტი 460.00 

10 184 
სპეციალური ტანსაცმელი და 

აქსესუარები 
1059.70 

გამარტ. 

შესყიდვა 

ივლის-

ნოემბერი 
III-IV კვარტ. 

    კედლის საათი 480.00 

11 185 
სამკაულები, საათები და მონათესავე 

ნივთები 
480.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 
მარტი I კვარტ. 

    

ფეხსაცმელი სამხედრო 

მაღალყელიანი 
5100.00 

   

ჩექმა მაღალყელიანი (ვიტიაშკა) 350.00 

12 188 ფეხსაცმელი 5450.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდ. 

ნოემბერი IV კვარტ. 

    ძაფი (კაპრონის) 35.50 

13 194 ტექსტილის ნართი და ძაფი 35.50 
გამარტ. 

შესყიდვა 
მარტი I კვარტ. 



 

    საკადასტრო რუკების დამზადება 13400.00 

14 221 
ნაბეჭდი წიგნები, ბროშურები და 

საინფორმაციო ფურცლები 
13400.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდ. 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

სსმ-ში დადგ. გამოქვეყნების ხარჯები 10776.00 

24 საათი 130.20 

კვირის პალიტრა 52.20 

ხობის მოამბე 380.00 

გაზ. ,,ყველა სიახლე" 142.40 

გამოცემა ,,ფაქტები საქართველოს 

რეგიონები 2013" 
600.00 

   

ეგრისის მაცნე 1000.00 

15 222 
გაზეთები, სამეცნიერო ჟურნალები, 

პერიოდიკა და ჟურნალები 
13080.80 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ფაილი 659.00 

საქაღალდე (ცელულოიდის, თხელი) 34.10 

საქაღალდე (ცელულოიდის, სქელი) 134.00 

საქაღალდე (რეზინის დამჭერით) 41.00 

საქაღალდე (ტყავის) 190.00 

ბლოკნოტი 504.00 

რვეული (პატარა) 77.00 

ბაინდერი (სწრაფჩამკერი) 1343.00 

ბაინდერი (ჩასაწყობი კოლოფი) 63.00 

საქაღალდე (თხელი მუყაოსი, 

„სწრაფჩამკერი“) 
388.00 

   

საქაღალდე (თხელი მუყაოსი, 

„ზონარიანი“) 
54.00 

   

მატერიალურ ფასეულობათა დავთარი 15.00 

მიმდინარე ანგარიშსწორების 

დავთარი 
12.00 

   

წიგნი მთავარი დავთარი 9.00 

საინვენტარიზაციო აღრიცხვის 

ფურცლები 
80.00 

   

16 228 

ქაღალდის ან მუყაოს სარეგისტრაციო 

ჟურნალები/წიგნები, საბუღალტრო 

წიგნები, ფორმები და სხვა ნაბეჭდი 

საკანცელარიო ნივთები 

3603.10 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
წებო (მშრალი) 212.00 

წებო (სველი) 42.10 

17 249 
სუფთა და სხვადასხვა ქიმიური 

ნივთიერებების პროდუქტები 
254.10 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ფლომასტერი 18.80 

საკანცელარიო ჟურნალი 

(უჯრედებიანი) 
102.14 

   

საკანცელარიო ჟურნალი 

(ცალხაზიანი) 
73.30 

   

საკანცელარიო დანა 205.56 

საქაღალდე თარო 529.80 

ფანქარი 28.32 

მარკერი (კომპაქტური დისკებისთვის) 35.80 

მარკერი (ტექსტის მოსანიშნი) 107.10 

მარკერი (მაგნიტური დაფისთვის) 23.65 

საშლელი მაგნიტური დაფისთვის 24.60 

საშლელი 39.85 

დოკუმენტის ასაკინძი ლენტი 

(ცელულოიდის) 
5.04 

   

საკანცელარიო ნივთების ჩასაწყობი 

(ორგანაიზერი) 
230.56 

   

კალკულატორი 154.37 

ფაქსის ქაღალდი 6.00 

კონვერტი DL (დიპლომატი) 45.00 



 

კონვერტი A4 69.88 

კონვერტი A5 36.00 

კონვერტი (კომპაქტური 

დისკებისთვის) 
37.50 

   

ჭიკარტი 34.06 

კლიპსი (დიდი) N50 94.32 

კლიპსი (პატარა) N25 87.20 

კლიპსი (საშუალო) N41 104.00 

სახაზავი (სამკუთხა) 1.18 

სახაზავი (სწორი) 28.09 

სტიკერი (არამწებავი) 303.04 

სტიკერი (მწებავი) 255.00 

ანტისტეპლერი (მარწუხი) 24.96 

ანტისტეპლერი (მაკრატელი) 24.80 

წაწუნა ბურთულიანი 8.52 

წაწუნა ღრუბლიანი 8.30 

მაგიდის კალენდრის დაფა 91.64 

წებოვანი ლენტი „სკოჩი“ (დიდი) 62.22 

წებოვანი ლენტი „სკოჩი“ (პატარა) 7.40 

წებოვანი ლენტი, ორმაგი „სკოჩი“ 21.70 

„სკოჩის“ მოსახევი (სამაგიდე) 14.16 

წებოვანი ქაღალდების ხვეული 1.00 

მაგიდის კალენდარი 176.58 

კედლის კალენდარი 89.80 

სტეპლერის ტყვია N10 84.30 

სტეპლერის ტყვია N23/10 10.29 

სტეპლერის ტყვია N23/13 54.22 

სტეპლერის ტყვია N24/6 116.80 

სტეპლერი (დიდი) (23/13) 102.20 

სტეპლერი პატარა (N10) 110.20 

სტეპლერი საშუალო (N24/6) 130.56 

საქაღალდე რკინის დამჭერით 264.20 

ქაღალდის სახვრეტი „დირაკოლი“ 

100-150 ფურცლისთვის 
198.00 

   

ქაღალდის სახვრეტი „დირაკოლი“ 20-

30 ფურცლისთვის 
200.23 

   

ქაღალდის სამაგრი „სკრეპი“ 66.50 

კორექტორი (ბურთულიანი) 115.28 

კორექტორი (ფუნჯიანი) 36.46 

კორექტორი (ლენტიანი) 32.00 

კორექტორის ლენტი 22.70 

ბეჭდის ბალიში 5.00 

ფანქრის სათლელი 9.26 

ავტოკალამი (უბრალო, ლურჯი) 173.80 

ავტოკალამი (უბრალო, წითელი) 12.60 

ავტოკალამი (უბრალო, შავი) 6.60 

ავტოკალამი (მაღალი ხარისხის) 226.64 

ავტოკალამი (ზამბარიანი სამაგრით) 41.30 

ფაილიანი საქაღალდე (10 

ფურცლიანი) 
63.72 

   

ფაილიანი საქაღალდე (20 

ფურცლიანი) 
41.18 

   

ფაილიანი საქაღალდე (30 

ფურცლიანი) 
108.60 

   

საფანქრე ჭიქა 66.28 

მაგიდის კომპლექტი 100.00 

ქაღალდის საჭრელი „გილიოტინა“ 60.00 

ტუშის კალამი (ლურჯი) 49.22 

ტუშის კალამი (შავი) 53.91 

ტუშის კალამი (წითელი) 15.17 



 

ბეჭდის მელანი (ლურჯი) 9.49 

მაგნიტური ჭიქა („სკრეპებისა“ და 

მისთ.) 
14.75 

   

დისკების ჩასაწყობი ჩანთა 46.52 

ფოტოქაღალდი 192.50 

პლასტიკატის ყდა A4 94.40 

სავიზიტო ბარათების ყუთი (ალბომი) 56.48 

დივაიდერი (საქმის გამყოფი სანიშნი) 10.60 

ნივთების შესაკრავი რეზინი 17.70 

ნომერატორი 84.00 

სამკერდე ბეიჯი (ზონარით) 201.00 

ლაზერული სანიშნებელი კალამი-

გამშვები 
17.70 

   

ქაღალდი საბეჭდი А4 80გრ./500 8390.51 

ქაღალდი საწერი А4 45გრ./200 278.64 

ქაღალდი საბეჭდი (A3) 67.40 

ქაღალდი მოწმობებისთვის 93.00 

ფერადი ქაღალდი (ლურჯი) 10.00 

ფლიტჩარტის ქაღალდი 42.48 

ფერადი ქაღალდი (წითელი) 10.00 

ბეჭედი, შტამპი, ფაქსიმილიე (კლიშე) 70.00 

ბეჭდის მექანიზმი 300.00 

მაგნიტური დაფის სადგამი 94.40 

ფლიტჩარტი (საპრეზენტაციო დაფა) 88.50 

18 301 
საოფისე მანქანები, კომპიუტერების, 

პრინტერების და ავეჯის გარდა 
15978.53 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდ. 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

კომპაქტური დისკი (dvd) 290.00 

კომპაქტური დისკი (cd) 203.50 

მონიტორი 400.00 

მრავალფუნქციური პრინტერი 450.00 

კომპიუტერის ნაწილები, აქსესუარები 

და  მარაგები 
8240.00 

   

კვების წყარო „UPS“ 845.00 

ლაზერული შავთეთრი პრინტერის 

კარტრიჯის შეძენა 
9900.00 

   

ლაზერული ფერადი პრინტერის 

კარტრიჯის შეძენა 
3900.00 

   

ჭავლური პრინტერის კარტრიჯის 

შეძენა 
900.00 

   

19 302 
კომპიუტერული მოწყობილობები და 

მარაგი 
25128.50 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდ. 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ადაპტორი (დამცავი) 86.00 

,,სკოპი" სადენის სამაგრი 52.00 

ავტომატური ამომმრთველი 151.00 

  

20 312 
ელექტროენერგიის გამანაწილებელი 

და საკონტროლო აპარატურა 
289.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ელ.გამაგრძელებელი 1110.00 

ელ.გამანაწილებელი 233.00 

როზეტი 170.00 

ჩამრთველი 125.00 

ელექტროვაზნა 20.00 

21 313 იზოლირებული მავთული და კაბელი 1658.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ფოტოაპარატის აკუმულატორი 450.00 

ვიდეო კამერის აკუმულატორი 300.00 

ელემენტი (მრგვალი, დიდი) 74.00 

ელემენტი (მრგვალი, პატარა) 98.00 

ელემენტი (მრგვალი, საშუალო) 49.40 



 

ფოტოაპარატის ელემენტი 212.00 

22 314 

აკუმულატორები, პირველადი 

ელემენტები და პირველადი 

ბატარეები 

1183.40 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ნათურა 372.00 

ნათურა წვრილი ვაზნისთვის 35.00 

ნეონის ნათურები (კორიდორისთვის) 45.00 

ნათურა (ნეონის, დღის განათება, 

სტანდარტული) 
1295.00 

   

დამუხტვადი ხელის ფანარი 37.00 

დამუხტვადი ხელის ფანარი მაღალი 

სიმძლავრის 
450.00 

   

გარე განათების ნათურა 6.00 

23 315 
გასანათებელი მოწყობილობები და 

ელექტრონათურები 
2240.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

მაგნიტი (მაგნიტური დაფისთვის) 15.50 

საიზოლაციო ლენტი 35.00 

ელ. ინდიკატორი 5.50 

ელ.შედუღების ჩხირი 75.00 

24 316 
ელეტრომოწყობილობები და 

აპარატურა 
131.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    ფოტოაპარატის ჩიპი 180.00 

25 317 
ელექტრონული, ელექტრომექანიკური 

და ელექტროტექნიკური მომარაგება 
180.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ვიდეო კასეტა 635.00 

მიკროფონი 450.00 

მეგაფონი 35.00 

26 323 

ტელე - და რადიომიმღებები და ხმის 

ან ვიდეო ჩამწერები ან 

რეპროდუქცირების აპარატურა 

1120.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ხობის მუნიციპალიტეტის 

ადგილობრივი თვითმმართველობის 

ადმინისტრაციულ შენობაში 

ციფრული საკომუნიკაციო და 

უსაფრთხოების სისტემის მოწყობა 

64300.00 
   

27 324 ქსელები 64300.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

თებერვალ-

ივნისი 
II კვარტ. 

    
ტელეფონი (სტაც.) 140.00 

მოდემი (მაგთიფიქსის) 240.00 

28 325 
სატელეკომუკნიკაციო 

მოწყობილობები და მარაგები 
380.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    პირველადი დახმარების ყუთი 400.00 

29 331 სამედიცინო მოწყობილობები 400.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარი I     კვარტ. 

    

საპონი 49.00 

ტუალეტის ქაღალდი 128.00 

ხელსაშრობის ქაღალდი 120.00 

პირსახოცი 52.00 

თხევადი საპონი 82.80 

30 337 პირადი ჰიგიენის პროდუქტები 431.80 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

  
  

მაღალი გამავლობის მსუბუქი 

ავტომობილი 
12000.00 

   

   მსუბუქი ავტომობილი 13000.00 

31 341 
ძრავიანი სატრანსპორტო 

საშუალებები 
25000.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

მაისი II   კვარტ. 

    სათადარიგო ნაწილები 27600.00 

32 343 
ნაწილები და აქსესუარები 

სატრანსპორტო საშუალებებისა და 
27600.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 



 

მათი ძრავებისათვის ტენდერი 

    
შტრიხკოდის წამკითხავი 

მოწყობილობა (რიდერი) 
80.00 

   

33 351 
საგანგებო სიტუაციებისა და 

უსაფრთხოების მოწყობილობები 
80.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარი I    კვარტ. 

    

დროშის სადგამი 25.00 

დროშა (საქართველოს) 1410.00 

დროშა (ევროკავშირის) 1035.00 

იატაკის საწმენდი ჯოხი 18.00 

დროშის ტარი 300.00 

34 358 
ინდივიდუალური და დამხმარე 

მოწყობილობები 
2788.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    სიგრძის საზომი (,,რულეტკა") 40.00 

35 383 საზომი ხელსაწყოები 40.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარი I    კვარტ. 

    ციფრული ფოტოაპარატი 350.00 

36 386 ოპტიკური ხელსაწყოები 350.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
აპრილი II კვარტ. 

    

მაგიდა მისადგმელით 500.00 

კომპიუტერის სკამი 6150.00 

სკამი 1160.00 

გორგოლაჭიანი სავარძელი 3600.00 

სკამი 3-4 ადგილიანი 1050.00 

საწოლი, რკინის 1500.00 

კარადა 150.00 

37 391 ავეჯი 14110.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

მარტი-

ნოემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

დაფის საწმენდი „სეტი“ 11.00 

მაკრატელი 50.00 

სურათის ჩარჩო A4 150.00 

სურათის ჩარჩო A3 60.00 

ყვავილის ქოთანი 100.00 

ჩაის სერვიზი 50.00 

ყავის სერვიზი 50.00 

გრაფინი (ჭიქებით) 30.00 

ელექტროჩაიდანი 80.00 

სათლი („ვედრო“) 88.00 

ცოცხი 842.00 

აქანდაზი 318.00 

ღრუბელი 10.50 

სანთელი 6.00 

იატაკის ჯაგრისი 12.00 

ნაგვის ყუთი 255.00 

38 392 ავეჯეულობა 2112.50 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ფარდა 80.00 

ფეხსაწმენდი 92.00 

ხელსახოცი (ნაჭრის) 40.00 

იატაკის საწმენდი ტილო 275.00 

მაგიდის ტილო 294.60 

თეთრეულის კომპლექტი 920.00 

ადიალა 1150.00 

39 395 ქსოვილის ნივთები 2851.60 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

მაცივარი 400.00 

ელექროღუმელი (გამათბობელი) 150.00 

მტვერსასრუტი 300.00 

წყლის გამათბობელი ,,კალონკა" გაზის 300.00 

წყლის გამათბობელი ,,ატმორი"  70.00 

40 397 საოჯახო ტექნიკა 1220.00 გამარტ. იანვარ- I-IV კვარტ. 



 

შესყიდვა დეკემბერი 

    

მინის საწმენდი სითხე 254.00 

ჭურჭლის სარეცხი საშუალება 122.00 

ავეჯის საწმენდი სითხე 471.00 

იატაკის საპრიალებელი სითხე 110.00 

ჟალუზის საწმენდი 40.00 

ჰაერის გამწმენდი დეზოდორი 28.80 

სადეზინფექციო საშუალება („იხვი“ 

და მსგავსი) 
136.50 

   

41 398 
საწმენდი და საპრიალებელი 

პროდუქტები 
1162.30 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

წყლის ხარჯი 5750.00 

დისპენსერის წყლის ხარჯი 5880.00 

წყლის შეზიდვა ყულევში 10000.00 

42 411 ბუნებრივი წყალი 21630.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
კონდიციონერი 2000.00 

ჟალუზი 64.80 

43 425 
გამაგრილებელი და სავენტილაციო 

მოწყობილობები 
2064.80 

გამარტ. 

შესყიდვა 
ივნისი II კვარტ. 

    

ლამინირების აპარატის ფირი  85.00 

ასაკინძი აპარატის ზამბარა 12.50 

ლამინირების აპარატი 100.00 

44 429 
სხვადასხვა ზოგადი და სპეციალური 

დანიშნულების მანქანა–დანადგარები 
197.50 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    ლურსმანი 4.00 

45 441 
კონსტრუქციის მასალები და 

ანალოგიური ნივთები/საგნები 
4.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარი I    კვარტ. 

    

კარადა (სადურგლო ნაკეთობა) 1500.00 

კარადა სტენდი (სადურგლო 

ნაკეთობა) 
600.00 

   

მაგიდა მისადგმელით (სადურგლო 

ნაკეთობა) 
250.00 

   

კომპიუტერის მაგიდა (სადურგლო 

ნაკეთობა) 
1320.00 

   

მოსასვენებელი ტახტი (სადურგლო 

ნაკეთობა) 
400.00 

   

საინფორმაციო დაფა (სადურგლო 

ნაკეთობა) 
200.00 

   

საწყობის თაროები (სადურგლო 

ნაკეთობა) 
800.00 

   

ტანსაცმლიც კედლის საკიდი 

(სადურგლო ნაკეთობა) 
100.00 

   

ტელევიზორის დასადგამი ტუმბო 

(სადურგლო ნაკეთობა) 
100.00 

   

საერთო მაგიდის დამხმარე 

სათავსოები (სადურგლო ნაკეთობა) 
300.00 

   

46 442 სტრუქტურული მასალები 5570.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

ივნისი 
I-II კვარტ. 

    

შემწოვი სახელური 125 მმ  500.00 

გამდენი სახელური 51 მმ 20 მ. 2200.00 

გამდენი სახელური 66 მმ 20 მ. 500.00 

გამდენი სახელური 77 მმ 20 მ. 560.00 

შემწოვი სახელური 77 მმ  600.00 

შემწოვი სახელური 40 მმ 8 მ. 360.00 

გამდენი სახელურის გადამყვანი 51 მმ 100.00 

გამდენი სახელურის გადამყვანი 66 მმ 75.00 

გამდენი სახელურის გადამყვანი 77 მმ 85.00 

წყლის ონკანი 60.00 

47 444 სხვადასხვა ქარხნული წარმოების 5040.00 გამარტ. ნოემბერი IV  კვარტ. 



 

მასალა და მათთან დაკავშირებული 

საგნები 

ელექტრ. 

ტენდერი 

    

რკინისა და ქვის საჭრელი მოტოხერხი 800.00 

ელექტრობურღი დიდი 

პერფორატორით 
800.00 

   

კარის სახელური 30.00 

საკეტის გულარი 284.00 

კარის საკეტი 2650.00 

ბოქლომი 90.00 

ბრტყელტუჩა 12.00 

სახრახნისი 25.00 

ჩაქუჩი 14.00 

მეტალოპლასტმასის კარის საკეტი 400.00 

მეტალოპლასტმასის კარის პეტლი 184.00 

ნაჯახი დიდი 180.00 

ნაჯახი პატარა 90.00 

ურო პატარა, 1.2 კგ–იანი 84.00 

ქანჩების კომპლექტი ,,გალოვკებით" 440.00 

48 445 

ხელსაწყოები, საკეტები, გასაღებები, 

ანჯამები, დამჭერები, ჯაჭვები და 

ზამბარები/რესორები 

6083.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

ნოემბერი 
I-IV  კვარტ. 

    

ასფალტიანი ქუჩების მოვლა-შენახვა 20000.00 

მინისტადიონების მოვლა 15000.00 

სოფელ შავღელეს ამბულატორიის 

შენობის გარე საინჟინრო 

კომუნიკაციების მოწყობის 

სამუშაოები 

19000.00 
   

49 452 

სამუშაოები მთლიანი ან 

ნაწილობრივი მშენებლობისათვის და 

სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები 

54000.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარი-

სექტემბერი 
I-III კვარტ. 

    

ხობის წმინდა სამების ეკლესიის 

გაზმომარაგების სამუშაოები 
865.63 

   

ქ. ხობში ცენტრის კეთილმოწყობის 

სამუშაოები (ტროტუარები, გზის 

სავალი ნაწილი და მიწისქვესა 

კომუნიკაციები)  

427460.00 
   

50 452 

სამუშაოები მთლიანი ან 

ნაწილობრივი მშენებლობისათვის და 

სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები 

428325.63 
ელექტრ. 

ტენდერი 

თებერვალ-

ივნისი 
I-II კვარტ. 

    

თორსა-დღვაბის, საჯიჯაოს, ხეთის 

თემებისა და სოფელ ყულევის 

ტერიტიული ორგანოების 

ადმინისტრაციულ შენობებში 

ელექტრო გაყვანილობისა და 

ელექტროენერგიის აღრიცხვის 

კვანძების მოწესრიგების სამუშაოები

3898.33 
   

ადგილობრივი თვითმმართველობის 

ადმინისტრაციული შენობის 

დაზიანებული წყალმომარაგების 

ქსელისა და წყლის აღრიცხვის 

კვანძის მოწესრიგების სამუშაოები

411.37 
   

გამგეობის ადმინისტრაციული 

შენობის წყალმომარაგების ტუმბოს 

გამოცვლის სამუშაოები 

500.00 
   

51 453 სარემონტო-სამონტაჟო სამუშაოები 4809.70 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ–

ოქტომბერი 
I    კვარტ. 

    
სამხედრო სამსახურის ოფისის 

რემონტი 
4740.00 

გამარტ. 

შესყიდვა   



 

გამგეობის ეკონომიკისა და 

ინფრასტრუქტურის განვითარების 

სამსახურის სამუშაო ოთახებში 

კარებისა და სტელაჟების მოწყობა 

6441.11 
   

ადგილობრივი თვითმმართველობის 

ადმინისტრაციული შენობის 

აღმოსავლეთ ფლანგზე 

განთავსებული სათადარიგო კარების 

გამოცვლის სამუშაოები 

2000.00 
   

52 454 შენობის მოწყობის სამუშაოები 13181.11 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

მარტი-

აპრილი 
II   კვარტ. 

    
მიმდინარე რემონტის ხარჯი 9500.00 

მანქანის რეცხვა 1400.00 

53 501 

სატრანსპორტო საშუალებებისა და 

მათთან დაკავშირებული 

მოწყობილობების შეკეთება, 

ტექნიკური მომსახურება და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები 

10900.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
კარტრიჯის დოლურას გამოცვლა 880.00 

კარტრიჯის დატუმბვა 3907.00 

54 503 

პერსონალური კომპიუტერების, 

საოფისე აპარატურის, 

სატელეკომუნიკაციო და აუდიო - 

ვიზუალური მოწყობილობების 

შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და 

მათთან დაკავშირებული 

მომსახურებები 

4787.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    ელექტრომოწყობილობების რემონტი 3100.00 

55 507 
შენობის მოწყობილობების შეკეთება 

და ტექნიკური მომსახურება 
3100.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ექსკურსია ახალციხეში (რაბათის 

ციხისა და და საფარის მონასტრის 

მიმართულებით) 

3000.00 
   

ექსკურსია (დავით გარეჯი-სიღნაღი-

ბოდბე-ხირსის მიმართულებით) 
3000.00 

   

მეგრული ფოლკლორის კონცერტი 

ლაზეთში (ქ. არხავი) გაცვლითი 

პროგრამის ფარგლებში 

2000.00 
   

გაწვევის ხარჯები (სატრანსპორტო 

მომსახურება) 
11500.00 

   

ტრანსპორტის დაქირავება ძეგლების 

მონიტორინგისათვის 
500.00 

   

სსიპ ,,საქართველოს სტატისტიკის 

ეროვნული სამსახური“-ს 

საავტომობილო ტრანსპორტით 

უზრუნველყოფა 

784.00 
   

56 601 
საავტომობილო ტრანსპორტის 

მომსახურებები 
20784.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
წერილებთან დაკავშირებული 

საფოსტო მომსახურებები 
3490.00 

   

57 641 
საფოსტო და საკურიერო 

მომსახურებები 
3490.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
სატელეფონო მომსახურება 13590.00 

ფიჭური მომსახურება 26260.00 

58 642 სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები 39850.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    ბანკის მომსახურება 1000.00 

59 661 საბანკო და საინვესტიციო 1000.00 გამარტ. იანვარ- I-IV კვარტ. 



 

მომსახურებები შესყიდვა დეკემბერი 

    პირადი შემადგენლობის დაზღვევა 21420.00 

60 665 
სადაზღვევო და საპენსიო 

მომსახურებები 
21420.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

თებერვალი 
I-IV კვარტ. 

61 703 უძრავი ქონების სააგენტოების 0.00 

    

XIX საუკუნისა და  XX საუკუნის 

დამდეგის ქართულ პრესაში – 

,,ივერია", ,,ცნობის ფურცელი" და სხვა 

გამოცემები ქ. ხობისა და 

მუნიციპალიტეტის სოფლების შესახებ 

არსებული მასალების შეკრება, 

აგრეთვე ისტორიული ძეგლების 

შესახებ განახლებული რუკის 

ბეჭდური გამოცემა 

4000.00 
   

ქ. ხობში ცენტრის კეთილმოწყობის 

სამუშაოების (ტროტუარები, გზის 

სავალი ნაწილი და მიწისქვესა 

კომუნიკაციები) ზედამხედველობის 

მომსახურება 

3540.00 
   

62 712 
არქიტეტქტურული და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები 
7540.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ხობის მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე არსებული 

არქეოლოგიური ძეგლების 

ისტორიული მნიშვნელობის, 

სტრატიგრაფიისა და ქრონოლოგიის 

განსაზღვრა სადაზვერვო თხრილების 

საშუალებით არქეოლოგიურ 

ობიექტებზე, სოფლებში: თორსა, შუა 

ხორგა, ნოჯიხევი, ჭალადიდი 

5500.00 
   

გამგეობის ეკონომიკისა და 

ინფრასტრუქტურის განვითარების 

სამსახურის კარებებისა და 

სტელაჟების მოწყობის სამუშაოების 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

150.00 
   

სოფელ შავღელეს ამბულატორიის 

შენობის გარე საინჟინრო 

კომუნიკაციების მოწყობის 

სამუშაოების საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 

შედგენა 

1000.00 
   

ქ. ხობში ცენტრის კეთილმოწყობის 

სამუშაოების (ტროტუარები, გზის 

სავალი ნაწილი და მიწისქვესა 

კომუნიკაციები) საპროექტო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

12000.00 
   

ქ. ხობში გორგასალის ქუჩის ასფალტ-

ბეტონის საფარის კაპიტალური 

შეკეთების სამუშაოების საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 

შედგენა 

14490.00 
   

ქ. ხობში ბარათაშვილის ქუჩის 

მოასფალტების სამუშაოების 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

8500.00 
   

ცოტნე დადიანის ქუჩის #236 

მრავალბინიანი საცხოვრებელი 

სახლის სარდაფში 

წყალგაყვანილობის სისტემის

150.00 
   



 

შეკეთების სამუშაოების საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 

შედგენა 

ც. დადიანის ქუჩის #240 

მრავალბინიანი საცხოვრებელი 

სახლის სარდაფში საკანალიზაციო 

ქსელის შეკეთების სამუშაოების 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

150.00 
   

63 713 საინჟინრო მომსახურებები 41940.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

სოფელ საჯიჯაოში მდინარე 

ჭანისწყალზე ნაპირსამაგრი 

ნაგებობისა და მდინარე 

ხობისწყალზე სოფელ შუა ხორგაში 

(სამურღულიოს უბანი) ნაპირსამაგრი 

ნაგებობის კონსტრუქციული 

ექსპერტიზის დასკვნების მომზადება

2000.00 
   

64 713 საინჟინრო მომსახურებები 2000.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

მარტი 
I    კვარტ. 

    

მიწის აღრიცხვიანობის პროგრამა 3000.00 

მიწის აღრიცხვიანობის პროგრამის 

განახლება 
1000.00 

   

65 722 

პროგრამები პროგრამული 

უზრუნველყოფისათვის და 

საკონსულტაციო მიომსახურებები 

4000.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
მარტი I კვარტ. 

  

  

  

  

არსებული ბუღალტრული 

პროგრამისათვის ხელფასის 

მოდულის დამატება 

1200.00 
   

არსებული ბუღალტრული პროგრამის 

განახლება 
2400.00 

   

66 722 

პროგრამები პროგრამული 

უზრუნველყოფისათვის და 

საკონსულტაციო მიომსახურებები 

3600.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

მარტი-

აპრილი 
I-II კვარტ. 

    კოდექსის განახლება 2400.00 

67 723 მონაცემთა ბაზების მომსახურება 2400.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ინტერნეტმომსახურება 28480.00 

ვებ-გვერდის ხარჯი 715.00 

ინტერნეტის გე გეომენური სახელის 

მომსახურება 
446.00 

   

68 724 ინტერნეტ მომსახურებები 29641.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
ბუნებიდან მგლის ამოღება 2310.00 

ბუნებიდან ტურის ამოღება 2500.00 

69 776 
ნადირობასთან დაკავშირებული 

მომსახურებები 
4810.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

მარტი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

თვითმმართველობის აუდიტური 

შემოწმება 
5000.00 

   

აუდიტური მომსახურება 10000.00 

70 792 
საბუღალტრო, აუდიტორული და 

ფისკალური მომსახურებები 
15000.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
კადრების კვალიფიკაციის ამარლების 

ხარჯები 
2000.00 

   

71 796 

პერსონალის კვალიფიკაციის 

ამარლებასტან დაკავშირებული 

მომსახურებები 

2000.00 
   

    დაცვის ხარჯები 57700.00 



 

72 797 
გამოძიებასთან და უსაფრთხოებასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები 
57700.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

კორესპოდენციების აღრიცხვის 

ჟურნალის დაბეჭდვა 
1080.00 

   

სამართლებრივი აქტების აღრიცხვის 

წიგნი 
120.00 

   

სამსახურებრივი პირადობის 

მოწმობები 
1040.00 

   

შემოსული ინფორმაციის აღრიცხვის 

ჟურნალი 
45.00 

   

სახანძრო უსაფრხოების ჟურნალი 120.00 

გასული დოკუმენტაციების 

აღრიცხვის ჟურნალი 
60.00 

   

შემოსული დოკუმენტაციების 

აღრიცხვის ჟურნალი 
60.00 

   

სამსახურის წიგნი 375.00 

წვევამდელის სამხედრო–სააღრიცხვო 

მოწმობა 
30.00 

   

სააღრიცხვო ანბანური წიგნი 20.00 

საკომუნიკაციო ურთიერთობის 

ბარათი 
15.00 

   

უწყება 50.00 

მოქალაქეთა გამწვევი კომისიის 

ოქმების რეგისტრაციის ჟურნალი 
10.00 

   

რეზერვის დროებითი მოწმობა 200.00 

სამხედრო ნამსახურობის ბარათი 40.00 

სამხედრო სააღრიცხვო ბარათი 200.00 

სავიზიტო ბარათების დაბეჭდვბა 360.00 

სიგელების, მოწმობების და 

სუვენირების დამზადება 
500.00 

   

73 798 
ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული 

მომსახურებები 
4325.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

მოსწავლე-ახალგაზრდობის 

შემოქმედებითი კონფერენცია 
910.00 

   

გარემოს დაცვის მსოფლიო დღის 

აღნიშვნა 
1500.00 

   

ინტელექტუალური თამაში რა?, სად?, 

როდის? მუნიციპალიტეტის 

ახალგაზრდების მონაწილეობით 

1400.00 
   

შემხვედრი ღონისძიებებისათვის 1200.00 

74 799 
სხვადასხვა საქმიანობები და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები 
5010.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

აპრილ-

ნოემბერი 
II-IV კვარტ. 

    
გაწვევის საექიმო კომისია 1000.00 

ამბულატორიული მომსახურება 14630.00 

75 851 
ჯანდაცვის სამსახურის 

მომსახურებები 
15630.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

პროექტის ,,არის ასეთი ქვეყანა - მას 

საქართველო ქვია" თანადაფინანსება 

შპს ,,შემოქმედებითი გაერთიანება 

,,კადრი XXI"-თან 

2000.00 
   

76 921 კინო და ვიდეო მომსახურებები 2000.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    არქივის მომსახურება 5700.00 

77 925 

ბიბლიოთეკების, არქივების, 

მუზეუმებისა და სხვა კულტურული 

დაწესებულებების მომსახურებები 

5700.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    2008 წლის აგვისტოს ომის დროს 847.00 



 

ტრაგიკულად დაღუპული 

რეზერვისტის დათა ხურცილავას 

სახელობის თასის გათამაშება 

მინიფეხბურთში 

საქართველოს ჩემპიონატი ბერძნულ–

რომაულ ჭიდაობაში 
800.00 

   

2008 წლის აგვისტოს ომის დროს 

ტრაგიკულად დაღუპული 

რეზერვისტის -გოგა ბერაიას 

სახ.თასის გათამაშება მინიფეხბურთში 

777.00 
   

ხობის მუნიციპალიტეტის პირველობა 

ფეხბურთში, მიძღვნილი 

საქართველოს დამოუკიდებლობის  

დღის - 26 მაისისადმი 

3700.00 
   

ხობის მუნიციპალიტეტის პირველობა 

მაგიდის ჩოგბურთში 
1138.00 

   

2008 წლის აგვისტოს ომის დროს 

ტრაგიკულად დაღუპული ზვიად 

დათუაშვილის სახ.თასის გათამაშება 

მინიფეხბურთში 

867.00 
   

ხობის მუნიციპალიტეტის პირველობა 

ჭადრაკში მიძღვნილი რუბენ და იური 

ბახიების ხსოვნისადმი 

438.00 
   

ხობის მუნიციპალიტეტის პირველობა 

ნარდში მიძღვნილი გოგი ბუკიას 

ხსოვნისადმი 

715.00 
   

ხობის მუნიციპალიტეტის პირველობა 

ლელოში 
500.00 

   

რუსული აგრესიის შედეგად 

ტრაგიკულად დაღუპული 

რეზერვისტის- გოგა ჭითანავასა და 

ლევან ტურავას  სახ.თასის გათამაშება 

მინიფეხბურთში 

847.00 
   

ხობის მუნიციპალიტეტის პირველობა  

კალათბურთში  
389.00 

   

ხობის მუნიციპალიტეტის პირველობა  

ფრენბურთში  
459.00 

   

ხობის მუნიციპალიტეტის ქართულ 

ჭიდაობაში 
605.00 

   

ხობის მუნიციპალიტეტის პირველობა  

ცხენოსნობაში  
1138.00 

   

ხობის მუნიციპალიტეტის პირველობა 

მინი ფეხბურთში წარმოება–

დაწესებულებებს შორის რამაზ კიტიას 

სახელობის თასზე 

947.00 
   

რუსული აგრესიის შედეგად 

ტრაგიკულად დაღუპული 

რეზერვისტის მიხეილ იოსავას  

სახელობის თასის გათამაშება 

ბილიარდში (უმცროსი ასაკი – 

დიდები) 

1370.00 
   

78 926 სპორტული მომსახურებები 15537.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

თებერვალ-

ნოემბერი  

    ასოციაციების საწევრო 5800.00 

79 981 
საწევრო ორგანიზაციების 

მომსახურებები 
5800.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

სამუშაო ოთახების აბრების 

დამზადება (ზეინკლის მომსახურება) 
3126.00 

   

ქ. ხობის ტერიტორიაზე მაწანწალა 

ძაღლების მომრავლების შედეგად 

წარმოქმნილი პრობლემების 

600.00 
   



 

აღმოფხვრისა და დადგენილი წესების 

დაცვით მათი მოგვარების 

ღონისძიებები 

80 983 სხვადასხვა მომსახურებები 3726.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

მარტი-

ნოემბერი 
I-IV კვარტ. 

    ჯამი 1360007.97 

 

დ) დანართი N4-ში მცირდება: 

315 ლარით დარბაზის  სკამის შეძენის ასიგნება; 

ე) დანართი N4-ში იზრდება: 

125 ლარით პლასტმასის მილის შეძენის ასიგნება; 160 ლარით   ელექტრო 

გამათბობელის შეძენის ასიგნება;  30  ლარით  ონკანის შეძენის ასიგნება;  200  ლარით  

ჭადრაკის ტურნირის ასიგნება; 250 ლარით  მძლეოსნობის ტურნირის ასიგნება; 400 

ლარით ძიუდოს ტურნირის ასიგნება; 565 ლარით ბერძნულ-რომაული ჭიდაობის 

ტურნირის ასიგნება; 200 ლარით  რაგბის ტურნირის ასიგნება; 300 ლარით მკლავჭიდის 

ტურნირის ასიგნება. 

ვ) განკარგულების პირველი პუნქტის „დ“ და „ე“ ქვეპუნქტებით განხორციელებული 

ცვლილებების გათვალისწინებით, დანართი 4 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 

„დანართი 4 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2014 წლის  23 იანვრის N1 განკარგულებისა 

 

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

2014 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმა 

 

# 

დ
ან
აყ
ო
ფ
ი
ს 

კო
დ
ი

 

დანაყოფის დასახელება 
სავარაუდო 

ღირებულება 

შესყიდვის 

საშუალება 

შესყიდვის 

დაწყების 

სავარაუდო 

ვადები 

შესყიდვის 

ობიექტის 

მიწოდების 

სავარაუდო 

ვადა 
    gaTbobis xarji (SeSa) 750 

1 034 
მეტყევეობისა და ხე-ტყის 

პროდუქტები 
750 

gamart. 
Sesyidva 

seqtemberi I11 kvart.G 

    ელექტროენერგიის ხარჯი  4800 

2 090 ელექტროენერგიის ხარჯი  4800 
gamart. 
Sesyidva 

Teber-
dekemberi 

I-IV kvart. 

    
ბენზინი 756 

ზეთი 100 

dizelis sawvavi 

3 091 საწვავი 856 
კონსოლიდ. 

ტენდერი

Tebervali-
dekemberi 

I-IV kvart. 

    qloris mJava 15 

4 144 
მარილისა და სუფთა ნატრიუმის 

ქლორიდი 
15 

gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
dekemberi 

I-IV kvart. 

    

sawvimari 420 

კრივის ჩაფხუტი 200 

ragbis forma maika,Sorti 375 
saSejibro elastiki da maika 240 
savarjiSo damcavi rakovina 45 
saWidao finka 400 
rezinis qelTaTmani 22 

5 184 
სპეციალური ტანსაცმელი და 

აქსესუარები 
1702 

gamart. 
Sesyidva 

ivnisi II kvart. 

    წამზომი 200 

6 185 სამკაულები, საათები და მონატესავე 200 gamart. marti Ikvart. 



 

ნივთები Sesyidva 

    
sarbeni fexsacmeli 200 

საჭიდაო ფეხსაცმელი 600 

7 188 ფეხსაცმელი 800 
gamart. 
Sesyidva 

ivnisi 11-kvartali 

    პლასტმასის  მილი 134 

8 192 
საფეიქრო ნაწარმი და 

დაკავშირებული ნივთები 
134 

gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
dekemberi 

I-IV kvart. 

    

faili 84 
bloknoti 36 
rveuli didi 60 

 rveuli 48 

ბრძანების წიგნი 12 

saxatavi rveuli 12 
korespondenciebis aRricxvis 
Jurnali 

24 
   

ბაინდერი 99 

საქაღალდე (swrafCamkeri) 66.5 

materialur faseulobaTa 
davTari 

12 
   

mimdinare angariSsworebis 
davTari 

24 
   

9 228 

ქაღალდის ან მუყაოს 

სარეგისტრაციო 

ჟურნალები/წიგნები, საბუღალტრო 

წიგნები, ფორმები და სხვა ნაბეჭდი 

საკანცელარიო ნივთები 

477.5 
gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
dekemberi 

I-IV kvart. 

    წებო 28 

10 249 
სუფთა და სხვადასხვა ქიმიური 

ნივთების პროდუქტები 
28 

gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
dekemberi 

I-IV kvart. 

    

feradi flomasteri 12 
feradi fanqari 18 
sakancelario Jurnali 80 
fanqari 22 
markeri 46 
saSleli 9.00 

კალკულატორი 15 

formati 32 
saxazavi 8.5 
stikeri (saniSne qaRaldi) 45 
stikeri (mwebavi) 15 
skoCi 8 
skoCi patara 5 

სტეპლერის ტყვიები 36 

სტეპლერი საშუალო 35 

koreqtori 40 

burTuliani კალამი 30 

burTuliani კალამი 41 

failebiani saqaRalde 129 
magidis kompleqti 22 

qaRaldi sabeWdi AА4 80gr./500 370 

qaRaldi saweri А4 45gr./200 84 
qaRaldi mowmobebisTvis 24 
feradi qaRaldi 20 

11 301 ოფისისათვის საჭირო მასალები 1146.50 
gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
dekemberi 

I-IV kvart. 

    

kartrijis SeZena 120 
kompiuteris saTadarigo 
nawilebi 

900 
   

ფლეშმეხსიერება 30 

12 302 
კომპიუტერული მოწყობილობები 

და მარაგი 
1050 

gamart. 
Sesyidva 

ivnisi-
noemberi 

1I-IV kvart. 

    denis maregulirebeli 80 

13 312 ელექტროენერგიის გამანაწილებელი 80 
gamart. 
Sesyidva 

Mamaisi-
seqtemb 

1I-III kvart. 



 

და საკონტროლო აპარატურა 

    
rozeti 21 
CamrTveli 18 

14 313 
იზოლირებული მავთული და 

კაბელი 
39 

gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
oqtomberi 

I-IV kvart. 

    naTura 78 

15 315 
გასანათებელი მოწყობილობები და 

ელექტრონათურები 
78 

gamart. 
Sesyidva 

Tebervali,

დეკემბერი 
I-IV kvart. 

    satelefono baraTebis SeZena 800 

16 317 
ელექტრონული, 

ელექტრომექანიკური და 

ელექტროტექნიკური მომარაგება 

800 
gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
dekemberi 

I-IV kvart. 

    ტელეფონი 30 

17 325 
სატელეკომუნიკაციო 

მოწყობილობები და მარაგი 
30 

gamart. 
Sesyidva 

ivnisi-
noemberi 

1I-IV kvart. 

    

saponi 69 

ნაგვის ყუთი 56 

საშხაპე მოწყობილობა 70 

tualetis qaRaldi 36 

18 337 პირადი ჰიგიენის პროდუქტები 231 
gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
dekemberi 

I-IV kvart. 

    
sastveni 20 

პიანინო 1000 

19 373 
მუსიკალური ინსტრუმენტები და 

ნაწილები 
1020 

gamart. 
Sesyidva 

ivnisi 1I kvart. 

    

krivis TaTebi 260 
ragbis burTi 240 
gantelis kompleqti 200 
Stanga sadgariT 300 
rezinis trenaJorebi 50 
saxtunela 60 
mklavWidis Jguti 120 
krivis kromatiuli gruSa 105 

კრივის ხელთათმანი 400 

20 374 
სპორტული საქონელი და 

მოწყობილობები 
1735 

gamart. 
Sesyidva 

ivnisi II kvart. 

  

21 
375 

ბილიარდის მაგიდა 1500 

თამაშები და სათამაშოები 1500 

    ფუნჯის კომპლექტი 10 

22 378 
ხელნაკეთობები და ხელოვნების 

ნივთების შესაქმნელად საჭირო 

ნივთები 

10 
gamart. 
Sesyidva 

Amarti-
ivnisi 

I-IV kvart. 

    ელექტრო სასწორი 200 

23 383 საზომი ხელსაწყოები 200 
gamart. 
Sesyidva 

ivnisi-
noemberi 

III kvartali 

    

divani 400 
skami 4050 
savarZeli 300 

საწერი magida 200 

24 391 ავეჯი 4950 
გამარტ. ელ. 

ტენდერ

Amarti-

დეკემბერი 
I-IV kvart. 

    

saTli 78 
cocxi 125 
aqandazi 24 
iatakis jagrisi 13 
makrateli 8 

25 392 ავეჯეულობა 248 
gamart. 
Sesyidva 

ianvari-
dekemberi 

I-IV kvart. 

    

tilo iatakis sawmendi 108 
tilo magidis 55 

ფეხსაწმენდი თექა 60 

minis sawmendi  54 
bagiri 200 



 

minis sawmendi ღრუბელით 10 

26 395 ქსოვილის ნივთები 487 
gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
dekemberi 

I-IV kvart. 

  

 
397 

ელექტროგამათბობელი 160 

27 
შენობის გასათბობი 

ელექტროაპარატურა 
160 

   

    

saxexi kometi 90 
avejis sawmendi siTxe 12 
sarecxi siTxe (mJava) 40 
sacxi (iatakis saprialebeli) 21 
tualetis sawmendi (ixvi) 65 

28 398 
საწმენდი და საპრიალებელი 

პროდუქტები 
228 

gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
dekemberi 

I-IV kvart. 

    wylis xarji 1480 

29 411 ბუნებრივი წყალი 1480 
gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
dekemberi 

I-IV kvart. 

    onkani 45 

30 423 
ოფისისათვის სანიტარული და 

საჭირო მასალების შეძენა 
45 

gamart. 
Sesyidva 

april-
dekemberi 

II-III kvart. 

    კაბელი 50 

31 443 
კაბელი, მავთული და მათთან 

დაკავშირებული მასალები 
50 

gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
dekemberi 

I-IV kvart. 

    
karis saketi 350 
boqlomi 42 

32 445 
ხელსაწყოები, საკეტები, გასაღებები, 

ანჯამები, დამჭერები, ჯაჭვები და 

ზამბარები/რესორები 

392 
gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
dekemberi 

I-IV kvart. 

    
koleris ferebi 8 
akvareli 9 

33 448 საღებავები, ლაქები და მასტიკები 17 
gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
dekemberi 

I-IV kvart. 

    carci TeTri da feradi 30 

34 449 საღებავები, ლაქები და მასტიკები 30 
gamart. 
Sesyidva 

april-
oqtomberi 

II-IV kvart. 

  
 

 
484 

ბუღალტრული აღრიცხვის 

პროგრამული პაკეტი 
635 

   

35 

საქმიანი გარიგებებისა და პირადი 

საქმეების მართვის პროგრამული 

პაკეტი 

635 
   

    
kondicioneris remonti 200 

სათიბელას სათადარიგო ნაწილები 50 

36 501 

სატრანსპორტო საშუალებებისა და 

მათთან დაკავშირებული 

მოწყობილობების შეკეთება, 

ტექნიკური მომსახურება და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები 

250 
gamart. 
Sesyidva 

ianvari-
noemberi 

1-1V 
kvartali 

    
kartrijis datumbva 140 
kompiuteruli momsaxureba 50 

37 503 

პერსონალური კომპიუტერების, 

საოფისე აპარატურის, 

სატელეკომუნიკაციო და აუდიო - 

ვიზუალური მოწყობილობების 

შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება 

და მათთან დაკავშირებული 

მომსახურებები 

190 
gamart. 
Sesyidva 

ianvari-
noemberi 

1-1V 
kvartali 

    

ჭიდაობა სამბოს ჯგუფის 

სატრანსპორტო მომსახურება 
1200 

   

mklavWidis jgufis 
satransporto momsaxureba 

800 
   

კრივის ჯგუფის ტრანსპორტით 

მომსახურება 
600 

   

ბერძნულ-რომაული ჯგუფის 400 



 

სატრანსპორტო მომსახურება 

რაგბის ჯგუფის სატრანსპორტო 

მომსახურება 
1000 

   

მძლეოსნობის ჯგუფის 

სატრანსპორტო მომსახურება 
500 

   

ძიუდოს ჯგუფის სატრანსპორტო 

მომსახურება 
200 

   

38 601 
საავტომობილო ტრანსპორტის 

მომსახურებები 
4700 

gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
dekemberi 

I-IV kvart. 

    satelefono momsaxureba 290 

39 642 
სატელეკომუნიკაციო 

მომსახურებები 
290 

gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
dekemberi 

I-IV kvart. 

    ბანკის მომსახურება 180 

40 661 
საბანკო და საინვესტიციო 

მომსახურებები 
180 

gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
dekemberi 

I-IV kvart. 

    internetmomsaxureba 1370 

41 724 ინტერნეტ მომსახურებები 1370 
gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
dekemberi 

1-1V 
kvartali 

    

ანიმაციური ფილმი მასტერკლასები 1000 

სასწავლო შემოქმედებითი 

კონფერენცია 
0    

ნორჩ შემოქმედთა საღამო, დედის 

დღე 
50    

ენის დღისადმი მიძღვნილი 

ღონისძიება 
30    

ნორჩ გობელენისტთა და 

დიზაინერთა ნამუშ გამო 
20    

ბავშვთა დღისადმი მიძღვნილი 50 

ცოდნის ზეიმი 50 

  

მასწავლ დღისადმი მიძღვნილი  50 

შემოდგომის ზეიმი, გიორგობის 

დღესასწაული 
100    

საშობაო–საახალწლო ღონისძიება 250 

ქსელური თამაშების შიდა სასკოლო 

ტურნ 
200 

   

გაზაფხულის ზეიმი 50 

ვიქტორინა კონკურსი 75 

დამოუკიდებლობის დღისადმი 

მიძღვნილი ღონისძიება 
35 

   

ბავშვთა დღისადმი მიძღვნილი 

ღონისძიება 
0 

   

ნორჩი პიანისტი 80 

გიორგობის დღისადმი მიძღვნილი 

ღონისძიება 
100 

   

საახალწლო-საშობაო  290 

biliardis turniri 350 
Wadrakis turniri 200 
mZleosnobis turniri 250 
Ziudos turniri 400 
berZnul-romauli Widaobis 
turniri 

565 
   

ragbis turniri 200 
mklavWidis turniri 300 

42 799 
სხვადასხვა საქმიანობები და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები 
4695 

gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
dekemberi 

I-IV kvart. 

  
  

პირველადი დახმარების 

მედიკამენტები 
1250 

   

43 851 samedicino მედიკამენტები 1250 
gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
dekemberi 

I-IV kvart. 

    ჯამი 39329.0 

 



 

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე. 

3. განკარგულება  შეიძლება  გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით, ფოთის საქალაქო სასამართლოში (მისამართი: ქ.  

ფოთი დავით აღმაშენებლის ქ.  N3) 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                      მამუკა ქარდავა 



 

 

 

 

 

 

 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N20 

2014 წლის 23 აპრილი  

ქ. ხობი 

ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი თვითმმართველობის 

წარმომადგენლობითი  და აღმასრულებელი ორგანოების 2014 წლის 15 ივნისის მორიგ არჩევნებთან 

დაკავშირებით გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ 

 

საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსის“ 45-ე მუხლის მე-6 და მე-8 

ნაწილების და 46-ე მუხლის მე-4 და მე-5 ნაწილების შესაბამისად: 

1. ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების 

2014 წლის 15 ივნისის მორიგ არჩევნებთან დაკავშირებით საარჩევნო სუბიექტებისთვის 

ამომრჩევლებთან შეხვედრების, კრებების, საჯარო დებატებისა და დისკუსიებისთვის გამოიყოს 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული შენობა-ნაგებობები:  

ა) ქ. ხობში:  

ა.ა) ხობის კულტურის სახლი;  

ა.ბ) ხობის ცენტრალური ბიბლიოთეკა; 

ბ) ახალი ხიბულის თემში - სოფელ ზუბის კლუბის შენობა; 

გ) ბიის თემში - ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანოს ადმინისტრაციული შენობა; 

 დ) ზემო ქვალონის თემში - ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანოს 

ადმინისტრაციული შენობა; 

ე) თორსა-დღვაბის თემში - ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანოს 

ადმინისტრაციული შენობა; 

ვ) ქვემო ქვალონის თემში - ქვემო ქვალონის კულტურის სახლი; 

ზ) შუა ხორგის თემში - ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანოს ადმინისტრაციული 

შენობა; 

 თ) ჭალადიდის თემში - ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანოს ადმინისტრაციული 

შენობა; 

ი) ხეთის თემში - ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანოს ადმინისტრაციული შენობა; 

 კ) სოფელ საგვიჩიოში - ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანოს ადმინისტრაციული 

შენობა; 

     ლ) სოფელ ძველ ხიბულაში - ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანოს 

ადმინისტრაციული შენობა. 

2. ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული შენობა-ნაგებობების გარე იერსახის 

დამახინჯებისა და საარჩევნო ატრიბუტიკის (პლაკატები, ლოზუნგები და სხვა) შეუფერებელ 

ადგილებში განთავსების აღკვეთის მიზნით,  ქ. ხობის ტერიტორიაზე შექმნილ საარჩევნო უბნებში 

საარჩევნო სუბიექტების სარეკლამო პლაკატები განთავსდეს სპეციალურად მოწყობილ სტენდებზე: 

ა) N66.01 საარჩევნო უბნის ტერიტორიაზე - ცოტნე დადიანის ქუჩაზე საზოგადოებრივი 

ტრანსპორტის გაჩერებასთან და დავით აღმაშენებლის ქუჩაზე კოსტავას ქუჩის გადაკვეთასთან; 

ბ) N66.02 საარჩევნო უბნის ტერიტორიაზე - ცოტნე დადიანის ქუჩაზე რესტორან „ღიმილთან“ და 

ცოტნე დადიანის ქუჩაზე გოგებაშვილის ქუჩის გადაკვეთასთან; 



 

გ) N66.03 საარჩევნო უბნის ტერიტორიაზე - ჭყონდიდელის ქუჩის დასაწყისში, 9 აპრილის 

ხეივანთან და ჭყონდიდელისა და 26 მაისის  ქუჩების გადაკვეთაზე; 

დ) N66.28 საარჩევნო უბნის ტერიტორიაზე - ცოტნე დადიანის ქუჩაზე კოლხეთის დასახლების 

შესახვევთან და სტალინის ქუჩაზე რუსთაველის ქუჩის გადაკვეთასთან. 

3. მუნიციპალიტეტის თემებსა და სოფლებში არსებულ საარჩევნო უბნებში საარჩევნო 

სუბიექტების სარეკლამო პლაკატების განსათავსებლად გამოყენებულ იქნეს იქ არსებული 

ნებისმიერი შენობა-ნაგებობა, გარდა კანონმდებლობით აკრძალულისა. 

4. აიკრძალოს ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი თვითმმართველობის 

წარმომადგენლობითი  და აღმასრულებელი ორგანოების 2014 წლის 15 ივნისის მორიგ  არჩევნებში 

მონაწილე საარჩევნო სუბიექტების სარეკლამო პლაკატების განთავსება საკულტო ნაგებობებზე, 

სახელმწიფო ხელისუფლებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების, სასამართლოს 

და პოლიციის შენობების ინტერიერსა და ექსტერიერში, აგრეთვე საგზაო ნიშნებზე. 

5. დაევალოს ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობას ( გ. ქაჯაია):  

 ა) საარჩევნო პლაკატების გამოსაფენად განთავსებული სტენდების მოწესრიგება,  

 ბ) ზედამხედველობისა და კონტროლის განხორციელება წინასაარჩევნო აგიტაციის, 

წინასაარჩევნო მოწოდებებისა და მასალების (მოწოდებების, განცხადებების, წარწერების, 

ფურცლების, ფოტო, სააგიტაციო დანიშნულების ავტოსატრანსპორტო და სპეციალური 

მოწყობილობით აღჭურვილი სხვა საშუალებები) გავრცელებაზე, პოლიტიკური/წინასაარჩევნო 

რეკლამის განთავსებაზე, სხვა წინასაარჩევნო საქმიანობებთან დაკავშირებით დადგენილი 

ორგანიზაციულ-სამართლებრივი წესრიგის დაცვაზე და უზრუნველყოს საქართველოს ორგანული 

კანონით „საქართველოს საარჩევნო კოდექსით“ დადგენილი სამართალდარღვევის ფაქტზე საჭირო 

სანქციების გამოყენება. 

6.  ეთხოვოს შსს სამეგრელო-ზემო სვანეთის სამხარეო მთავარი სამმართველოს ხობის 

რაიონულ სამმართველოს (დ. დარასელია) წინასაარჩევნო კამპანიის მიმდინარეობისას ამ 

განკარგულებით გათვალისწინებული წესების დარღვევის ფაქტების აღკვეთა.  

7. დაევალოს საკრებულოს აპარატს (ლ. შამათავა) საარჩევნო სუბიექტების სარეკლამო პლაკატების 

განთავსებისთვის გამოყოფილი ადგილების შესახებ ინფორმაციის გამოქვეყნების უზრუნველყოფა 

არჩევნების დანიშვნიდან არაუგვიანეს 10 დღისა. 

8.    განკარგულება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

9. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, 

ფოთის საქალაქო სასამართლოში (მისამართი: ქ. ფოთი, დავით აღმაშენებლის ქ. N3). 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                                 მამუკა ქარდავა 

 
 



 

   
 

 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N21 

2014 წლის 19 მაისი  

ქ. ხობი 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარისათვის ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკუთრებაში არსებული ძირითადი (განუსხვისებელი) ქონების სარგებლობის უფლებით 

გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 

 

1. „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის და 

„ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ქონების შესახებ“ საქართველოს კანონის 

შესაბამისად, მიეცეს თანხმობა ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეს ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ძირითადი (განუსხვისებელი) ქონების 

სარგებლობის უფლებით გადაცემის თაობაზე თანახმად დანართისა. 

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე. 

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით, ფოთის საქალაქო სასამართლოში (მისამართი ქ. ფოთი 

აღმაშენებლის ქ . N3). 

 

 

 
 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                         მამუკა ქარდავა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



დანართი  

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2014  წლის 19 მაისის N21 განკარგულების 

სარგებლობის უფლებით გადასაცემი ძირითადი (განუსხვისებელი) ქონება 
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შენობა 
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დადიანის N189 

პირველი

სართული 
იჯარა 2150 322814 3 153,4 10 40 61.3 184 



 

   

               

                                 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N22 

2014 წლის 19 მაისი  

ქ. ხობი 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარისათვის ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკუთრებაში არსებული ქონების საკუთრების 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 ქონების საკუთრებისა უფლებით გადაცემის 

თაობაზე თანახმად დანართისა. 

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე. 

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით, ფოთის საქალაქო სასამართლოში (მისამართი ქ. ფოთი 

აღმაშენებლის ქ . N3). 

 

 
 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                           მამუკა ქარდავა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

დანართი 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2014  წლის  19 მაისის N22 განკარგულების 
 
 

საკუთრების უფლებით გადასაცემი ქონების ნუსხა 

                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

N მისამართი 
მიწის 

დანიშნულება 

ფართი 

(კვ.მ) 
განკარგვის ფორმა მფლობელი 

1 შავღელე 
არასასოფლო-

სამეურნეო 
4740 საკუთრება 

ფოთისა და ხობის 

ეპარქია 



 

 

 

 

 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N23 

2014 წლის 19 მაისი  

ქ. ხობი 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის ჭალადიდის თემში მცხოვრებ ლილუშა ბერაიას საცხოვრებელი სახლის 

ტერიტორიის არაკეთილსაიმედო პუნქტად გამოცხადების შესახებ 
 

,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის, 

„სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის კოდექსის“ 

53-ე, 55-ე და 56-ე მუხლების, „საერთაშორისო ვეტერინარულ-სანიტარიული კოდექსით 

განსაზღვრული „ა“ და „ბ“ ჯგუფის საშიში გადამდები სნეულებების საწინააღმდეგო 

პროფილაქტიკურ-საკარანტინო ღონისძიებათა განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ“ 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2005 წლის 16 სექტემბრის N2-217 ბრძანების და 

„ცხოველთა საკარანტინო წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს სოფლის მეურნეობის 

მინისტრის  2006 წლის 1 მაისის N2-71 ბრძანების შესაბამისად: 

1. ხობის მუნიციპალიტეტის ჭალადიდის თემში დაფიქსირებული ცოფის სნეულების 

შემთხვევისა და საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორიის ექსპერტიზის 

(N525 28.04.2014 წ.) შედეგად მსხვილფეხა პირუტყვში გამოვლენილი ცოფის სნეულების სწრაფი 

ლოკალიზაციისა და ლიკვიდაციის მიზნით, ხობის მუნიციპალიტეტის ჭალადიდის თემში 

მცხოვრებ ლილუშა ბერაიას საცხოვრებელი სახლის ტერიტორია გამოცხადდეს ცოფის მხრივ 

არაკეთილსაიმედოდ ორი თვის ვადით. 

2. ცოფის სნეულების მხრივ არაკეთილსაიმედო კერაში: 

ა) იკრძალება ძაღლების ქუჩაში და სხვა ადგილებში გამოყვანა, სანადიროდ გაყვანა-გადაყვანა 

შეზღუდვების მოხსნამდე; 

ბ) ცოფით დასენიანებული და სნეულების მხრივ  ყველა საეჭვო ცხოველის დაუყოვნებლივ 

იზოლირება და მათი ლიკვიდაცია გარდა იმ ცხოველისა, რომელმაც დაკბინა, დადორბლა 

ადამიანი ან ცხოველი. ასეთი ცხოველის მიმართ უნდა გატარდეს ღონისძიებანი, რომელიც 

გათვალისწინებულია დასენიანებული ან სნეულებაზე საეჭვო ცხოველის შემთხვევაში; 

გ) ცოფით მკვდარი, დასენიანების გამო მოკლული და დასენიანებაზე საეჭვო ცხოველის ლეში 

ექვემდებარება დაწვას ან უტილიზაციას ვეტერინარულ სანიტარიული წესების დაცვით; 

დ) შემჭიდროებულ ვადაში უნდა ჩატარდეს ყველა ჯანმრთელი ძაღლის, კატის და ცოფის 

ამთვისებული ყველა სხვა სახეობის ცხოველის სავალდებულო იძულებითი აცრები განურჩევლად 

იმუნიტეტის ვადისა; 

ე) ცოფით დასენიანებაზე საეჭვო ცხოველების იძულებითი აცრები უნდა ჩატარდეს ვაქცინის 

გამოყენების წესების დარიგების შესაბამისად და აუცილებელია აცრილი ცხოველების მკაცრი 

იზოლირება აცრების დამთავრებიდან 60 დღის განმავლობაში; 

ვ) ცოფიანი და დასენიანების მხრივ საეჭვო ცხოველების მკურნალობა და სნეულების 

საწინააღმდეგოდ აცრა აკრძალულია; 



 

ზ) ცოფზე აცრილი ცოფით დასენიანებაზე საეჭვო სასოფლო-სამეურნეო და ბეწვიანი 

ცხოველების დაკვლა და დაკლული პროდუქტების გამოყენება დაიშვება ,,საკლავი ცხოველების 

ვეტერინარულ შემოწმებასა და ხორცისა და ხორცპროდუქტების ვეტერინარულ-სანიტარული 

ექსპერტიზის წესების“ შესაბამისად; 

თ) ცოფის მხრივ არაკეთილსაიმედო პუნქტში კლინიკურად ჯანმრთელი ცხოველებისაგან 

მიღებული რძე (ცოფზე აცრილი ცხოველების ჩათვლით) დასაშვებია გამოყენებულ იქნას 

ადამიანის საკვებად 80-85 გრადუსზე 30 წუთიანი პასტერიზაციის, ან 5 წუთიანი დუღილის 

შემდეგ; 

ი) ცოფიანი და სნეულების მხრივ საეჭვო ცხოველების სადგომი, ცხოველების მოვლის საგნები, 

ცხოველების მომვლელი პერსონალის დადორბლილი ტანსაცმელი და სხვა გამონაყოფებით 

დასვრილი საგნები ექვემდებარებიან დეზინფექციას. 

3. დაევალოს ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობას (გ. ქაჯაია): 

ა) ხობის მუნიციპალიტეტის ჭალადიდის თემში მცხოვრებ ლილუშა ბერაიას საცხოვრებელი 

სახლის მიმდებარე ტერიტორიის  (2-3 კილომეტრის რადიუსში) მყოფი ყველა ამთვისებელი 

ცხოველის სულადობის დადგენის უზრუნველყოფა;  

გ) ხობის მუნიციპალიტეტის ჭალადიდის თემის მოსახლეობისთვის ცოფის საწინააღმდეგო 

ღონისძიებებისა და ვაქცინის გამოყენების წესების გაცნობის უზრუნველყოფა; 

დ) გატარებული ღონისძიებების შესახებ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის 

პერიოდულად ინფორმაციის წარდგენა; 

ე) არსებული მდგომარეობიდან გამომდინარე არაკეთილსაიმედო პუნქტად გამოცხადების  

მოხსნის თაობაზე წინადადების წარმოდგენა; 

ვ) ადგილობრივ ბიუჯეტში გასატარებელი ღონისძიებებისთვის აუცილებელი  თანხების 

მოძიება. 

4. დაევალოს შპს „ხობი დასუფთავება და განათებას“ (გ. თათარიშვილი): 

ა) ცოფით მკვდარი, დაავადების გამო მოკლული და დაავადებაზე საეჭვო ცხოველების ლეშის 

დაწვა ან უტილიზაცია ვეტერინალურ-სანიტარული წესების დაცვით, სსიპ „სურსათის ეროვნული 

სააგენტოს“ სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონალურ სამმართველოსთან შეთანხმებით; 

ბ) ცოფით დასენიანებული და სნეულების მხრივ  ყველა საეჭვო ცხოველის დაუყოვნებლივ 

იზოლირებისა და მათი ლიკვიდაციისთვის აუცილებელი ღონისძიებების გატარება; 

გ) ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიაწოდოს პერიოდული ინფორმაცია გატარებული 

ღონისძიებების შესახებ. 

5. დაევალოს ა(ა)იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრს“ (შ. 

საბახტარაშვილი): 

ა) ხობის მუნიციპალიტეტის ჭალადიდის თემში აწარმოოს ადამიანთა ჯანმრთელობის 

მონიტორინგი; 

ბ) ხობის მუნიციპალიტეტის ჭალადიდის თემში განახორციელოს ანტირაბიული ღონისძიებები; 

გ) ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და სსიპ „სურსათის ეროვნული სააგენტოს“ 

სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონალურ სამმართველოს მიაწოდოს პერიოდული ინფორმაცია 

ცხოველთა და ადამიანის ცოფით დაავადების შესახებ. 

6. ეთხოვოს სსიპ „სურსათის ეროვნული სააგენტოს“ სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონალურ 

სამმართველოს, ამთვისებელ ცხოველთა იძულებითი, პროფილაქტიკური ვაქცინაცია, ცოფით 

მკვდარი, დაავადების გამო მოკლული და დაავადებაზე საეჭვო ცხოველების ლეშის დაწვა ან 

უტილიზაცია ვეტერინალურ-სანიტარული წესების დაცვით და ცოფიანი და დაავადებაზე საეჭვო 

ცხოველების სადგომის, დადორბლილი საგნების დეზინფექცია.  



 

7. არაკეთილსაიმედო ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობა ვალდებულია ცოფიანი და 

სნეულების მხრივ საეჭვო ცხოველების ყველა შემთხვევის შესახებ აცნობოს ხობის 

მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებს და სსიპ „სურსათის 

ეროვნული სააგენტოს“ სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონალურ სამმართველოს. 

8. განკარგულება ძალაში შევიდეს ხელმოწერისთანავე.  

9. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით, ფოთის საქალაქო სასამართლოში (მისამართი: ქ. ფოთი, დავით აღმაშენებლის 

ქ. N3). 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                                      მამუკა ქარდავა 

 

 



 

 

 

 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N24 

2014 წლის 19 მაისი 

ქ. ხობი 

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

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2008 წლის 28 თებერვლის N88 განკარგულებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე 

 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონისა და „მეწარმეთა 

შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად:  

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

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2008 წლის 28 თებერვლის N88 განკარგულებაში შეტანილ იქნეს  

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

რედაქციით: 

„2.2. საზოგადოების საწესდებო კაპიტალი შეადგენს 1848295,2 ლარის ღირებულების ქონებას, 

კერძოდ: 

 

# დასახელება მოდელი 
ზომის 

ერთეული
რაოდენობა 

ერთი 

ერთეულის

ფასი 

(ლარი) 

ჯამი 

1 
სპეციალიზირებული ა/მ 
ნაგავმზიდი "DAF" 

AAS75PCA   1 95000 95000 

2 სპეციალური ა/მ "ჟირაფი" CA1041K2612R5   1 60000 60000 

3 
მოტოროლერი ბორტიანი  
"KEVESEKI"  

HF150ZH-2   2 4000 8000 

4 
ნაგვის კონტეინერი (120 
ლიტრიანი) 

    20 120 2400 

5 
ნაგვის კონტეინერი (240 
ლიტრიანი) 

    150 180 27000 

6 
ნაგვის კონტეინერი (50 
ლიტრიანი) 

    250 80 20000 

7 მავთულბადე   მეტრი 40 9.65 386

8 ლინოლიუმი "სანტა მარია"     1 3593.1 3593.1 

9 საახალწლო განათება "ფარდა"     25 494.68 12367 

10 ნაძვის ხის მოსართავი     50 20.9 1045 

11 ნაძვის ხის მოსართავი     50 119.88 5994 

12 ასენიზაციის მანქანა gaz 53-19   1 14500 14500

13 ტრაქტორი ბორტიანი 1PTC-2   1 8400 8400 

14 ნაძვის ხე     1 34600 34600 

15 
ნაძვის ხის მოსართავი 
"ბაფთა" 

    3 220 660 

16 ნაძვის ხის მოსართავი "ზარი"     71 52.5 3727.5 

17 
ნაძვის ხის მოსართავი 
"ბურთი" 

    54 45 2430 

18 
ნაძვის ხის მოსართავი 
"ბურთი" 

    73 52.5 3832.5 



 

19 ნაძვის ხის კენწერო     1 300 300 

20 მანათობელი გირლიანდები     32 311.25 9960 

21 ნაძვის ხის კონტროლიორი     1 584 584 

22 საახალწლო განათება "ფარდა" mitn 72-04   30 288.5 8655 

23 
საახალწლო განათება 
("ანგელოზები") 

    25 663.04 16576 

24 
საახალწლო განათება 
"ბეთლემის ვარსკვლავი") 

    17 107.76 1832 

25 
საახალწლო განათება (მცირე 
ზომის "ანგელოზები") 

    2 70.3 140.6 

26 შადრევანი     1 183069 183068.8

27 ტრანსფორმატორი     1 5370 5370 

28 სანათი SKKY-HPG     4 439 1756 

29 ჰალოგენური ნათურები     4 14 56 

30 სანათი - AK3004A     4 18 72

31 ტრანსფორმატორი     1 114 114 

32 

გარე განათების ბოძები და 
სადენები (ქ.ხობი, 
კოლხეთის დასახლების 
შესასვლელიდან სოფელ 
პირველი მაისის ცენტრამდე) 

    95 348.32 33090 

33 

გარე განათების ბოძები და 
სადენები (ქ.ხობი, 
ჭყონდიდელის ქუჩა) 

    25 147.64 3691 

34 

გარე განათების ბოძები და 
სადენები (ქ.ხობი, 
კოსტავას და აღმაშენებლის 
ქუჩები) 

    47 156.87 7373 

35 

გარე განათების ბოძები და 
სადენები (ქ.ხობი, 
რუსთაველის ქუჩა) 

    20 355.55 7111 

36 

გარე განათების ბოძები და 
სადენები (ქ.ხობი, 
ჭავჭავაძის ქუჩა) 

    34 321.655 10936 

37 

გარე განათების ბოძები და 
სადენები (ქ.ხობი, 
ცოცნე დადიანისა და 
სტალინის ქუჩის მიმდებარე 
სკვერის 
განათება) 

    29 922.93 26765 

38 

გარე განათების ბოძები და 
სადენები- 
ადმინისტრაციული შენობის 
მინათება (ქ. ხობი, 
ცოტნე დადიანის ქუჩა #189) 

    38 67.24 2555 

39 

გარე განათების ბოძები და 
სადენები - 
ადმინისტრაციული შენობის 
მინათება (ქ.ხობი, 
ცოტნე დადიანის ქუჩა #185) 

    36 51.19 1843 

40 გარე განათების ბოძები და     90 182.94 16465 



 

სადენები (ქ.ხობის 
ცენტრის მინათება) 

41 

გარე განათების ბოძები და 
სადენები (ქ.ხობი, 
სტალინის ქუჩა) 

    10 377.4 3774 

42 

გარე განათების ბოძები და 
სადენები (ქ.ხობი, სოფელ 
ნოჯიხევის ცენტრის 
განათება) 

    25 540.32 13508 

43 

გარე განათების ბოძები და 
სადენები (ქ.ხობი, სოფელ შუა 
ხორგის განათება) 

    14 634.79 7487 

44 

გარე განათების ბოძები და 
სადენები (ქ.ხობი, სოფელ 
ახალსოფლის განათება) 

    24 463.29 11119 

45 

გარე განათების ბოძები და 
სადენები (ქ.ხობი, სოფელ 
პატარა ფოთის განათება) 

    14 433.07 6063 

46 

გარე განათების ბოძები და 
სადენები (ქ. ხობი, სოფელ 
საგვიჩიოს განათება) 

    14 440.93 6173 

47 

გარე განათების ბოძები და 
სადენები (ქ.ხობი, სოფელ 
ჭალადიდის განათება) 

    45 394.62 17758 

48 

გარე განათების ბოძები და 
სადენები (ქ. ხობი, სოფელ 
საჯიჯაოს (გაღმა საჯიჯაო) 
განათება) 

    32 200.28 6409 

49 

გარე განათების ბოძები და 
სადენები (ქ. ხობი, სოფელ 
ქვემო ქვალონის განათება) 

    33 485.33 16016 

50 

გარე განათების ბოძები და 
სადენები (ქ.ხობი, სოფელ 
ზემო ქვალონის განათება) 

    17 316.82 5386 

51 

გარე განათების ბოძები და 
სადენები (ქ.ხობი, სოფელ 
პირველი ხორგის განათება) 

    14 542.93 7601 

52 

გარე განათების ბოძები და 
სადენები (ქ. ხობი, სოფელ 
გურიფულის განათება) 

    10 567.6 5676 

53 

გარე განათების ბოძები და 
სადენები (ქ .ხობი, სოფელ 
თორსა-დღვაბის ცენტრის 
განათება) 

    11 420.27 4623 

54 

გარე განათების ბოძები და 
სადენები (ქ.ხობი, სოფელ 
თორსა-დღვაბა-ზუგდიდის 
მონაკვეთის განათება) 

    147 1189.18 174809 

55 

მაღალი განათება (მდინარე 
ხობის ხიდიდან 
მდინარე მუნჩიის ხიდამდე) 

    197 1092.22 215167 



 

56 

სოფელ ნოჯიხევის ხარების 
დედათა მონასტრის 
მისასვლელი გზის დაბალი 
განათება 

    14 1642.86 23000 

57 
ქ. ხობში ყაზბეგის ქუჩის 
განათება 

    13 208.15 2706 

58 
ქ. ხობში აღმაშენებლის ქუჩის 
განათება 

    42 58.5 2457 

59 
ქ. ხობში ქაჯაიასა და 26 
მაისის ქუჩის განათება 

    38 117.29 4457 

60 
ელ. განათება სენაკი-ხობის 
მონაკვეთზე 

    215 1710.14 367680 

61 სოფელ ბიის განათება     15 233.33 3500 

62 სოფელ ყულევის განათება     49 326.88 16017 

63 სოფელ ქარიატის განათება     10 523.9 5239

64 
სოფელ ახალი ხიბულის 
ცენტრის განათება 

    65 311.8 20267 

65 
სოფელ საჯიჯაოს ცენტრის 
განათება 

    20 512.15 10243 

66 სოფელ ხეთის განათება     83 344.29 28576

67 
მინათების მძლავრი 
გასანათებელი ხელსაწყო 

    31 48.23 1495 

68 
ელექტრული სანათი 
("პლაფონი") 

თეთრი   62 7 434 

69 ელექტროსადენი (2X25) მეტრი 200 0.6 120 

70 ელექტროსადენი (2X1) მეტრი 200 1.1 220 

71 
საახალწლო განათების 
მოწყობილობა  ("ეჟექტორი") 

    20 6 120 

72 
სპილენძის მავთულის კოჭა 
("დროსელი") 

250კვ.   20 18 360 

73 
მძლავრი გასანათებელი 
ხელსაწყო ("პროჟექტორი") 

თეთრი ნათურა

150კვ 
  10 25 250 

74 საახალწლო განათება "ფარდა" 
ზომით 

დაახლოებით 
3X0,5 

  36 90 3240 

75 
საახალწლო განათება - 
კომპოზიცია "ლოლო" 

3 გრძ.მ   12 90 1080 

76 

საახალწლო განათება - 
"მორბენალი ფარდა 
ფიფქებით" 

ზომით 
დაახლოებით 

3X0,8 
  36 140 5040 

77 
საახალწლო გირლიანდა, 
დიდი ბურთი 

მთვარე 
ვარსკვლავების

ეფექტით 
არანაკლებ 

20სმ დიამეტრი 

  12 85 1020 

78 

საახალწლო განათება - 
"მორბენალი ფარდა" 
(ჭრელი) 

ზომით 
დაახლოებით 

3X0,8 
  4 90 360 

79 
საახალწლო ნაძვის ხის 
მოსართავი ("სტრინგი") 

დიოდის 
ნათურით 
სიგრძით 20 

  4 30 120 



 

მეტრი 

80 ელექტროსადენი 
აპპვ 2X2,5 
ალუმინი 

  160 0.5 80 

81 ელექტროსადენი 
პპვ 2X1,5 
სპილენძი 

  150 0.7 105 

82 პლასტმასის დამჭერები 
პლასტმასის 
დამჭერი 

  72 5 360 

83 

საახალწლო ნაძვის ხის 
მოსართავი ("სტრინგი, 
ფარდა") 

თეთრი, ზომით
3X4 

  10 180 1800 

84 საკანალიზაციო სისტემა     1 116100 116100 

85 

ნაგვის გასატანი მანქანა  
(დიდი) ,,გინაფ-ივაგო"     1 59999 59999 

86 

ნაგვის გასატანი მანქანა 
(პატარა) ჰიუნდაის მარკის     1 20000 20000

87 წყლის შადრევანი(სოკო)    3 2678,2 

8034,7 

 

სულ 
1848295.2 

 
 

2. განკარგულება ძალაში შვიდეს გაცნობისთანავე. 

3.  განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით, ფოთის საქალაქო სასამართლოში (მისამართი: ქ. ფოთი, დავით აღმაშენებლის 

ქ. N3). 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                                   მამუკა ქარდავა 

 



 

 

 
 

 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N25 

2014 წლის 19 მაისი 

ქ. ხობი 
 
 

„ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარისათვის ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკუთრებაში არსებული დამატებითი ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე თანხმობის  

მიცემის შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 28 ნოემბრის N64 

განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონისა და 

,,ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ქონების შესახებ“ საქართველოს კანონის 

შესაბამისად, „ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარისათვის ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული დამატებითი ქონების სარგებლობის უფლებით 

გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 28 

ნოემბრის N64 განკარგულების დანართში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი 

რედაქციით: 
 

„დანართი 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

2013 წლის 28 ნოემბრის N64 განკარგულებისა 
 

სარგებლობის უფლებით გადასაცემი ხობის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში  

არსებული ქონება 

 

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე. 

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით, ფოთის საქალაქო სასამართლოში (მისამართი ქ. ფოთი 

აღმაშენებლის ქ . N3). 

 
 

 საკრებულოს თავმჯდომარე                                                   მამუკა ქარდავა 

N მისამართი დანიშნულება 
ფართი 

(კვ.მ) 

განკარგვის 

ფორმა 
მფლობელი 

1 ქ. ხობი კოსტავას ქუჩა N3 
 

არასაცხოვრებელი 75.63 უზუფრუქტი 

ა(ა)იპ ,,ხობის 

მუნიციპალიტეტის 

საზოგადოებრივი 

ჯანდაცვის ცენტრი“ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N26 

2014 წლის 19 მაისი 

ქ. ხობი 
 

„არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის მუნიციპალიტეტის 

სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანების“ შექმნისა და წესდების დამტკიცების შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2007 წლის 10 ივლისიის N49  განკარგულებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე 
 

 

„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 დამტკიცებულ 

წესდებაში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება: 

ა) წესდების პირველი მუხლის მე-6 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„6. გაერთიანების იურიდიული მისამართია: ქ. ხობი, ცოტნე დადიანის ქ. N204. 

ელექტრონული ფოსტა: xobiskolamdeli@gmail.com“. 

ბ) წესდების მე-12 მუხლის მე-2, მე-3 და მე-4 პუნქტები ამოღებულ იქნეს. 

2.  განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე. 

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით, ფოთის საქალაქო სასამართლოში (მისამართი ქ. ფოთი აღმაშენებლის ქ . N3). 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                                   მამუკა ქარდავა 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N27 

2014 წლის 14 ივლისი 

ქ. ხობი 

 

დროებითი სამანდატო კომისიის შექმნისა და შემადგენლობის დამტკიცების  შესახებ 
 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ საქართველოს ორგანული კანონის 

შესაბამისად: 

1. 2014 წლის 15 ივნისს არჩეული ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი 

ორგანოს - ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პირველი სხდომისთვის სამართლებრივი და 

ორგანიზაციული საკითხების უზრუნველყოფის  მიზნით შეიქმნას დროებითი სამანდატო კომისია 

შემდეგი შემადგენლობით: 

1. ლაშა ცატავა - დროებითი სამანდატო კომისიის თავმჯდომარე; 

2. თენგიზ აბაკელია - დროებითი სამანდატო კომისიის მდივანი; 

3. შადიმან ჭილაია - დროებითი სამანდატო კომისიის წევრი. 

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს მიღებისთანავე. 

  3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით, ფოთის საქალაქო სასამართლოში (მისამართი: ქ. ფოთი, დავით აღმაშენებლის 

ქ. N3). 

 

 

 

სხდომის თავმჯდომარე                                                             გენადი ქაძანაია                   

 
 



 

 

 

 

 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N28 

2014 წლის 14 ივლისი 

ქ. ხობი 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს - საკრებულოს წევრთა 

უფლებამოსილების ცნობის შესახებ  

 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე 

მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად: 

1. ცნობილ იქნეს 2014 წლის 15 ივნისს არჩეულ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრთა 

უფლებამოსილება თანდართული სიის შესაბამისად: 

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს მიღებისთანავე. 

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით, ფოთის საქალაქო სასამართლოში (მისამართი: ქ. ფოთი, 

დავით აღმაშენებლის ქ. N3)  

 

 

 

სხდომის თავმჯდომარე                                        გენადი ქაძანაია 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

დანართი 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

2014 წლის 14 ივლისის N28 განკარგულებისა 
 

2014 წლის 15 ივნისს არჩეულ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრთა სია 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. გაბედავა ვარაზი 

2. ქარდავა მამუკა 

3. გაბუნია დოდო 

4. ცატავა ლაშა 

5. ოდიშარია ქეთევანი 

6. შუშანია ნუგზარი 

7. ფილიპია მერაბი 

8. ბუკია ზაზა 

9. ჭილაია შადიმანი 

10. ლატარია კახა 

11. წურწუმია ედიშერი 

12. გულუა თემური 

13. ნადარაია ირაკლი 

14. გულუა დიანა 

15. სერგია როლანდი 

16. ქავთარაძე ლევანი 

17. ნადარაია ჯემალი 

18. ზარანდია გენადი 

19. შონია ფრიდონი 

20. ლაგვილავა მალხაზი 

21. გვასალია ლაშა 

22. აბაკელია თენგიზი 

23. ლემონჯარია მზია 

24. სიჭინავა გოჩა 

25. ლოლუა ლეონიდე 

26. გვარამია როსტევანი 

27. გოგოლაძე იგორი 

28. ნადარაია მერაბი 

29. მიქაბერიძე კახა 

30. ალექსანდრია ტარიელი 

31. ნაჭყებია ალექსანდრე 

32. სირაძე შოთა 

33. ჯობავა ედიშერი 

34. ქაძანაია გენადი 

35. კუკავა ვასილი 

36. ქირია ბეჟანი 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N29 

2014 წლის 14 ივლისი 

ქ. ხობი 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირების არჩევასთან დაკავშირებით 

საარჩევნო ბიულეტენების ნიმუშებისა და საარჩევნო პროცედურების 

დამტკიცების შესახებ 
 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ საქართველოს ორგანული კანონის 

შესაბამისად: 

1. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირების ფარული 

კენჭისყრით არჩევასთან დაკავშირებით საარჩევნო ბიულეტენების ნიმუშები თანახმად N1, N2, N3 

დანართებისა.  

2. საარჩევნო ბიულეტენების დამცავ ფორმად მიჩნეულ იქნეს ამომრჩეველზე საარჩევნო 

ბიულეტენის გაცემის წინ მასზე ხმის დამთვლელი დროებითი კომისიის თავმჯდომარისა და 

საკრებულოს აპარატის უფროსის ხელმოწერა და საკრებულოს აპარატის ბეჭედი. 

3. საარჩევნო ბიულეტენის შევსების წესი განისაზღვროს შემდეგნაირად: ამომრჩეველი 

საარჩევნო კაბინაში საარჩევნო ბიულეტენის შევსებისას დამოუკიდებლად შემოხაზავს მისთვის 

სასურველ ერთი საარჩევნო სუბიექტს.  

4. ამომრჩეველს საარჩევნო ყუთისა და სპეციალური კონვერტების ზედამხედველი ხმის 

დამთვლელი კომისიის წევრი საარჩევნო კაბინაში ხმის მიცემის შემდეგ აწვდის სპეციალურ 

კონვერტს, რომელშიც ამომრჩეველი ათავსებს ბიულეტენს და საბოლოოდ სპეციალურ კონვერტში 

მოთავსებულ  ბიულეტენს  უშვებს საარჩევნო ყუთში.  

5. საარჩევნო ბიულეტენი ბათილია, თუ: 

ა) საარჩევნო ბიულეტენი დამოწმებული არ არის ხმის დამთვლელი დროებითი კომისიის 

თავმჯდომარისა და საკრებულოს აპარატის უფროსის ხელმოწერითა და საკრებულოს აპარატის 

ბეჭდით. 

ბ) შეუძლებელია იმის დადგენა, რომელ საარჩევნო სუბიექტს მისცა ხმა ამომრჩეველმა; 

გ) სპეციალურ კონვერტში აღმოჩნდა დადგენილ რაოდენობაზე მეტი საარჩევნო ბიულეტენი; 

დ) საარჩევნო ბიულეტენი საარჩევნო ყუთში აღმოჩნდა სპეციალური კონვერტის გარეშე. 

6. დაევალოს ხმის დამთვლელი დროებითი კომისიის თავმჯდომარის მოადგილეს 

ამომრჩეველთა აღრიცხვა.  

7. დაევალოს ხმის დამთვლელ დროებით კომისიას არჩევნების საბოლოო შედეგების სხდომის 

თავმჯდომარისთვის წარდგენა. 

8. დაევალოს საკრებულოს აპარატს საკრებულოს თანამდებობის პირების არჩევასთან 

დაკავშირებით საარჩევნო ბიულეტენების მომზადების უზრუნველყოფა.  

9. განკარგულება ძალაში შევიდეს მიღებისთანავე. 

10. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით, ფოთის საქალაქო სასამართლოში (მისამართი: ქ. ფოთი, 

დავით აღმაშენებლის ქ. N3)  

 

 

სხდომის თავმჯდომარე                                                 გენადი ქაძანაია 

 

 



 

დანართი N1 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

2014 წლის 14 ივლისის N29 განკარგულების 

 

 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

 

ბიულეტენი 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის არჩევისთვის 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

დროებითი ხმის დამთვლელი კომისიის თავმჯდომარე    ------------------------------- 

                                                                                                          (ხელმოწერა) 

  

 

საკრებულოს აპარატის უფროსი           ---------------------------------------                                                                    

(ხელმოწერა და ბეჭედი) 

  

 
 



 

დანართი N2 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

2014 წლის 14 ივლისის N29 განკარგულების 

 

 

 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

 

ბიულეტენი 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის არჩევისთვის 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

დროებითი ხმის დამთვლელი კომისიის თავმჯდომარე    ------------------------------- 

                                                                                                          (ხელმოწერა) 

  

 

საკრებულოს აპარატის უფროსი           ---------------------------------------                                                                   

(ხელმოწერა და ბეჭედი) 

  

 

 

 

 

 



 

დანართი N3 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

2014 წლის 14 ივლისის N29 განკარგულების 

 

 

 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

 

ბიულეტენი 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიის თავმჯდომარის არჩევისთვის 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

დროებითი ხმის დამთვლელი კომისიის თავმჯდომარე    ------------------------------- 

                                                                                                          (ხელმოწერა) 

  

 

საკრებულოს აპარატის უფროსი           ---------------------------------------                                                                   

(ხელმოწერა და ბეჭედი) 

  

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N30 

2014 წლის 14 ივლისი 

ქ. ხობი 

 

დროებითი ხმის დამთვლელი კომისიის შექმნისა და შემადგენლობის დამტკიცების  შესახებ 
 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ საქართველოს ორგანული კანონის 26-ე 

მუხლის მე-6 პუნქტის შესაბამისად: 

1. საკრებულოს თანამდებობის პირების არჩევასთან დაკავშირებით ფარული კენჭისყრის 

ჩატარების უზრუნველყოფის მიზნით შეიქმნას დროებითი ხმის დამთვლელი კომისია შემდეგი 

შემადგენლობით: 

1. ნუგზარ შუშანია - დროებითი ხმის დამთვლელი კომისიის თავმჯდომარე; 

2. ზაზა ბუკია - დროებითი ხმის დამთვლელი კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე; 

3. გოჩა სიჭინავა - დროებითი ხმის დამთვლელი კომისიის მდივანი; 

 2. განკარგულება ძალაში შევიდეს მიღებისთანავე. 

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით, ფოთის საქალაქო სასამართლოში (მისამართი: ქ. ფოთი, 

დავით აღმაშენებლის ქ. N3). 

 

 

 

სხდომის თავმჯდომარე                                                             გენადი ქაძანაია                   

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N31 

2014 წლის 14 ივლისი 

ქ. ხობი 
 

ედიშერ ჯობავას ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარედ  არჩევის შესახებ 

 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ საქართველოს ორგანული კანონის 24-ე 

მუხლის პირველი პუნქტის „ბ.ბ“ ქვეპუნქტის, 26-ე მუხლის მე-6 პუნქტისა და 33-ე მუხლის 

პირველი პუნქტის შესაბამისად: 

1.  ცნობად იქნეს მიღებული ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრთა გადაწყვეტილება 

ფარული კენჭისყრის საფუძველზე ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარედ 

ედიშერ ჯობავას არჩევის შესახებ. 

2. ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის თანამდებობრივი სარგო 

განისაზღვროს „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ საქართველოს ორგანული 

კანონის 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ე“ ქვეპუნქტის თანახმად, საკრებულოს მიერ 

დადგენილი საკრებულოს თავმჯდომარის თანამდებობრივი სარგოს შესაბამისად. 

3. განკარგულება ძალაში შევიდეს მიღებისთანავე. 

4. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით, ფოთის საქალაქო სასამართლოში (მისამართი: ქ. ფოთი, 

დავით აღმაშენებლის ქ. N3)  

 

 

 

სხდომის თავმჯდომარე                                                             გენადი ქაძანაია               



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N32 

2014 წლის 14 ივლისი 

ქ. ხობი 
 

მამუკა ქარდავას ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილედ 

 არჩევის შესახებ 

 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ საქართველოს ორგანული კანონის 24-ე 

მუხლის პირველი პუნქტის „ბ.ბ“ ქვეპუნქტის, 26-ე მუხლის მე-6 პუნქტისა და 36-ე მუხლის 

პირველი პუნქტის შესაბამისად: 

1. ცნობად იქნეს მიღებული ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრთა გადაწყვეტილება 

ფარული კენჭისყრის საფუძველზე ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 

მოადგილედ  მამუკა ქარდავას არჩევის შესახებ. 

2. ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის თანამდებობრივი 

სარგო განისაზღვროს „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ საქართველოს ორგანული 

კანონის 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ე“ ქვეპუნქტის შესაბამისად საკრებულოს მიერ 

დადგენილი საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის თანამდებობრივი სარგოს შესაბამისად. 

3. განკარგულება ძალაში შევიდეს მიღებისთანავე. 

4. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით, ფოთის საქალაქო სასამართლოში (მისამართი: ქ. ფოთი, 

დავით აღმაშენებლის ქ. N3)  

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                                        ედიშერ ჯობავა          



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N33 

2014 წლის 14 ივლისი 

ქ. ხობი 

 

„დროებითი ხმის დამთვლელი კომისიის შექმნისა და შემადგენლობის დამტკიცების  შესახებ“ 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 14 ივლისის N30 განკარგულებაში  

ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ საქართველოს ორგანული კანონის 

შესაბამისად: 

1. „დროებითი ხმის დამთვლელი კომისიის შექმნისა და შემადგენლობის დამტკიცების  

შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 14 ივლისის N30 განკარგულებაში 

შეტანილ იქნეს ცვლილება და განკარგულების პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი 

რედაქციით: 

„1. საკრებულოს თანამდებობის პირების არჩევასთან დაკავშირებით ფარული კენჭისყრის 

ჩატარების უზრუნველყოფის მიზნით შეიქმნას დროებითი ხმის დამთვლელი კომისია შემდეგი 

შემადგენლობით: 

1. ლაშა ცატავა - დროებითი ხმის დამთვლელი კომისიის თავმჯდომარე; 

2. ზაზა ბუკია - დროებითი ხმის დამთვლელი კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე; 

3. ლევან ქავთარაძე - დროებითი ხმის დამთვლელი კომისიის მდივანი.“ 

 2. განკარგულება ძალაში შევიდეს მიღებისთანავე. 

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით, ფოთის საქალაქო სასამართლოში (მისამართი: ქ. ფოთი, 

დავით აღმაშენებლის ქ. N3). 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                         ედიშერ ჯობავა 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N34 

2014 წლის 14 ივლისი 

ქ. ხობი 

 

ნუგზარ შუშანიას  ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო-საპროცედურო საკითხთა 

კომისიის თავმჯდომარედ  არჩევის შესახებ 

 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ საქართველოს ორგანული კანონის 24-ე 

მუხლის პირველი პუნქტის „ბ.დ“ ქვეპუნქტის და 37-ე მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად: 

1. ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო-საპროცედურო საკითხთა კომისიის 

თავმჯდომარედ არჩეულ იქნეს ნუგზარ შუშანია. 

2. ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო-საპროცედურო საკითხთა კომისიის 

თავმჯდომარის თანამდებობრივი სარგო განისაზღვროს „ადგილობრივი თვითმმართველობის 

კოდექსის“ საქართველოს ორგანული კანონის 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ე“ ქვეპუნქტის 

შესაბამისად საკრებულოს მიერ დადგენილი საკრებულოს კომისიის თავმჯდომარის 

თანამდებობრივი სარგოს შესაბამისად. 

3. განკარგულება ძალაში შევიდეს მიღებისთანავე. 

4. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით, ფოთის საქალაქო სასამართლოში (მისამართი: ქ. ფოთი, 

დავით აღმაშენებლის ქ. N3). 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                         ედიშერ ჯობავა 

 
 

 
 

          

 
 

     



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N35 

2014 წლის 14 ივლისი 

ქ. ხობი 

 

ტარიელ ალექსანდრიას ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-სარევიზიო კომისიის 

თავმჯდომარედ  არჩევის შესახებ 

 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ საქართველოს ორგანული კანონის 24-ე 

მუხლის პირველი პუნქტის „ბ.დ“ ქვეპუნქტის და 37-ე მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად: 

1.  ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-სარევიზიო კომისიის თავმჯდომარედ 

არჩეულ იქნეს ტარიელ ალექსანდრია. 

2. ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-სარევიზიო კომისიის თავმჯდომარის 

თანამდებობრივი სარგო განისაზღვროს „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 

საქართველოს ორგანული კანონის 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ე“ ქვეპუნქტის შესაბამისად 

საკრებულოს მიერ დადგენილი საკრებულოს კომისიის თავმჯდომარის თანამდებობრივი სარგოს 

შესაბამისად. 

3. განკარგულება ძალაში შევიდეს მიღებისთანავე. 

4. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით, ფოთის საქალაქო სასამართლოში (მისამართი: ქ. ფოთი, 

დავით აღმაშენებლის ქ. N3)  

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                         ედიშერ ჯობავა 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N36 

2014 წლის 14 ივლისი 

ქ. ხობი 
 

შოთა სირაძის ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის 

უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯდომარედ  არჩევის შესახებ 

 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ საქართველოს ორგანული კანონის 24-ე 

მუხლის პირველი პუნქტის „ბ.დ“ ქვეპუნქტის და 37-ე მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად: 

1. ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა 

დაცვის კომისიის თავმჯდომარედ არჩეულ იქნეს შოთა სირაძე. 

2. ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა 

დაცვის კომისიის თავმჯდომარის თანამდებობრივი სარგო განისაზღვროს „ადგილობრივი 

თვითმმართველობის კოდექსის“ საქართველოს ორგანული კანონის 24-ე მუხლის პირველი 

პუნქტის „დ.ე“ ქვეპუნქტის შესაბამისად საკრებულოს მიერ დადგენილი საკრებულოს კომისიის 

თავმჯდომარის თანამდებობრივი სარგოს შესაბამისად. 

3. განკარგულება ძალაში შევიდეს მიღებისთანავე. 

4. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით, ფოთის საქალაქო სასამართლოში (მისამართი: ქ. ფოთი, 

დავით აღმაშენებლის ქ. N3)  

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                         ედიშერ ჯობავა 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N37 

2014 წლის 14 ივლისი 

ქ. ხობი 
 

დოდო გაბუნიას  ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა კომისიის 

თავმჯდომარედ  არჩევის შესახებ 
 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ საქართველოს ორგანული კანონის 24-ე 

მუხლის პირველი პუნქტის „ბ.დ“ ქვეპუნქტის და 37-ე მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად: 

1. ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარედ 

არჩეულ იქნეს დოდო გაბუნია. 

2. ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის 

თანამდებობრივი სარგო განისაზღვროს „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 

საქართველოს ორგანული კანონის 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ე“ ქვეპუნქტის შესაბამისად 

საკრებულოს მიერ დადგენილი საკრებულოს კომისიის თავმჯდომარის თანამდებობრივი სარგოს 

შესაბამისად. 

3. განკარგულება ძალაში შევიდეს მიღებისთანავე. 

4. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით, ფოთის საქალაქო სასამართლოში (მისამართი: ქ. ფოთი, 

დავით აღმაშენებლის ქ. N3).  

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                         ედიშერ ჯობავა 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N38 

2014 წლის 14 ივლისი 

ქ. ხობი 
 

გოჩა სიჭინავას ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკური განვითარების საკითხთა 

კომისიის თავმჯდომარედ  არჩევის შესახებ 

 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ საქართველოს ორგანული კანონის 24-ე 

მუხლის პირველი პუნქტის „ბ.დ“ ქვეპუნქტის და 37-ე მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად: 

1.  ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკური განვითარების საკითხთა კომისიის 

თავმჯდომარედ არჩეულ იქნეს გოჩა სიჭინავა. 

2. ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკური განვითარების საკითხთა კომისიის 

თავმჯდომარის თანამდებობრივი სარგო განისაზღვროს „ადგილობრივი თვითმმართველობის 

კოდექსის“ საქართველოს ორგანული კანონის 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ე“ ქვეპუნქტის 

შესაბამისად საკრებულოს მიერ დადგენილი საკრებულოს კომისიის თავმჯდომარის 

თანამდებობრივი სარგოს შესაბამისად. 

3. განკარგულება ძალაში შევიდეს მიღებისთანავე. 

4. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით, ფოთის საქალაქო სასამართლოში (მისამართი: ქ. ფოთი, 

დავით აღმაშენებლის ქ. N3). 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                         ედიშერ ჯობავა 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N39 

2014 წლის 16 ივლისი 

ქ. ხობი 
 

საკრებულოს წევრის ვარაზ გაბედავას უფლებამოსილების  

ვადამდე  შეწყვეტის შესახებ 

 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 43-ე მუხლის 

პირველი პუნქტის „ვ“ ქვეპუნქტის თანახმად: 

1. ცნობად იქნეს მიღებული საკრებულოს წევრის ვარაზ გაბედავას უფლებამოსილების ვადამდე 

შეწყვეტა,  საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 42-

ე მუხლით გათვალისწინებული მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის სტატუსთან 

შეუთავსებელი თანამდებობის დაკავების გამო. 

2. „ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოს - საკრებულოს 

გამოკლებული წევრის ადგილმონაცვლეობის წესის განსაზღვრის თაობაზე“ საქართველოს 

ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 2012 წლის 9 მარტის N15/2012 დადგენილების პირველი 

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

გაბედავას  უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ. 

3. განკარგულება ძალაში შევიდეს ხელმოწერისთანავე. 

4. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, 

ფოთის საქალაქო სასამართლოში (მისამართი: ქ. ფოთი, დავით აღმაშენებლის ქ. N3). 
 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                         ედიშერ ჯობავა 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N39 

2014 წლის 16 ივლისი 

ქ. ხობი 
 

საკრებულოს წევრის ვარაზ გაბედავას უფლებამოსილების  

ვადამდე  შეწყვეტის შესახებ 

 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 43-ე მუხლის 

პირველი პუნქტის „ვ“ ქვეპუნქტის თანახმად: 

1. ცნობად იქნეს მიღებული საკრებულოს წევრის ვარაზ გაბედავას უფლებამოსილების ვადამდე 

შეწყვეტა,  საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 42-

ე მუხლით გათვალისწინებული მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის სტატუსთან 

შეუთავსებელი თანამდებობის დაკავების გამო. 

2. „ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოს - საკრებულოს 

გამოკლებული წევრის ადგილმონაცვლეობის წესის განსაზღვრის თაობაზე“ საქართველოს 

ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 2012 წლის 9 მარტის N15/2012 დადგენილების პირველი 

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

გაბედავას  უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ. 

3. განკარგულება ძალაში შევიდეს ხელმოწერისთანავე. 

4. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, 

ფოთის საქალაქო სასამართლოში (მისამართი: ქ. ფოთი, დავით აღმაშენებლის ქ. N3). 
 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                         ედიშერ ჯობავა 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N41 

2014 წლის 16 ივლისი 

ქ. ხობი 
 

ფრაქცია „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველოს“ რეგისტრაციის  შესახებ 

 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 30-ე მუხლის 

შესაბამისად,  

1. რეგისტრირებულ იქნეს ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „ქართული ოცნება 

- დემოკრატიული საქართველო“. 

2. ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „ქართული ოცნება - დემოკრატიული 

საქართველოს“ თავმჯდომარის ლევან ქავთარაძის თანამდებობრივი სარგო განისაზღვროს 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ საქართველოს ორგანული კანონის 24-ე მუხლის 

პირველი პუნქტის „დ.ე“ ქვეპუნქტის შესაბამისად საკრებულოს მიერ დადგენილი საკრებულოს 

ფრაქციის თავმჯდომარის თანამდებობრივი სარგოს შესაბამისად. 

3. განკარგულება ძალაში შევიდეს მიღებისთანავე. 

4. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით, ფოთის საქალაქო სასამართლოში (მისამართი: ქ. ფოთი, დავით აღმაშენებლის 

ქ. N3). 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                         ედიშერ ჯობავა 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N42 

2014 წლის 16 ივლისი 

ქ. ხობი 
 

ფრაქცია „ქართული ოცნება - რესპუბლიკელების“ რეგისტრაციის  შესახებ 

 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 30-ე მუხლის 

შესაბამისად,  

1. რეგისტრირებულ იქნეს ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „ქართული ოცნება 

- რესპუბლიკელები“. 

2. ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „ქართული ოცნება - რესპუბლიკელების“ 

თავმჯდომარის მალხაზ ლაგვილავას თანამდებობრივი სარგო განისაზღვროს „ადგილობრივი 

თვითმმართველობის კოდექსის“ საქართველოს ორგანული კანონის 24-ე მუხლის პირველი 

პუნქტის „დ.ე“ ქვეპუნქტის შესაბამისად საკრებულოს მიერ დადგენილი საკრებულოს ფრაქციის 

თავმჯდომარის თანამდებობრივი სარგოს შესაბამისად. 

3. განკარგულება ძალაში შევიდეს მიღებისთანავე. 

4. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით, ფოთის საქალაქო სასამართლოში (მისამართი: ქ. ფოთი, დავით აღმაშენებლის 

ქ. N3). 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                         ედიშერ ჯობავა 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N43 

2014 წლის 16 ივლისი 

ქ. ხობი 
 

ფრაქცია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ რეგისტრაციის  შესახებ 

 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 30-ე მუხლის 

შესაბამისად,  

1. რეგისტრირებულ იქნეს ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „ერთიანი 

ნაციონალური მოძრაობა“. 

2. ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ 

თავმჯდომარის თემურ გულუას თანამდებობრივი სარგო განისაზღვროს „ადგილობრივი 

თვითმმართველობის კოდექსის“ საქართველოს ორგანული კანონის 24-ე მუხლის პირველი 

პუნქტის „დ.ე“ ქვეპუნქტის შესაბამისად საკრებულოს მიერ დადგენილი საკრებულოს ფრაქციის 

თავმჯდომარის თანამდებობრივი სარგოს შესაბამისად. 

3. განკარგულება ძალაში შევიდეს მიღებისთანავე. 

4. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით, ფოთის საქალაქო სასამართლოში (მისამართი: ქ. ფოთი, დავით აღმაშენებლის 

ქ. N3). 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                         ედიშერ ჯობავა 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N44 

2014 წლის 16 ივლისი 

ქ. ხობი 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ 
 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24-ე 

მუხლის პირველი პუნქტის „ბ.ვ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად: 

1. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხა 

თანახმად დანართისა.  

  2. განკარგულება ძალაში შევიდეს ხელმოწერისთანავე. 

  3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით, ფოთის საქალაქო სასამართლოში (მისამართი: ქ. ფოთი, 

დავით აღმაშენებლის ქ. N3).  

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                         ედიშერ ჯობავა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

დანართი 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

2014 წლის  16 ივლისის N44 განკარგულების 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხა 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

N თანამდებობა საშტატო ერთეული 

1 აპარატის უფროსი 1 

იურიდიულ საკითხთა და საქმისწარმოების განყოფილება 

1 განყოფილების უფროსი 1 

2 მთავარი სპეციალისტი 3 

3 წამყვანი სპეციალისტი 2 

საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილება 

1 განყოფილების უფროსი 1 

2 მთავარი სპეციალისტი 5 

3 წამყვანი სპეციალისტი 1 

4 ტექნიკური მუშაკი 2 

 სულ 16 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N45 

2014 წლის 16 ივლისი 

ქ. ხობი 
 

ფრაქცია „თავისუფალი დემოკრატების“ რეგისტრაციის  შესახებ 

 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 30-ე მუხლის 

შესაბამისად,  

1. რეგისტრირებულ იქნეს ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „თავისუფალი 

დემოკრატები“. 

2. ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „თავისუფალი დემოკრატების“ 

თავმჯდომარის როსტევან გვარამიას თანამდებობრივი სარგო განისაზღვროს „ადგილობრივი 

თვითმმართველობის კოდექსის“ საქართველოს ორგანული კანონის 24-ე მუხლის პირველი 

პუნქტის „დ.ე“ ქვეპუნქტის შესაბამისად საკრებულოს მიერ დადგენილი საკრებულოს ფრაქციის 

თავმჯდომარის თანამდებობრივი სარგოს შესაბამისად. 

3. განკარგულება ძალაში შევიდეს მიღებისთანავე. 

4. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით, ფოთის საქალაქო სასამართლოში (მისამართი: ქ. ფოთი, დავით აღმაშენებლის 

ქ. N3). 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                         ედიშერ ჯობავა 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N46 

2014 წლის 16 ივლისი 

ქ. ხობი 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო-საპროცედურო საკითხთა კომისიის 

შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ 

 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24-ე 

მუხლის პირველი პუნქტის „ბ.დ“ ქვეპუნქტისა და მე-40 მუხლის მე-8 პუნქტის შესაბამისად: 

1. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  სამანდატო-საპროცედურო საკითხთა 

კომისია შემდეგი შემადგენლობით: 

1. ნუგზარი შუშანია 

2. თენგიზ აბაკელია 

3. თემურ გულუა 

4. ბეჟანი ქირია 

5. მერაბ ფილიპია 

6. შადიმან ჭილაია 

7. ედიშერ წურწუმია 

8. ლაშა გვასალია 

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს მიღებისთანავე. 

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით, ფოთის საქალაქო სასამართლოში (მისამართი: ქ. ფოთი, 

დავით აღმაშენებლის ქ. N3). 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                    ედიშერ ჯობავა 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N47 

2014 წლის 16 ივლისი 

ქ. ხობი 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-სარევიზიო კომისიის შემადგენლობის 

დამტკიცების შესახებ 

 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24-ე 

მუხლის პირველი პუნქტის „ბ.დ“ ქვეპუნქტისა და მე-40 მუხლის მე-8 პუნქტის შესაბამისად: 

1. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  საფინანო-სარევიზიო კომისია 

შემდეგი შემადგენლობით: 

1. ტარიელ ალექსანდრია 

2. ლაშა გვასალია 

3. იგორ გოგოლაძე 

4. ვასილ კუკავა 

5. როსტევან გვარამია 

6. გენადი ზარანდია 

7. კახა ლატარია 

8. ჯემალ ნადარაია 

9. მალხაზ ლაგვილავა 

10. გენადი ქაძანაია 

11. მერაბ ნადარაია 

12. კახა მიქაბერიძე 

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს მიღებისთანავე. 

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით, ფოთის საქალაქო სასამართლოში (მისამართი: ქ. ფოთი, 

დავით აღმაშენებლის ქ. N3). 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                    ედიშერ ჯობავა 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N48 

2014 წლის 16 ივლისი 

ქ. ხობი 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის 

კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ 

 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24-ე 

მუხლის პირველი პუნქტის „ბ.დ“ ქვეპუნქტისა და მე-40 მუხლის მე-8 პუნქტის შესაბამისად: 

1. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის 

უფლებათა დაცვის კომისია შემდეგი შემადგენლობით: 

1. შოთა სირაძე 

2. ლაშა ცატავა 

3. როსტევან გვარამია 

4. როლანდ სერგია 

5. ვასილ კუკავა 

6. ქეთევან ოდიშარია 

7. მერაბ ფილიპია 

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს მიღებისთანავე. 

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით, ფოთის საქალაქო სასამართლოში (მისამართი: ქ. ფოთი, 

დავით აღმაშენებლის ქ. N3). 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                    ედიშერ ჯობავა 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N49 

2014 წლის 16 ივლისი 

ქ. ხობი 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა კომისიის შემადგენლობის 

დამტკიცების შესახებ 

 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24-ე 

მუხლის პირველი პუნქტის „ბ.დ“ ქვეპუნქტისა და მე-40 მუხლის მე-8 პუნქტის შესაბამისად: 

1. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  სოციალურ საკითხთა კომისია 

შემდეგი შემადგენლობით: 

1. დოდო გაბუნია 

2. ლევან ქავთარაძე 

3. მზია ლემონჯარია 

4. ქეთევან ოდიშარია 

5. დიანა გულუა 

6. ლეონიდე ლოლუა 

7. ალექსანდრე ნაჭყებია 

8. ჯემალ ნადარაია 

9. კახა მიქაბერიძე 

10. ლაშა ცატავა 

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს მიღებისთანავე. 

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით, ფოთის საქალაქო სასამართლოში (მისამართი: ქ. ფოთი, 

დავით აღმაშენებლის ქ. N3). 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                    ედიშერ ჯობავა 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N50 

2014 წლის 16 ივლისი 

ქ. ხობი 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკური განვითარების საკითხთა კომისიის 

შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ 

 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24-ე 

მუხლის პირველი პუნქტის „ბ.დ“ ქვეპუნქტისა და მე-40 მუხლის მე-8 პუნქტის შესაბამისად: 

1. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკური განვითარების საკითხთა 

კომისია შემდეგი შემადგენლობით: 

1. გოჩა სიჭინავა 

2. მერაბ ნადარაია 

3. ფრიდონ შონია 

4. თენგიზ აბაკელია 

5. იგორ გოგოლაძე 

6. ალექსანდრე ნაჭყებია 

7. გენად ზარანდია 

8. კახა ლატარია 

9. ბეჟან ქირია 

10. გენადი ქაძანაია 

11. ედიშერ წურწუმია 

12. მალხაზ ლაგვილავა 

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს მიღებისთანავე. 

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით, ფოთის საქალაქო სასამართლოში (მისამართი: ქ. ფოთი, 

დავით აღმაშენებლის ქ. N3). 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                    ედიშერ ჯობავა 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N51 

2014 წლის 28 ივლისი 

ქ. ხობი 

 

ფრაქცია „ქართული ოცნების“ რეგისტრაციის  შესახებ 
 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 30-ე 

მუხლისა და „ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 14 ივლისის N7 დადგენილების შესაბამისად:  

1. ცნობად იქნეს მიღებული ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს 2014 წლის 28 

ივლისის გადაწყვეტილება საკრებულოს ფრაქცია „ქართული ოცნების“ რეგისტრაციის თაობაზე. 

2. ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „ქართული ოცნების“ თავმჯდომარის 

თენგიზ აბაკელიას 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, ფოთის საქალაქო სასამართლოში (მისამართი: ქ. ფოთი, დავით აღმაშენებლის 

ქ. N3). 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                    ედიშერ ჯობავა 



 

 

 

   

  

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

განკარგულება N52 

2014 წლის 28 ივლისი 

ქ. ხობი 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24-ე 

მუხლის პირველი პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტის „გ.ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად: 

1. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საშტატო ნუსხა თანახმად დანართისა. 

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს 2014 წლის 1 აგვისტოს. 

3. განკარგულება  შეიძლება  გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით, ფოთის საქალაქო სასამართლოში (მისამართი: ქ. ფოთი, დავით აღმაშენებლის 

ქ. N3). 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                      ედიშერ ჯობავა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

დანართი 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2014 წლის 28 ივლისის N52 განკარგულებისა 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საშტატო ნუსხა 

 

N თანამდებობათა დასახელება 
საშტატო 

რიცხოვნება 

გამგეობის ხელმძღვანელი პირები 

1 გამგებელი 1 

2 გამგებლის პირველი მოადგილე 1 

3 გამგებლის  მოადგილე 1 

სულ 3 

1 
გამგებლის წარმომადგენელი მუნიციპალიტეტის 

ადმინისტრაციულ ერთეულში 
22 

გამგეობის სტრუქტურული ერთეულები 

ადმინისტრაციული სამსახური 

1 სამსახურის უფროსი 1 

2 გამგებლის თანაშემწე 1 

საქმისწარმოების განყოფილება 

3 განყოფილების უფროსი 1 

4 მთავარი სპეციალისტი 2 

5 წამყვანი სპეციალისტი 1 

6 დამხმარე მოსამსახურე 1 

საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილება 

7 განყოფილების უფროსი 1 

8 მთავარი სპეციალისტი 5 

9 წამყვანი სპეციალისტი 4 

10 დამხმარე მოსამსახურე 5 

სამართლებრივი უზრუნველყოფის  განყოფილება 

11 განყოფილების უფროსი 1 

12 მთავარი სპეციალისტი 1 

13 წამყვანი სპეციალისტი 1 

სულ 25 

საფინანსო–საბიუჯეტო სამსახური 

1 სამსახურის  უფროსი 1 

საბიუჯეტო დაგეგმვის განყოფილება 

2 განყოფილების უფროსი 1 

3 მთავარი სპეციალისტი 1 

4 წამყვანი სპეციალისტი 1 



 

საფინანსო ზედამხედველობისა და ბუღალტერიის განყოფილება 

5 განყოფილების უფროსი 1 

6 მთავარი სპეციალისტი 1 

7 წამყვანი სპეციალისტი 2 

შესყიდვების განყოფილება 

8 განყოფილების უფროსი 1 

9 მთავარი სპეციალისტი 1 

10 წამყვანი სპეციალისტი 1 

სულ 11 

ეკონომიკური განვითარებისა და პროგრამების მართვის სამსახური 

1 სამსახურის უფროსი 1 

2 უფროსი სპეციალისტი 1 

მუნიციპალური პროგრამების მართვის, ბუნებრივი რესურსების, სტატისტიკური 

აღრიცხვისა და ტრანსპორტის რეგულირების განყოფილება 

3 განყოფილების უფროსი 1 

4 მთავარი სპეციალისტი 1 

5 წამყვანი სპეციალისტი 1 

მუნიციპალური ქონების აღრიცხვის, მართვისა და ადგილობრივი მოსაკრებლების 

განყოფილება 

6 განყოფილების უფროსი 1 

7 მთავარი სპეციალისტი 1 

8 წამყვანი სპეციალისტი 1 

სულ 8 

ინფრასტრუქტურის, ურბანული განვითარებისა და არქიტექტურის სამსახური 

1 სამსახურის უფროსი 1 

ინფრასტრუქტურის, სივრცით-ტერიტორიული მოწყობისა და ქალაქთმშენებლობის 

განყოფილება 

2 განყოფილების უფროსი 1 

3 მთავარი სპეციალისტი 1 

4 წამყვანი სპეციალისტი 1 

5 უფროსი სპეციალისტი 1 

ზედამხედველობის განყოფილება 

6 განყოფილების უფროსი 1 

7 მთავარი სპეციალისტი 1 

8 წამყვანი სპეციალისტი 2 

სულ 9 

სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახური 

1 სამსახურის უფროსი 1 

2 მთავარი სპეციალისტი 1 

3 წამყვანი სპეციალისტი 1 



 

4 უფროსი სპეციალისტი 1 

სულ 4 

კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა 

სამსახური 

1 სამსახურის უფროსი 1 

2 მთავარი სპეციალისტი 2 

3 წამყვანი სპეციალისტი 1 

სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილება 

4 განყოფილების უფროსი 1 

5 მთავარი სპეციალისტი 1 

6 წამყვანი სპეციალისტი 1 

სულ 7 

შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, 

ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმეების სამსახური 

1 სამსახურის უფროსი 1 

2 მთავარი სპეციალისტი 1 

3 წამყვანი სპეციალისტი 1 

ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმეების 

განყოფილება 

4 განყოფილების უფროსი 1 

5 მთავარი სპეციალისტი 1 

სულ 5 

შიდა აუდიტის სამსახური 

1 სამსახურის უფროსი 1 

2 მთავარი სპეციალისტი 1 

3 წამყვანი სპეციალისტი 1 

4 უფროსი სპეციალისტი 1 

სულ 4 

დელეგირებული სამსახურები 

წვევამდელთა, რეზერვისტთა, სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და მობილიზაციის 

სამსახური 

1 სამსახურის უფროსი 1 

2 მთავარი სპეციალისტი 3 

3 წამყვანი სპეციალისტი 2 

4 უფროსი სპეციალისტი 2 

სულ 8 

სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახური 

1 სამსახურის უფროსი 1 

ადმინისტრირების განყოფილება 

2 განყოფილების უფროსი 1 

3 მთავარი სპეციალისტი 3 



 

4 მეელსმენე  (სპეციალისტი) 4 

ხანძარსაწინააღმდეგო განყოფილება 

5 განყოფილების უფროსი 1 

6 მორიგე ცვლის უფროსი (უფროსი სპეციალისტი) 4 

7 უფროსი მძღოლი (უფროსი სპეციალისტი) 1 

8 მძღოლი (სპეციალისტი) 8 

9 მეხანძრე-მაშველი  (სპეციალისტი) 12 

სამაშველო განყოფილება 

10 განყოფილების უფროსი 1 

11 მაშველი (სპეციალისტი) 17 

სულ 53 

 

 

 



 

 

 

 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N53 

2014  წლის 28 ივლისი 

ქ. ხობი 
 

საწვავისა და ფიჭური სატელეფონო მომსახურების ხარჯების ლიმიტის განსაზღვრის შესახებ 

 

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“, „ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2014 წლის 14 ივლისის N7 დადგენილებით დამტკიცებული ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის მე-2 მუხლის მე-2 პუნქტისა და „ხობის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2014 წლის 28 ივლისის N15 დადგენილებით დამტკიცებული ხობის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების მე-3 მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად: 

1. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირების, საკრებულოს 

წევრებისა  და საკრებულოს აპარატისთვის საწვავის ხარჯების ლიმიტი თანახმად N1 დანართისა.  
2. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის საწვავის ხარჯების ლიმიტი 

თანახმად N2 დანართისა. 

3. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირების, საკრებულოს 

წევრებისა და საკრებულოს აპარატის საჯარო მოსამსახურეებისთვის ფიჭური სატელეფონო 

მომსახურების (კორპორაციული საავანსო ნომრების) ხარჯების ლიმიტი თანახმად N3 დანართისა. 

4. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საჯარო მოსამსახურეებისთვის ფიჭური 

სატელეფონო მომსახურების (კორპორაციული საავანსო ნომრების) ხარჯების ლიმიტი თანახმად 

N4 დანართისა. 

5. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „საწვავისა და სატელეფონო ბარათების ლიმიტის 

განსაზღვრის შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 28 თებერვლის N8 

განკარგულება.  

6.  განკარგულება ძალაში შევიდეს 2014 წლის 1 აგვისტოდან. 

7. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით, ფოთის საქალაქო სასამართლოში (მისამართი: ქ. ფოთი, 

დავით აღმაშენებლის ქ. N3). 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                         ედიშერ ჯობავა 

 

 

 

       

 

 

 

 

 



 

დანართი N1 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2014 წლის  28 ივლისის N53 განკარგულებისა 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირების, საკრებულოს წევრებისა  და 

საკრებულოს აპარატისთვის განსაზღვრული საწვავის ხარჯების ლიმიტი 

 
 

 

N მხარჯავი სუბიექტების დასახელება 

ლიმიტი თვეში 

(ლიტრი) 

ლიმიტი წელიწადში 

(ლიტრი) 

ბენზინი დიზელი ბენზინი დიზელი 

1. საკრებულოს თავმჯდომარე - 800 - 10800 

2. საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე  170  2040 

3. საკრებულოს კომისიის თავმჯდომარე 80 - 960 - 

4. საკრებულოს ფრაქციის თავმჯდომარე 80 - 1200 - 

5. საკრებულოს წევრი 50  480  

6. საკრებულოს აპარატი 200 - 2400 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

დანართი N2 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2014 წლის 28 ივლისის N53 განკარგულებისა 

 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის განსაზღვრული საწვავის ხარჯების ლიმიტი 

 
 

 

N მხარჯავი სუბიექტების დასახელება 

ლიმიტი თვეში 

(ლიტრი) 

ლიმიტი წელიწადში 

(ლიტრი) 

ბენზინი დიზელი ბენზინი დიზელი 

1. გამგებელი 1000 - 12000 - 

2. გამგებლის პირველი მოადგილე - 300 - 3600 

3. გამგებლის მოადგილე 300 - 3600 - 

4. 
გამგეობის ადმინისტრაციული 

სამსახური 
200 - 2400 - 

5. 

ინფრასტრუქტურის, ურბანული 

განვითარებისა და არქიტექტურის 

სამსახური 

300 - 3600 - 

6. 

გამგეობის წვევამდელთა, 

რეზერვისტთა, სამხედრო აღრიცხვის, 

გაწვევის და მობილიზაციის 

სამსახური 

- 390 - 4680 

7. 
გამგეობის სახანძრო დაცვისა და 

სამაშველო სამსახური 
290 350 3480 2400 

8. 

სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ 

ხელშეკრულებების შესრულების 

კონტროლის  ჯგუფი 

- 200 - 2400 

9. 

გამგებლის წარმომადგენელი 

მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ 

ერთეულში 

50 - 600 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

დანართი N3 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2014 წლის 28 ივლისის N53 განკარგულებისა 

 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირების, საკრებულოს წევრებისა და 

საკრებულოს აპარატის საჯარო მოსამსახურეებისთვის განსაზღვრული ფიჭური სატელეფონო 

მომსახურების (კორპორაციული საავანსო ნომრების) ხარჯების ლიმიტი 
 
 

N მხარჯავი სუბიექტების დასახელება 
ლიმიტი თვეში 

(ლარი) 

ლიმიტი წელიწადში 

(ლარი) 

1.  საკრებულოს თავმჯდომარე 50 600 

2. საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე 35 420 

3.  საკრებულოს კომისიის თავმჯდომარე 30 360 

4. საკრებულოს ფრაქციის თავმჯდომარე 30 360 

5. საკრებულოს წევრი 25 300 

6. საკრებულოს აპარატის უფროსი 25 300 

7. 
საკრებულოს აპარატის განყოფილების 

უფროსი 
15 180 

8. 
საკრებულოს აპარატის უმცროსი საჯარო 

თანამდებობის პირი 
10 120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

დანართი N4 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2014 წლის 28 ივლისის N53 განკარგულებისა 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საჯარო მოსამსახურეებისთვის განსაზღვრული ფიჭური 

სატელეფონო მომსახურების (კორპორაციული საავანსო ნომრების) ხარჯების ლიმიტი 

 

 

N მხარჯავი სუბიექტების დასახელება 
ლიმიტი თვეში 

(ლარი) 

ლიმიტი წელიწადში 

(ლარი) 

1. გამგებელი 50 600 

2. გამგებლის პირველი მოადგილე 45 540 

2. გამგებლის მოადგილე 40 480 

3. გამგეობის სამსახურის უფროსი 20 240 

5. გამგებლის თანაშემწე 15 180 

6. გამგეობის სამსახურის განყოფილების უფროსი 10 120 

4. 
გამგებლის წარმომადგენელი მუნიციპალიტეტის 

ადმინისტრაციულ ერთეულში 
15 180 

7. 

გამგეობის სახანძრო დაცვისა და სამაშველო 

სამსახურის მეელსმენე და ცვლის უფროსი (მორიგე 

ნომრები) 

10 120 

8. 

სხვა უმცროსი საჯარო თანამდებობის პირი (გარდა 

გამგეობის სახანძრო დაცვისა და სამაშველო 

სამსახურის განყოფილებების სპეციალისტებისა) 

5 60 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N54 

2014 წლის 28 ივლისი 

ქ. ხობი 
 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის, გამგეობის სტრუქტურული ერთეულების და 

ადმინისტრაციულ ერთეულებში გამგებლის წარმომადგენლის ბეჭდებისა და სატიტულო 

ფურცლების და გამგეობის თანამდებობის პირთა სამართლებრივი აქტების ბლანკების ნიმუშების 

დამტკიცების თაობაზე 
 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“, 

საქართველოს კანონის „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“, „საქმისწარმოების 

ერთიანი წესების დამტკიცებისა და ამოქმედების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 1999 წლის 

1 ივლისის N414 ბრძანებულებისა და „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების 

დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 28 ივლისის N15 

დადგენილებით დამტკიცებული დებულების 42-ე მუხლის მე-6 პუნქტის საფუძველზე: 

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

2. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სტრუქტურული ერთეულების ბეჭდების 

ფორმა თანხმად N2 დანართისა. 

3. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში ხობის 

მუნიციპალიტეტის გამგებლის წარმომადგენლების ბეჭდების ფორმა თანხმად N3 დანართისა. 

4. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სატიტულო ფურცლის ფორმა თანახმად 

N4 დანართისა. 

5. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის სტრუქტურული ერთეულების სატიტულო 

ფურცლების ფორმა თანახმად N5 დანართისა. 

6. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში ხობის 

მუნიციპალიტეტის გამგებლის წარმომადგენლების სატიტულო ფურცლების ფორმა თანახმად N6 

დანართისა. 

7. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის სამართლებრივი აქტის ბლანკის ფორმა 

თანახმად N7 დანართისა. 

8. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის პირველი მოადგილის სამართლებრივი 

აქტის ბლანკის ფორმა თანახმად N8 დანართისა. 

9. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილის სამართლებრივი აქტის ბლანკის 

ფორმა თანახმად N9 დანართისა. 

10. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სტრუქტურული ერთეულის 

ხელმძღვანელის სამართლებრივი აქტის ბლანკის ფორმა თანახმად N10 დანართისა. 

11. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის, გამგეობის 

სტრუქტურული ერთეულებისა და ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანოების 

ბეჭდების, სატიტულო ფურცლებისა და ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის სამართლებრივი 

აქტის ბლანკის ნიმუშების დამტკიცების თაობაზე“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 

წლის 27 აპრილის N26 განკარგულება. 

12. განკარგულება ძალაში შევიდეს 2014 წლის 1 აგვისტოდან. 

13. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით, ფოთის საქალაქო სასამართლოში (მისამართი: ქ. ფოთი, დავით აღმაშენებლის 

ქ. N3). 

 

                       საკრებულოს თავმჯდომარე                   ედიშერ ჯობავა 

 



 

დანართი 1 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

2014 წლის 28 ივლისის N54  განკარგულებისა 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ბეჭდის აღწერილობა 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ბეჭედი არის მრგვალი ფორმის, რომლის გარეთა რგოლის 

შიდა მხრიდან, პირველ გარეთა წრეზე ქართულად ამოტვიფრულია სიტყვები: „საქართველო, 

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობა“; მეორე, შიდა წრეზე ინგლისურად ამოტვიფრულია სიტყვები: 

„GEORGIA, GAMGEOBA OF KHOBI MUNICIPALITY“, ხოლო ბეჭდის ცენტრში მოთავსებულია 

ხობის მუნიციპალიტეტის გერბი და თვითმმართველი ერთეულის რეგისტრაციის 

საიდენტიფიკაციო კოდი. 

 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ბეჭდის ნიმუში 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 





 

 

დანართი 2 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

2014 წლის 28 ივლისის N54  განკარგულებისა 

 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სტრუქტურული ერთეულების ბეჭდების აღწერილობა 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სტრუქტურული ერთეულების (სამსახურების) ბეჭდები არის 

მრგვალი ფორმის, რომლის გარეთა რგოლის შიდა მხრიდან, გარეთა წრეზე ქართულად 

ამოტვიფრულია სიტყვები: „საქართველო, ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობა“; შიდა წრეზე 

(წრეებზე) - შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულის (სამსახურის)  დასახელება, ხოლო ბეჭდის 

ცენტრში მოთავსებულია ხობის მუნიციპალიტეტის გერბი და თვითმმართველი ერთეულის 

რეგისტრაციის საიდენტიფიკაციო კოდი. 

 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სტრუქტურული ერთეულების ბეჭდების ნიმუში 

(ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის ბეჭდის ნიმუშის 

მაგალითზე) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 





 

დანართი 3 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

2014 წლის 28 ივლისის N54  განკარგულებისა 

 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 

წარმომადგენლების ბეჭდების აღწერილობა  

 

ხობის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 

წარმომადგენლების ბეჭდები არის მრგვალი ფორმის, რომლის გარეთა რგოლის შიდა მხრიდან,  

პირველ გარეთა წრეზე ქართულად ამოტვიფრულია სიტყვები: „საქართველო, ხობის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობა“, მეორე, შიდა წრეზე - შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულში 

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის წარმომადგენლის დასახელება, ხოლო ბეჭდის ცენტრში 

მოთავსებულია ხობის მუნიციპალიტეტის გერბი და თვითმმართველი ერთეულის რეგისტრაციის 

საიდენტიფიკაციო კოდი. 

 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 

წარმომადგენლების ბეჭდების ნიმუში  

(ხობის ადმინისტრაციულ ერთეულში ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის წარმომადგენლის 

ბეჭდის ნიმუშის მაგალითზე) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 





 

დანართი 4 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

2014 წლის 28 ივლისის N54  განკარგულებისა 

 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სატიტულო ფურცლის აღწერილობა 
 

1. ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სატიტულო ფურცლის ზედა მხარეს, ცენტრში 

განთავსებულია ხობის მუნიციპალიტეტის გერბი. 

2. ხობის მუნიციპალიტეტის გერბის ქვემოთ, პირველ ხაზზე, ცენტრალურ ადგილას 

განთავსებულია წარწერა ქართულად: `საქართველო~; მეორე ხაზზე - `ადგილობრივი 

თვითმმართველობა~, ხოლო მესამე ხაზზე - `ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობა~. გამყოფი 

ხაზის ქვემოთ, დამკვირვებლის პოზიციიდან მარცხენა მხარეს განთავსებულია დოკუმენტის 

ნომრის ადგილი, ხოლო დაკვირვებლის პოზიციიდან მარჯვენა მხარეს - დოკუმენტის თარიღის 

(რიცხვი, თვე და წელი) ადგილი. 

3. სატიტულო ფურცლის ქვედა კოლონტიტულზე განთავსებულია ხობის მუნიციპალიტეტის 

გამგეობის საკონტაქტო ინფორმაცია: დაკვირვებლის პოზიციიდან მარცხენა კუთხეში - 

საფოსტო რეკვიზიტები (მისამართი და ინდექსი), ხოლო დაკვირვებლის პოზიციიდან მარჯვენა 

კუთხეში - ტელეფონის ნომერი, ფაქსის ნომერი, გამგეობის ოფიციალური ვებგვერდის და 

ელექტრონული ფოსტის მისამართები. 

4. სატიტულო ფურცლის ქვედა კოლონტიტულზე განთავსებული საკონტაქტო ინფორმაცია 

შესაძლებელია შეიცვალოს შესაბამისი გარემოებების გათვალისწინებით. 

5. გამგეობის სატიტულო ფურცელზე წარწერები შესრულებულია ქართული უნიკოდით - 

„სილფაენი“ 

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სატიტულო ფურცლის ნიმუში 

 

 

 

 

 

 

 
ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო 

ადგილობრივი თვითმმართველობა 

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 

 

   N -----------   -------     ---------------------  20      წ. 

 

 
 
 ცოტნე დადიანის ქ.  N189                                                                                                                  ტელეფონი: +995 414 222193 
 ქ. ხობი                                                                                                                                                             ფაქსი: +995 414 222139 
ინდექსი: 5800                                                                                                                                          ვებგვერდი: www. khobi.ge 

ელექტრონული ფოსტა: khobi.gamgeoba@gmail.com 



 

დანართი 5 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

2014 წლის 28 ივლისის N54  განკარგულებისა 

  

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სტრუქტურული ერთეულების  

სატიტულო ფურცლების აღწერილობა  
 

1. ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სტრუქტურული ერთეულების (სამსახურების) სატიტულო 

ფურცლების ზედა მხარეს, ცენტრში განთავსებულია ხობის მუნიციპალიტეტის გერბი. 

2. ხობის მუნიციპალიტეტის გერბის ქვემოთ, პირველ ხაზზე, ცენტრალურ ადგილას 

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

თვითმმართველობა~, მესამე ხაზზე _ `ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობა~, ხოლო ქვედა 

ხაზზე (ხაზებზე) _  გამგეობის შესაბამისი სამსახურის დასახელება. გამყოფი ხაზის ქვემოთ, 

დამკვირვებლის პოზიციიდან მარცხენა მხარეს განთავსებულია დოკუმენტის ნომრის ადგილი, 

ხოლო დამკვირვებლის პოზიციიდან მარჯვენა მხარეს _ დოკუმენტის თარიღის (რიცხვი, თვე და 

წელი) ადგილი. 

3. სატიტულო ფურცლის ქვედა კოლონტიტულზე განთავსებულია შესაბამისი სამსახურის 

საკონტაქტო ინფორმაცია: დამკვირვებლის პოზიციიდან მარცხენა კუთხეში _ საფოსტო 

რეკვიზიტები (მისამართი და ინდექსი), ხოლო დამკვირვებლის პოზიციიდან მარჯვენა კუთხეში 

_ ტელეფონის ნომერი, ფაქსის ნომერი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), გამგეობის 

ოფიციალური ვებგვერდის და ელექტრონული ფოსტის მისამართები. 

4. სატიტულო ფურცლის ქვედა კოლონტიტულზე განთავსებული საკონტაქტო ინფორმაცია 

შესაძლებელია შეიცვალოს შესაბამისი გარემოებების გათვალისწინებით. 

5. სტრუქტურული ერთეულების სატიტულო ფურცელებზე წარწერები შესრულებულია ქართული 

უნიკოდით - „სილფაენი“. 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სტრუქტურული ერთეულების სატიტულო ფურცლების 

ნიმუში (ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის სატიტული 

ფურცლის ნიმუშის მაგალითზე) 

 

 

 

 
ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო 

ადგილობრივი თვითმმართველობა 

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 

ადმინისტრაციული სამსახური 
 

   N  -----------   -------   ---------------------  20      წ. 

 
ცოტნე დადიანის ქ.  N189                                                                                                                   ტელეფონი: +995 414 222193 
 ქ. ხობი                                                                                                                                                             ფაქსი: +995 414 222139 
ინდექსი: 5800                                                                                                                                          ვებგვერდი: www. khobi.ge 
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დანართი 6 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

2014 წლის 28 ივლისის N54  განკარგულებისა 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 

წარმომადგენლის სატიტულო ფურცლების აღწერილობა  

 

1. ხობის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში ხობის მუნიციპალიტეტის 

გამგებლის წარმომადგენლის სატიტულო ფურცლების ზედა მხარეს, ცენტრში განთავსებულია 

ხობის მუნიციპალიტეტის გერბი. 

2. ხობის მუნიციპალიტეტის გერბის ქვემოთ, პირველ ხაზზე, ცენტრალურ ადგილას 

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

თვითმმართველობა~, მესამე ხაზზე _ `ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობა~, ხოლო ქვედა 

ხაზზე (ხაზებზე) _  შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულში ხობის მუნიციპალიტეტის 

გამგებლის წარმომადგენლის დასახელება. გამყოფი ხაზის ქვემოთ, დამკვირვებლის 

პოზიციიდან მარცხენა მხარეს განთავსებულია დოკუმენტის ნომრის ადგილი, ხოლო 

დამკვირვებლის პოზიციიდან მარჯვენა მხარეს _ დოკუმენტის თარიღის (რიცხვი, თვე და წელი) 

ადგილი. 

3. სატიტულო ფურცლის ქვედა კოლონტიტულზე განთავსებულია გამგებლის 

წარმომადგენლის საკონტაქტო ინფორმაცია: დამკვირვებლის პოზიციიდან მარცხენა კუთხეში _ 

საფოსტო რეკვიზიტები (მისამართი და ინდექსი), ხოლო დამკვირვებლის პოზიციიდან მარჯვენა 

კუთხეში _ ტელეფონის ნომერი, ფაქსის ნომერი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), გამგეობის 

ოფიციალური ვებგვერდის და ელექტრონული ფოსტის მისამართები. 

4. სატიტულო ფურცლების ქვედა კოლონტიტულზე განთავსებული საკონტაქტო ინფორმაცია 

შესაძლებელია შეიცვალოს შესაბამისი გარემოებების გათვალისწინებით. 

5. ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანოების სატიტულო ფურცლებზე წარწერები 

შესრულებულია ქართული უნიკოდით - „სილფაენი“ 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 

წარმომადგენლის სატიტულო ფურცლების ნიმუში (ქალაქ ხობში ხობის მუნიციპალიტეტის 

გამგებლის წარმომადგენლის სატიტულო ფურცლის ნიმუშის მაგალითზე) 

 
 

 

 
ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო  

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის წარმომადგენელი 

ხობის ადმინისტრაციულ ერთეულში 
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 დანართი 7 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

2014 წლის 28 ივლისის N54  განკარგულებისა 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის სამართლებრივი აქტის ბლანკის აღწერილობა 

 

1. ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის სამართლებრივი აქტის ბლანკის ზედა მხარეს, 

დამკვირვებლის პოზიციიდან მარცხენა მხარის ზედა კუთხეში გამოსახულია საქართველოს მცირე 

სახელმწიფო გერბი, ხოლო დამკვირვებლის პოზიციიდან მარჯვენა მხარის ზედა კუთხეში - ხობის 

მუნიციპალიტეტის გერბი. 

2. საქართველოს მცირე სახელმწიფო გერბისა და ხობის მუნიციპალიტეტის გერბის ქვემოთ, 

პირველ ხაზზე, ცენტრალურ ადგილას განთავსებულია სამართლებრივი აქტის გამომცემი 

თანამდებობის პირის დასახელება, მეორე ხაზზე - წარწერა სამართლებრივი აქტის სახის 

(ბრძანება) და სარეგისტრაციო ნომრის მითითებით, მესამე ხაზზე - სამართლებრივი აქტის 

გამოცემის თარიღი (წელი, რიცხვი და თვე), ხოლო მეოთხე ხაზზე - სამართლებრივი აქტის 

გამოცემის ადგილი. 

3. ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის სამართლებრივი აქტის ბლანკზე წარწერები 

შესრულებულია ქართული უნიკოდით - „სილფაენი“. 

4. მე-2 პუნქტით აღწერილი რეკვიზიტების შემდგომ იწერება სამართლებრივი აქტის სათაური და 

შინაარსი. 

 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის სამართლებრივი აქტის ბლანკის ნიმუში 

 

 

 
 

 

 
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 

ბრძანება N 

20---  წლის --- ----------- 

ქ. ხობი 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

დანართი 8 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

2014 წლის 28 ივლისის N54  განკარგულებისა 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის პირველი მოადგილის სამართლებრივი აქტის  

ბლანკის აღწერილობა 

 

1. ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის პირველი მოადგილის სამართლებრივი აქტის ბლანკის 

ზედა მხარეს, დამკვირვებლის პოზიციიდან მარცხენა მხარის ზედა კუთხეში გამოსახულია 

საქართველოს მცირე სახელმწიფო გერბი, ხოლო დამკვირვებლის პოზიციიდან მარჯვენა მხარის 

ზედა კუთხეში - ხობის მუნიციპალიტეტის გერბი. 

2. საქართველოს მცირე სახელმწიფო გერბისა და ხობის მუნიციპალიტეტის გერბის ქვემოთ, 

პირველ ხაზზე, ცენტრალურ ადგილას განთავსებულია სამართლებრივი აქტის გამომცემი 

თანამდებობის პირის დასახელება, მეორე ხაზზე - წარწერა სამართლებრივი აქტის სახის 

(ბრძანება) და სარეგისტრაციო ნომრის მითითებით, მესამე ხაზზე - სამართლებრივი აქტის 

გამოცემის თარიღი (წელი, რიცხვი და თვე), ხოლო მეოთხე ხაზზე - სამართლებრივი აქტის 

გამოცემის ადგილი. 

3. ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის პირველი მოადგილის სამართლებრივი აქტის ბლანკზე 

წარწერები შესრულებულია ქართული უნიკოდით - „სილფაენი“. 

4. მე-2 პუნქტით აღწერილი რეკვიზიტების შემდგომ იწერება სამართლებრივი აქტის სათაური და 

შინაარსი. 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის პირველი მოადგილის სამართლებრივი აქტის ბლანკის 

ნიმუში 

 

 
 

 

 
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის პირველი მოადგილის 

ბრძანება N 

20---  წლის --- ----------- 

ქ. ხობი 
 

 
 
 
 

 



 

დანართი 9 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

2014 წლის 28 ივლისის N54  განკარგულებისა 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილის სამართლებრივი აქტის  

ბლანკის აღწერილობა 

 

1. ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილის სამართლებრივი აქტის ბლანკის ზედა 

მხარეს, დამკვირვებლის პოზიციიდან მარცხენა მხარის ზედა კუთხეში გამოსახულია 

საქართველოს მცირე სახელმწიფო გერბი, ხოლო დამკვირვებლის პოზიციიდან მარჯვენა მხარის 

ზედა კუთხეში - ხობის მუნიციპალიტეტის გერბი. 

2. საქართველოს მცირე სახელმწიფო გერბისა და ხობის მუნიციპალიტეტის გერბის ქვემოთ, 

პირველ ხაზზე, ცენტრალურ ადგილას განთავსებულია სამართლებრივი აქტის გამომცემი 

თანამდებობის პირის დასახელება, მეორე ხაზზე - წარწერა სამართლებრივი აქტის სახის 

(ბრძანება) და სარეგისტრაციო ნომრის მითითებით, მესამე ხაზზე - სამართლებრივი აქტის 

გამოცემის თარიღი (წელი, რიცხვი და თვე), ხოლო მეოთხე ხაზზე - სამართლებრივი აქტის 

გამოცემის ადგილი. 

3. ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილის სამართლებრივი აქტის ბლანკზე წარწერები 

შესრულებულია ქართული უნიკოდით - „სილფაენი“. 

4. მე-2 პუნქტით აღწერილი რეკვიზიტების შემდგომ იწერება სამართლებრივი აქტის სათაური და 

შინაარსი. 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილის სამართლებრივი აქტის ბლანკის ნიმუში 

 

 

 
 

 

 
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილის 

ბრძანება N 

20---  წლის --- ----------- 

ქ. ხობი 
 

 
 
 

 

 



 

დანართი 10 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

2014 წლის 28 ივლისის N54 განკარგულებისა 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის 

სამართლებრივი აქტის ბლანკის აღწერილობა 

 

1. ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის (სამსახურის 

უფროსის) სამართლებრივი აქტის ბლანკის ზედა მხარეს, დამკვირვებლის პოზიციიდან მარცხენა 

მხარის ზედა კუთხეში გამოსახულია საქართველოს მცირე სახელმწიფო გერბი, ხოლო 

დამკვირვებლის პოზიციიდან მარჯვენა მხარის ზედა კუთხეში - ხობის მუნიციპალიტეტის გერბი. 

2. საქართველოს მცირე სახელმწიფო გერბისა და ხობის მუნიციპალიტეტის გერბის ქვემოთ, 

პირველ ხაზზე (ხაზებზე), ცენტრალურ ადგილას განთავსებულია სამართლებრივი აქტის 

გამომცემი თანამდებობის პირის დასახელება, მეორე ხაზზე - წარწერა სამართლებრივი აქტის 

სახის (ბრძანება) და სარეგისტრაციო ნომრის მითითებით, მესამე ხაზზე - სამართლებრივი აქტის 

გამოცემის თარიღი (წელი, რიცხვი და თვე), ხოლო მეოთხე ხაზზე - სამართლებრივი აქტის 

გამოცემის ადგილი. 

3. ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის 

სამართლებრივი აქტის ბლანკზე წარწერები შესრულებულია ქართული უნიკოდით - „სილფაენი“. 

4. მე-2 პუნქტით აღწერილი რეკვიზიტების შემდგომ იწერება სამართლებრივი აქტის სათაური და 

შინაარსი. 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის 

სამართლებრივი აქტის ბლანკის ნიმუში 

(ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსის ბრძანების 

ბლანკის ნიმუშის მაგალითზე) 

 

 
 

 

 
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 

ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსის 

ბრძანება N 

20---  წლის --- ----------- 

ქ. ხობი 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

განკარგულება N55  

2014  წლის 28 ივლისი 

ქ. ხობი  
 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ავტოსატრანსპორტო საშუალების 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ხობის 

მუნიციპალიტეტის გამგებლისთვის თანხმობის  მიცემის თაობაზე 
 

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 54-ე 

მუხლის პირველი ნაწილის „დ“ პუნქტის  „დ.გ“ ქვეპუნქტის და საქართველოს შინაგან საქმეთა 

სამინისტროს საფინანსო-სამეურნეო დეპარტამენტის 2014 წლის 26 მარტის N578286 წერილის 

შესაბამისად:  

 1. მიეცეს თანხმობა ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებელს ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკუთრებაში არსებული ავტოსატრანსპორტო საშუალების (მარკა ,,ტოიოტა ქემრი“,  გამოშვების 

წელი - 2012 წელი, ფერი - შავი, ტიპი - მსუბუქი  გამავლობის, ძრავის მოცულობა - 175 ც/ძ, 

საიდენტიფიკაციო N JTNBF4FK103007282, სარეგისტრაციო ნომერი - FXF 965, საბალანსო 

ღირებულება 55076 (ორმოცდათხუთმეტი ათას სამოცდათექვსმეტი) ლარი), თხოვების ფორმით, 1 

წლის ვადით, სამსახურებრივი მოვალეობის შესასრულებლად საქართველოს შინაგან საქმეთა 

სამინისტროსთვის გადაცემაზე. 

3. განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე. 

4. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით, ფოთის საქალაქო სასამართლოში (მისამართი: ქ. ფოთი, დავით აღმაშენებლის 

ქ. N3). 

 
 

საკრებულოს თავმჯდომარე                               ედიშერ ჯობავა                          

 



 

 

 
 

 
 

 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N56 

2014 წლის  28 ივლისი 

ქ. ხობი 

„ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 16 ივლისის N44 განკარგულებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე 

 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსისა“ და 

საქართველოს ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად: 

2. „ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 16 ივლისის N44 განკარგულებაში შეტანილ 

იქნეს ცვლილება და განკარგულების დანართი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„დანართი 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

2014 წლის  16 ივლისის N44 განკარგულების 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხა 

 

 

 

 

 

       

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

  2. განკარგულება ძალაში შევიდეს ხელმოწერისთანავე. 

  3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით, ფოთის საქალაქო სასამართლოში (მისამართი: ქ. ფოთი, 

დავით აღმაშენებლის ქ. N3).  

  

საკრებულოს თავმჯდომარე                                         ედიშერ ჯობავა 

N თანამდებობა საშტატო ერთეული 

1 აპარატის უფროსი 1 

2 სხვა უფროსი საჯარო თანამდებობის პირი 1 

იურიდიულ საკითხთა და საქმისწარმოების განყოფილება 

1 განყოფილების უფროსი 1 

2 მთავარი სპეციალისტი 3 

3 წამყვანი სპეციალისტი 1 

საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილება 

1 განყოფილების უფროსი 1 

2 მთავარი სპეციალისტი 4 

3 წამყვანი სპეციალისტი 1 

4 ტექნიკური მუშაკი 2 

 სულ 15“ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N57 

2014 წლის 28 ივლისი 

ქ. ხობი 

 

„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 

 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ და 

„არასამეწარმეო  (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის მუნიციპალიტეტის 

სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანების“ შექმნისა და წესდების დამტკიცების შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2007 წლის 10 ივლისის N49 განკარგულების შესაბამისად:  

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

სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანების“ შექმნისა და წესდების დამტკიცების შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2007 წლის 10 ივლისის N49 განკარგულებით დამტკიცებულ 

წესდებაში შეტანილ იქნეს ცვლილება და მე-4 მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „ჭ“ ქვეპუნქტი: 

„ჭ) შავღელის საბავშვო ბაღი.“ 

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს მიღებისთანავე. 

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით, ფოთის საქალაქო სასამართლოში (მისამართი: ქ. ფოთი, 

დავით აღმაშენებლის ქ. N3). 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                    ედიშერ ჯობავა 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N58 

2014 წლის 8 აგვისტო 

ქ. ხობი 
 

ფრაქცია „ხობის“ რეგისტრაციაზე უარის თქმის  შესახებ 
 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 30-ე 

მუხლისა და „ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 14 ივლისის N7 დადგენილების 32-ე მუხლის მე-13 

პუნქტის შესაბამისად:  

1. უარი ეთქვას ფრაქცია „ხობს“ რეგისტრაციის თაობაზე.  

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს ხელმოწერისთანავე. 

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით, მხარისათვის გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში ფოთის საქალაქო 

სასამართლოში (მისამართი: ქ. ფოთი, დავით აღმაშენებლის ქ. N3). 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                    ედიშერ ჯობავა 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N59 

2014 წლის 8 აგვისტო 

ქ. ხობი 
 

მალხაზ ყურუას უფლებამოსილების ცნობის შესახებ 
 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24-ე მუხლის 

პირველი პუნქტის „ბ.გ“ ქვეპუნქტის, საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო 

კოდექსისა“ და N66 ხობის საოლქო საარჩევნო კომისიის N148/2014 განკარგულების თანახმად: 

1. ცნობილ იქნეს ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მალხაზ ყურუას 

უფლებამოსილება.  

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს ხელმოწერისთანავე. 

      3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით, მხარისათვის გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში ფოთის საქალაქო 

სასამართლოში (მისამართი: ქ. ფოთი, დავით აღმაშენებლის ქ. N3). 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                    ედიშერ ჯობავა 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N60 

2014 წლის 8 აგვისტო 

ქ. ხობი 
 

 

გიორგი ხურცილავას უფლებამოსილების ცნობის შესახებ 
 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24-ე მუხლის 

პირველი პუნქტის „ბ.გ“ ქვეპუნქტის, საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო 

კოდექსისა“ და N66 ხობის საოლქო საარჩევნო კომისიის N148/2014 განკარგულების თანახმად: 

1. ცნობილ იქნეს ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის გიორგი ხურცილავას 

უფლებამოსილება.  

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს ხელმოწერისთანავე. 

      3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით, მხარისათვის გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში ფოთის საქალაქო 

სასამართლოში (მისამართი: ქ. ფოთი, დავით აღმაშენებლის ქ. N3). 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                    ედიშერ ჯობავა 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N61 

2014 წლის 8 აგვისტო 

ქ. ხობი 
 

 
 

ცოტნე დადიანის სახელობის ჯილდოს მფლობელის გამოსავლენი და სარეკომენდაციო კომისიის 

შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ 

საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ და „ცოტნე 

დადიანის სახელობის ჯილდოს შემოღებისა და მინიჭების დებულების დამტკიცების თაობაზე“ 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 8 აგვისტოს N30 დადგენილების შესაბამისად: 

1. დამტკიცდეს ცოტნე დადიანის სახელობის ჯილდოს მფლობელის გამოსავლენი და 

სარეკომენდაციო კომისიის შემადგენლობა შემდეგი შემადგენლობით: 

ედიშერ ჯობავა - ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე - კომისიის წევრი; 

დოდო გაბუნია - ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა კომისიის 

თავმჯდომარე - კომისიის წევრი; 

ნუგზარ შუშანია - ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო-საპროცედურო საკითხთა 

კომისიის თავმჯდომარე - კომისიის წევრი; 

მერაბ ნადარაია  - ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი - კომისიის წევრი; 

ვარაზ გაბედავა - ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის პირველი მოადგილე - კომისიის წევრი; 

მახარე ჩოკორაია - ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე - კომისიის წევრი; 

როზეტა შულაია - ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის კულტურის, განათლების, სპორტის, 

ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის უფროსი - კომისიის წევრი; 

თამუნა სიჭინავა - ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის თანაშემწე - კომისიის წევრი. 

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს ხელმოწერისთანავე. 

      3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით, მხარისათვის გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში ფოთის საქალაქო 

სასამართლოში (მისამართი: ქ. ფოთი, დავით აღმაშენებლის ქ. N3). 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                    ედიშერ ჯობავა 

 

 



 

 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N62 

2014  წლის 8 აგვისტო 

ქ. ხობი 
 

„ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმის დამტკიცების 

შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 23 იანვრის N1 

განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 

 

1. „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის  

შესაბამისად, „ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი  შესყიდვების   გეგმის 

დამტკიცების  შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 23 იანვრის N1 

განკარგულებაში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება: 

ა) დანართი 1-ში მცირდება: 

1500 ლარით ბენზინის შეძენის ასიგნება; 900 ლარით 1 ცალი ცეცხლგამძლე ფორმის 

შეძენის ასიგნება; 200 ლარით სსმ-ში დადგენილებების გამოქვეყნების ხარჯების ასიგნება; 

850 ლარით კომპიუტერის ნაწილები, აქსესუარები და  მარაგების შეძენის ასიგნება; 1540 

ლარით 7 ცალი გამდენი სახელურის, 51 მმ 20 მ., შეძენის ასიგნება; 300 ლარით 1 ცალი 

შემწოვი სახელურის, 77 მმ,  შეძენის ასიგნება; 5300 ლარით პირადი შემადგენლობის 

დაზღვევის ასიგნება; 500 ლარით მიწის აღრიცხვიანობის პროგრამის შეძენის ასიგნება; 

2500 ლარით აუდიტორული მომსახურების ასიგნება; 140 ლარით 7 ცალი 

კორესპონდენციების აღრიცხვის ჟურნალის დაბეჭდვის ასიგნება; 170 ლარით 34 ცალი 

სამსახურებრივი პირადობის მოწმობების ასიგნება; 28 ლარით გურიფულის თემის სოფელ 

მეორე გურიფულში საყანე ფართობთან მისასვლელი გზის აღდგენის სამუშაოების 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის ასიგნება; 80 ლარით 

ჭალადიდის თემის სოფელ საჭოჭუოში გზის ორმული შეკეთების, ქვიშა-ხრეშით 

სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის ასიგნება; 25 

ლარით ხეთის თემის სოფელ ლარჩვაში გზის ორმული შეკეთების, ქვიშა-ხრეშით 

(საკანკიოს უბანი) სამუშაოების ასიგნება; 30 ლარით  ხეთის თემის სოფელ ლარჩვაში გზის 

ორმული შეკეთების, ქვიშა-ხრეშით (საკანკიოს უბანი) სამუშაოების საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის ასიგნება; 20 ლარით  პირველი მაისის 

თემის სოფელ ჭიხუში გზის ორმული შეკეთების, ქვიშა-ხრეშით სამუშაოების ასიგნება; 10 

ლარით  პირველი მაისის თემის სოფელ ჭიხუში გზის ორმული შეკეთების, ქვიშა-ხრეშით 

სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის ასიგნება; 35 

ლარით  საჯიჯაოს თემის სოფელ ზენში გზის ორმული შეკეთების, ქვიშა-ხრეშით 

ასიგნება; 186 ლარით  საჯიჯაოს თემის სოფელ ჯაპიშაქარში გზის ორმული შეკეთების, 

ქვიშა-ხრეშით სამუშაოების ასიგნება; 30 ლარით  ხამისქურის თემის სოფლ ხამისქურისა 

და საკუკავოში საყანე ფართობებთან მისასვლელი გზის შეკეთების (ქვემო საფარცვანიოს 

უბანი) სამუშაოების ასიგნება; 40 ლარით  ხამისქურის თემის სოფლ ხამისქურსა და 

საკუკავოში საყანე ფართობებთან მისასვლელი გზის შეკეთების (ქვემო საფარცვანიოს 

უბანი) სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის ასიგნება; 

110 ლარით  სოფელ ძველ ხიბულაში შიდა სამიმოსვლო გზების ორმული  შეკეთების, 

ქვიშა-ხრეშით სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის 

ასიგნება; 35 ლარით  ბიის თემის სოფელ ზემო ბიაში გზის ორმული შეკეთების ქვიშა-



 

ხრეშით სამუშაოების ასიგნება; 157 ლარით  ახალი ხიბულის თემის სოფელ ახალ 

ხიბულაში გზის ორმული შეკეთების ქვიშა-ხრეშით (საღურწკაიო-სავარდიო) სამუშაოების 

ასიგნება; 68 ლარით  ქარიატის თემის სოფელ გამოღმა ქარიატაში გზის ორმული 

შეკეთების, ქვიშა-ხრეშით სამუშაოების ასიგნება; 33 ლარით  სოფელ პირველ ხორგაში 

გზის ორმული შეკეთების, ქვიშა-ხრეშით სამუშაოების ასიგნება; 4000 ლარით დიზელის 

შეძენის ასიგნება. 

ბ) დანართი 1-ში იზრდება: 

90 ლარით 4 წყვილი რეზინის ჩექმის შეძენის ასიგნება; 2000 ლარით 4 ცალი ქსეროქსის 

შეძენის ასიგნება; 3000 ლარით 2 ცალი კომპიუტერის კომპლექტის შეძენის ასიგნება; 25 

ლარით 1 ცალი მულტიმეტრის, წრედის ტესტერის შეძენის ასიგნება; 125 ლარით 5 ცალი 

USB გამაგრძელებელის, ჰაბის შეძენის ასიგნება; 75 ლარით 5 ცალი USB გამაგრძელებელის 

შეძენის ასიგნება; 30 ლარით 10 ცალი ბიოსის ელემენტის შეძენის ასიგნება; 75 ლარით 1 

ცალი ინტერკომის სისტემის შეძენის ასიგნება; 200 ლარით 10 ცალი საყურისის შეძენის 

ასიგნება; 120 ლარით 4 ცალი speaker-ის, დინამიკის შეძენის ასიგნება; 50 ლარით 1 ცალი 

სიგრძის საზომის (,,რულეტკა"), 100 მ-იანის შეძენის ასიგნება; 10 ლარით 1 ცალი სიგრძის 

საზომის (,,რულეტკა"), 10 მ-იანის შეძენის ასიგნება; 400 ლარით დისპენსერის წყლის 

ხარჯის ასიგნება; 3500 ლარით 1 ცალი წყლის ტუმბოს შეძენის ასიგნება; 50 ლარით 1 ცალი 

სარჩილავის შეძენის ასიგნება; 30 ლარით 2 ცალი ქულერის, Socker 775-ის შეძენის 

ასიგნება; 45 ლარით 3 ცალი ქულერის, Socker 1155-ის შეძენის ასიგნება; 45 ლარით 3 ცალი 

თერმო პასტის შეძენის ასიგნება; 30 ლარით 1 ცალი სახრახნისის შეძენის ასიგნება; 2295,75 

ლარით ცოტნე დადიანის ქუჩის N236 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის სარდაფში 

წყალგაყვანილობის სისტემის შეკეთების სამუშაოების ასიგნება; 4520 ლარით გამგეობის 

წვევამდელთა, რეზერვისტთა სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის 

სამსახურის შენობაში სველი წერტილის სარემონტო სამუშაოების ასიგნება; 500 ლარით 

სოფელ შავღელეში აშენებული ამბულატორიისათვის განკუთვნილი ავეჯისა და 

სამედიცინო აპარატურის ქ. თბილისიდან ტრანსპორტირების ასიგნება; 200 ლარით 

მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციის შენობაში დაშვების კონტროლის სისტემის 

(ბარიერები, ტურნიკები) მონტაჟის, ასევე საყრდენი სვეტისა და ფანჯრის დაზიანებული 

მინის გამოცვლის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის 

ასიგნება; 500 ლარით გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის დარბაზის რემონტის  

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის ასიგნება; 4000 ლარით 2500 

ლიტრი ბენზინის შეძენის ასიგნება; 80 ლარით ხობის წმინდა სამების ეკლესიის 

აღმოსავლეთ ფასადზე დაზიანებული კედლის ფილების სარემონტო სამუშაოების 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის ასიგნება; 220 ლარით 

გამგეობის წვევამდელთა, რეზერვისტთა სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და 

მობილიზაციის სამსახურის შენობაში სველი წერტილის სარემონტო სამუშაოების 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის ასიგნება; 200 ლარით 10 ცალი 

სამართლებრივი აქტების აღრიცხვის წიგნის ბეჭდვის ასიგნება; 40 ლარით 2 ცალი 

სამუშაოს მაძიებელთა ჟურნალის ბეჭდვის ასიგნება; 270 ლარით 9 ცალი საკომლო წიგნის 

ბეჭდვის ასიგნება 
 

გ) განკარგულების პირველი პუნქტის „ა“ და ,,ბ“ ქვეპუნქტით განხორციელებული 

ცვლილებების გათვალისწინებით, დანართი 1 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 

„დანართი 1 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2014 წლის 23 იანვრის N1 განკარგულებისა 
 



 

ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების  

2014 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმა 

 

# 
დ
ან
აყ
ო
ფ
ი
ს 

კო
დ
ი

 
დანაყოფის დასახელება 

სავარაუდო 

ღირებულება 

შესყიდვის 

საშუალება 

შესყიდვის 

დაწყების 

სავარაუდო 

ვადები 

შესყიდვის 

ობიექტის 

მიწოდების 

სავარაუდო 

ვადა 

    გათბობის ხარჯი (თხმელის შეშა) 6000.00       

1 034 
მეტყევეობისა და ხე-ტყის 

პროდუქტები 
6000.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდ. 

სექტემბერი III კვარტ. 

    

ბენზინი  136440.00       

ევრო დიზელი 58212.00       

დიზელი 1134.00       

2 091 საწვავი 195786.00 
კონსოლიდ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    ელექტროენერგიის ხარჯი 38400.00       

3 093 
ელექტრო, სითბური, მზისა და 

ბირთვული ენერგია 
38400.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    ქლორი 62.00       

4 144 
მარილისა და სუფთა ნატრიუმის 

ქლორიდი 
62.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
სახეხი 10.40       

          

5 148 
სხვადასხვა არალითონური 

მინერალური პროდუქტი 
10.40 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

              

6 158 სხვადასხვა კვების პროდუქტები 0.00       

    
ცეცხლგამძლე ფორმა         

          

7 181 
სამუშაო ტანსაცმელი, 

სპეცტანსაცმელი და აქსესუარები 
0.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 
ნოემბერი IV კვარტ. 

    

ქურთუკი–შარვალი ზაფხულის 5100.00       

ქურთუკი-შარვალი, ზამთრის 

დათბუნული 
8160.00       

კეპი 561.00       

წყალგაუმტარი ლაბადა (პლაში) 70.00       

          

8 182 გარე ტანსაცმელი 13891.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდ. 

ნოემბერი IV კვარტ. 

    მაისური 765.00       

9 183 სამოსი 765.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

ივლის-

ნოემბერი 
III-IV კვარტ. 

    

ხელთათმანი (ნაჭერი-რეზინი) 40.50       

ხელთათმანი (რეზინის) 59.20       

სამაშველო ჩაფხუტი 500.00       

სახანძრო ჩაფხუტი 460.00       

10 184 
სპეციალური ტანსაცმელი და 

აქსესუარები 
1059.70 

გამარტ. 

შესყიდვა 

ივლის-

ნოემბერი 
III-IV კვარტ. 

    
კედლის საათი 480.00       

          

11 185 
სამკაულები, საათები და მონათესავე 

ნივთები 
480.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 
მარტი I კვარტ. 

    

ფეხსაცმელი სამხედრო 

მაღალყელიანი 
5100.00       

ჩექმა მაღალყელიანი (ვიტიაშკა) 350.00       

რეზინის ჩექმები 90.00       

          



 

12 188 ფეხსაცმელი 5540.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდ. 

ნოემბერი IV კვარტ. 

    ძაფი (კაპრონის) 35.50       

13 194 ტექსტილის ნართი და ძაფი 35.50 
გამარტ. 

შესყიდვა 
მარტი I კვარტ. 

    საკადასტრო რუკების დამზადება 13400.00       

14 221 
ნაბეჭდი წიგნები, ბროშურები და 

საინფორმაციო ფურცლები 
13400.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდ. 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

სსმ-ში დადგ. გამოქვეყნების ხარჯები 10576.00       

24 საათი 130.20       

კვირის პალიტრა 52.20       

ხობის მოამბე 380.00       

გაზ. ,,ყველა სიახლე" 142.40       

გამოცემა ,,ფაქტები საქართველოს 

რეგიონები 2013" 
600.00       

ეგრისის მაცნე 1000.00       

15 222 
გაზეთები, სამეცნიერო ჟურნალები, 

პერიოდიკა და ჟურნალები 
12880.80 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ფაილი 659.00       

საქაღალდე (ცელულოიდის, თხელი) 34.10       

საქაღალდე (ცელულოიდის, სქელი) 134.00       

საქაღალდე (რეზინის დამჭერით) 41.00       

საქაღალდე (ტყავის) 190.00       

ბლოკნოტი 504.00       

რვეული (პატარა) 77.00       

ბაინდერი (სწრაფჩამკერი) 1343.00       

ბაინდერი (ჩასაწყობი კოლოფი) 63.00       

საქაღალდე (თხელი მუყაოსი, 

„სწრაფჩამკერი“) 
388.00       

საქაღალდე (თხელი მუყაოსი, 

„ზონარიანი“) 
54.00       

მატერიალურ ფასეულობათა დავთარი 15.00       

მიმდინარე ანგარიშსწორების 

დავთარი 
12.00       

წიგნი მთავარი დავთარი 9.00       

საინვენტარიზაციო აღრიცხვის 

ფურცლები 
80.00       

          

16 228 

ქაღალდის ან მუყაოს სარეგისტრაციო 

ჟურნალები/წიგნები, საბუღალტრო 

წიგნები, ფორმები და სხვა ნაბეჭდი 

საკანცელარიო ნივთები 

3603.10 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
წებო (მშრალი) 212.00       

წებო (სველი) 42.10       

17 249 
სუფთა და სხვადასხვა ქიმიური 

ნივთიერებების პროდუქტები 
254.10 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ფლომასტერი 18.80       

საკანცელარიო ჟურნალი 

(უჯრედებიანი) 
102.14       

საკანცელარიო ჟურნალი 

(ცალხაზიანი) 
73.30       

საკანცელარიო დანა 205.56       

საქაღალდე თარო 529.80       

ფანქარი 28.32       

მარკერი (კომპაქტური დისკებისთვის) 35.80       

მარკერი (ტექსტის მოსანიშნი) 107.10       

მარკერი (მაგნიტური დაფისთვის) 23.65       

საშლელი მაგნიტური დაფისთვის 24.60       

საშლელი 39.85       



 

დოკუმენტის ასაკინძი ლენტი 

(ცელულოიდის) 
5.04       

საკანცელარიო ნივთების ჩასაწყობი 

(ორგანაიზერი) 
230.56       

კალკულატორი 154.37       

ფაქსის ქაღალდი 6.00       

კონვერტი DL (დიპლომატი) 45.00       

კონვერტი A4 69.88       

კონვერტი A5 36.00       

კონვერტი (კომპაქტური 

დისკებისთვის) 
37.50       

ჭიკარტი 34.06       

კლიპსი (დიდი) N50 94.32       

კლიპსი (პატარა) N25 87.20       

კლიპსი (საშუალო) N41 104.00       

სახაზავი (სამკუთხა) 1.18       

სახაზავი (სწორი) 28.09       

სტიკერი (არამწებავი) 303.04       

სტიკერი (მწებავი) 255.00       

ანტისტეპლერი (მარწუხი) 24.96       

ანტისტეპლერი (მაკრატელი) 24.80       

წაწუნა ბურთულიანი 8.52       

წაწუნა ღრუბლიანი 8.30       

მაგიდის კალენდრის დაფა 91.64       

წებოვანი ლენტი „სკოჩი“ (დიდი) 62.22       

წებოვანი ლენტი „სკოჩი“ (პატარა) 7.40       

წებოვანი ლენტი, ორმაგი „სკოჩი“ 21.70       

„სკოჩის“ მოსახევი (სამაგიდე) 14.16       

წებოვანი ქაღალდების ხვეული 1.00       

მაგიდის კალენდარი 176.58       

კედლის კალენდარი 89.80       

სტეპლერის ტყვია N10 84.30       

სტეპლერის ტყვია N23/10 10.29       

სტეპლერის ტყვია N23/13 54.22       

სტეპლერის ტყვია N24/6 116.80       

სტეპლერი (დიდი) (23/13) 102.20       

სტეპლერი პატარა (N10) 110.20       

სტეპლერი საშუალო (N24/6) 130.56       

საქაღალდე რკინის დამჭერით 264.20       

ქაღალდის სახვრეტი „დირაკოლი“ 

100-150 ფურცლისთვის 
198.00       

ქაღალდის სახვრეტი „დირაკოლი“ 20-

30 ფურცლისთვის 
200.23       

ქაღალდის სამაგრი „სკრეპი“ 66.50       

კორექტორი (ბურთულიანი) 115.28       

კორექტორი (ფუნჯიანი) 36.46       

კორექტორი (ლენტიანი) 32.00       

კორექტორის ლენტი 22.70       

ბეჭდის ბალიში 5.00       

ფანქრის სათლელი 9.26       

ავტოკალამი (უბრალო, ლურჯი) 173.80       

ავტოკალამი (უბრალო, წითელი) 12.60       

ავტოკალამი (უბრალო, შავი) 6.60       

ავტოკალამი (მაღალი ხარისხის) 226.64       

ავტოკალამი (ზამბარიანი სამაგრით) 41.30       

ფაილიანი საქაღალდე (10 

ფურცლიანი) 
63.72       

ფაილიანი საქაღალდე (20 

ფურცლიანი) 
41.18       



 

ფაილიანი საქაღალდე (30 

ფურცლიანი) 
108.60       

საფანქრე ჭიქა 66.28       

მაგიდის კომპლექტი 100.00       

ქაღალდის საჭრელი „გილიოტინა“ 60.00       

ტუშის კალამი (ლურჯი) 49.22       

ტუშის კალამი (შავი) 53.91       

ტუშის კალამი (წითელი) 15.17       

ბეჭდის მელანი (ლურჯი) 9.49       

მაგნიტური ჭიქა („სკრეპებისა“ და 

მისთ.) 
14.75       

დისკების ჩასაწყობი ჩანთა 46.52       

ფოტოქაღალდი 192.50       

პლასტიკატის ყდა A4 94.40       

სავიზიტო ბარათების ყუთი (ალბომი) 56.48       

დივაიდერი (საქმის გამყოფი სანიშნი) 10.60       

ნივთების შესაკრავი რეზინი 17.70       

ნომერატორი 84.00       

სამკერდე ბეიჯი (ზონარით) 201.00       

ლაზერული სანიშნებელი კალამი-

გამშვები 
17.70       

ქაღალდი საბეჭდი А4 80გრ./500 8390.51       

ქაღალდი საწერი А4 45გრ./200 278.64       

ქაღალდი საბეჭდი (A3) 67.40       

ქაღალდი მოწმობებისთვის 93.00       

ფერადი ქაღალდი (ლურჯი) 10.00       

ფლიტჩარტის ქაღალდი 42.48       

ფერადი ქაღალდი (წითელი) 10.00       

ბეჭედი, შტამპი, ფაქსიმილიე (კლიშე) 70.00       

ბეჭდის მექანიზმი 300.00       

მაგნიტური დაფის სადგამი 94.40       

ფლიტჩარტი (საპრეზენტაციო დაფა) 88.50       

ქსეროქსი 2000.00       

18 301 
საოფისე მანქანები, კომპიუტერების, 

პრინტერების და ავეჯის გარდა 
17978.53 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდ. 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

კომპაქტური დისკი (dvd) 290.00       

კომპაქტური დისკი (cd) 203.50       

მონიტორი 400.00       

მრავალფუნქციური პრინტერი 450.00       

კომპიუტერის ნაწილები, აქსესუარები 

და  მარაგები 
7390.00       

კვების წყარო „UPS“ 845.00       

ლაზერული შავთეთრი პრინტერის 

კარტრიჯის შეძენა 
9900.00       

ლაზერული ფერადი პრინტერის 

კარტრიჯის შეძენა 
3900.00       

ჭავლური პრინტერის კარტრიჯის 

შეძენა 
900.00       

კომპიუტერის კომპლექტი 3000.00       

19 302 
კომპიუტერული მოწყობილობები და 

მარაგი 
27278.50 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდ. 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ადაპტორი (დამცავი) 86.00       

,,სკოპი" სადენის სამაგრი 52.00       

ავტომატური ამომმრთველი 151.00       

მულტიმეტრი, წრედის ტესტერი 25.00       

USB გამაგრძელებელი, ჰაბი 125.00       

USB გამაგრძელებელი 75.00       

20 312 
ელექტროენერგიის გამანაწილებელი 

და საკონტროლო აპარატურა 
514.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 



 

    

ელ.გამაგრძელებელი 1110.00       

ელ.გამანაწილებელი 233.00       

როზეტი 170.00       

ჩამრთველი 125.00       

ელექტროვაზნა 20.00       

21 313 იზოლირებული მავთული და კაბელი 1658.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ფოტოაპარატის აკუმულატორი 450.00       

ვიდეო კამერის აკუმულატორი 300.00       

ელემენტი (მრგვალი, დიდი) 74.00       

ელემენტი (მრგვალი, პატარა) 98.00       

ელემენტი (მრგვალი, საშუალო) 49.40       

ფოტოაპარატის ელემენტი 212.00       

ბიოსის ელემენტი  30.00       

22 314 

აკუმულატორები, პირველადი 

ელემენტები და პირველადი 

ბატარეები 

1213.40 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ნათურა 372.00       

ნათურა წვრილი ვაზნისთვის 35.00       

ნეონის ნათურები (კორიდორისთვის) 45.00       

ნათურა (ნეონის, დღის განათება, 

სტანდარტული) 
1295.00       

დამუხტვადი ხელის ფანარი 37.00       

დამუხტვადი ხელის ფანარი მაღალი 

სიმძლავრის 
450.00       

გარე განათების ნათურა 6.00       

23 315 
გასანათებელი მოწყობილობები და 

ელექტრონათურები 
2240.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

მაგნიტი (მაგნიტური დაფისთვის) 15.50       

საიზოლაციო ლენტი 35.00       

ელ. ინდიკატორი 5.50       

ელ.შედუღების ჩხირი 75.00       

          

24 316 
ელეტრომოწყობილობები და 

აპარატურა 
131.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    ფოტოაპარატის ჩიპი 180.00       

25 317 
ელექტრონული, ელექტრომექანიკური 

და ელექტროტექნიკური მომარაგება 
180.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ვიდეო კასეტა 635.00       

მიკროფონი 450.00       

მეგაფონი 35.00       

ინტერკომის სისტემა 75.00       

საყურისი 200.00       

speaker, დინამიკი 120.00       

26 323 

ტელე - და რადიომიმღებები და ხმის 

ან ვიდეო ჩამწერები ან 

რეპროდუქცირების აპარატურა 

1515.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ხობის მუნიციპალიტეტის 

ადგილობრივი თვითმმართველობის 

ადმინისტრაციულ შენობაში 

ციფრული საკომუნიკაციო და 

უსაფრთხოების სისტემის მოწყობა 

64300.00       

27 324 ქსელები 64300.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

თებერვალ-

ივნისი 
II კვარტ. 

    
ტელეფონი (სტაც.) 140.00       

მოდემი (მაგთიფიქსის) 240.00       

28 325 
სატელეკომუკნიკაციო 

მოწყობილობები და მარაგები 
380.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    პირველადი დახმარების ყუთი 400.00       



 

29 331 სამედიცინო მოწყობილობები 400.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარი I     კვარტ. 

    

საპონი 49.00       

ტუალეტის ქაღალდი 128.00       

ხელსაშრობის ქაღალდი 120.00       

პირსახოცი 52.00       

თხევადი საპონი 82.80       

30 337 პირადი ჰიგიენის პროდუქტები 431.80 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

  
  

მაღალი გამავლობის მსუბუქი 

ავტომობილი 
12000.00       

   მსუბუქი ავტომობილი 13000.00       

31 341 
ძრავიანი სატრანსპორტო 

საშუალებები 
25000.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

მაისი II   კვარტ. 

    სათადარიგო ნაწილები 27600.00       

32 343 

ნაწილები და აქსესუარები 

სატრანსპორტო საშუალებებისა და 

მათი ძრავებისათვის 

27600.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

შტრიხკოდის წამკითხავი 

მოწყობილობა (რიდერი) 
80.00       

          

33 351 
საგანგებო სიტუაციებისა და 

უსაფრთხოების მოწყობილობები 
80.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარი I    კვარტ. 

    

დროშის სადგამი 25.00       

დროშა (საქართველოს) 1410.00       

დროშა (ევროკავშირის) 1035.00       

იატაკის საწმენდი ჯოხი 18.00       

დროშის ტარი 300.00       

34 358 
ინდივიდუალური და დამხმარე 

მოწყობილობები 
2788.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

სიგრძის საზომი (,,რულეტკა"), 100 მ-

იანი 
90.00       

სიგრძის საზომი (,,რულეტკა"), 10 მ-

იანი 
10.00       

ელექტრ. ,ბორბლიანი მანძილმზომი 350.00       

          

35 383 საზომი ხელსაწყოები 450.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

იგვნისი 
II    კვარტ. 

    ციფრული ფოტოაპარატი 350.00       

36 386 ოპტიკური ხელსაწყოები 350.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
აპრილი II კვარტ. 

    

მაგიდა მისადგმელით 500.00       

კომპიუტერის სკამი 6150.00       

სკამი 1160.00       

გორგოლაჭიანი სავარძელი 3600.00       

სკამი 3-4 ადგილიანი 1050.00       

საწოლი, რკინის 1500.00       

კარადა 150.00       

37 391 ავეჯი 14110.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

მარტი-

ნოემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

დაფის საწმენდი „სეტი“ 11.00       

მაკრატელი 50.00       

სურათის ჩარჩო A4 150.00       

სურათის ჩარჩო A3 60.00       

ყვავილის ქოთანი 100.00       

ჩაის სერვიზი 50.00       

ყავის სერვიზი 50.00       

გრაფინი (ჭიქებით) 30.00       

ელექტროჩაიდანი 80.00       



 

სათლი („ვედრო“) 88.00       

ცოცხი 842.00       

აქანდაზი 318.00       

ღრუბელი 10.50       

სანთელი 6.00       

იატაკის ჯაგრისი 12.00       

ნაგვის ყუთი 255.00       

38 392 ავეჯეულობა 2112.50 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ფარდა 80.00       

ფეხსაწმენდი 92.00       

ხელსახოცი (ნაჭრის) 40.00       

იატაკის საწმენდი ტილო 275.00       

მაგიდის ტილო 294.60       

თეთრეულის კომპლექტი 920.00       

ადიალა 1150.00       

39 395 ქსოვილის ნივთები 2851.60 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

მაცივარი 400.00       

ელექროღუმელი (გამათბობელი) 150.00       

მტვერსასრუტი 300.00       

წყლის გამათბობელი ,,კალონკა" გაზის 300.00       

წყლის გამათბობელი ,,ატმორი"  70.00       

40 397 საოჯახო ტექნიკა 1220.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

მინის საწმენდი სითხე 254.00       

ჭურჭლის სარეცხი საშუალება 122.00       

ავეჯის საწმენდი სითხე 471.00       

იატაკის საპრიალებელი სითხე 110.00       

ჟალუზის საწმენდი 40.00       

ჰაერის გამწმენდი დეზოდორი 28.80       

სადეზინფექციო საშუალება („იხვი“ 

და მსგავსი) 
136.50       

41 398 
საწმენდი და საპრიალებელი 

პროდუქტები 
1162.30 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

წყლის ხარჯი 5750.00       

დისპენსერის წყლის ხარჯი 6280.00       

წყლის შეზიდვა ყულევში 10000.00       

42 411 ბუნებრივი წყალი 22030.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    წყლის ტუმბო 3500.00       

43 421 
საწარმოო დანადგარები და 

მექანიკურიო ენერგიის გამოყენება 
3500.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 
ივნისი II   კვარტ. 

    

კონდიციონერი 2000.00       

ჟალუზი 64.80       

          

44 425 
გამაგრილებელი და სავენტილაციო 

მოწყობილობები 
2064.80 

გამარტ. 

შესყიდვა 
ივნისი II კვარტ. 

    სარჩილავი 50.00       

45 426 ჩარხები 50.00       

    

ლამინირების აპარატის ფირი  85.00       

ასაკინძი აპარატის ზამბარა 12.50       

ლამინირების აპარატი 100.00       

ქულერი, Socker 775 30.00       

ქულერი, Socker 1155 45.00       

46 429 
სხვადასხვა ზოგადი და სპეციალური 

დანიშნულების მანქანა–დანადგარები 
272.50 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ლურსმანი 4.00       

თერმო პასტა 45.00       

          



 

47 441 
კონსტრუქციის მასალები და 

ანალოგიური ნივთები/საგნები 
49.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარი I    კვარტ. 

    

კარადა (სადურგლო ნაკეთობა) 1500.00       

კარადა სტენდი (სადურგლო 

ნაკეთობა) 
600.00       

მაგიდა მისადგმელით (სადურგლო 

ნაკეთობა) 
250.00       

კომპიუტერის მაგიდა (სადურგლო 

ნაკეთობა) 
1320.00       

მოსასვენებელი ტახტი (სადურგლო 

ნაკეთობა) 
400.00       

საინფორმაციო დაფა (სადურგლო 

ნაკეთობა) 
200.00       

საწყობის თაროები (სადურგლო 

ნაკეთობა) 
800.00       

ტანსაცმლიც კედლის საკიდი 

(სადურგლო ნაკეთობა) 
100.00       

ტელევიზორის დასადგამი ტუმბო 

(სადურგლო ნაკეთობა) 
100.00       

საერთო მაგიდის დამხმარე 

სათავსოები (სადურგლო ნაკეთობა) 
300.00       

48 442 სტრუქტურული მასალები 5570.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

ივნისი 
I-II კვარტ. 

    

შემწოვი სახელური 125 მმ  500.00   ნოემბერი   

გამდენი სახელური 51 მმ 20 მ. 660.00   ნოემბერი   

გამდენი სახელური 66 მმ 20 მ. 500.00   ნოემბერი   

გამდენი სახელური 77 მმ 20 მ. 560.00   ნოემბერი   

შემწოვი სახელური 77 მმ  300.00   ნოემბერი   

შემწოვი სახელური 40 მმ 8 მ. 360.00   ნოემბერი   

გამდენი სახელურის გადამყვანი 51 მმ 100.00   ნოემბერი   

გამდენი სახელურის გადამყვანი 66 მმ 75.00   ნოემბერი   

გამდენი სახელურის გადამყვანი 77 მმ 85.00   ნოემბერი   

წყლის ონკანი 60.00       

49 444 

სხვადასხვა ქარხნული წარმოების 

მასალა და მათთან დაკავშირებული 

საგნები 

3200.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
ნოემბერი IV  კვარტ. 

    

რკინისა და ქვის საჭრელი მოტოხერხი 800.00   ნოემბერი   

ელექტრობურღი დიდი 

პერფორატორით 
800.00   ნოემბერი   

კარის სახელური 30.00       

საკეტის გულარი 284.00       

კარის საკეტი 2650.00       

ბოქლომი 90.00       

ბრტყელტუჩა 12.00       

სახრახნისი 25.00       

ჩაქუჩი 14.00       

მეტალოპლასტმასის კარის საკეტი 400.00       

მეტალოპლასტმასის კარის პეტლი 184.00       

ნაჯახი დიდი 180.00       

ნაჯახი პატარა 90.00       

ურო პატარა, 1.2 კგ–იანი 84.00       

ქანჩების კომპლექტი ,,გალოვკებით" 440.00       

სახრახნისი 30.00       

50 445 

ხელსაწყოები, საკეტები, გასაღებები, 

ანჯამები, დამჭერები, ჯაჭვები და 

ზამბარები/რესორები 

6113.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

ნოემბერი 
I-IV  კვარტ. 

    
ასფალტიანი ქუჩების მოვლა-შენახვა 20000.00       

მინისტადიონების მოვლა 15000.00       



 

სოფელ შავღელეს ამბულატორიის 

შენობის გარე საინჟინრო 

კომუნიკაციების მოწყობის 

სამუშაოები 

19000.00       

51 452 

სამუშაოები მთლიანი ან 

ნაწილობრივი მშენებლობისათვის და 

სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები 

54000.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარი-

სექტემბერი 
I-III კვარტ. 

    

ხობის წმინდა სამების ეკლესიის 

გაზმომარაგების სამუშაოები 
865.63       

ქ. ხობში ცენტრის კეთილმოწყობის 

სამუშაოები (ტროტუარები, გზის 

სავალი ნაწილი და მიწისქვესა 

კომუნიკაციები)  

427460.00       

52 452 

სამუშაოები მთლიანი ან 

ნაწილობრივი მშენებლობისათვის და 

სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები 

428325.63 
ელექტრ. 

ტენდერი 

თებერვალ-

ივნისი  
I-II კვარტ. 

    

თორსა-დღვაბის, საჯიჯაოს, ხეთის 

თემებისა და სოფელ ყულევის 

ტერიტიული ორგანოების 

ადმინისტრაციულ შენობებში 

ელექტრო გაყვანილობისა და 

ელექტროენერგიის აღრიცხვის 

კვანძების მოწესრიგების სამუშაოები

3898.33       

ადგილობრივი თვითმმართველობის 

ადმინისტრაციული შენობის 

დაზიანებული წყალმომარაგების 

ქსელისა და წყლის აღრიცხვის 

კვანძის მოწესრიგების სამუშაოები

411.37       

გამგეობის ადმინისტრაციული 

შენობის წყალმომარაგების ტუმბოს 

გამოცვლის სამუშაოები 

500.00       

ც. დადიანის ქუჩის #236 

მრავალბინიანი საცხოვრებელი 

სახლის სარდაფში 

წყალგაყვანილობის სისტემის 

შეკეთების სამუშაოები 

2295.75       

გამგეობის წვევამდელთა, 

რეზერვისტთა სამხედრო აღრიცხვის, 

გაწვევისა და მობილიზაციის 

სამსახურის შენობაში სველი 

წერტილის სარემონტო სამუშაოები

4520.00       

53 453 სარემონტო-სამონტაჟო სამუშაოები 11625.45 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ–

მაისი 
I-II    კვარტ. 

    

სამხედრო სამსახურის ოფისის 

რემონტი 
4740.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 
    

გამგეობის ეკონომიკისა და 

ინფრასტრუქტურის განვითარების 

სამსახურის სამუშაო ოთახებში 

კარებისა და სტელაჟების მოწყობა

6441.11       

ადგილობრივი თვითმმართველობის 

ადმინისტრაციული შენობის 

აღმოსავლეთ ფლანგზე 

განთავსებული სათადარიგო კარების 

გამოცვლის სამუშაოები 

2000.00       

54 454 შენობის მოწყობის სამუშაოები 13181.11 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

მარტი-

აპრილი 
II   კვარტ. 

    
მიმდინარე რემონტის ხარჯი 9500.00       

მანქანის რეცხვა 1400.00       



 

55 501 

სატრანსპორტო საშუალებებისა და 

მათთან დაკავშირებული 

მოწყობილობების შეკეთება, 

ტექნიკური მომსახურება და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები 

10900.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
კარტრიჯის დოლურას გამოცვლა 880.00       

კარტრიჯის დატუმბვა 3907.00       

56 503 

პერსონალური კომპიუტერების, 

საოფისე აპარატურის, 

სატელეკომუნიკაციო და აუდიო - 

ვიზუალური მოწყობილობების 

შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და 

მათთან დაკავშირებული 

მომსახურებები 

4787.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    ელექტრომოწყობილობების რემონტი 3100.00       

57 507 
შენობის მოწყობილობების შეკეთება 

და ტექნიკური მომსახურება 
3100.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ექსკურსია ახალციხეში (რაბათის 

ციხისა და და საფარის მონასტრის 

მიმართულებით) 

3000.00       

ექსკურსია (დავით გარეჯი-სიღნაღი-

ბოდბე-ხირსის მიმართულებით) 
3000.00       

მეგრული ფოლკლორის კონცერტი 

ლაზეთში (ქ. არხავი) გაცვლითი 

პროგრამის ფარგლებში 

2000.00       

გაწვევის ხარჯები (სატრანსპორტო 

მომსახურება) 
11500.00       

ტრანსპორტის დაქირავება ძეგლების 

მონიტორინგისათვის 
500.00       

სსიპ ,,საქართველოს სტატისტიკის 

ეროვნული სამსახური“-ს 

საავტომობილო ტრანსპორტით 

უზრუნველყოფა 

784.00       

სოფელ შავღელეში აშენებული 

ამბულატორიისათვის განკუთვნილი 

ავეჯისა და სამედიცინო აპარატურის 

ქ. თბილისიდან ტრანსპორტირება 

500.00       

58 601 
საავტომობილო ტრანსპორტის 

მომსახურებები 
21284.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

წერილებთან დაკავშირებული 

საფოსტო მომსახურებები 
3490.00       

          

59 641 
საფოსტო და საკურიერო 

მომსახურებები 
3490.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
სატელეფონო მომსახურება 13590.00       

ფიჭური მომსახურება 26260.00       

60 642 სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები 39850.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    ბანკის მომსახურება 1000.00       

61 661 
საბანკო და საინვესტიციო 

მომსახურებები 
1000.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    პირადი შემადგენლობის დაზღვევა 16120.00       

62 665 
სადაზღვევო და საპენსიო 

მომსახურებები 
16120.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

თებერვალი 
I-IV კვარტ. 



 

    

XIX საუკუნისა და  XX საუკუნის 

დამდეგის ქართულ პრესაში – 

,,ივერია", ,,ცნობის ფურცელი" და სხვა 

გამოცემები ქ. ხობისა და 

მუნიციპალიტეტის სოფლების შესახებ 

არსებული მასალების შეკრება, 

აგრეთვე ისტორიული ძეგლების 

შესახებ განახლებული რუკის 

ბეჭდური გამოცემა 

4000.00       

ქ. ხობში ცენტრის კეთილმოწყობის 

სამუშაოების (ტროტუარები, გზის 

სავალი ნაწილი და მიწისქვესა 

კომუნიკაციები) ზედამხედველობის 

მომსახურება 

3540.00       

63 712 
არქიტეტქტურული და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები 
7540.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ხობის მონასტრის ეზოში 

არქეოლოგიური სამუშაოების 

ჩატარება 

5500.00       

გამგეობის ეკონომიკისა და 

ინფრასტრუქტურის განვითარების 

სამსახურის კარებებისა და 

სტელაჟების მოწყობის სამუშაოების 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

150.00       

სოფელ შავღელეს ამბულატორიის 

შენობის გარე საინჟინრო 

კომუნიკაციების მოწყობის 

სამუშაოების საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 

შედგენა 

1000.00       

ქ. ხობში ცენტრის კეთილმოწყობის 

სამუშაოების (ტროტუარები, გზის 

სავალი ნაწილი და მიწისქვესა 

კომუნიკაციები) საპროექტო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

12000.00       

ქ. ხობში გორგასალის ქუჩის ასფალტ-

ბეტონის საფარის კაპიტალური 

შეკეთების სამუშაოების საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 

შედგენა 

14490.00       

ქ. ხობში ბარათაშვილის ქუჩის 

მოასფალტების სამუშაოების 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

8500.00       

ც. დადიანის ქუჩის #236 

მრავალბინიანი საცხოვრებელი 

სახლის სარდაფში 

წყალგაყვანილობის სისტემის 

შეკეთების სამუშაოების საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 

შედგენა 

150.00       

ც. დადიანის ქუჩის #240 

მრავალბინიანი საცხოვრებელი 

სახლის სარდაფში საკანალიზაციო 

ქსელის შეკეთების სამუშაოების 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

150.00       



 

მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციის 

შენობაში დაშვების კონტროლის 

სისტემის (ბარიერები, ტურნიკები) 

მონტაჟის, ასევე საყრდენი სვეტისა და 

ფანჯრის დაზიანებული მინის 

გამოცვლის სამუშაოების საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 

შედგენა 

200.00       

გამგეობის ადმინისტრაციული 

შენობის დარბაზის რემონტის  

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

500.00       

ხობის წმინდა სამების ეკლესიის 

აღმოსავლეთ ფასადზე 

დაზიანებული კედლის ფილების 

სარემონტო სამუშაოების საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 

შედგენა 

80.00       

გამგეობის წვევამდელთა, 

რეზერვისტთა სამხედრო აღრიცხვის, 

გაწვევისა და მობილიზაციის 

სამსახურის შენობაში სველი 

წერტილის სარემონტო სამუშაოების 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა  

220.00       

64 713 საინჟინრო მომსახურებები 42940.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

სოფელ საჯიჯაოში მდინარე 

ჭანისწყალზე ნაპირსამაგრი 

ნაგებობისა და მდინარე 

ხობისწყალზე სოფელ შუა ხორგაში 

(სამურღულიოს უბანი) ნაპირსამაგრი 

ნაგებობის კონსტრუქციული 

ექსპერტიზის დასკვნების მომზადება

2000.00       

65 713 საინჟინრო მომსახურებები 2000.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

მარტი 
I    კვარტ. 

    

მიწის აღრიცხვიანობის პროგრამა 2500.00       

მიწის აღრიცხვიანობის პროგრამის 

განახლება 
1000.00       

          

66 722 

პროგრამები პროგრამული 

უზრუნველყოფისათვის და 

საკონსულტაციო მიომსახურებები 

3500.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
მარტი I კვარტ. 

    

არსებული ბუღალტრული 

პროგრამისათვის ხელფასის 

მოდულის დამატება 

1200.00       

    
არსებული ბუღალტრული პროგრამის 

განახლება 
2400.00       

67

  
722 

პროგრამები პროგრამული 

უზრუნველყოფისათვის და 

საკონსულტაციო მიომსახურებები 

3600.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

მარტი-

აპრილი 
I-II კვარტ. 

    
კოდექსის განახლება 2400.00       

          

68 723 მონაცემთა ბაზების მომსახურება 2400.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ინტერნეტმომსახურება 28480.00       

ვებ-გვერდის ხარჯი 715.00       

ინტერნეტის გე გეომენური სახელის 

მომსახურება 
446.00       



 

69 724 ინტერნეტ მომსახურებები 29641.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ბუნებიდან მგლის ამოღება 2310.00       

ბუნებიდან ტურის ამოღება 2500.00       

          

70 776 
ნადირობასთან დაკავშირებული 

მომსახურებები 
4810.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

მარტი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

თვითმმართველობის აუდიტური 

შემოწმება 
5000.00       

აუდიტური მომსახურება 7500.00       

71 792 
საბუღალტრო, აუდიტორული და 

ფისკალური მომსახურებები 
12500.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
კადრების კვალიფიკაციის ამარლების 

ხარჯები 
2000.00       

72 796 

პერსონალის კვალიფიკაციის 

ამარლებასტან დაკავშირებული 

მომსახურებები 

2000.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    დაცვის ხარჯები 57700.00       

73 797 
გამოძიებასთან და უსაფრთხოებასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები 
57700.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

კორესპოდენციების აღრიცხვის 

ჟურნალის დაბეჭდვა 
940.00       

სამართლებრივი აქტების აღრიცხვის 

წიგნი 
320.00       

სამსახურებრივი პირადობის 

მოწმობები 
870.00       

შემოსული ინფორმაციის აღრიცხვის 

ჟურნალი 
45.00       

სამუშაოს მაძიებელთა ჟურნალი 40.00       

საკომლო წიგნი 270.00       

სახანძრო უსაფრხოების ჟურნალი 120.00       

გასული დოკუმენტაციების 

აღრიცხვის ჟურნალი 
60.00       

შემოსული დოკუმენტაციების 

აღრიცხვის ჟურნალი 
60.00       

სამსახურის წიგნი 375.00       

წვევამდელის სამხედრო–სააღრიცხვო 

მოწმობა 
30.00       

სააღრიცხვო ანბანური წიგნი 20.00       

საკომუნიკაციო ურთიერთობის 

ბარათი 
15.00       

უწყება 50.00       

მოქალაქეთა გამწვევი კომისიის 

ოქმების რეგისტრაციის ჟურნალი 
10.00       

რეზერვის დროებითი მოწმობა 200.00       

სამხედრო ნამსახურობის ბარათი 40.00       

სამხედრო სააღრიცხვო ბარათი 200.00       

სავიზიტო ბარათების დაბეჭდვბა 360.00       

სიგელების, მოწმობების და 

სუვენირების დამზადება 
500.00       

74 798 
ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული 

მომსახურებები 
4525.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

მოსწავლე-ახალგაზრდობის 

შემოქმედებითი კონფერენცია 
910.00       

გარემოს დაცვის მსოფლიო დღის 

აღნიშვნა 
1500.00       

ინტელექტუალური თამაში რა?, სად?, 

როდის? მუნიციპალიტეტის 

ახალგაზრდების მონაწილეობით 

1400.00       



 

75 799 
სხვადასხვა საქმიანობები და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები 
3810.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

აპრილ-

ნოემბერი 
II-IV კვარტ. 

    

გაწვევის საექიმო კომისია 1000.00       

ამბულატორიული მომსახურება 14630.00       

          

76 851 
ჯანდაცვის სამსახურის 

მომსახურებები 
15630.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

პროექტის ,,არის ასეთი ქვეყანა - მას 

საქართველო ქვია" თანადაფინანსება 

შპს ,,შემოქმედებითი გაერთიანება 

,,კადრი XXI"-თან 

2000.00       

          

77 921 კინო და ვიდეო მომსახურებები 2000.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    არქივის მომსახურება 5700.00       

78 925 

ბიბლიოთეკების, არქივების, 

მუზეუმებისა და სხვა კულტურული 

დაწესებულებების მომსახურებები 

5700.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

2008 წლის აგვისტოს ომის დროს 

ტრაგიკულად დაღუპული 

რეზერვისტის დათა ხურცილავას 

სახელობის თასის გათამაშება 

მინიფეხბურთში 

847.00       

საქართველოს ჩემპიონატი ბერძნულ–

რომაულ ჭიდაობაში 
800.00       

2008 წლის აგვისტოს ომის დროს 

ტრაგიკულად დაღუპული 

რეზერვისტის -გოგა ბერაიას 

სახ.თასის გათამაშება მინიფეხბურთში 

777.00       

ხობის მუნიციპალიტეტის პირველობა 

ფეხბურთში, მიძღვნილი 

საქართველოს დამოუკიდებლობის  

დღის - 26 მაისისადმი 

3700.00       

ხობის მუნიციპალიტეტის პირველობა 

მაგიდის ჩოგბურთში 
1138.00       

2008 წლის აგვისტოს ომის დროს 

ტრაგიკულად დაღუპული ზვიად 

დათუაშვილის სახ.თასის გათამაშება 

მინიფეხბურთში 

867.00       

ხობის მუნიციპალიტეტის პირველობა 

ჭადრაკში მიძღვნილი რუბენ და იური 

ბახიების ხსოვნისადმი 

438.00       

ხობის მუნიციპალიტეტის პირველობა 

ნარდში მიძღვნილი გოგი ბუკიას 

ხსოვნისადმი 

715.00       

ხობის მუნიციპალიტეტის პირველობა 

ლელოში 
500.00       

რუსული აგრესიის შედეგად 

ტრაგიკულად დაღუპული 

რეზერვისტის- გოგა ჭითანავასა და 

ლევან ტურავას  სახ.თასის გათამაშება 

მინიფეხბურთში 

847.00       

ხობის მუნიციპალიტეტის პირველობა  

კალათბურთში  
389.00       

ხობის მუნიციპალიტეტის პირველობა  

ფრენბურთში  
459.00       

ხობის მუნიციპალიტეტის ქართულ 

ჭიდაობაში 
605.00       

ხობის მუნიციპალიტეტის პირველობა  

ცხენოსნობაში  
1138.00       



 

ხობის მუნიციპალიტეტის პირველობა 

მინი ფეხბურთში წარმოება–

დაწესებულებებს შორის რამაზ კიტიას 

სახელობის თასზე 

947.00       

რუსული აგრესიის შედეგად 

ტრაგიკულად დაღუპული 

რეზერვისტის მიხეილ იოსავას  

სახელობის თასის გათამაშება 

ბილიარდში (უმცროსი ასაკი – 

დიდები) 

1370.00       

96 926 სპორტული მომსახურებები 15537.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

თებერვალ-

ნოემბერი 
  

    ასოციაციების საწევრო 5800.00       

97 981 
საწევრო ორგანიზაციების 

მომსახურებები 
5800.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

სამუშაო ოთახების აბრების 

დამზადება (ზეინკლის მომსახურება) 
3126.00       

ქ. ხობის ტერიტორიაზე მაწანწალა 

ძაღლების მომრავლების შედეგად 

წარმოქმნილი პრობლემების 

აღმოფხვრისა და დადგენილი წესების 

დაცვით მათი მოგვარების 

ღონისძიებები 

600.00       

          

79 983 სხვადასხვა მომსახურებები 3726.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

მარტი-

ნოემბერი 
I-IV კვარტ. 

    ჯამი 1363983.72       

80   სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 844582.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

აპრილი–

ივლისი   

  

  

სოფელ საგვიჩიოს I უბანში საყანე 
ფართობის შემოღობვა 4798.46 
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სოფელ საგვიჩიოს I უბანში საყანე 
ფართობის შემოღობვის სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

201.54 

  

სოფელ საგვიჩიოს II უბანში 
ადმინისტრაციული შენობის 
(ტერიტორიული ორგანო) შემოღობვა 

4798.46 

სოფელ საგვიჩიოს II უბანში 
ადმინისტრაციული შენობის 
(ტერიტორიული ორგანო) 
შემოღობვის სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

201.54 

  

სოფელ საგვიჩიოს III საძოვრების 
გამიჯვნა საავტომობილო გზის 
გასხვისების ზოლიდან  

5670.83 

სოფელ საგვიჩიოს III საძოვრების 
გამიჯვნა საავტომობილო გზის 
გასხვისების ზოლიდან  სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

238.17 

  

ქვემო ქვალონის თემის სოფ. 
გიმოზგონჯილში სანიაღვრე არხის 
ამოწმენდის სამუშაოები 

16559.50 

ქვემო ქვალონის თემის სოფ. 
გიმოზგონჯილში სანიაღვრე არხის 
ამოწმენდის სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

695.50 



 

  

ქვემო ქვალონის თემის სოფ. 
გვიმარონში წყალსადენის 
სარეაბილიტაციო  სამუშაოები 

9262.96 

ქვემო ქვალონის თემის სოფ. 
გვიმარონში წყალსადენის 
სარეაბილიტაციო  სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

389.04 

  

ქვემო ქვალონის თემის სოფ. 
დურღენაში სანიაღვრე არხის 
ამოწმენდის სამუშაოები 

16398.27 

ქვემო ქვალონის თემის სოფ. 
დურღენაში სანიაღვრე არხის 
ამოწმენდის სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

688.73 

  

ქვემო ქვალონის თემის სოფ. ბულიშში 
სანიაღვრე არხის ამოწმენდის 
სამუშაოები 

13098.85 

ქვემო ქვალონის თემის სოფ. ბულიშში 
სანიაღვრე არხის ამოწმენდის 
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

550.15 

  

ქვემო ქვალონის თემის სოფ. 
ჭითაუშკურში სანიაღვრე არხის 
ამოწმენდის სამუშაოები 

3396.95 

ქვემო ქვალონის თემის სოფ. 
ჭითაუშკურში სანიაღვრე არხის 
ამოწმენდის სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

142.67 

  

ქვემო ქვალონის თემის სოფ. 
ჭითაუშკურში ჯავახიშვილის ქუჩაზე 
ხიდბოგირის სარეაბილიტაციო 
სამუშაოები 

3122.46 

ქვემო ქვალონის თემის სოფ. 
ჭითაუშკურში ჯავახიშვილის ქუჩაზე 
ხიდბოგირის სარეაბილიტაციო 
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

131.14 

  

ქვემო ქვალონის თემის სოფ. 
ჭითაუშკურში წყალსადენის 
სარეაბილიტაციო  სამუშაოები 

1970.04 

ქვემო ქვალონის თემის სოფ. 
ჭითაუშკურში წყალსადენის 
სარეაბილიტაციო  სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

82.74 

  

სოფელ პატარა ფოთის I უბანში 
სასაფლაოს შემოღობვა 7145.58 

სოფელ პატარა ფოთის I უბანში 
სასაფლაოს შემოღობვის სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

300.11 

  

სოფელ პატარა ფოთის II უბანში 
ადმინისტრაციული შენობის 
(ტერიტორიული ორგანო) სარემონტო 
სამუშაოები 

6795.12 



 

სოფელ პატარა ფოთის II უბანში 
ადმინისტრაციული შენობის 
(ტერიტორიული ორგანო) სარემონტო 
სამუშაოებს საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

285.39 

  

სოფელ პატარა ფოთში ქუჩების 
დამისამართება 2260.84 

სოფელ პატარა ფოთში ქუჩების 
დამისამართების სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

94.96 

  

სოფელ შავღელეში სოფლის 
ამბულატორიისა და საბავშვო ბაღის 
ეზოების კეთილმოწყობის სამუშაოები 

24503.84 

სოფელ შავღელეში სოფლის 
ამბულატორიისა და საბავშვო ბაღის 
ეზოების კეთილმოწყობის 
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

1029.16 

  

გურიფულის თემის სოფ. პირველ 
გურიფულში სანიაღვრე არხის 
ამოწმენდის სამუშაოები 

13721.69 

გურიფულის თემის სოფ. პირველ 
გურიფულში სანიაღვრე არხის 
ამოწმენდის სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

576.31 

  

გურიფულის თემის სოფ. მეორე 
გურიფულში სანიაღვრე არხის 
ამოწმენდის სამუშაოები 

10354.62 

გურიფულის თემის სოფ. მეორე 
გურიფულში სანიაღვრე არხის 
ამოწმენდის სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

434.89 

  

გურიფულის თემის სოფ. მეორე 
გურიფულში საყანე ფართობთან 
მისასვლელი გზის აღდგენა 

4497.59 

გურიფულის თემის სოფ. მეორე 
გურიფულში საყანე ფართობთან 
მისასვლელი გზის აღდგენის 
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

160.90 

  

ახალსოფლის თემის სოფ. 

ახალსოფელში საყანე ფართობების 

შემოღობვის სამუშაოები 

(გორგაძეების უბანი) 

7171.85 

ახალსოფლის თემის სოფ. 

ახალსოფელში საყანე ფართობების 

შემოღობვის სამუშაოების 

(გორგაძეების უბანი) საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 

შედგენა 

301.22 

  

ახალსოფლის თემის სოფ. 

ახალსოფელში სანიაღვრე არხის 

ამოწმენდის სამუშაოები (სასაფლაოს 

მიმდებარე ტერიტორია) 

5247.92 



 

ახალსოფლის თემის სოფ. 

ახალსოფელში სანიაღვრე არხის 

ამოწმენდის სამუშაოების 

(სასაფლაოს მიმდებარე ტერიტორია) 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

220.41 

  

ახალსოფლის თემის სოფ. 
ახალსოფელში N1 საბავშვო ბაღის 
წყალგაყვანილობისა და 
კანალიზაციის სარემონტო  
სამუშაოები 

4612.86 

ახალსოფლის თემის სოფ. 
ახალსოფელში N1 საბავშვო ბაღის 
წყალგაყვანილობისა და 
კანალიზაციის სარემონტო  
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

193.74 

  

ახალსოფლის თემის სოფ. გაღმა 
პირველი ხორგის სანადარაიოს 
უბანში (ამბულატორიის მიმდებარე 
ტერიტორია) სანიაღვრე არხის 
ამოწმენდის სამუშაოები 

7096.89 

ახალსოფლის თემის სოფ. გაღმა 
პირველი ხორგის სანადარაიოს 
უბანში (ამბულატორიის მიმდებარე 
ტერიტორია) სანიაღვრე არხის 
ამოწმენდის სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

298.07 

  

ახალსოფლის თემის სოფ. გაღმა 
პირველ ხორგაში სანიაღვრე არხის 
ამოწმენდის სამუშაოები (ჩაჩიბაიების 
უბანი) 

3575.03 

ახალსოფლის თემის სოფ. გაღმა 
პირველ ხორგაში სანიაღვრე არხის 
ამოწმენდის სამუშაოების (ჩაჩიბაიების 
უბანი) საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

150.15 

  

ახალსოფლის თემის სოფ. გაღმა 
პირველი ხორგის N2 საბავშვო ბაღის 
სარემონტო სამუშაოები 

6464.36 

ახალსოფლის თემის სოფ. გაღმა 
პირველი ხორგის N2 საბავშვო ბაღის 
სარემონტო სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

271.50 

  

ჭალადიდის თემის სოფ. საბაჟოში 
გზის  შეკეთება ქვიშა-ხრეშით 

32151.63 

ჭალადიდის თემის სოფ. საბაჟოში 
გზის  შეკეთება ქვიშა-ხრეშით 
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

1350.37 

  

ჭალადიდის თემის სოფ. საქორქიოში 
შიდა სამიმოსვლო გზის  შეკეთება 
ქვიშა-ხრეშით 

4208.25 

ჭალადიდის თემის სოფ. საქორქიოში 
შიდა სამიმოსვლო გზის  შეკეთება 
ქვიშა-ხრეშით სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

176.75 



 

  

ჭალადიდის თემის სოფ. 
საღვამიჩაოში გზის ორმული შეკეთება 
ქვიშა-ხრეშით 

13571.98 

ჭალადიდის თემის სოფ. 
საღვამიჩაოში გზის ორმული შეკეთება 
ქვიშა-ხრეშით სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

570.02 

  

ჭალადიდის თემის სოფ. საჭოჭუოში 
გზის ორმული შეკეთება ქვიშა-
ხრეშით 

12591.17 

ჭალადიდის თემის სოფ. საჭოჭუოში 
გზის ორმული შეკეთება ქვიშა-
ხრეშით სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

448.83 

  

ნოჯიხევის თემის სოფ. ნოჯიხევში 
წერეთლის ქუჩაზე ხიდბოგირის 
მოწყობის სამუშაოები 

11827.39 

ნოჯიხევის თემის სოფ. ნოჯიხევში 
წერეთლის ქუჩაზე ხიდბოგირის 
მოწყობის სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

496.75 

  

ნოჯიხევის თემის სოფ. ნოჯიხევში 
კოსტავას ქუჩაზე ხიდბოგირის 
მოწყობის სამუშაოები 

12893.36 

ნოჯიხევის თემის სოფ. ნოჯიხევში 
კოსტავას ქუჩაზე ხიდბოგირის 
მოწყობის სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

541.52 

  

ნოჯიხევის თემის სოფ. ნოჯიხევში 
სტალინისა და ვაჟა ფშაველას ქუჩების 
კვეთაზე არსებული ცხაურის 
რეაბილიტაცია 

2879.08 

ნოჯიხევის თემის სოფ. ნოჯიხევში 
სტალინისა და ვაჟა ფშაველას ქუჩების 
კვეთაზე არსებული ცხაურის 
რეაბილიტაციის სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

120.92 

  

ნოჯიხევის თემის სოფ. ნოჯიხევში 
სტალინის ქუჩაზე სანიაღვრე არხის 
ამოწმენდის სამუშაოები 

3732.23 

ნოჯიხევის თემის სოფ. ნოჯიხევში 
სტალინის ქუჩაზე სანიაღვრე არხის 
ამოწმენდის სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

156.75 

  

ნოჯიხევის თემის სოფ. ზენში საყანე 
ფართობთან მისასვლელი გზის 
მოხრეშვა 

7832.05 

ნოჯიხევის თემის სოფ. ზენში საყანე 
ფართობთან მისასვლელი გზის 
მოხრეშვის სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

328.95 

  

ნოჯიხევის თემის სოფ. კუთხე 
ნოჯიხევში ყაზბეგის ქუჩაზე 
ხიდბოგირის მოწყობა 

8847.41 



 

ნოჯიხევის თემის სოფ. კუთხე 
ნოჯიხევში ყაზბეგის ქუჩაზე 
ხიდბოგირის მოწყობის სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

371.59 

  

 ნოჯიხევის თემის სოფ. ნაფოშტუში 
საყანე ფართობთან მისასვლელი 
ხიდბოგირის მოწყობა (საცხომარიოს 
უბანი) 

12602.69 

 ნოჯიხევის თემის სოფ. ნაფოშტუში 
საყანე ფართობთან მისასვლელი 
ხიდბოგირის მოწყობის (საცხომარიოს 
უბანი) სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

529.31 

  

ნოჯიხევის თემის სოფ. დასახლებაში 
სანიაღვრე არხის ამოწმენდის 
სამუშაოები 

10722.65 

ნოჯიხევის თემის სოფ. დასახლებაში 
სანიაღვრე არხის ამოწმენდის 
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

450.35 

  

ნოჯიხევის თემის სოფ. დასახლებაში 
საბავშვო ბაღის რებილიტაცია 4798.46 

ნოჯიხევის თემის სოფ. დასახლებაში 
საბავშვო ბაღის რებილიტაციის 
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

201.54 

  

ხეთის თემის სოფ. ლარჩვაში ცენტრის 
კეთილმოწყობა (მოასფალტება) 18075.40 

ხეთის თემის სოფ. ლარჩვაში ცენტრის 
კეთილმოწყობის (მოასფალტება) 
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

759.17 

  

ხეთის თემის სოფ. ლარჩვაში 
ხიდბოგირის რეაბილიტაცია (ლევან 
ტურავას ქუჩა) 

1176.51 

ხეთის თემის სოფ. ლარჩვაში 
ხიდბოგირის რეაბილიტაციის (ლევან 
ტურავას ქუჩა) სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

49.41 

  

ხეთის თემის სოფ. ლარჩვაში 
სანიაღვრე არხის ამოწმენდის 
სამუშაოები 

6855.58 

ხეთის თემის სოფ. ლარჩვაში 
სანიაღვრე არხის ამოწმენდის 
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

287.93 

  

ხეთის თემის სოფ. ნოჩხონში 
სანიაღვრე არხის ამოწმენდის 
სამუშაოები 

18023.99 

ხეთის თემის სოფ. ნოჩხონში 
სანიაღვრე არხის ამოწმენდის 
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

757.01 



 

  

 ხეთის თემის სოფ. ოხვამეკარში 
წყალსადენის სარეაბილიტაციო  
სამუშაოები (საჭითანაოს უბანი) 

10875.30 

 ხეთის თემის სოფ. ოხვამეკარში 
წყალსადენის სარეაბილიტაციო  
სამუშაოების (საჭითანაოს უბანი) 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

456.76 

  

 ხეთის თემის სოფ. ოხვამეკარში გზის 
ორმული შეკეთება ქვიშა-ხრეშით 
(საგაბრაოს უბანი) 

2765.78 

 ხეთის თემის სოფ. ოხვამეკარში გზის 
ორმული შეკეთება ქვიშა-ხრეშით 
(საგაბრაოს უბანი) სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

116.16 

  

ხეთის თემის სოფ. წინაგოლაში 
გზისპირა ნაპირსამაგრი სამუშაოები 2244.94 

ხეთის თემის სოფ. წინაგოლაში 
გზისპირა ნაპირსამაგრი სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

94.29 

  

ხეთის თემის სოფ. წინაგოლაში გზის 
ორმული შეკეთება ასფალტო 
ბეტონით 

12423.00 

ხეთის თემის სოფ. წინაგოლაში გზის 
ორმული შეკეთება ასფალტო 
ბეტონით სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

521.77 

  

 ხეთის თემის სოფ. ლარჩვაში გზის 
ორმული შეკეთება ქვიშა-ხრეშით 
(საკანკიოს უბანი) 

5005.32 

 ხეთის თემის სოფ. ლარჩვაში გზის 
ორმული შეკეთება ქვიშა-ხრეშით 
(საკანკიოს უბანი) სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

181.27 

  

 ხეთის თემის სოფ. ხეთაში 
წყალსადენის სარეაბილიტაციო  
სამუშაოები (საკანკიოს უბანი) 

1346.60 

 ხეთის თემის სოფ. ხეთაში 
წყალსადენის სარეაბილიტაციო  
სამუშაოების (საკანკიოს უბანი) 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

56.56 

  

ხეთის თემის სოფ. ხეთაში 
მოსაცდელის მოწყობის სამუშაოები 6214.25 

ხეთის თემის სოფ. ხეთაში 
მოსაცდელის მოწყობის სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

261.00 

  

პირველი მაისის თემის სოფ. 
ბულიწყუში საყანე ფართობების 
გამიჯვნა საძოვრებისაგან  

10919.47 

პირველი მაისის თემის სოფ. 
ბულიწყუში საყანე ფართობების 
გამიჯვნა საძოვრებისაგან 
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა  

458.62 



 

  

პირველი მაისის თემის სოფ. 
ბულიწყუში სანიაღვრე არხის 
ამოწმენდის სამუშაოები 

6784.40 

პირველი მაისის თემის სოფ. 
ბულიწყუში სანიაღვრე არხის 
ამოწმენდის სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა  

284.95 

  

პირველი მაისის თემის სოფ. 
ბულიწყუში ხიდბოგირის მოწყობის 
სამუშაოები 

10572.51 

პირველი მაისის თემის სოფ. 
ბულიწყუში ხიდბოგირის მოწყობის 
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა  

444.05 

  

პირველი მაისის თემის სოფ. 
საკვიკვინიოში საყანე ფართობების 
გამიჯვნა საძოვრებისაგან  

16097.89 

პირველი მაისის თემის სოფ. 
საკვიკვინიოში საყანე ფართობების 
გამიჯვნა საძოვრებისაგან 
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა  

676.11 

  

პირველი მაისის თემის სოფ. ჭიხუში 
სასაფლაოს მისასვლელ გზაზე 
ცხაურის შეკეთების სამუშაოები 

975.40 

პირველი მაისის თემის სოფ. ჭიხუში 
სასაფლაოს მისასვლელ გზაზე 
ცხაურის შეკეთების სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა  

40.97 

  

პირველი მაისის თემის სოფ. ჭიხუში 
გზის ორმული შეკეთება ქვიშა-
ხრეშით 

2172.98 

პირველი მაისის თემის სოფ. ჭიხუში 
გზის ორმული შეკეთება ქვიშა-
ხრეშით სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა  

82.10 

  

პირველი მაისის თემის სოფ. ჭიხუში 
სანიაღვრე არხის ამოწმენდის 
სამუშაოები 

10807.63 

პირველი მაისის თემის სოფ. ჭიხუში 
სანიაღვრე არხის ამოწმენდის 
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა  

453.92 

  

საჯიჯაოს თემის სოფელ ზენში საყანე 
ფართობების გამიჯვნა საძოვრებისგან 21337.06 

საჯიჯაოს თემის სოფელ ზენში საყანე 
ფართობების გამიჯვნა საძოვრებისგან 
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა  

896.16 

  
საჯიჯაოს თემის სოფელ ზენში გზის 
ორმული შეკეთება ქვიშა-ხრეშით 2740.22 



 

საჯიჯაოს თემის სოფელ ზენში გზის 
ორმული შეკეთება ქვიშა-ხრეშით 
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

116.56 

  

საჯიჯაოს თემის სოფელ გაღმა 
საჯიჯაოში საყანე ფართობების 
გამიჯვნა საძოვრებისაგან  

13606.53 

საჯიჯაოს თემის სოფელ გაღმა 
საჯიჯაოში საყანე ფართობების 
გამიჯვნა საძოვრებისაგან  
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

571.47 

  

საჯიჯაოს თემის სოფელ ზუბში საყანე 
ფართობების გამიჯვნა 
საძოვრებისაგან  

10085.77 

საჯიჯაოს თემის სოფელ ზუბში საყანე 
ფართობების გამიჯვნა 
საძოვრებისაგან  სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა  

423.60 

  

საჯიჯაოს თემის სოფელ ზუბში გზის 
ორმული შეკეთება ქვიშა-ხრეშით 4881.60 

საჯიჯაოს თემის სოფელ ზუბში გზის 
ორმული შეკეთება ქვიშა-ხრეშით  
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა  

205.03 

  

საჯიჯაოს თემის სოფელ ჯაპიშაქარში 
საყანე ფართობების გამიჯვნა 
საძოვრებისაგან  

14762.69 

საჯიჯაოს თემის სოფელ ჯაპიშაქარში 
საყანე ფართობების გამიჯვნა 
საძოვრებისაგან სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა  

620.03 

  

საჯიჯაოს თემის სოფელ ჯაპიშაქარში 
გზის ორმული შეკეთება ქვიშა-
ხრეშით 

1576.26 

საჯიჯაოს თემის სოფელ ჯაპიშაქარში 
გზის ორმული შეკეთება ქვიშა-
ხრეშით სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა  

74.02 

  

ხამისქურის თემის სოფ. ხამისქურში 
გზის ორმული შეკეთება (ზემო 
საფარცვანიოს უბანი) 

9940.02 

ხამისქურის თემის სოფ. ხამისქურში 
გზის ორმული შეკეთების (ზემო 
საფარცვანიოს უბანი) სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა  

417.48 

  

ხამისქურის თემის სოფლებში 
ხამისქური და საკუკავოში საყანე 
ფართობებთან მისასვლელი გზის 
შეკეთება (ქვემო საფარცვანიოს უბანი) 

8153.78 



 

ხამისქურის თემის სოფლებში 
ხამისქური და საკუკავოში საყანე 
ფართობებთან მისასვლელი გზის 
შეკეთების (ქვემო საფარცვანიოს 
უბანი) სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

303.72 

  

ხამისქურის თემის სოფ. საკუკავოში 
სანიაღვრე არხის ამოწმენდის 
სამუშაოები 

6962.17 

ხამისქურის თემის სოფ. საკუკავოში 
სანიაღვრე არხის ამოწმენდის 
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

292.41 

  

ხამისქურის თემის სოფ. საკუკავოში 
საყანე ფართობებთან მისასვლელი 
გზის შეკეთება 

2634.76 

ხამისქურის თემის სოფ. საკუკავოში 
საყანე ფართობებთან მისასვლელი 
გზის შეკეთების სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

110.66 

  

ხამისქურის თემის სოფ. საქირიოში 
წყალსადენის სარეაბილიტაციო  
სამუშაოები 

9430.38 

ხამისქურის თემის სოფ. საქირიოში 
წყალსადენის სარეაბილიტაციო  
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

396.08 

  

ხამისქურის თემის სოფ. საქირიოში 
საყანე ფართობთან მისასვლელი 
ხიდბოგირის მოწყობა 

5606.08 

ხამისქურის თემის სოფ. საქირიოში 
საყანე ფართობთან მისასვლელი 
ხიდბოგირის მოწყობის სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

235.46 

  

თორსა-დღვაბის თემის სოფ. თორსაში 
სანიაღვრე არხის ამოწმენდის 
სამუშაოები 

6448.14 

თორსა-დღვაბის თემის სოფ. თორსაში 
სანიაღვრე არხის ამოწმენდის 
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

270.82 

  

თორსა-დღვაბის თემის სოფ. თორსაში 
ცენტრის კეთილმოწყობა 3936.96 

თორსა-დღვაბის თემის სოფ. თორსაში 
ცენტრის კეთილმოწყობის 
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

165.35 

  

თორსა-დღვაბის თემის სოფ. თორსაში 
გზის ორმული შეკეთება ქვიშა-
ხრეშით 

3947.92 

თორსა-დღვაბის თემის სოფ. თორსაში 
გზის ორმული შეკეთება ქვიშა-
ხრეშით სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

165.81 



 

  

თორსა-დღვაბის თემის სოფ. 
დღვაბაში გზის ორმული შეკეთება 
ქვიშა-ხრეშით 

9089.25 

თორსა-დღვაბის თემის სოფ. 
დღვაბაში გზის ორმული შეკეთება 
ქვიშა-ხრეშით სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

381.75 

  

თორსა-დღვაბის თემის სოფ. 
საბუკიოში გზის ორმული შეკეთება 
ქვიშა-ხრეშით 

13618.04 

თორსა-დღვაბის თემის სოფ. 
საბუკიოში გზის ორმული შეკეთება 
ქვიშა-ხრეშით სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

571.96 

  

ზემო ქვალონის თემის სოფ. ზემო 
ქვალონში სანიაღვრე არხის 
ამოწმენდის სამუშაოები 

5915.55 

ზემო ქვალონის თემის სოფ. ზემო 
ქვალონში სანიაღვრე არხის 
ამოწმენდის სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

248.45 

  

ზემო ქვალონის თემის სოფ. 
საალანიო- საფაჩულიოში 
წყალსადენის მოწყობის სამუშაოები 

5800.38 

ზემო ქვალონის თემის სოფ. 
საალანიო- საფაჩულიოში 
წყალსადენის მოწყობის სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

243.62 

  

ზემო ქვალონის თემის სოფ. 
სახოჭოლავოში სასაფლაოს 
მისასვლელ გზაზე ცხაურის მოწყობის 
სამუშაოები 

2202.78 

ზემო ქვალონის თემის სოფ. 
სახოჭოლავოში სასაფლაოს 
მისასვლელ გზაზე ცხაურის მოწყობის 
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

92.52 

  

ზემო ქვალონის თემის სოფ. 
სახოჭოლავოში ხიდბოგირის 
სარეაბილიტაციო სამუშაოები 

5394.34 

ზემო ქვალონის თემის სოფ. 
სახოჭოლავოში ხიდბოგირის 
სარეაბილიტაციო სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

226.56 

  

ზემო ქვალონის თემის სოფ. 
სახოჭოლავოში საყანე ფართობების 
შემოღობვის სამუშაოები  

1487.97 

ზემო ქვალონის თემის სოფ. 
სახოჭოლავოში საყანე ფართობების 
შემოღობვის სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა  

62.49 

  

ზემო ქვალონის თემის სოფ. 
სახოჭოლავოში სანიაღვრე არხის 
ამოწმენდის სამუშაოები 

3264.24 



 

ზემო ქვალონის თემის სოფ. 
სახოჭოლავოში სანიაღვრე არხის 
ამოწმენდის სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა  

137.10 

  

სოფელ ძველ ხიბულაში შიდა 
სამიმოსვლო გზების ორმული  
შეკეთება ქვიშა-ხრეშით 

17297.50 

სოფელ ძველ ხიბულაში შიდა 
სამიმოსვლო გზების ორმული  
შეკეთება ქვიშა-ხრეშით სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა  

616.50 

  

შუა ხორგის თემის სოფელ გამოღმა 
შუა ხორგაში მინი სპორტული 
მოედნის რეკონსტრუქცია 

36949.14 

შუა ხორგის თემის სოფელ გამოღმა 
შუა ხორგაში მინი სპორტული 
მოედნის რეკონსტრუქციის 
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

1551.86 

  

ბიის თემის სოფ. ბიაში საძოვრების 
შემოღობვის სამუშაოები 12983.69 

ბიის თემის სოფ. ბიაში საძოვრების 
შემოღობვის სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

545.31 

  

ბიის თემის სოფ. ბია-საშონიოში 
მოსაცდელის მოწყობის სამუშაოები 6214.25 

ბიის თემის სოფ. ბია-საშონიოში 
მოსაცდელის მოწყობის სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

261.00 

  

ბიის თემის სოფ. ბია-საშონიოში 
საძოვრების შემოღობვის სამუშაოები 

1663.87 

ბიის თემის სოფ. ბია-საშონიოში 
საძოვრების შემოღობვის სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

69.88 

  

ბიის თემის სოფ. ზემო ბიაში გზის 
ორმული შეკეთება ქვიშა-ხრეშით 4276.90 

ბიის თემის სოფ. ზემო ბიაში გზის 
ორმული შეკეთება ქვიშა-ხრეშით 
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

181.10 

  

ახალი ხიბულის თემის სოფ. ახალ 
ხიბულაში სანიაღვრე არხის 
ამოწმენდის სამუშაოები 
(საღურწკაიოს უბანი) 

1549.96 

ახალი ხიბულის თემის სოფ. ახალ 
ხიბულაში სანიაღვრე არხის 
ამოწმენდის სამუშაოების 
(საღურწკაიოს უბანი) საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

65.10 

  

ახალი ხიბულის თემის სოფ. ახალ 
ხიბულაში გზის ორმული შეკეთება 
ქვიშა-ხრეშით (საღურწკაიო-
სავარდიო) 

15590.54 



 

ახალი ხიბულის თემის სოფ. ახალ 
ხიბულაში გზის ორმული შეკეთება 
ქვიშა-ხრეშით (საღურწკაიო-
სავარდიო) სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

661.40 

  

ახალი ხიბულის თემის სოფ. 
გაშფერდში გზის ორმული შეკეთება 
ქვიშა-ხრეშით  

14867.78 

ახალი ხიბულის თემის სოფ. 
გაშფერდში გზის ორმული შეკეთება 
ქვიშა-ხრეშით სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

624.45 

  

ახალი ხიბულის თემის სოფ. 
გაშფერდში არსებული წყაროს 
მოწესრიგების სამუშაოები  

1223.39 

ახალი ხიბულის თემის სოფ. 
გაშფერდში არსებული წყაროს 
მოწესრიგების სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა  

51.38 

  

ახალი ხიბულის თემის სოფ. 
გაშფერდში მილხიდის მოწყობის 
სამუშაოები (თ. ჯიშკარიანის 
სახლთან) 

767.75 

ახალი ხიბულის თემის სოფ. 
გაშფერდში მილხიდის მოწყობის 
სამუშაოების (თ. ჯიშკარიანის 
სახლთან) საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა  

32.25 

  

ახალი ხიბულის თემის სოფ. ზუბში 
გზის ორმული შეკეთება ქვიშა-
ხრეშით 

14022.07 

ახალი ხიბულის თემის სოფ. ზუბში 
გზის ორმული შეკეთება ქვიშა-
ხრეშით სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა  

588.93 

  

ქარიატის თემის სოფ. გაღმა 
ქარიატაში ეკლესიის ეზოს შემოღობვა 10557.71 

ქარიატის თემის სოფ. გაღმა 
ქარიატაში ეკლესიის ეზოს 
შემოღობვის სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა  

443.42 

  

ქარიატის თემის სოფ. გაღმა 
ქარიატაში დამბის აღდგენის 
სამუშაოები 

2126.55 

ქარიატის თემის სოფ. გაღმა 
ქარიატაში დამბის აღდგენის 
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

89.32 

  

ქარიატის თემის სოფ. გამოღმა 
ქარიატაში გზის ორმული შეკეთება 
ქვიშა-ხრეშით 

7937.76 



 

ქარიატის თემის სოფ. გამოღმა 
ქარიატაში გზის ორმული შეკეთება 
ქვიშა-ხრეშით სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

336.24 

  

სოფ. პირველ ხორგაში გზის ორმული 
შეკეთება ქვიშა-ხრეშით 2569.41 

სოფ. პირველ ხორგაში გზის ორმული 
შეკეთება ქვიშა-ხრეშით სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

109.30 

  

სოფ. პირველ ხორგაში სანიაღვრე 
არხის ამოწმენდის სამუშაოები 13772.83   

სოფ. პირველ ხორგაში სანიაღვრე 
არხის ამოწმენდის სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

578.46   

  

სოფელ ყულევში გზის ორმული 
შეკეთება ქვიშა-ხრეშით 8236.08   

სოფელ ყულევში გზის ორმული 
შეკეთება ქვიშა-ხრეშით სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

345.92   

  
ქვიშა-ხრეშის კარიერების 

ღირებულების საფასური 
887.00   

    სულ ჯამი 2208565.72       

 
 

დ) დანართი 2-ში მცირდება: 

3000 ლარით „შემხვედრი ღონისძიების ხარჯების“ ასიგნება; 2000 ლარით ღონისძიების 

„საქართველოში ცნობილი ფოლკლორული ანსამბლის მოწვევის ხარჯის“ ასიგნება;  

ე) დანართი 2-ში იზრდება: 

5000 ლარით საქართველოს ადმინისტრაციული ერთეულებში (აბაშის, ზუგდიდის, 

მარტვილის, მესტიის, სენაკის,ჩხოროწყუს, წალენჯიხის და ხობის მუნიციპალიტეტები და 

ქალაქი ფოთი) სახელმწიფო რწმუნებულის–გუბერნატორის საერთაშორისო ბიზნეს–

ფორუმის კულტურული ღონისძიების ხარჯის ასიგნება; 
 

ვ) განკარგულების პირველი პუნქტის „დ“ და „ე“ ქვეპუნქტებით განხორციელებული 

ცვლილებების გათვალისწინებით, დანართი 2 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 

„დანართი 2 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2014 წლის  23 იანვრის N1 განკარგულებისა 

 

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

2014 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმა 

 

# 

დ
ან
აყ
ო
ფ
ი
ს 

კო
დ
ი

 

დანაყოფის დასახელება 
სავარაუდო 

ღირებულება 

შესყიდვის 

საშუალება 

შესყიდვის 

დაწყების 

სავარაუდო 

ვადები 

შესყიდვის 

ობიექტის 

მიწოდების 

სავარაუდო 

ვადა 

    ბენზინი 2520       

1 091 საწვავი 2520 
კონს. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    ელექტროენერგიის ხარჯი 10000       

2 093 
ელექტრო, სითბური, მზისა და 

ბირთვული ენერგია 
10000 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 



 

    ქლორის მჟავა 30       

3 144 
მარილისა და სუფთა ნატრიუმის 

ქლორიდი 
30.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    სახეხი 15       

4 148 
სხვადასხვა არალითონური 

მინერალური პროდუქტი 
15 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
ხელთათმანი 40       

რეზინის ხელთათმანი 30       

5 184 
სპეციალური ტანსაცმელი და 

აქსესუარები 
70 

გამარტ. 

შესყიდვა 

ივლის-

ნოემბერი 
I-IV კვარტ. 

    წიგნები 4550       

6 221 
ნაბეჭდი წიგნები, ბროშურები და 

საინფორმაციო ფურცლები 
4550 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
გაზეთები 1000       

ჟურნალები 700       

7 222 
გაზეთები, სამეცნიერო ჟურნალები, 

პერიოდიკა და ჟურნალები 
1700 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

  

  ბრძანების წიგნი 30       

  

ფაილი 35       

საქაღალდე (ცელულოიდის) 70       

რვეული პატარა 19       

ბაინდერი 250       

საქაღალდე (თხელი მუყაოსი, 

,,სწრაფჩამკერი") 
30       

მატერიალურ ფასეულობათა დავთარი 40       

მიმდ. ანგარიშსწორების დავთარი (100 

ფურცლიანი) 
30       

8 228 

ქაღალდის ან მუყაოს სარეგისტრაციო 

ჟურნალები/წიგნები, საბუღალტრო 

წიგნები, ფორმები და სხვა ნაბეჭდი 

საკანცელარიო ნივთები 

504 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    წებო (მშრალი) 30       

9 249 
სუფთა და სხვადასხვა ქიმიური 

ნივთიერებების პროდუქტები 
30 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

საკანც. ჟურნალი (უჯრედებიანი) 60       

საკანც. ჟურნალი (ცალხაზიანი) 60       

საკანც. დანა 35       

საკანცელარიო თარო 60       

საშლელი 10       

მარკერი (ტექსტის მოსანიშნი) 36       

ასაკინძი ლენტი 9       

სახაზავი, სწორი 10       

სტიკერი (არამწებავი, კოლოფით) 30       

სტიკერი (მწებავი) 35       

ანტისტეპლერი 20       

მაგიდის კალენდრის დაფა         

წებოვანი ლენტი ,,სკოჩი" (დიდი, 48 

მმ) 
22.5       

წებოვანი ლენტი ,,სკოჩი" (პატარა, 18 

მმ) 
        

მაგიდის კალენდარი         

სტეპლერი დიდი 20       

სტეპლერი საშუალო (#24/6) 35       

სტეპლერი პატარა 10.5       

ქაღალდის სახვრეტელი 

(,,დირაკოლი") 20-30 ფურცლიანი 
14       

ქაღალდის სამაგრი (,,სკრეპი)         

კორექტორი (ბურთულიანი)         

ფანქრის სათლელი         

ბურთულიანი პასტა  80       

ბურთულიანი პასტა  70       



 

მარკერი (ტექსტის მოსანიშნი) 30       

ფაილებიანი საქაღალდე (10 

ფაილიანი) 
60       

ფაილებიანი საქაღალდე (30 

ფაილიანი) 
        

საფანქრე ჭიქა 24       

მაგიდის კომპლექტი         

ტუშის კალამი (ლურჯი) 40       

ტუშის კალამი (შავი)         

ქაღალდი საბეჭდი А4 80გრ./500 680       

ქაღალდი საწერი А4 45გრ./200 80       

ფაქსის ქარალდი         

ფერადი ქაღალდი,  100       

          

10 301 
საოფისე მანქანები, კომპიუტერების, 

პრინტერების და ავეჯის გარდა 
1631 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

dvd დისკი 50       

cd  დისკი 50       

ფლეშმეხსიერება (8 გბ) 40       

..უპეეს"-ი 100       

კარტრიჯის შეძენა 240       

კომპიუტერის კომპლექტი         

          

11 302 
კომპიუტერული მოწყობილობები და 

მარაგი 
480 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    ადაპტორი (დამცავი) 200       

12 312 
ელექტროენერგიის გამანაწილებელი 

და საკონტროლო აპარატურა 
200 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ელ.გამაგრძელებელი 300       

ელ.გამანაწილებელი 55       

როზეტი 55       

ჩამრთველი 55       

13 313 იზოლირებული მავთული და კაბელი 465 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    ნათურა 300       

14 315 
გასანათებელი მოწყობილობები და 

ელექტრონათურები 
300 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    სატელეფონო ბარათების შეძენა 360       

15 317 
ელექტრონული, ელექტრომექანიკური 

და ელექტროტექნიკური მომარაგება 
360 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    ვიდეო კასეტა         

16 323 

ტელე - და რადიომიმღებები და ხმის 

ან ვიდეო ჩამწერები ან 

რეპროდუქცირების აპარატურა 

0 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

  
  

საპონი 60       

  ტუალეტის ქაღალდი         

17 337 პირადი ჰიგიენის პროდუქტები 60 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    სათადარიგო ნაწილები 200       

18 343 

ნაწილები და აქსესუარები 

სატრანსპორტო საშუალებებისა და 

მათი ძრავებისათვის 

200 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    იატაკის საწმენდი ჯოხი 45       

19 358 
ინდივიდუალური და დამხმარე 

მოწყობილობები 
45 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
საკონცერტო სტაციონალური 

მუსიკალური დანადგარი 
        

    მუსიკალური ინსტრუმენტი         

20 373 
მუსიკალურიინსრუმენტები და 

ნაწილები 
        

    სკამი 400       



 

კომპიუტერის მაგიდა 80       

სამუშაო მაგიდა 440       

მოსაბრუნებელი სავარძელი 600       

21 391 ავეჯი 1520 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

მაკრატელი 20       

სათლი (ვედრო) 30       

ცოცხი 280       

აქანდაზი 15       

ნაგვის ყუთი 100       

22 392 ავეჯეულობა 445 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

          

ხალიჩა 400       

ტილო იატაკის საწმენდი 150       

ტილო მაგიდის 66       

მინის საწმენდი 90       

23 395 ქსოვილის ნივთები 706 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

სარეცხი ჟელე 60       

ტუალეტის საწმენდი (იხვი) 160       

          

24 396 
საწმენდი და საპრიალებელი 

პროდუქტები 
220 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    წყლის ხარჯი 5120       

25 411 ბუნებრივი წყალი 5120 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    გამაგრილებელი ტექნიკა 200       

26 425 
გამაგრილებელი და სავენტილაციო 

მოწყობილობები 
200 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

კარის საკეტი 500       

საკეტის გულარი 100       

ბოქლომი 60       

27 445 

ხელსაწყოები, საკეტები, გასაღებები, 

ანჯამები, დამჭერები, ჯაჭვები და 

ზამბარები/რესორები 

660 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

ივნისი 
I-IV კვარტ. 

    მიმდინარე რემონტის ხარჯი 100       

28 501 

სატრანსპორტო საშუალებებისა და 

მათთან დაკავშირებული 

მოწყობილობების შეკეთება, 

ტექნიკური მომსახურება და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები 

100 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

კარტრიჯის დატუმბვა 300       

კომპიუტერული მომსახურება 200       

          

29 503 

პერსონალური კომპიუტერების, 

საოფისე აპარატურის, 

სატელეკომუნიკაციო და აუდიო - 

ვიზუალური მოწყობილობების 

შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და 

მათთან დაკავშირებული 

მომსახურებები 

500 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    კონდიციონერის მონტაჟი და რემონტი 150       

30 507 
შენობის მოწყობილობების შეკეთება 

და ტექნიკური მომსახურება 
150 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    სატეელეფონო მომსახურეობა 420       

31 661 სატელეკომუნიკაცოა მომსახურებები 420 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    ბანკის მომსახურეობის ხარჯი 300       

32 665 
საბანკო და საინვესტიციო 

მომსახურებები 
300 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

თებერვალი 
I-IV კვარტ. 



 

    ინტერნეტმომსახურება 720       

33 724 ინტერნეტ მომსახურებები 720 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
სავალდებულო აუდიტი         

ტენდერის განთავსების საფასური 500       

34 792 
საბუღალტრო, აუდიტორული და 

ფისკალური მომსახურებები 
500 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

  დაცვის ხარჯები 47100       

35 797 
გამოძიებასთან და უსაფრთხოებასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები 
47100 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

 

  

საახალწლო 

კონცერტი.ფოლკლორული ანსამბლის 

მოწვევა 

2000   იანვარი   

 

დედისა და ქალთა დღისადმი 

მიძღვნილი საღამო 
1340   მარტი   

 

ბავშვთა სცენის მოყვარულთა 

სპექტაკლი 
2800   აპრილი   

საერთაშორისო ბიზნეს–ფორუმი 5000   მაისი   

 

9 აპრილს დაღუპულთა ხსოვნისადმი 

მიძღვნილი ღონისძიება 
330   აპრილი   

კონცერტის გამართვა 1500   მაისი   

 

ფაშიზმზე გამარჯვების 69-ე 

წლისადმი მიძღვნილი ღონისძიება 
1070   მაისი   

 

26 მაისი - საქართველოს 

დამოუკიდებლობის დღისადმი 

მიძღვნილი ღონისძიება 

3700   მაისი   

 

ბავშვთა დღისადმი მიძღვნილი 

ღონისძიება 
1300   ივნისი   

თეატრალური დასის პრემიერა 3130   ივნისი   

 

საანგარიშო კონცერტი                                 

(სამუსიკო, ქორეოგრაფიული და 

სამეჯლისო სტუდიები) 

270   ივნისი   

 

კონცერტი, მუნიციპალიტეტის 

თვითშემოქმედება 
300   ივლისი   

სამეჯლისო ცეკვების კონცერტი 1200   ივლისი   

 

8 აგვისტოს დაღუპულთა 

ხსოვნისადმი მიძღვნილი რექვიემი 
690   აგვისტო   

 

საეკლესიო-სახალხო დღესასწაული 

,,ცოტნეობა 2014" 
6850   აგვისტო   

 

თეატრალური დასის სპექტაკლის 

პრემიერა - რ. ინანიშვილის მოთხრობა 

,,პატარა ბიჭი გოლგოთაზე" 

2000   სექტემბერი   

 

ლიტერატურული კაფე-საღამო 

(ცენტრალური ბიბლიოთეკა) 
650   სექტემბერი   

 

ბავშვთა სცენის მოყვარულთა 

სპექტაკლი 
1700   ოქტომბერი   

 

ნორჩ ლიტერატორებთან შეხვედრა 

(ცენტრალური ბიბლიოთეკა) 
550   ნოემბერი   

 

ანსაბლ ,,კოლხეთი"-ს საიუბილეო 

საღამო 
1400   ნოემბერი   

საახალწლო-საშობაო ღონისძიებები 6100   დეკემბერი   

36 799 
სხვადასხვა საქმიანობები და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები 
43880 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

აპრილ-

ნოემბერი 
I-IV კვარტ. 

    ჯამი 125701.0       

 

ზ) დანართი 3-ში იზრდება: 
460 ლა რით კ ომ პ იუტე რის მ ა რა გ -ნ ა წ ილე ბის შ ე ძ ე ნ ის ა ს იგნ ე ბ ა ; 60 ლა რით  ელე ქ ტრო მ ოწ ყ ობილობე ბის 

რე მონტის ა ს იგნ ე ბ ა ; 150  ლა რით  ა ს ე ნ იზა ციის ხა რჯე ბის (კ ა ნ ა ლიზა ციის გ ა წ მ ე ნდის ) ა ს იგნ ე ბ ა ; 800  
ლა რით  კ ა ნ ა ლიზა ციის მოწ ე ს რიგე ბის ს ა მუშ ა ოე ბის ა ს იგნ ე ბ ა ;  



 

 

თ) განკარგულების პირველი პუნქტის „ზ“ ქვეპუნქტით განხორციელებული 

ცვლილებების გათვალისწინებით, დანართი 3 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 

„დანართი 3 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2014 წლის 23 იანვრის  N1 განკარგულებისა 
 

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

2014 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმა 

 

# 

დ
ან
აყ
ო
ფ
ი
ს 

კო
დ
ი

 

დანაყოფის დასახელება 
სავარაუდო 

ღირებულება 

შესყიდვის 

საშუალება 

შესყიდვის 

დაწყების 

სავარაუდო 

ვადები 

შესყიდვის 

ობიექტის 

მიწოდების 

სავარაუდო 

ვადა 

    კვერცხი 12859       

1 031 
სოფლის მეურნეობისა და 
ბაღჩეულის პროდუქტები 

12859 
გამარტ. 
ელექტრ. 
ტენდერი 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV 
კვარტალი 

    კარტოფილი 25896.59       

    ხახვი 1727.54       

    ნიორი 1952.5       

    კომბოსტო 917.28       

    სტაფილო 2932.02       

    ლობიო 6552       

    ჭარხალი 425.88       

2 032 ბურღულეული, კარტოფილი, 
ბოსტნეული, ხილი და თხილეული 

40403.81 
გამარტ. 
ელექტრ. 
ტენდერი 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV 
კვარტალი 

    gaTbobis xarji (SeSa) 17750.00       

3 034 
მეტყევეობისა და ხე-ტყის 

პროდუქტები 
17750.00 

გამარტ. 
ელექტრ. 
ტენდერი 

აგვისტო-
დეკემბერი 

III-IV 
კვარტალი 

    bunebr. da Txevadi airი 20470.00       

4 091 საწვავი 20470.00 

გამარტ. 
ელექტრ. 
ტენდერი 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV 
კვარტალი 

     elenergiis xarji 7750.00       

5 093 
ელექტრო, სითბური, მზისა და 

ბირთვული ენერგია 
7750.00 

გამარტ.შესყ
იდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV 
კვარტალი 

    qloris mJava 393.00       

6 144 
მარილისა და სუფთა ნატრიუმის 

ქლორიდი 
393.00 

გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV 
კვარტალი 

    saxexi 72.00       

7 148 
სხვადასხვა არალითონური 

მინერალური პროდუქტი 
72.00 

გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV 
კვარტალი 

    საქ.ხორცი 24460.80       

    ქათმის ხორცი (ფილე) 15724.80       

    თევზის ხორცი (ფილე) 9279.51       

8 151 
ცხოველური პროდუქტები, ხორცი 
და ხორცის პროდუქტები 49465.11 

გამარტ. 
ელექტრ. 
ტენდერი 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV 
კვარტალი 

    ტომატ-პასტა 4410.69       

9 153 ხილი, ბოსტნეული და მონათესავე 
პროდუქტები 4410.69 

გამარტ. 
ელექტრ. 
ტენდერი 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV 
კვარტალი 

    რაფირინებული ზეთი 5908.42       

10 154 ცხოველური ან მცენარეული ზეთები 
და ცხიმები 5908.42 

გამარტ. 
ელექტრ. 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV 
კვარტალი 



 

ტენდერი 
    შესქელებული რძე 16809.83       

    კარაქი 10796.45       

11 155 რძის პროდუქტები 27606.28 

გამარტ. 
ელექტრ. 
ტენდერი 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV 
კვარტალი 

    კისელი 8825.54       

    მანანის ბურღული 1995.08       

    ბრინჯი 3003.00       

12 156 
დაფქვილი მარცვლეულის 
პროდუქტები, სახამებელი და 
სახამებლის პროდუქტები 

13823.62 

გამარტ. 
ელექტრ. 
ტენდერი 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV 
კვარტალი 

    მარილი 936.69       

    შაქარი 7879.87       

    მწვანილი 4733.79       

    მაკარონი 5587.76       

    ვერმიშელი 5165.16       

    პური 32036.18       

    შავი ჩაი 578.43       

13 158 სხვადასხვა საკვები პროდუქტები 56917.88 

გამარტ. 
ელექტრ. 
ტენდერი 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV 
კვარტალი 

    xelTaTmani 24.00       

    rezinis xelTaTmani 120.00       

14 184 
სპეციალური ტანსაცმელი და 

აქსესუარები 
144.00 

გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV 
კვარტალი 

    საჩუქრები 4368.00       

15 185 
სამკაულები, საათები და მონათესავე 

ნივთები 
4368.00 

გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV 
კვარტალი 

    faili 294       

    guaSi 6 feri 315.00       

    rveuli 40ფ 80.00       

    rveuli 12ფ 25.00       

    saxatavi rveuli 240.00       

    bloknoti 165.00       

    sakancelario rveuli 110.00       

    brZanebis wigni 24.00       

    
TanamSromelTa gamocxadebis 
Jurnali 155.00       

    
Sesyiduli saqonlis aRricxvis 
Jurnali 175.00       

    
korespodenciebis aRricxvis 
Jurnali 24.00       

    
materialur faseulobaTa 
davTari 32.00       

    mimd. angariSsworebis davTari 48.00       

    memorialuri orderi 13.00       

    Semosaval-gasavlis orderi 10.00       

    ბაინდერი 350.00       

    საქაღალდე (swrafCamkeri) 75.00       

    gofrirebuli muyao 360.00       

16 228 

ქაღალდის ან მუყაოს 

სარეგისტრაციო 

ჟურნალები/წიგნები, საბუღალტრო 

წიგნები, ფორმები და სხვა ნაბეჭდი 

საკანცელარიო ნივთები 

2495.00 
გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV 
კვარტალი 

    webo 250.4       

17 249 
სუფთა და სხვადასხვა ქიმიური 

ნივთიერებების პროდუქტები 
250.40 

გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV 
კვარტალი 

    feradi flomasteri 420.00       

    sakanc. Jurnali 20.00       

    sakancelario dana 4.00       



 

    fanqari saxatavi 580.00       

    fanqari 36.00       

    markeri 60.00       

    saSleli 15.00       

    
sakancelario nivTebis 
Casawyobi 100.00       

    kalkulatori 115.00       

    Wikarti 35.00       

    saxazavi 32.50       

    stikeri (saniSne qaRaldi) 175.00       

    stikeri (mwebavi) 60.00       

    wawuna 7.50       

    skoCi patara 18.00       

    skoCi didi 100.00       

    magidis kalendari 15.00       

    სტეპლერის ტყვიები 72.00       

    სტეპლერი პატარა 62.50       

    სტეპლერი საშუალო 84.00       

    qaRaldis samagri 15.00       

    koreqtori 105.00       

    fanqris saTleli 39.60       

    burTuliani pasta 30.00       

    burTuliani pasta 66.00       

    failebiani saqaRalde 62.00       

    safanqre Wiqa 15.00       

    qaRaldi sabeWdi AА4 80gr./500 1920.00       

    feradi qaRaldi 375.00       

18 301 
საოფისე მანქანები, კომპიუტერების, 

პრინტერების და ავეჯის გარდა 
4639.10 

გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV 
კვარტალი 

    კომპიუტერის კომპლექტი 1200.00       

    ფლეშმეხსიერება 50.00       

    კარტრიჯის შეძენა 500.00       

    პროცესორი 145.00       

    ოპერატიული 56.00       

    ქულერი 15.00       

    ვიდეო 99.00       

    დედაპლატა 145.00       

19 302 
კომპიუტერული მოწყობილობები 

და მარაგი 
2210.00 

გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV 
კვარტალი 

    adaptori (damcavi) 150.00       

20 312 
ელექტროენერგიის გამანაწილებელი 

და საკონტროლო აპარატურა 
150.00 

გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV 
კვარტალი 

    el. gamagrZelebeli 70.00       

    el. gamanawilebeli 21.00       

    rozeti 75.00       

21 313 
იზოლირებული მავთული და 

კაბელი 
166.00 

გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV 
კვარტალი 

    elementi 33.00       

22 314 

აკუმულატორები, პირველადი 

ელემენტები და პირველადი 

ბატარეები 

33.00 
გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV 
კვარტალი 

    naTura 198.00       

23 315 
გასანათებელი მოწყობილობები და 

ელექტრონათურები 
198.00 

გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV 
კვარტალი 

    satelefono baraTebis SeZena 400.00       

24 317 

ელექტრონული, 

ელექტრომექანიკური და 

ელექტროტექნიკური მომარაგება 

400.00 
გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV 
კვარტალი 

    ტელევიზორის შეკეთება 60.00       

25 323 
ტელე-და რადიო სიგნალის 

მიმღებები და აუდიო-ან ვიდეო 
60.00 

გამარტ. 
შესყიდვა 

ივლისი-
სექტემბერი 

III-IV 
კვარტალი 



 

გამოსახულებების ჩამწერი ან 

აღწარმოების აპარატურა 

    saponi 178.50       

    tualetis qaRaldi 642.00       

26 337 პირადი ჰიგიენის პროდუქტები 820.50 
გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV 
კვარტალი 

    nagvis yuTi 20.00       

27 349 
ოფისისათვის სანიტარული საგნების 
და საჭირო მასალების შეძენა 20.00 

გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV 
კვარტალი 

    პიანინო 800.00       

       მუსიკალური ინსტრუმენტი 800.00       

28 373 
მუსიკალური ინსტრუმენტები და 
ნაწილები 1600.00 

გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV 
კვარტალი 

    funjis nabori 200.00       

    plastelini 300.00       

29 378 

ხელთნაკეთობები და ხელოვნების 
ნივთების შესაქმნელად საჭირო 
მასალები 

500.00 
გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV 
კვარტალი 

    წყლის მრიცხველები 100.00       

30 384 
ფიზიკური მახასიათებლების 
კონტროლის ხელსაწყოები 100.00 

გამარტ. 
შესყიდვა 

აპრილი-
ივნისი 

II კვარტალი 

    ციფრული ფოტოაპარატი 400.00       

31 386 ოპტიკური ხელსაწყოები 400.00 
გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV 
კვარტალი 

    საბავშვო magida 4480.00       

    საწოლი საბავშვო 10000.00       

    karada საბავშვო 800.00       

    samuSao magida 300.00       

    სკამი საბავშვო 8172.00       

    skami 250.00       

    ლეიბი 2000.00       

32 391 ავეჯი 26002.00 

გამარტ. 
ელექტრ. 
ტენდერი 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV 
კვარტალი 

    makrateli 255.00       

    cocxi 620.00       

    aqandazi 50.00       

    Rrubeli 90.00       

    ჯამი 480.00       

    ჯამი პატარა 238.00       

    qvabi patara 1890.00       

    qvabi didi 300.00       

    tafa 75.00       

    ღრმა თეფში 45.00       

    თეფში სოუსის 45.00       

    თეფში პატარა 45.00       

    ლამბაქი და ფინჯანი 75.00       

    კოვზი სუფრის 30.00       

    კოვზი ჩაის 15.00       

    ჩანგალი 30.00       

    ვედრო ემალის 100.00       

    ჩერბაკი 6.00       

    დაფა ხორცის საჭრელი 21.00       

    დაფა პურის საჭრელი 10.00       

    სამზარეულოს დანა 25.00       

    ხორცსაკეპი ელექტრო 180.00       

    ლანგარი 12.00       

    თეფშის საწრეტი 60.00       

33 392 ავეჯეულობა 4697.00 
გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV 
კვარტალი 

    xaliCa (gza-kvali) 200.00       



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

farda 200.00       

xelsaxoci 200.00       

tilo iatakis sawmendi 264.00       

tilo magidis sawmendi 276.00       

 minis sawmendi sawmendi 180.00       

iatakis sawmendi joxi 75.00       

საბანი 2000.00       

ადიალა 2000.00       

თეთრეული 2000.00       

ბალიში 400.00       

პირსახოცი 160.00       

34 395 ქსოვილის ნივთები 7955.00 

გამარტ. 
ელექტრ. 
ტენდერი 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV 
კვარტალი 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

eleqtroRumeli (gamaTbobeli) 200.00       

შეშის ღუმელი 200.00       

mtversasruti 300.00       

ჩაიდანი ემალის 50.00       

სასწორი ელექტრო 50.00       

მაცივარი 4000       

ჩაიდანი ელექტრო 25.00       

35 397 საოჯახო ტექნიკა 4825.00 
გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV 
კვარტალი 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

sarecxi Jele 260.00       

avejis sawmendi siTxe 15.00       

dezadori 9.00       

tualetis sawmendi (ixvi) 287.00       

sarecxi fxvnili taidi 507.50       

sarecxi feiri 525.00       

სარეცხი ,,კომეტი" 325.00       

სარეცხი ,,რაქშა" 210.00       

36 398 
საწმენდი და საპრიალებელი 

პროდუქტები 
2138.50 

გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV 
კვარტალი 

    wylis xarji 5600.00       

37 411 ბუნებრივი წყალი 5600.00 
გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV 
კვარტალი 

    უკუსარქველები 52.00       

38 421 
დანადგარები მექანიკური ენერგიის 

წარმოებისა და გამოყენებისათვის 
52.00 

გამარტ. 
შესყიდვა 

აპრილი-
ივნისი 

II კვარტალი 

    ჩამდინარე  წყლის ფილტერები 28.00       

39 429 

სხვადასხვა ზოგადი და 

სპეციალური დანიშნულების 

მანქანა-დანადგარები 

28.00 
გამარტ. 
შესყიდვა 

აპრილი-
ივნისი 

II კვარტალი 

  

  

  

  

შეშის ღუმელის მილი 25.00       

შეშის ღუმელის მუხლი 10.00       

40 441 
კონსტრუქციის მასალები და 

ანალოგიური ნივთები/საგნები 
35.00 

გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV 
კვარტალი 

    საჭმლის მოსამზადებელი 
ღუმელები 

2000.00       

41 422 

მანქანა დანადგარები 
საკვების,სასმელებისა და თამბაქოს, 
გადასამუშავებლად და მათთან 
დაკავშირებული ნაწილები 

2000.00 
გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV 
კვარტალი 

  

  

  

  

  

  

  

  

saketis gulari 88.00       

karis saketi 750.00       

boqlomi 145.00       

saRebavi 480.00       

42 445 

ხელსაწყოები, საკეტები, გასაღებები, 

ანჯამები, დამჭერები, ჯაჭვები და 

ზამბარები/რესორები 

1463.00 
გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV 
კვარტალი 

    ბალონი გაზის 80.00       



 

  

  

  

  

კონტეინერი 42.00       

წყლის რეზერვუარი 60.00       

43 446 

ავზები, რეზერვუარები და 
კონტეინერები ცენტრალური 
გათბობის რადიატორები და 
ბოილერები 

182.00 
გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV 
კვარტალი 

  

  

  

  

საკანალიზაციო სამუშაოები 800.00       

კანალიზაციის გაწმენდა 150.00       

44 452 

მთლიანი ან ნაწილობრივი 
საამშენებლო სამუშაოები და 
სამოქალაქო მშენებლობის 
სამუშაოები 

950.00 
გამარტ. 
შესყიდვა 

ივლისი-
სექტემბერი 

III-IV 
კვარტალი 

    პროგრამის შეძენა 600.00       

45 484 

საქმიანი გარიგებებისა და პირადი 

ბიზნესის წარმართვის პროგრამული 

პაკეტები 

600.00 
გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV 
კვარტალი 

    eleqtro sistemis remonti 400.00       

46 501 

სატრანსპორტო საშუალებებისა და 

მათთან დაკავშირებული 

მოწყობილობების შეკეთება, 

ტექნიკური მომსახურება და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები 

400.00 
გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV 
კვარტალი 

    კარტრიჯის დატუმბვა 400.00       

    kompiuteruli momsaxureba 300.00       

47 503 

პერსონალური კომპიუტერების, 

საოფისე აპარატურის, 

სატელეკომუნიკაციო და აუდიო - 

ვიზუალური მოწყობილობების 

შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება 

და მათთან დაკავშირებული 

მომსახურებები 

700.00 
გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV 
კვარტალი 

    ტრანსპორტის დაქირავება 3000.00       

48 601 
საავტომობილო ტრანსპორტის 

მომსახურებები 
3000.00 

გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV 
კვარტალი 

    satelefono momsaxureba 300.00       

49 642 
სატელეკომუნიკაციო 

მომსახურებები 
300.00 

გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV 
კვარტალი 

    საბანკო მომსახურებები 350.00       

50 661 
საბანკო და საინვესტიციო 

მომსახურებები 
350.00 

გამარტ.შესყ
იდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV 
კვარტალი 

    internetmomsaxureba 1840.00       

51 724 ინტერნეტ მომსახურებები 1840.00 
გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV 
კვარტალი 

    ჯამი 339501.31       

 

ი) დანართი 5-ში მცირდება: 

2900  ლარით გუნდის შეკრების  ხარჯების ასიგნება; 1300 ლარით „კვების ხარჯების“ 

ასიგნება; 

კ) დანართი 5-ში იზრდება: 

650 ლარით  1 ცალი კარადის შეძენის   ასიგნება; 300 ლარით 10 ცალი სკამის შეძენის 

ასიგნება; 250 ლარით 1 ცალი ბენზინზე მომუშავე ხელით სათიბი აპარტის შეძენის 

ასიგნება; 1000 ლარით 1 ცალი ხელის ელექტროტაბლოს შეძენის ასიგნება; 550 ლარით 1 

ცალი სარეცხი მანქანის შეძენის ასიგნება; 1300 ლარით 1 ცალი მინდვრის სათიბი მინი 

ტრაქტორის შეძენის ასიგნება;  
 

ლ) განკარგულების პირველი პუნქტის „ი“ და ,,კ“ ქვეპუნქტებით განხორციელებული 

ცვლილებების გათვალისწინებით, დანართი 5 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 
 

„დანართი 5 



 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2014 წლის  23 იანვრის N1 განკარგულების 
 

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

2014 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმა 

 

# 

დ
ან
აყ
ო
ფ
ი
ს 

კო
დ
ი

 

დანაყოფის დასახელება 
სავარაუდო 

ღირებულება 

შესყიდვის 

საშუალება 

შესყიდვის 

დაწყების 

სავარაუდო 

ვადები 

შესყიდვის 

ობიექტის 

მიწოდების 

სავარაუდო 

ვადა 

  
 

ბენზინი 600       

დიზელის საწვავი 4946.6       

ზეთი 36       

1 091 საწვავი 5582.60 
კონსოლიდ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

  ელ.ენერგიის ხარჯი 2300.00       

2 093 
ელექტრო, სითბური, მზისა და 

ბირთვული ენერგია 
2300.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

  
 

მინერალური სასუქი 160.00       

ჰერბიციდები 160.00       

3 143 ქიმიური და სასუქი მინერალები 320.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

  
 

შაქარი 60.00       

ჩაი 75.00       

ორცხობილა 390.00       

4 158 სხვადასხვა კვების პროდუქტები 525.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

  ხელით სათიბი აპარატი 250.00       

5 

მილის სათიბი მინი ტრაქტორი 1300.00       

163 მოლის საკრეჭი მანქანები 1550.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

აპრილ-

დეკემბერი 
11-1V 

  
 

მეკარის ხელთათმანი 600.00       

ფორმა 2640.00       

გეტრები 480.00       

მეკარის ფორმა 200.00       

რეზინის ხელთათმანი 12.00       

6 184 
სპეციალური ტანსაცმელი და 

აქსესუარები 
3932.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

  ბუცები 9600.00       

7 188 ფეხსაცმელი 9600.00 

გამარტ. 

ელ.ტენდერ

ი 

იანვარ-

სექტემბერი 
I-III  კვარტ. 

  
 

faili 35.00       

bloknoti 30.00       

sakancelario rveuli 20.00       

ბაინდერი 40.00       

მატერიალურ ფასეულობათა 

დავთარი 
20.00       

mimd. angariSsworebis 
davTari 20.00       

uwyisis formebi 5.00       

brZanebis wigni 15.00       

საქაღალდე (swrafCamkeri) 25.00       

webo 2       

8 228 

 ქაღალდის ან მუყაოს 

სარეგისტრაციო ჟურნალები / 

წიგნები,ფორმები და სხვა 

ნაბეჭდი საკანცელარიო 

ნივთები  

    212.00    
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

  feradi flomasteri 10       



 

sakanc. Jurnali 20       

sakancelario dana 2       

fanqari 5       

konverti 10       

Wikarti 2       

saxazavi 4       

სტიკერი მწებავი 16       

სკოჩი 120       

magidis kalendari 5       

სტეპლერის ტყვიები 10       

სტეპლერი საშუალო 10       

koreqtori 6       

burTuliani pasta 10       

burTuliani pasta 10       

skrepi 4       

failebiani saqaRalde 15       

magidis nabori 15       

qaRaldi sabeWdi AА4 
80gr./500 

243       

qaRaldi saweri А4 45gr./200 30       

dvd diski 70       

makrateli 5       

9 301 საკანცელარიო ნივთები 622.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

  
 

ფლეშმეხსიერება 60.00       

მაუსი 20.00       

კარტრიჯის შეძენა 100.00       

10 302 
კომპიუტერული 

მოწყობილობები და მარაგი 
180.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

  
 

el. gamagrZelebeli 36.00       

el. gamanawilebeli 10.00       

rozeti 8.00       

CamrTveli 14.00       

11 312 

ელექტროენერგიის 

გამანაწილებელი და 

საკონტროლო აპარატურა 

68.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

  ვიდეოკამერის აკუმულატორი 150.00       

12 314 

აკუმულატორები, დენის 

პირველადი წყაროები და  

პირველადი ელემენტები 

150.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

  naTura 24.00       

13 315 
გასანათებელი მოწყობილობები 

და ელექტრონათურები 
24.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

  ელექტროტაბლო 1000.00       

14 316 
ელექტრო ნივთები და 

აქსესუარები 
1000.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

აპრილი- 

დეკემბერი 
11-1Vკვარტ 

  მობილური ტელეფონი 160.00       

15 322 

რადიო-ტელეფონის, რადიო-

ტელეგრაფის, რადიო-

მაუწყებლობის და სატელევიზიო 

გადამცემი აპარატურა 

160.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

  მედიკამენტების ღირებულება 2563.90       

16 336 ფარმაცევტული პროდუქტები 2563.90 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

  
 

saponi 25.00       

sarecxi saponi 8.00       

პირსახოცი 30.00       

ტუალეტის ქაღალდი 18.00       

 საშხაპე მოწყობილობები                  200.00       

17 337 პირადი ჰიგიენის პროდუქტები 281.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 



 

  
 

სათამაშო ბურთები 1500.00       

სავარჯიშო ბურთები 2600.00       

წყლის ბოთლები 144.00       

კარის ბადე 300.00       

18 374 
სპორტული საქონელი და 

არჭურვილობა 
4544.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

  
 

სკამები 300.00       

კარადა 650.00       

19 391 ავეჯი 950.00       

  
 

saTli (vedro) 75.00       

cocxi 125.00       

iatakis sawmendi joxi 5.00       

nagvis yuTi 20.00       

aqandazi 6.00       

Rrubeli 3.00       

20 392 ავეჯის აქსესუარები 234.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

  
 

xelsaxoci 10.00       

tilo iatakis sawmendi 20.00       

tilo magidis 5.00       

 minis sawmendi 15.00       

fexsawmendi Teqa 10.00       

21 395  ქსოვილის ნივთები 60.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

  სარეცხი მანქანა 550.00       

22 397 საოჯახო ელ. ტექნიკა 550.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

აპრილ-

ივნისი 
11 კვარტ 

  
 

qloris mJava 60.00       

sarecxi Jele 4.00       

sarecxi siTxe (mJava) 75.00       

WurWlis sarecxi saSualeba 9.00       

tualetis sawmendi (ixvi) 5.00       

sarecxi fxvnili 180.00       

23 398 
საწმენდი და საპრიალებელი 

პროდუქტები 
333.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

  
 

wylis xarji 2000.00       

მინერალური წყალი 360.00       

24 411 ბუნებრივი წყალი 2360.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

  
 

karis saxeluri 25.00       

saketis gulari 22.50       

karis saketi 175.00       

boqlomi 100.00       

ფუნჯი 12.00       

25 445 

ხელსაწყოები, საკეტები, 

გასაღებები, ანჯამები, 

დამჭერები, ჯაჭვები და 

ზამბარები/რესორები 

334.50 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

  
 

ცარცი 100.00       

საღებავი 80.00       

          

26 448 საღებავები 180.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

  
 

მიმდინარე რემონტის ხარჯები 400.00       

სათადარიგო ნაწილების შეძენა 1800.00       

ტექდათვალიერების ხარჯები 300.00       

27 501 

სატრანსპორტო საშუალებებისა 

და მათთან დაკავშირებული 

მოწყობილობების შეკეთება, 

ტექნიკური მომსახურება და 

მასთან დაკავშირებული 

2500.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 



 

მომსახურებები 

  კომპიუტერული მომსახურეობა 100.00       

  კარტრიჯის დატუმბვა 125.00       

28 503 
საოფისე აპარატურის 

ტექ.მომსახურება და შეკეთება 
225.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

  
 

ფეხბურთელების კვების 

ხარჯები 
4896.00       

            

29 555 

სასადილოებისა და 

საზოგადოებრივი კვების 

საწარმოების მომსახურებები 

3596.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

  satelefono momsaxureba 360.00       

  
 

satelefono baraTebis 
SeZena 480.00       

30 642 
სატელეკომუნიკაციო  

მომსახურებები 
840.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

  ბანკის მომსახურება 120.00       

            

31 661 
საბანკო და საინვესტიციო 

მომსახურებები 
120.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

  internetmomsaxureba 840.00       

32 724 ინტერნეტ მომსახურებები 840.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

  
 

ფეხბურთელების მკურნალობის 

ხარჯები 
400.00       

სასწრაფო სამედიცინო 

დახმარების მომსახურება 
836.00       

სამედიცინო მომსახურება 1200.00       

33 851 
ჯანდაცვის სამსახურის 

მომსახურებები 
2436.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

  გუნდის შეკრება /სბორები/ 17300.00       

34 551 სასტუმროს მომსახურება 17300.00 
გამარტ. ელ. 

ტენდერი 

იანვარ-

სექტემბერი 
I-III  კვარტ. 

  
 

ბინის ქირა 1500.00       

ტენდერის ხარჯები 500.00       

პრიზების შეძენა 200.00       

35 983 სხვადასხვა მომსახურებები 2200.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

  ჯამი 68673.00       

 

მ) დანართი 6-ში მცირდება: 

15600 ლარით გარე-განათების მოვლა-შენახვის, ელ.ენერგიის“ ხარჯების ასიგნება; 1000 

ლარით „შენობა-ნაგებობების მიმდინარე რემონტის“ ხარჯების ასიგნება; 400 ლარით 2  

ცალი სამფაზიანი მრიცხველის შეძენის ხარჯების ასიგნება; 8210 ლარით „წყლის შეძენის“ 

ხარჯების ასიგნება; 

ნ) დანართი 6-ში იზრდება: 

400 ლარით 2 ცალი სამუშაო მაგიდის შეძენის ასიგნება; 220 ლარით 1 ცალი კარადის 

შეძენის ასიგნება; 220 ლარით 11 ცალი თაბაშირ-მუყაოს ფირფიტის შეძენის ასიგნება; 28 

ლარით 1 ცალი კარის საკეტის შეძენის ასიგნება; 12 ლარით 4 ცალი როზეტის შეძენის 

ასიგნება; 20 ლარით 2 ცალი ბოქლომის შეძენის ასიგნება; 400 ლარით 2 ცალი 

ველოსიპედების შეძენის ასიგნება; 880 ლარით 440 ლიტრი ბებზინის შეძენის ასიგნება; 500 

ლარით 1 ცალი ასლგამღების შეძენის ასიგნება; 1080 ლარით ავტომანქანის რეცხვის 

ხარჯების ასიგნება; 1200 ლარით ტრანსპორტის დაქირავების ხარჯების ასიგნება; 4000 

ლარით საჯიჯაოს თემში გარე-განათების ბოძების დამონტაჟების ხარჯების ასიგნება. 



 

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

ცვლილებების გათვალისწინებით, დანართი 6 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 

„დანართი 6 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2014 წლის  23 იანვრის N1 განკარგულებისა 

 

შპს ,,ხობი დასუფთავება და განათებას“   

2014 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმა 

 

# 

დ
ან
აყ
ო
ფ
ი
ს 

კო
დ
ი

 

დანაყოფის დასახელება 
სავარაუდო 

ღირებულება 

შესყიდვის 

საშუალება 

შესყიდვის 

დაწყების 

სავარაუდო 

ვადები 

შესყიდვის 

ობიექტის 

მიწოდების 

სავარაუდო 

ვადა 

    erTwliani yvavilis nergebi 7000       

1 034 
მეტყევეობისა და ხე-ტყის 

პროდუქტები 
7000 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდ. 

აპრილი-

ივნისი 
II კვარტ. 

    

ბენზინი (რეგულარი) 14832       

დიზელი 25120       

საპოხი მასალები 2834       

2 091 საწვავი 42786 
კონსოლიდ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

  

  

  

  

ელექტროენერგიის ხარჯი 173918       

ოფისის ელექტროენერგიის ხარჯი 2280       

შადრევნის ელექტროენერგიის 

ხარჯი 
4200       

3 093 
ელექტრო, სითბური, მზისა და 

ბირთვული ენერგია 
180398 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

  
  

  

azotovani sasuqi 100       

sasuqi organika 120       

klini (Sxamqimikati) 770       

torfi 1200       

კირი 200       

4 144 
მარილისა და სუფთა ნატრიუმის 

ქლორიდი 
2390.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

  

  

  

  

ხელთათმანი 884       

spec. tansacmeli (საწვიმარი) 2570       

rezinis xelTaTmani 20       

5 181 
სამუშაო ტანსაცმელი, 

სპეცტანსაცმელი და აქსესუარები 
3474       

    კედლის საათი 15       

6 185 კელიდ საათი 15       

  

  

faili 35       

saqaRalde (celuloidis) 20       

damWeriani saqaRalde 20       

bloknoti 40       

reveuli patara 20       

მთავარი წიგნი 12       

  mimd. angariSsworebis davTari 30       

  uwyisis formebi 2.5       

7 228 

ქაღალდის ან მუყაოს 

სარეგისტრაციო 

ჟურნალები/წიგნები, 

საბუღალტრო წიგნები, ფორმები 

და სხვა ნაბეჭდი საკანცელარიო 

ნივთები 

179.5 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 



 

  

  

ბეჭდის ბალიში 4       

sakanc. Jurnali 10       

ბეჭდი,შტამპი,ფაქსიმილიე(კლიშე 30       

ბეჭდის მექანიზმი 25       

fanqari 10       

markeri 10       

saSleli 5       

kalkulatori 45       

Wikarti 2       

klipsi 12       

saxazavi 5       

stikeri (saniSne qaRaldi) 17.5       

stikeri (mwebavi) 15       

antistepleri 2       

skoCi 6       

სტეპლერის ტყვიები 10       

სტეპლერი საშუალო 15       

ბაინდერი 60       

საქაღალდე (swrafCamkeri) 30       

დირაკოლი 6       

დირაკოლი დიდი 40       

qaRaldis samagri 20       

koreqtori 25       

fanqris saTleli 5       

burTuliani pasta 25       

burTuliani pasta 50       

მარკერი 8       

failebiani saqaRalde 30       

safanqre Wiqa 9       

magidis nabori 34       

  ტუშის კალამი 0       

  qaRaldi sabeWdi AА4 80gr./500 315       

  qaRaldi saweri А4 45gr./200 21       

8 301 

საოფისე მანქანები, 

კომპიუტერების, პრინტერების და 

ავეჯის გარდა 

901.5 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

fleSmexsiereba 50       

ასლგადამღები 500       

katrijis SeZena 280       

9 302 
კომპიუტერული მოწყობილობები 

და მარაგი 
830 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ელ.გამაგრძელებელი 30       

ელ.გამანაწილებელი 6       

ელ.ვაზნა 121       

როზეტი 18       

ჩამრთველი 10       

10 313 
იზოლირებული მავთული და 

კაბელი 
185 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

  

  
ლამპიონი 250ამპ. 2825       

ლამპიონი 150ამპ. 770       

  

ეკონათურა 85ვტ-იანი 6720       

ეკონათურა 40ვტ-იანი 1000       

ნათურა 250ვტ-იანიE-40 438       

ნათურა 400 1500       

  
მეტალო-ჰალოგენის ნათურა 

150ვტ-იანი 
140       

  ნათურა 150ვტ-იანიE-40 26       

11 315 
გასანათებელი მოწყობილობები და 

ელექტრონათურები 
13419 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 



 

    

იზოლირებული ელ.სადენი 2,5მმ-

იანი 
300       

იზოლირებული ელ.სადენი 10მმ-

იანი 
280       

დროსელი 250ამპ. 885       

დროსელი 150ამპ. 260       

დროსელი 400 ვატიანი. 900       

იგნიკტორი 250ამპ. 162       

იგნიკტორი 400 ვატიანი 300       

კონტაქტორი 250ამპ. 2850       

კონტაქტორი 150ამპ. 860       

გადამრთველი 100ამპ. 1100       

მინათების პროჟექტორი400 ვტ 500       

პლაფონი თეთრი ნათების 462       

ჩამჭერი 168       

საიზოლაციო მასალა 120       

ინდიკატორი 20       

ფოტო-რელე 520       

12 316 
ელექტრომოწყობილობები და 

აპარატურა 
9687 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    telefonis(სტაც) 30       

13 325 
სატელეკომუკნიკაციო 

მოწყობილობები და მარაგები 
30 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

ივნისი 
I-II კვარტ. 

    saponi 8       

14 337 პირადი ჰიგიენის პროდუქტები 8 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    სათადარიგო ნაწილები 9713       

15 343 

ნაწილები და აქსესუარები 

სატრანსპორტო საშუალებებისა და 

მათი ძრავებისათვის 

9713 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    ველოსიპედი 400 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

    

16 344 
მოტოციკლეტები,ველოდიპედები 

და მოტოციკლეტების ეტლები. 
400   

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

  

ელ.მრიცხველი ფაზანულიანი 250       

  ელ.მრიცხველი სამფაზიანი 504       

17 385 
საკონტროლო და გამოსაცდელი 

აპარატურა 
754 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

ივნისი 
I-II კვარტ. 

    

    

  

    

  

  

  

  

skami 160       

samuSao magida 400       

sagorao savarZeli 400       

მოლის საჭრელი აპარატი 250       

    დრელი 60       

18 391 ავეჯი 1270 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

ივნისი 
I-II კვარტ. 

  

  

აქანდაზი 260       

  ცოცხი 586       

  ვედრო 330       

  Rrubeli 3       

19 392 ავეჯეულობა 1179 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

tilo iatakis sawmendi 20       

tilo magidis 10       

 minis sawmendi 8       

20 395 ქსოვილის ნივთები 38 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    წყლის ხარჯი 9258.4       



 

21 411 ბუნებრივი წყალი 9258.4 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

საოფისე თარო 200       

კარადა (სადურგლო ნაკეთობა) 520       

ელ.კარადა (დიდი) 360       

ალუმინის კიბე 6 მეტრიანი 280       

22 442 სტრუქტურული მასალები 1360 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

ივნისი 
I-II კვარტ. 

    

lafaTqi  276       

celi 84       

მკვნეტარა 20       

ურო 38       

ჩაქუჩი 30       

ქანჩების კომპლექტი 30       

ძალაყინი 22       

ბრტყელტუჩა 20       

focxi 98       

bari 207       

თოხი 180       

საკეტის გულარი 20       

კარის საკეტი 103       

    ბოქლომი 70       

23 445 

ხელსაწყოები, საკეტები, 

გასაღებები, ანჯამები, დამჭერები, 

ჯაჭვები და ზამბარები/რესორები 

2536 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    თაბაშირ-მუყაოს ფირფიტა 220   აპრილი I-II კვარტ. 

24 454 შენობის მოწყობის სამუშაოები 220 
გამარტ. 

შესყიდვა 

აპრილი-

აგვისტო 
II-III  კვარტ. 

    მიმდინარე რემონტის ხარჯი 4880       

25 501 

სატრანსპორტო საშუალებებისა და 

მათთან დაკავშირებული 

მოწყობილობების შეკეთება, 

ტექნიკური მომსახურება და 

მასთან დაკავშირებული 

მომსახურებები 

4880 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

კარტრიჯი 280       

კარტრიჯის დატუმბვა 120       

კომპიუტერული 

მომსახურება(ჯერზე) 
100       

26 503 

პერსონალური კომპიუტერების, 

საოფისე აპარატურის, 

სატელეკომუნიკაციო და აუდიო - 

ვიზუალური მოწყობილობების 

შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება 

და მათთან დაკავშირებული 

მომსახურებები 

500 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    სატელეფონო მომსახურება 1080       

27 642 
სატელეკომუნიკაციო 

მომსახურებები 
1080 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

28   ინტერნეტმომსახურება 800 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

29 720 ინტერნეტმომსახურება 800 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

  

  

  

  

  

  

  

  

საოფისე ფართის დაქირავება 3000       

ტრანსპორტის დაქირავება 1200       

ტრანსპორტის რეცხვა 1080       

საახალწლო ნაძვისხის მომნაჟი და 

დემონტაჟი 
5000       

30 983 სხვადასხვა მომსახურებები 10280 
გამარტ. 

შესყიდვა 

მარტი-

ნოემბერი 
I-IV კვარტ. 

              



 

  სულ  305571.40       
 

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე. 

      3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით, მხარისათვის გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში 

ფოთის საქალაქო სასამართლოში (მისამართი: ქ. ფოთი, დავით აღმაშენებლის ქ. N3). 

 

 
 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                      ედიშერ ჯობავა 

 

 

 

 
 

 



 

 
 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

განკარგულება N63 

2014 წლის 8 აგვისტო 

ქ. ხობი 
 

„ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 28 ივლისის N52 განკარგულებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24-ე 

მუხლის პირველი ნაწილის „გ“ ქვეპუნქტის „გ.ბ“ ქვეპუნქტისა და საქართველოს ზოგადი 

ადმინისტრაციული კოდექსის 59-ე მუხლის პირველი პუნქტის და 63-ე მუხლის შესაბამისად: 

1. „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 28 ივლისის N52 განკარგულებაში შეტანილ იქნეს 

ცვლილება და განკარგულების დანართი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„დანართი 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2014 წლის 28 ივლისის N52 განკარგულებისა 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საშტატო ნუსხა 

 

N თანამდებობათა დასახელება 
საშტატო 

რიცხოვნება 

გამგეობის ხელმძღვანელი პირები 

1 გამგებელი 1 

2 გამგებლის პირველი მოადგილე 1 

3 გამგებლის  მოადგილე 1 

სულ 3 

1 
გამგებლის წარმომადგენელი მუნიციპალიტეტის 

ადმინისტრაციულ ერთეულში 
22 

გამგეობის სტრუქტურული ერთეულები 

ადმინისტრაციული სამსახური 

1 სამსახურის უფროსი 1 

2 გამგებლის თანაშემწე 1 

საქმისწარმოების განყოფილება 

3 განყოფილების უფროსი 1 

4 მთავარი სპეციალისტი 2 

5 წამყვანი სპეციალისტი 1 

6 დამხმარე მოსამსახურე 1 

საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილება 

7 განყოფილების უფროსი 1 



 

8 მთავარი სპეციალისტი 5 

9 წამყვანი სპეციალისტი 4 

10 დამხმარე მოსამსახურე 5 

სამართლებრივი უზრუნველყოფის  განყოფილება 

11 განყოფილების უფროსი 1 

12 მთავარი სპეციალისტი 1 

13 წამყვანი სპეციალისტი 1 

სულ 25 

საფინანსო–საბიუჯეტო სამსახური 

1 სამსახურის  უფროსი 1 

საბიუჯეტო დაგეგმვის განყოფილება 

2 განყოფილების უფროსი 1 

3 მთავარი სპეციალისტი 1 

4 წამყვანი სპეციალისტი 1 

საფინანსო ზედამხედველობისა და ბუღალტერიის განყოფილება 

5 განყოფილების უფროსი 1 

6 მთავარი სპეციალისტი 1 

7 წამყვანი სპეციალისტი 2 

შესყიდვების განყოფილება 

8 განყოფილების უფროსი 1 

9 მთავარი სპეციალისტი 1 

10 წამყვანი სპეციალისტი 1 

სულ 11 

ეკონომიკური განვითარებისა და პროგრამების მართვის სამსახური 

1 სამსახურის უფროსი 1 

2 უფროსი სპეციალისტი 1 

მუნიციპალური პროგრამების მართვის, სტატისტიკური აღრიცხვისა და ტრანსპორტის 

რეგულირების განყოფილება 

3 განყოფილების უფროსი 1 

4 მთავარი სპეციალისტი 1 

5 წამყვანი სპეციალისტი 1 

მუნიციპალური ქონების აღრიცხვისა და მართვის, ბუნებრივი რესურსებისა და 

ადგილობრივი მოსაკრებლების განყოფილება

6 განყოფილების უფროსი 1 

7 მთავარი სპეციალისტი 1 

8 წამყვანი სპეციალისტი 1 

სულ 8 

ინფრასტრუქტურის, ურბანული განვითარებისა და არქიტექტურის სამსახური 

1 სამსახურის უფროსი 1 

ინფრასტრუქტურის, სივრცით-ტერიტორიული მოწყობისა და ქალაქთმშენებლობის 



 

განყოფილება 

2 განყოფილების უფროსი 1 

3 მთავარი სპეციალისტი 1 

4 წამყვანი სპეციალისტი 2 

5 უფროსი სპეციალისტი 1 

ზედამხედველობის განყოფილება 

6 განყოფილების უფროსი 1 

7 მთავარი სპეციალისტი 1 

8 წამყვანი სპეციალისტი 1 

სულ 9 

სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახური 

1 სამსახურის უფროსი 1 

2 მთავარი სპეციალისტი 1 

3 წამყვანი სპეციალისტი 1 

4 უფროსი სპეციალისტი 1 

სულ 4 

კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა 

სამსახური 

1 სამსახურის უფროსი 1 

2 მთავარი სპეციალისტი 2 

3 წამყვანი სპეციალისტი 1 

სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილება 

4 განყოფილების უფროსი 1 

5 მთავარი სპეციალისტი 1 

6 წამყვანი სპეციალისტი 1 

სულ 7 

შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, 

ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმეების სამსახური 

1 სამსახურის უფროსი 1 

2 მთავარი სპეციალისტი 1 

3 წამყვანი სპეციალისტი 1 

ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმეების 

განყოფილება 

4 განყოფილების უფროსი 1 

5 მთავარი სპეციალისტი 1 

სულ 5 

შიდა აუდიტის სამსახური 

1 სამსახურის უფროსი 1 

2 მთავარი სპეციალისტი 1 

3 წამყვანი სპეციალისტი 1 

4 უფროსი სპეციალისტი 1 



 

სულ 4 

დელეგირებული სამსახურები 

წვევამდელთა, რეზერვისტთა, სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და მობილიზაციის 

სამსახური

1 სამსახურის უფროსი 1 

2 მთავარი სპეციალისტი 3 

3 წამყვანი სპეციალისტი 2 

4 უფროსი სპეციალისტი 2 

სულ 8 

სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახური 

1 სამსახურის უფროსი 1 

ადმინისტრირების განყოფილება 

2 განყოფილების უფროსი 1 

3 მთავარი სპეციალისტი 3 

4 მეელსმენე  (სპეციალისტი) 4 

ხანძარსაწინააღმდეგო განყოფილება 

5 განყოფილების უფროსი 1 

6 მორიგე ცვლის უფროსი (უფროსი სპეციალისტი) 4 

7 უფროსი მძღოლი (უფროსი სპეციალისტი) 1 

8 მძღოლი (სპეციალისტი) 8 

9 მეხანძრე-მაშველი  (სპეციალისტი) 12 

სამაშველო განყოფილება 

10 განყოფილების უფროსი 1 

11 მაშველი (სპეციალისტი) 17 

სულ 53“ 
 

 

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე. 

      3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით, მხარისათვის გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში ფოთის საქალაქო 

სასამართლოში (მისამართი: ქ. ფოთი, დავით აღმაშენებლის ქ. N3). 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                      ედიშერ ჯობავა 

 

 



 

 

 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N64 

2014  წლის 8 აგვისტო 

ქ. ხობი 

ხობის მუნიციპალიტეტის ხამისკურის ადმინისტრაციულ ერთეულში არსებულ ქუჩებზე 

განთავსებული ობიექტების ნუმერაციის შესახებ 
 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“  

შესაბამისად: 

1. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის ხამისკურის ადმინისტრაციულ ერთეულში არსებულ 

ქუჩებზე განთავსებული ობიექტების ნუმერაცია თანდართული ორთოფოტოსა და მისამართების 

რეესტრის შესაბამისად.  

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე. 

      3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით, მხარისათვის გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში ფოთის საქალაქო 

სასამართლოში (მისამართი: ქ. ფოთი, დავით აღმაშენებლის ქ. N3). 

 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                            ედიშერ ჯობავა 

 

 

 



 

 

დანართი 1 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

2014 წლის 8 აგვისტოს N64 განკარგულებისა 

 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის ხამისკურის ადმინისტრაციული ერთეულის ორთოფოტო 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

დანართი 2 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

2014 წლის 8 აგვისტოს N64 განკარგულებისა 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის ხამისკურის ადმინისტრაციული ერთეულის მისამართების რეესტრი 

 

ხამისკურის თემი; 01 ქუჩა N1 

ხამისკურის თემი; 01 ქუჩა N10 

ხამისკურის თემი; 01 ქუჩა N100 

ხამისკურის თემი; 01 ქუჩა N101 

ხამისკურის თემი; 01 ქუჩა N103 

ხამისკურის თემი; 01 ქუჩა N105 

ხამისკურის თემი; 01 ქუჩა N11 

ხამისკურის თემი; 01 ქუჩა N12 

ხამისკურის თემი; 01 ქუჩა N13 

ხამისკურის თემი; 01 ქუჩა N14 

ხამისკურის თემი; 01 ქუჩა N15 

ხამისკურის თემი; 01 ქუჩა N16 

ხამისკურის თემი; 01 ქუჩა N17 

ხამისკურის თემი; 01 ქუჩა N18 

ხამისკურის თემი; 01 ქუჩა N19 

ხამისკურის თემი; 01 ქუჩა N2 

ხამისკურის თემი; 01 ქუჩა N20 

ხამისკურის თემი; 01 ქუჩა N21 

ხამისკურის თემი; 01 ქუჩა N22 

ხამისკურის თემი; 01 ქუჩა N23 

ხამისკურის თემი; 01 ქუჩა N24 

ხამისკურის თემი; 01 ქუჩა N25 

ხამისკურის თემი; 01 ქუჩა N26 

ხამისკურის თემი; 01 ქუჩა N27 

ხამისკურის თემი; 01 ქუჩა N28 

ხამისკურის თემი; 01 ქუჩა N29 

ხამისკურის თემი; 01 ქუჩა N3 

ხამისკურის თემი; 01 ქუჩა N30 

ხამისკურის თემი; 01 ქუჩა N31 

ხამისკურის თემი; 01 ქუჩა N32 

ხამისკურის თემი; 01 ქუჩა N33 

ხამისკურის თემი; 01 ქუჩა N34 



 

ხამისკურის თემი; 01 ქუჩა N35 

ხამისკურის თემი; 01 ქუჩა N36 

ხამისკურის თემი; 01 ქუჩა N37 

ხამისკურის თემი; 01 ქუჩა N38 

ხამისკურის თემი; 01 ქუჩა N39 

ხამისკურის თემი; 01 ქუჩა N4 

ხამისკურის თემი; 01 ქუჩა N40 

ხამისკურის თემი; 01 ქუჩა N41 

ხამისკურის თემი; 01 ქუჩა N42 

ხამისკურის თემი; 01 ქუჩა N43 

ხამისკურის თემი; 01 ქუჩა N44 

ხამისკურის თემი; 01 ქუჩა N45 

ხამისკურის თემი; 01 ქუჩა N46 

ხამისკურის თემი; 01 ქუჩა N47 

ხამისკურის თემი; 01 ქუჩა N48 

ხამისკურის თემი; 01 ქუჩა N49 

ხამისკურის თემი; 01 ქუჩა N5 

ხამისკურის თემი; 01 ქუჩა N50 

ხამისკურის თემი; 01 ქუჩა N51 

ხამისკურის თემი; 01 ქუჩა N52 

ხამისკურის თემი; 01 ქუჩა N53 

ხამისკურის თემი; 01 ქუჩა N54 

ხამისკურის თემი; 01 ქუჩა N55 

ხამისკურის თემი; 01 ქუჩა N56 

ხამისკურის თემი; 01 ქუჩა N57 

ხამისკურის თემი; 01 ქუჩა N58 

ხამისკურის თემი; 01 ქუჩა N59 

ხამისკურის თემი; 01 ქუჩა N6 

ხამისკურის თემი; 01 ქუჩა N60 

ხამისკურის თემი; 01 ქუჩა N61 

ხამისკურის თემი; 01 ქუჩა N62 

ხამისკურის თემი; 01 ქუჩა N63 

ხამისკურის თემი; 01 ქუჩა N64 

ხამისკურის თემი; 01 ქუჩა N65 

ხამისკურის თემი; 01 ქუჩა N66 

ხამისკურის თემი; 01 ქუჩა N67 

ხამისკურის თემი; 01 ქუჩა N68 



 

ხამისკურის თემი; 01 ქუჩა N69 

ხამისკურის თემი; 01 ქუჩა N7 

ხამისკურის თემი; 01 ქუჩა N70 

ხამისკურის თემი; 01 ქუჩა N71 

ხამისკურის თემი; 01 ქუჩა N72 

ხამისკურის თემი; 01 ქუჩა N73 

ხამისკურის თემი; 01 ქუჩა N74 

ხამისკურის თემი; 01 ქუჩა N75 

ხამისკურის თემი; 01 ქუჩა N76 

ხამისკურის თემი; 01 ქუჩა N77 

ხამისკურის თემი; 01 ქუჩა N78 

ხამისკურის თემი; 01 ქუჩა N79 

ხამისკურის თემი; 01 ქუჩა N8 

ხამისკურის თემი; 01 ქუჩა N80 

ხამისკურის თემი; 01 ქუჩა N81 

ხამისკურის თემი; 01 ქუჩა N82 

ხამისკურის თემი; 01 ქუჩა N83 

ხამისკურის თემი; 01 ქუჩა N84 

ხამისკურის თემი; 01 ქუჩა N85 

ხამისკურის თემი; 01 ქუჩა N86 

ხამისკურის თემი; 01 ქუჩა N87 

ხამისკურის თემი; 01 ქუჩა N88 

ხამისკურის თემი; 01 ქუჩა N89 

ხამისკურის თემი; 01 ქუჩა N9 

ხამისკურის თემი; 01 ქუჩა N90 

ხამისკურის თემი; 01 ქუჩა N91 

ხამისკურის თემი; 01 ქუჩა N92 

ხამისკურის თემი; 01 ქუჩა N93 

ხამისკურის თემი; 01 ქუჩა N94 

ხამისკურის თემი; 01 ქუჩა N95 

ხამისკურის თემი; 01 ქუჩა N96 

ხამისკურის თემი; 01 ქუჩა N97 

ხამისკურის თემი; 01 ქუჩა N98 

ხამისკურის თემი; 01 ქუჩა N99 

ხამისკურის თემი; 01 ქუჩის I ჩიხი N1 

ხამისკურის თემი; 01 ქუჩის I ჩიხი N3 

ხამისკურის თემი; 01 ქუჩის II ჩიხი N2 



 

ხამისკურის თემი; 02 ქუჩა N1 

ხამისკურის თემი; 02 ქუჩა N10 

ხამისკურის თემი; 02 ქუჩა N11 

ხამისკურის თემი; 02 ქუჩა N12 

ხამისკურის თემი; 02 ქუჩა N13 

ხამისკურის თემი; 02 ქუჩა N14 

ხამისკურის თემი; 02 ქუჩა N15 

ხამისკურის თემი; 02 ქუჩა N16 

ხამისკურის თემი; 02 ქუჩა N17 

ხამისკურის თემი; 02 ქუჩა N18 

ხამისკურის თემი; 02 ქუჩა N19 

ხამისკურის თემი; 02 ქუჩა N2 

ხამისკურის თემი; 02 ქუჩა N20 

ხამისკურის თემი; 02 ქუჩა N21 

ხამისკურის თემი; 02 ქუჩა N22 

ხამისკურის თემი; 02 ქუჩა N23 

ხამისკურის თემი; 02 ქუჩა N24 

ხამისკურის თემი; 02 ქუჩა N25 

ხამისკურის თემი; 02 ქუჩა N26 

ხამისკურის თემი; 02 ქუჩა N27 

ხამისკურის თემი; 02 ქუჩა N28 

ხამისკურის თემი; 02 ქუჩა N29 

ხამისკურის თემი; 02 ქუჩა N3 

ხამისკურის თემი; 02 ქუჩა N30 

ხამისკურის თემი; 02 ქუჩა N31 

ხამისკურის თემი; 02 ქუჩა N32 

ხამისკურის თემი; 02 ქუჩა N33 

ხამისკურის თემი; 02 ქუჩა N34 

ხამისკურის თემი; 02 ქუჩა N35 

ხამისკურის თემი; 02 ქუჩა N36 

ხამისკურის თემი; 02 ქუჩა N37 

ხამისკურის თემი; 02 ქუჩა N38 

ხამისკურის თემი; 02 ქუჩა N39 

ხამისკურის თემი; 02 ქუჩა N4 

ხამისკურის თემი; 02 ქუჩა N40 

ხამისკურის თემი; 02 ქუჩა N41 

ხამისკურის თემი; 02 ქუჩა N42 



 

ხამისკურის თემი; 02 ქუჩა N43 

ხამისკურის თემი; 02 ქუჩა N44 

ხამისკურის თემი; 02 ქუჩა N45 

ხამისკურის თემი; 02 ქუჩა N46 

ხამისკურის თემი; 02 ქუჩა N47 

ხამისკურის თემი; 02 ქუჩა N48 

ხამისკურის თემი; 02 ქუჩა N49 

ხამისკურის თემი; 02 ქუჩა N5 

ხამისკურის თემი; 02 ქუჩა N50 

ხამისკურის თემი; 02 ქუჩა N51 

ხამისკურის თემი; 02 ქუჩა N52 

ხამისკურის თემი; 02 ქუჩა N53 

ხამისკურის თემი; 02 ქუჩა N55 

ხამისკურის თემი; 02 ქუჩა N57 

ხამისკურის თემი; 02 ქუჩა N59 

ხამისკურის თემი; 02 ქუჩა N6 

ხამისკურის თემი; 02 ქუჩა N61 

ხამისკურის თემი; 02 ქუჩა N7 

ხამისკურის თემი; 02 ქუჩა N8 

ხამისკურის თემი; 02 ქუჩა N9 

ხამისკურის თემი; 02 ქუჩის 01 ჩიხი N1 

ხამისკურის თემი; 02 ქუჩის 01 ჩიხი N2 

ხამისკურის თემი; 02 ქუჩის 01 ჩიხი N3 

ხამისკურის თემი; 02 ქუჩის 01 ჩიხი N4 

ხამისკურის თემი; 03 ქუჩა N1 

ხამისკურის თემი; 03 ქუჩა N10 

ხამისკურის თემი; 03 ქუჩა N11 

ხამისკურის თემი; 03 ქუჩა N12 

ხამისკურის თემი; 03 ქუჩა N13 

ხამისკურის თემი; 03 ქუჩა N14 

ხამისკურის თემი; 03 ქუჩა N15 

ხამისკურის თემი; 03 ქუჩა N16 

ხამისკურის თემი; 03 ქუჩა N17 

ხამისკურის თემი; 03 ქუჩა N18 

ხამისკურის თემი; 03 ქუჩა N19 

ხამისკურის თემი; 03 ქუჩა N2 

ხამისკურის თემი; 03 ქუჩა N20 



 

ხამისკურის თემი; 03 ქუჩა N21 

ხამისკურის თემი; 03 ქუჩა N22 

ხამისკურის თემი; 03 ქუჩა N23 

ხამისკურის თემი; 03 ქუჩა N24 

ხამისკურის თემი; 03 ქუჩა N25 

ხამისკურის თემი; 03 ქუჩა N26 

ხამისკურის თემი; 03 ქუჩა N27 

ხამისკურის თემი; 03 ქუჩა N28 

ხამისკურის თემი; 03 ქუჩა N29 

ხამისკურის თემი; 03 ქუჩა N3 

ხამისკურის თემი; 03 ქუჩა N30 

ხამისკურის თემი; 03 ქუჩა N31 

ხამისკურის თემი; 03 ქუჩა N32 

ხამისკურის თემი; 03 ქუჩა N33 

ხამისკურის თემი; 03 ქუჩა N34 

ხამისკურის თემი; 03 ქუჩა N35 

ხამისკურის თემი; 03 ქუჩა N36 

ხამისკურის თემი; 03 ქუჩა N37 

ხამისკურის თემი; 03 ქუჩა N38 

ხამისკურის თემი; 03 ქუჩა N39 

ხამისკურის თემი; 03 ქუჩა N4 

ხამისკურის თემი; 03 ქუჩა N40 

ხამისკურის თემი; 03 ქუჩა N41 

ხამისკურის თემი; 03 ქუჩა N42 

ხამისკურის თემი; 03 ქუჩა N43 

ხამისკურის თემი; 03 ქუჩა N44 

ხამისკურის თემი; 03 ქუჩა N45 

ხამისკურის თემი; 03 ქუჩა N46 

ხამისკურის თემი; 03 ქუჩა N47 

ხამისკურის თემი; 03 ქუჩა N48 

ხამისკურის თემი; 03 ქუჩა N49 

ხამისკურის თემი; 03 ქუჩა N5 

ხამისკურის თემი; 03 ქუჩა N50 

ხამისკურის თემი; 03 ქუჩა N51 

ხამისკურის თემი; 03 ქუჩა N52 

ხამისკურის თემი; 03 ქუჩა N53 

ხამისკურის თემი; 03 ქუჩა N54 



 

ხამისკურის თემი; 03 ქუჩა N55 

ხამისკურის თემი; 03 ქუჩა N56 

ხამისკურის თემი; 03 ქუჩა N57 

ხამისკურის თემი; 03 ქუჩა N58 

ხამისკურის თემი; 03 ქუჩა N59 

ხამისკურის თემი; 03 ქუჩა N6 

ხამისკურის თემი; 03 ქუჩა N60 

ხამისკურის თემი; 03 ქუჩა N61 

ხამისკურის თემი; 03 ქუჩა N62 

ხამისკურის თემი; 03 ქუჩა N63 

ხამისკურის თემი; 03 ქუჩა N64 

ხამისკურის თემი; 03 ქუჩა N65 

ხამისკურის თემი; 03 ქუჩა N66 

ხამისკურის თემი; 03 ქუჩა N67 

ხამისკურის თემი; 03 ქუჩა N68 

ხამისკურის თემი; 03 ქუჩა N69 

ხამისკურის თემი; 03 ქუჩა N7 

ხამისკურის თემი; 03 ქუჩა N70 

ხამისკურის თემი; 03 ქუჩა N71 

ხამისკურის თემი; 03 ქუჩა N72 

ხამისკურის თემი; 03 ქუჩა N73 

ხამისკურის თემი; 03 ქუჩა N74 

ხამისკურის თემი; 03 ქუჩა N75 

ხამისკურის თემი; 03 ქუჩა N76 

ხამისკურის თემი; 03 ქუჩა N77 

ხამისკურის თემი; 03 ქუჩა N79 

ხამისკურის თემი; 03 ქუჩა N8 

ხამისკურის თემი; 03 ქუჩა N81 

ხამისკურის თემი; 03 ქუჩა N83 

ხამისკურის თემი; 03 ქუჩა N85 

ხამისკურის თემი; 03 ქუჩა N87 

ხამისკურის თემი; 03 ქუჩა N89 

ხამისკურის თემი; 03 ქუჩა N9 

ხამისკურის თემი; 03 ქუჩა N91 

ხამისკურის თემი; 03 ქუჩა N93 

ხამისკურის თემი; 03 ქუჩა N95 

ხამისკურის თემი; 03 ქუჩა N97 



 

ხამისკურის თემი; 03 ქუჩა N99 

ხამისკურის თემი; 03 ქუჩის 01 შესახვევი N1 

ხამისკურის თემი; 03 ქუჩის 01 შესახვევი N2 

ხამისკურის თემი; 03 ქუჩის 01 შესახვევი N4 

ხამისკურის თემი; 03 ქუჩის 01 ჩიხი N2 

ხამისკურის თემი; 03 ქუჩის 01 ჩიხი N4 

ხამისკურის თემი; 03 ქუჩის 02 ჩიხი N2 

ხამისკურის თემი; 03 ქუჩის 02 ჩიხი N4 

ხამისკურის თემი; 04 ქუჩა N1 

ხამისკურის თემი; 04 ქუჩა N10 

ხამისკურის თემი; 04 ქუჩა N11 

ხამისკურის თემი; 04 ქუჩა N12 

ხამისკურის თემი; 04 ქუჩა N13 

ხამისკურის თემი; 04 ქუჩა N14 

ხამისკურის თემი; 04 ქუჩა N15 

ხამისკურის თემი; 04 ქუჩა N17 

ხამისკურის თემი; 04 ქუჩა N19 

ხამისკურის თემი; 04 ქუჩა N2 

ხამისკურის თემი; 04 ქუჩა N21 

ხამისკურის თემი; 04 ქუჩა N23 

ხამისკურის თემი; 04 ქუჩა N25 

ხამისკურის თემი; 04 ქუჩა N3 

ხამისკურის თემი; 04 ქუჩა N4 

ხამისკურის თემი; 04 ქუჩა N5 

ხამისკურის თემი; 04 ქუჩა N6 

ხამისკურის თემი; 04 ქუჩა N7 

ხამისკურის თემი; 04 ქუჩა N8 

ხამისკურის თემი; 04 ქუჩა N9 

ხამისკურის თემი; 05 ქუჩა N1 

ხამისკურის თემი; 05 ქუჩა N10 

ხამისკურის თემი; 05 ქუჩა N11 

ხამისკურის თემი; 05 ქუჩა N12 

ხამისკურის თემი; 05 ქუჩა N13 

ხამისკურის თემი; 05 ქუჩა N14 

ხამისკურის თემი; 05 ქუჩა N15 

ხამისკურის თემი; 05 ქუჩა N16 

ხამისკურის თემი; 05 ქუჩა N18 



 

ხამისკურის თემი; 05 ქუჩა N2 

ხამისკურის თემი; 05 ქუჩა N3 

ხამისკურის თემი; 05 ქუჩა N4 

ხამისკურის თემი; 05 ქუჩა N5 

ხამისკურის თემი; 05 ქუჩა N6 

ხამისკურის თემი; 05 ქუჩა N7 

ხამისკურის თემი; 05 ქუჩა N8 

ხამისკურის თემი; 05 ქუჩა N9 

ხამისკურის თემი; 06 ქუჩა N1 

ხამისკურის თემი; 06 ქუჩა N2 

ხამისკურის თემი; 06 ქუჩა N3 

ხამისკურის თემი; 06 ქუჩა N4 

ხამისკურის თემი; 06 ქუჩა N5 

ხამისკურის თემი; 06 ქუჩა N6 

ხამისკურის თემი; 06 ქუჩა N7 

ხამისკურის თემი; 06 ქუჩა N8 

ხამისკურის თემი; 07 ქუჩა N1 

ხამისკურის თემი; 07 ქუჩა N10 

ხამისკურის თემი; 07 ქუჩა N11 

ხამისკურის თემი; 07 ქუჩა N13 

ხამისკურის თემი; 07 ქუჩა N15 

ხამისკურის თემი; 07 ქუჩა N17 

ხამისკურის თემი; 07 ქუჩა N2 

ხამისკურის თემი; 07 ქუჩა N3 

ხამისკურის თემი; 07 ქუჩა N4 

ხამისკურის თემი; 07 ქუჩა N5 

ხამისკურის თემი; 07 ქუჩა N6 

ხამისკურის თემი; 07 ქუჩა N7 

ხამისკურის თემი; 07 ქუჩა N8 

ხამისკურის თემი; 07 ქუჩა N9 

ხამისკურის თემი; 08 ქუჩა N1 

ხამისკურის თემი; 08 ქუჩა N2 

ხამისკურის თემი; 08 ქუჩა N3 

ხამისკურის თემი; 08 ქუჩა N4 

ხამისკურის თემი; 08 ქუჩა N6 

ხამისკურის თემი; 09 ქუჩა N1 

ხამისკურის თემი; 09 ქუჩა N2 



 

ხამისკურის თემი; 09 ქუჩა N4 

ხამისკურის თემი; 09 ქუჩა N6 

ხამისკურის თემი; 10 ქუჩა N1 

ხამისკურის თემი; 10 ქუჩა N10 

ხამისკურის თემი; 10 ქუჩა N11 

ხამისკურის თემი; 10 ქუჩა N12 

ხამისკურის თემი; 10 ქუჩა N13 

ხამისკურის თემი; 10 ქუჩა N14 

ხამისკურის თემი; 10 ქუჩა N15 

ხამისკურის თემი; 10 ქუჩა N16 

ხამისკურის თემი; 10 ქუჩა N17 

ხამისკურის თემი; 10 ქუჩა N18 

ხამისკურის თემი; 10 ქუჩა N19 

ხამისკურის თემი; 10 ქუჩა N2 

ხამისკურის თემი; 10 ქუჩა N20 

ხამისკურის თემი; 10 ქუჩა N21 

ხამისკურის თემი; 10 ქუჩა N22 

ხამისკურის თემი; 10 ქუჩა N23 

ხამისკურის თემი; 10 ქუჩა N24 

ხამისკურის თემი; 10 ქუჩა N25 

ხამისკურის თემი; 10 ქუჩა N26 

ხამისკურის თემი; 10 ქუჩა N27 

ხამისკურის თემი; 10 ქუჩა N28 

ხამისკურის თემი; 10 ქუჩა N29 

ხამისკურის თემი; 10 ქუჩა N3 

ხამისკურის თემი; 10 ქუჩა N30 

ხამისკურის თემი; 10 ქუჩა N31 

ხამისკურის თემი; 10 ქუჩა N32 

ხამისკურის თემი; 10 ქუჩა N33 

ხამისკურის თემი; 10 ქუჩა N34 

ხამისკურის თემი; 10 ქუჩა N35 

ხამისკურის თემი; 10 ქუჩა N37 

ხამისკურის თემი; 10 ქუჩა N39 

ხამისკურის თემი; 10 ქუჩა N4 

ხამისკურის თემი; 10 ქუჩა N41 

ხამისკურის თემი; 10 ქუჩა N43 

ხამისკურის თემი; 10 ქუჩა N45 



 

ხამისკურის თემი; 10 ქუჩა N47 

ხამისკურის თემი; 10 ქუჩა N49 

ხამისკურის თემი; 10 ქუჩა N5 

ხამისკურის თემი; 10 ქუჩა N51 

ხამისკურის თემი; 10 ქუჩა N53 

ხამისკურის თემი; 10 ქუჩა N55 

ხამისკურის თემი; 10 ქუჩა N57 

ხამისკურის თემი; 10 ქუჩა N6 

ხამისკურის თემი; 10 ქუჩა N7 

ხამისკურის თემი; 10 ქუჩა N8 

ხამისკურის თემი; 10 ქუჩა N9 

ხამისკურის თემი; 10 ქუჩის 01 ჩიხი N1 

ხამისკურის თემი; 10 ქუჩის 01 ჩიხი N3 

ხამისკურის თემი; 10 ქუჩის 01 ჩიხი N5 

ხამისკურის თემი; 10 ქუჩის 02 ჩიხი N1 

ხამისკურის თემი; 10 ქუჩის 02 ჩიხი N3 

ხამისკურის თემი; 10 ქუჩის 03 ჩიხი N1 

ხამისკურის თემი; 10 ქუჩის 03 ჩიხი N2 

ხამისკურის თემი; 10 ქუჩის 04 ჩიხი N1 

ხამისკურის თემი; 10 ქუჩის 04 ჩიხი N2 

ხამისკურის თემი; 10 ქუჩის 05 ჩიხი N1 

ხამისკურის თემი; 10 ქუჩის 06 ჩიხი N1 

ხამისკურის თემი; 10 ქუჩის 06 ჩიხი N2 

ხამისკურის თემი; 10 ქუჩის 06 ჩიხი N3 

ხამისკურის თემი; 10 ქუჩის 06 ჩიხი N4 

ხამისკურის თემი; 10 ქუჩის 06 ჩიხი N5 

ხამისკურის თემი; 10 ქუჩის 06 ჩიხი N7 

ხამისკურის თემი; 11 ქუჩა N1 

ხამისკურის თემი; 11 ქუჩა N10 

ხამისკურის თემი; 11 ქუჩა N11 

ხამისკურის თემი; 11 ქუჩა N12 

ხამისკურის თემი; 11 ქუჩა N14 

ხამისკურის თემი; 11 ქუჩა N2 

ხამისკურის თემი; 11 ქუჩა N3 

ხამისკურის თემი; 11 ქუჩა N4 

ხამისკურის თემი; 11 ქუჩა N5 

ხამისკურის თემი; 11 ქუჩა N6 



 

ხამისკურის თემი; 11 ქუჩა N7 

ხამისკურის თემი; 11 ქუჩა N8 

ხამისკურის თემი; 11 ქუჩა N9 

ხამისკურის თემი; 11 ქუჩის 01 ჩიხი N1 

ხამისკურის თემი; 11 ქუჩის 01 ჩიხი N2 

ხამისკურის თემი; 12 ქუჩა N2 

ხამისკურის თემი; 12 ქუჩა N4 

ხამისკურის თემი; 13 ქუჩა N1 

ხამისკურის თემი; 13 ქუჩა N2 

ხამისკურის თემი; 13 ქუჩა N3 

ხამისკურის თემი; 13 ქუჩა N4 

ხამისკურის თემი; 13 ქუჩა N6 

ხამისკურის თემი; 13 ქუჩა N8 

ხამისკურის თემი; 14 ქუჩა N1 

ხამისკურის თემი; 14 ქუჩა N2 

ხამისკურის თემი; 14 ქუჩა N3 

ხამისკურის თემი; 14 ქუჩა N4 

ხამისკურის თემი; 14 ქუჩა N5 

ხამისკურის თემი; 14 ქუჩა N7 

ხამისკურის თემი; 15 ქუჩა N1 

ხამისკურის თემი; 15 ქუჩა N10 

ხამისკურის თემი; 15 ქუჩა N11 

ხამისკურის თემი; 15 ქუჩა N12 

ხამისკურის თემი; 15 ქუჩა N13 

ხამისკურის თემი; 15 ქუჩა N2 

ხამისკურის თემი; 15 ქუჩა N3 

ხამისკურის თემი; 15 ქუჩა N4 

ხამისკურის თემი; 15 ქუჩა N5 

ხამისკურის თემი; 15 ქუჩა N6 

ხამისკურის თემი; 15 ქუჩა N7 

ხამისკურის თემი; 15 ქუჩა N8 

ხამისკურის თემი; 15 ქუჩა N9 

ხამისკურის თემი; 16 ქუჩა N1 

ხამისკურის თემი; 16 ქუჩა N11 

ხამისკურის თემი; 16 ქუჩა N13 

ხამისკურის თემი; 16 ქუჩა N15 

ხამისკურის თემი; 16 ქუჩა N17 



 

ხამისკურის თემი; 16 ქუჩა N19 

ხამისკურის თემი; 16 ქუჩა N2 

ხამისკურის თემი; 16 ქუჩა N21 

ხამისკურის თემი; 16 ქუჩა N23 

ხამისკურის თემი; 16 ქუჩა N3 

ხამისკურის თემი; 16 ქუჩა N4 

ხამისკურის თემი; 16 ქუჩა N5 

ხამისკურის თემი; 16 ქუჩა N7 

ხამისკურის თემი; 16 ქუჩა N9 

ხამისკურის თემი; 17 ქუჩა N1 

ხამისკურის თემი; 17 ქუჩა N2 

ხამისკურის თემი; 17 ქუჩა N3 

ხამისკურის თემი; 17 ქუჩა N4 

ხამისკურის თემი; 17 ქუჩა N5 

ხამისკურის თემი; 17 ქუჩა N7 

ხამისკურის თემი; 17 ქუჩა N9 

ხამისკურის თემი; 18 ქუჩა N1 

ხამისკურის თემი; 18 ქუჩა N10 

ხამისკურის თემი; 18 ქუჩა N11 

ხამისკურის თემი; 18 ქუჩა N12 

ხამისკურის თემი; 18 ქუჩა N14 

ხამისკურის თემი; 18 ქუჩა N16 

ხამისკურის თემი; 18 ქუჩა N18 

ხამისკურის თემი; 18 ქუჩა N2 

ხამისკურის თემი; 18 ქუჩა N3 

ხამისკურის თემი; 18 ქუჩა N4 

ხამისკურის თემი; 18 ქუჩა N5 

ხამისკურის თემი; 18 ქუჩა N6 

ხამისკურის თემი; 18 ქუჩა N7 

ხამისკურის თემი; 18 ქუჩა N8 

ხამისკურის თემი; 18 ქუჩა N9 

ხამისკურის თემი; 19 ქუჩა N10 

ხამისკურის თემი; 19 ქუჩა N2 

ხამისკურის თემი; 19 ქუჩა N4 

ხამისკურის თემი; 19 ქუჩა N6 

ხამისკურის თემი; 19 ქუჩა N8 

ხამისკურის თემი; 20 ქუჩა N1 



 

ხამისკურის თემი; 20 ქუჩა N10 

ხამისკურის თემი; 20 ქუჩა N11 

ხამისკურის თემი; 20 ქუჩა N13 

ხამისკურის თემი; 20 ქუჩა N2 

ხამისკურის თემი; 20 ქუჩა N3 

ხამისკურის თემი; 20 ქუჩა N4 

ხამისკურის თემი; 20 ქუჩა N5 

ხამისკურის თემი; 20 ქუჩა N6 

ხამისკურის თემი; 20 ქუჩა N7 

ხამისკურის თემი; 20 ქუჩა N8 

ხამისკურის თემი; 20 ქუჩა N9 

ხამისკურის თემი; 21 ქუჩა N1 

ხამისკურის თემი; 21 ქუჩა N11 

ხამისკურის თემი; 21 ქუჩა N13 

ხამისკურის თემი; 21 ქუჩა N15 

ხამისკურის თემი; 21 ქუჩა N17 

ხამისკურის თემი; 21 ქუჩა N19 

ხამისკურის თემი; 21 ქუჩა N2 

ხამისკურის თემი; 21 ქუჩა N3 

ხამისკურის თემი; 21 ქუჩა N4 

ხამისკურის თემი; 21 ქუჩა N5 

ხამისკურის თემი; 21 ქუჩა N6 

ხამისკურის თემი; 21 ქუჩა N7 

ხამისკურის თემი; 21 ქუჩა N9 

ხამისკურის თემი; 22 ქუჩა N1 

ხამისკურის თემი; 22 ქუჩა N10 

ხამისკურის თემი; 22 ქუჩა N12 

ხამისკურის თემი; 22 ქუჩა N2 

ხამისკურის თემი; 22 ქუჩა N3 

ხამისკურის თემი; 22 ქუჩა N4 

ხამისკურის თემი; 22 ქუჩა N5 

ხამისკურის თემი; 22 ქუჩა N6 

ხამისკურის თემი; 22 ქუჩა N8 

ხამისკურის თემი; 23 ქუჩა N1 

ხამისკურის თემი; 23 ქუჩა N10 

ხამისკურის თემი; 23 ქუჩა N12 

ხამისკურის თემი; 23 ქუჩა N14 



 

ხამისკურის თემი; 23 ქუჩა N16 

ხამისკურის თემი; 23 ქუჩა N18 

ხამისკურის თემი; 23 ქუჩა N2 

ხამისკურის თემი; 23 ქუჩა N20 

ხამისკურის თემი; 23 ქუჩა N22 

ხამისკურის თემი; 23 ქუჩა N24 

ხამისკურის თემი; 23 ქუჩა N3 

ხამისკურის თემი; 23 ქუჩა N4 

ხამისკურის თემი; 23 ქუჩა N5 

ხამისკურის თემი; 23 ქუჩა N6 

ხამისკურის თემი; 23 ქუჩა N7 

ხამისკურის თემი; 23 ქუჩა N8 

ხამისკურის თემი; 23 ქუჩა N9 

ხამისკურის თემი; 24 ქუჩა N1 

ხამისკურის თემი; 24 ქუჩა N10 

ხამისკურის თემი; 24 ქუჩა N11 

ხამისკურის თემი; 24 ქუჩა N12 

ხამისკურის თემი; 24 ქუჩა N13 

ხამისკურის თემი; 24 ქუჩა N14 

ხამისკურის თემი; 24 ქუჩა N15 

ხამისკურის თემი; 24 ქუჩა N16 

ხამისკურის თემი; 24 ქუჩა N17 

ხამისკურის თემი; 24 ქუჩა N18 

ხამისკურის თემი; 24 ქუჩა N2 

ხამისკურის თემი; 24 ქუჩა N20 

ხამისკურის თემი; 24 ქუჩა N3 

ხამისკურის თემი; 24 ქუჩა N4 

ხამისკურის თემი; 24 ქუჩა N5 

ხამისკურის თემი; 24 ქუჩა N6 

ხამისკურის თემი; 24 ქუჩა N7 

ხამისკურის თემი; 24 ქუჩა N8 

ხამისკურის თემი; 24 ქუჩა N9 

ხამისკურის თემი; 25 ქუჩა N1 

ხამისკურის თემი; 25 ქუჩა N11 

ხამისკურის თემი; 25 ქუჩა N13 

ხამისკურის თემი; 25 ქუჩა N15 

ხამისკურის თემი; 25 ქუჩა N17 



 

 

 

 

 

ხამისკურის თემი; 25 ქუჩა N19 

ხამისკურის თემი; 25 ქუჩა N2 

ხამისკურის თემი; 25 ქუჩა N21 

ხამისკურის თემი; 25 ქუჩა N23 

ხამისკურის თემი; 25 ქუჩა N3 

ხამისკურის თემი; 25 ქუჩა N4 

ხამისკურის თემი; 25 ქუჩა N5 

ხამისკურის თემი; 25 ქუჩა N6 

ხამისკურის თემი; 25 ქუჩა N7 

ხამისკურის თემი; 25 ქუჩა N9 

ხამისკურის თემი; 26 ქუჩა N1 

ხამისკურის თემი; 26 ქუჩა N10 

ხამისკურის თემი; 26 ქუჩა N11 

ხამისკურის თემი; 26 ქუჩა N12 

ხამისკურის თემი; 26 ქუჩა N14 

ხამისკურის თემი; 26 ქუჩა N2 

ხამისკურის თემი; 26 ქუჩა N3 

ხამისკურის თემი; 26 ქუჩა N4 

ხამისკურის თემი; 26 ქუჩა N5 

ხამისკურის თემი; 26 ქუჩა N6 

ხამისკურის თემი; 26 ქუჩა N7 

ხამისკურის თემი; 26 ქუჩა N8 

ხამისკურის თემი; 26 ქუჩა N9 

ხამისკურის თემი; 29 ქუჩა N2 

ხამისკურის თემი; 29 ქუჩა N4 

ხამისკურის თემი; 29 ქუჩა N6 

ხამისკურის თემი; 29 ქუჩა N8 

ხამისკურის თემი; 29 ქუჩის 01 ჩიხი N1 

ხამისკურის თემი; 29 ქუჩის 01 ჩიხი N3 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N65 

2014 წლის 22 აგვისტო 

ქ. ხობი 
 

 
 

ფოთის საქალაქო სასამართლოში ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წარმომადგენლობის 

უფლებამოსილების მქონე პირების დანიშვნის შესახებ 

 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24-ე მუხლის 

პირველი პუნქტის „ბ.ზ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად: 

1. ფოთის საქალაქო სასამართლოში ვასილ კუკავას, ჯემალ ნადარაიასა და კახა მიქაბერიძის 

ადმინისტრაციული საჩივრის განხილვაში ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

წარმომადგენლობის უფლებამოსილების მქონე პირებად დაინიშნონ ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯდომარე 

შოთა სირაძე და ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო-საპროცედურო საკითხთა 

კომისიის თავმჯდომარე ნუგზარ შუშანია. 

2. ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წარმომადგენლობის უფლებამოსილების მქონე პირებს 

შ. სირაძეს და ნ. შუშანიას მიეცეთ უფლება მარწმუნებლის სახელით შეასრულონ საქართველოს 

სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 98-ე მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ყველა 

საპროცესო მოქმედება. 

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე. 

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით, ფოთის საქალაქო სასამართლოში (მისამართი ქ. ფოთი აღმაშენებლის ქ . N3). 

 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                    ედიშერ ჯობავა 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N66 

2014 წლის 22 აგვისტო 

ქ. ხობი 
 

 

„ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა კომისიის შემადგენლობის 

დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 16 ივლისის N49 

განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24-ე 

მუხლის პირველი პუნქტის „ბ.დ“ ქვეპუნქტის თანახმად:  

1. „ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა კომისიის შემადგენლობის 

დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 16 ივლისის N49 

განკარგულებაში შეტანილ იქნეს ცვლილება და განკარგულების პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს 

შემდეგი რედაქციით:  

„1. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა კომისია 

შემდეგი შემადგენლობით: 

1. დოდო გაბუნია 

2. ლევან ქავთარაძე 

3. მზია ლემონჯარია 

4. ქეთევან ოდიშარია 

5. დიანა გულუა 

6. ლეონიდე ლოლუა 

7. ალექსანდრე ნაჭყებია 

8. ჯემალ ნადარაია 

9. კახა მიქაბერიძე 

10. ლაშა ცატავა 

11. გიორგი ხურცილავა“ 

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს მიღებისთანავე. 

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით, ფოთის საქალაქო სასამართლოში (მისამართი ქ. ფოთი აღმაშენებლის ქ . N3). 

 
 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                    ედიშერ ჯობავა 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N67 

2014 წლის 22 აგვისტო 

ქ. ხობი 
 

 

„ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკური განვითარების საკითხთა კომისიის 

შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 16 

ივლისის N50 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 
 

 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24-ე მუხლის 

პირველი პუნქტის „ბ.დ“ ქვეპუნქტის თანახმად:  

1. „ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკური განვითარების საკითხთა კომისიის 

შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 

წლის 16 ივლისის N50 განკარგულებაში შეტანილ იქნეს ცვლილება და განკარგულების 

პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:  

„1. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკური განვითარების საკითხთა 

კომისია შემდეგი შემადგენლობით: 

1. გოჩა სიჭინავა 

2. მერაბ ნადარაია 

3. ფრიდონ შონია 

4. თენგიზ აბაკელია 

5. იგორ გოგოლაძე 

6. ალექსანდრე ნაჭყებია 

7. გენად ზარანდია 

8. კახა ლატარია 

9. ბეჟან ქირია 

10. გენადი ქაძანაია 

11. ედიშერ წურწუმია 

12. მალხაზ ლაგვილავა 

13. მალხაზ ყურუა“ 

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს მიღებისთანავე. 

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით, ფოთის საქალაქო სასამართლოში (მისამართი ქ. ფოთი აღმაშენებლის ქ . N3). 

 
 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                    ედიშერ ჯობავა 

 

 



 

 

 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N68 

2014 წლის 29 სექტემბერი 

ქ. ხობი 
 

„ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმის დამტკიცების 

შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 23 იანვრის N1 

განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ საქართველოს ორგანული კანონისა და 

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის შესაბამისად: 

1.„ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი  შესყიდვების   გეგმის დამტკიცების  

შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 23 იანვრის N1 განკარგულებაში 

შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება: 

ა) დანართი 1-ში მცირდება: 

350 ლარით 5 ცალი მაღალყელიანი ჩექმის შეძენის ასიგნება; 31091 ლარით ქ. ხობში 

ცენტრის კეთილმოწყობის სამუშაოების (ტროტუარები, გზის სავალი ნაწილი და 

მიწისქვეშა კომუნიკაციები) ასიგნება; 85 ლარით ადგილობრივი თვითმმართველობის 

ადმინისტრაციული შენობის აღმოსავლეთ ფლანგზე განთავსებული სათადარიგო კარების 

გამოცვლის სამუშაოების ასიგნება; 210 ლარით ელექტრომოწყობილობების რემონტის 

ასიგნება; 540 ლარით ქ. ხობში ცენტრის კეთილმოწყობის სამუშაოების (ტროტუარები, 

გზის სავალი ნაწილი და მიწისქვეშა კომუნიკაციები) ზედამხედველობის მომსახურების 

ასიგნება; 3216 ლარით ქ. ხობში ცენტრის კეთილმოწყობის სამუშაოების (ტროტუარები, 

გზის სავალი ნაწილი და მიწისქვეშა კომუნიკაციები) საპროექტო დოკუმენტაციის 

შედგენის ასიგნება; 1690 ლარით ქ. ხობში გორგასალის ქუჩის ასფალტ-ბეტონის საფარის 

კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 

შედგენის ასიგნება; 1100 ლარით ქ. ხობში ბარათაშვილის ქუჩის მოასფალტების 

სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის ასიგნება; 830 

ლარით 166 ცალი სამსახურებრივი პირადობის მოწმობების დაბეჭდვის ასიგნება; 300 

ლარით 1000 ცალი სავიზიტო ბარათების დაბეჭდვის ასიგნება; 

ბ) დანართი 1-ში იზრდება: 

1340 ლარით 27 ცალი ბეჭდის მექანიზმის შეძენის ასიგნება; 1300 ლარით კომპიუტერის 

ნაწილები, აქსესუარები და  მარაგების ასიგნება; 6677,74 ლარით ყულევის 

ადმინისტრაციულ ერთეულში სასმელი წყლის შეზიდვის ასიგნება; 539830 ლარით ქ. 

ხობში გორგასალის ქუჩის ასფალტ-ბეტონის საფარის კაპიტალური შეკეთების 

სამუშაოების ასიგნება; 309560 ლარით ქ. ხობში ბარათაშვილის ქუჩის მოასფალტების 

სამუშაოების ასიგნება; 8750,12 ლარით ცოტნე  დადიანის ქუჩის  N240 მრავალბინიანი 

საცხოვრებელი სახლის სარდაფში საკანალიზაციო ქსელის შეკეთების სამუშაოების 

ასიგნება; 2000 ლარით გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის 313, 314 და 315 სამუშაო 

ოთახების გადატიხვრისა და სარემონტო სამუშაოების ასიგნება; 2100 ლარით ქ. ხობში 

ბარათაშვილის ქუჩის მოასფალტების სამუშაოების ზედამხედველობის მომსახურების 

ასიგნება; 85 ლარით ადგილობრივი თვითმმართველობის ადმინისტრაციული შენობის 

აღმოსავლეთ ფლანგზე განთავსებული სათადარიგო კარების გამოცვლის სამუშაოების 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის ასიგნება; 100 ლარით 

გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის 313, 314 და 315 სამუშაო ოთახების გადატიხვრისა 

და სარემონტო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის 



 

ასიგნება; 2000 ლარით ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის 

ადმინისტრაციულ შენობაში ციფრული საკომუნიკაციო და უსაფრთხოების სისტემის 

მოწყობაზე შესრულებული და შესასრულებელი სამუშაოების მოცულობისა და 

ღირებულების დადგენის ექსპერტიზის ასიგნება; 10000 ლარით ,,ადგილობრივი 

მნიშვნელობის საავტომობილო გზის შუა ქვალონი-გიმოზგონჯილის კაპიტალური 

შეკეთების" პროექტის გადაანგარიშების ასიგნება; 2500 ლარით ქ. ხობში 

გზაჯვარედინებზე მარეგულირებელი საგზაო ნიშნების დაყენების ასიგნება. 

გ) განკარგულების პირველი პუნქტის „ა“ და ,,ბ“ ქვეპუნქტით განხორციელებული 

ცვლილებების გათვალისწინებით, დანართი 1 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„დანართი 1 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2014 წლის  23 იანვრის N1 განკარგულებისა 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების  

2014 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმა 

 

# 

დ
ან
აყ
ო
ფ
ი
ს 

კო
დ
ი

 

დანაყოფის დასახელება 
სავარაუდო 

ღირებულება 

შესყიდვის 

საშუალება 

შესყიდვის 

დაწყების 

სავარაუდო 

ვადები 

შესყიდვის 

ობიექტის 

მიწოდების 

სავარაუდო 

ვადა 

    გათბობის ხარჯი (თხმელის შეშა) 6000.00   სექტემბერი III კვარტ. 

1 034 
მეტყევეობისა და ხე-ტყის 

პროდუქტები 
6000.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდ. 

სექტემბერი III კვარტ. 

    

ბენზინი  136440.00       

ევრო დიზელი 58212.00       

დიზელი 1134.00       

2 091 საწვავი 195786.00 
კონსოლიდ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    ელექტროენერგიის ხარჯი 38400.00       

3 093 
ელექტრო, სითბური, მზისა და 

ბირთვული ენერგია 
38400.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
ქლორი 62.00       

          

4 144 
მარილისა და სუფთა ნატრიუმის 

ქლორიდი 
62.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    სახეხი 10.40       

5 148 
სხვადასხვა არალითონური 

მინერალური პროდუქტი 
10.40 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    ცეცხლგამძლე ფორმა         

6 181 
სამუშაო ტანსაცმელი, 

სპეცტანსაცმელი და აქსესუარები 
0.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 
ნოემბერი IV კვარტ. 

    

ქურთუკი–შარვალი ზაფხულის 5100.00       

ქურთუკი-შარვალი, ზამთრის 

დათბუნული 
8160.00       

კეპი 561.00       

წყალგაუმტარი ლაბადა (პლაში) 70.00       

7 182 გარე ტანსაცმელი 13891.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდ. 

ნოემბერი IV კვარტ. 

    მაისური 765.00       

8 183 სამოსი 765.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

ივლის-

ნოემბერი 
III-IV კვარტ. 

    
ხელთათმანი (ნაჭერი-რეზინი) 40.50       

ხელთათმანი (რეზინის) 59.20       



 

სამაშველო ჩაფხუტი 500.00       

სახანძრო ჩაფხუტი 460.00       

9 184 
სპეციალური ტანსაცმელი და 

აქსესუარები 
1059.70 

გამარტ. 

შესყიდვა 

ივლის-

ნოემბერი 
III-IV კვარტ. 

    კედლის საათი 480.00       

10 185 
სამკაულები, საათები და მონათესავე 

ნივთები 
480.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 
მარტი I კვარტ. 

    

ფეხსაცმელი სამხედრო 

მაღალყელიანი 
5100.00       

ჩექმა მაღალყელიანი (ვიტიაშკა)         

რეზინის ჩექმები 90.00       

11 188 ფეხსაცმელი 5190.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდ. 

ნოემბერი IV კვარტ. 

    ძაფი (კაპრონის) 35.50       

12 194 ტექსტილის ნართი და ძაფი 35.50 
გამარტ. 

შესყიდვა 
მარტი I კვარტ. 

    საკადასტრო რუკების დამზადება 13400.00       

13 221 
ნაბეჭდი წიგნები, ბროშურები და 

საინფორმაციო ფურცლები 
13400.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდ. 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

სსმ-ში დადგ. გამოქვეყნების ხარჯები 10576.00       

24 საათი 130.20       

კვირის პალიტრა 52.20       

ხობის მოამბე 380.00       

გაზ. ,,ყველა სიახლე" 142.40       

გამოცემა ,,ფაქტები საქართველოს 

რეგიონები 2013" 
600.00       

ეგრისის მაცნე 1000.00       

14 222 
გაზეთები, სამეცნიერო ჟურნალები, 

პერიოდიკა და ჟურნალები 
12880.80 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ფაილი 659.00       

საქაღალდე (ცელულოიდის, თხელი) 34.10       

საქაღალდე (ცელულოიდის, სქელი) 134.00       

საქაღალდე (რეზინის დამჭერით) 41.00       

საქაღალდე (ტყავის) 190.00       

ბლოკნოტი 504.00       

რვეული (პატარა) 77.00       

ბაინდერი (სწრაფჩამკერი) 1343.00       

ბაინდერი (ჩასაწყობი კოლოფი) 63.00       

საქაღალდე (თხელი მუყაოსი, 

„სწრაფჩამკერი“) 
388.00       

საქაღალდე (თხელი მუყაოსი, 

„ზონარიანი“) 
54.00       

მატერიალურ ფასეულობათა დავთარი 15.00       

მიმდინარე ანგარიშსწორების 

დავთარი 
12.00       

წიგნი მთავარი დავთარი 9.00       

საინვენტარიზაციო აღრიცხვის 

ფურცლები 
80.00       

15 228 

ქაღალდის ან მუყაოს სარეგისტრაციო 

ჟურნალები/წიგნები, საბუღალტრო 

წიგნები, ფორმები და სხვა ნაბეჭდი 

საკანცელარიო ნივთები 

3603.10 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
წებო (მშრალი) 212.00       

წებო (სველი) 42.10       

16 249 
სუფთა და სხვადასხვა ქიმიური 

ნივთიერებების პროდუქტები 
254.10 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ფლომასტერი 18.80       

საკანცელარიო ჟურნალი 

(უჯრედებიანი) 
102.14       



 

საკანცელარიო ჟურნალი 

(ცალხაზიანი) 
73.30       

საკანცელარიო დანა 205.56       

საქაღალდე თარო 529.80       

ფანქარი 28.32       

მარკერი (კომპაქტური დისკებისთვის) 35.80       

მარკერი (ტექსტის მოსანიშნი) 107.10       

მარკერი (მაგნიტური დაფისთვის) 23.65       

საშლელი მაგნიტური დაფისთვის 24.60       

საშლელი 39.85       

დოკუმენტის ასაკინძი ლენტი 

(ცელულოიდის) 
5.04       

საკანცელარიო ნივთების ჩასაწყობი 

(ორგანაიზერი) 
230.56       

კალკულატორი 154.37       

ფაქსის ქაღალდი 6.00       

კონვერტი DL (დიპლომატი) 45.00       

კონვერტი A4 69.88       

კონვერტი A5 36.00       

კონვერტი (კომპაქტური 

დისკებისთვის) 
37.50       

ჭიკარტი 34.06       

კლიპსი (დიდი) N50 94.32       

კლიპსი (პატარა) N25 87.20       

კლიპსი (საშუალო) N41 104.00       

სახაზავი (სამკუთხა) 1.18       

სახაზავი (სწორი) 28.09       

სტიკერი (არამწებავი) 303.04       

სტიკერი (მწებავი) 255.00       

ანტისტეპლერი (მარწუხი) 24.96       

ანტისტეპლერი (მაკრატელი) 24.80       

წაწუნა ბურთულიანი 8.52       

წაწუნა ღრუბლიანი 8.30       

მაგიდის კალენდრის დაფა 91.64       

წებოვანი ლენტი „სკოჩი“ (დიდი) 62.22       

წებოვანი ლენტი „სკოჩი“ (პატარა) 7.40       

წებოვანი ლენტი, ორმაგი „სკოჩი“ 21.70       

„სკოჩის“ მოსახევი (სამაგიდე) 14.16       

წებოვანი ქაღალდების ხვეული 1.00       

მაგიდის კალენდარი 176.58       

კედლის კალენდარი 89.80       

სტეპლერის ტყვია N10 84.30       

სტეპლერის ტყვია N23/10 10.29       

სტეპლერის ტყვია N23/13 54.22       

სტეპლერის ტყვია N24/6 116.80       

სტეპლერი (დიდი) (23/13) 102.20       

სტეპლერი პატარა (N10) 110.20       

სტეპლერი საშუალო (N24/6) 130.56       

საქაღალდე რკინის დამჭერით 264.20       

ქაღალდის სახვრეტი „დირაკოლი“ 

100-150 ფურცლისთვის 
198.00       

ქაღალდის სახვრეტი „დირაკოლი“ 20-

30 ფურცლისთვის 
200.23       

ქაღალდის სამაგრი „სკრეპი“ 66.50       

კორექტორი (ბურთულიანი) 115.28       

კორექტორი (ფუნჯიანი) 36.46       

კორექტორი (ლენტიანი) 32.00       

კორექტორის ლენტი 22.70       

ბეჭდის ბალიში 5.00       

ფანქრის სათლელი 9.26       



 

ავტოკალამი (უბრალო, ლურჯი) 173.80       

ავტოკალამი (უბრალო, წითელი) 12.60       

ავტოკალამი (უბრალო, შავი) 6.60       

ავტოკალამი (მაღალი ხარისხის) 226.64       

ავტოკალამი (ზამბარიანი სამაგრით) 41.30       

ფაილიანი საქაღალდე (10 

ფურცლიანი) 
63.72       

ფაილიანი საქაღალდე (20 

ფურცლიანი) 
41.18       

ფაილიანი საქაღალდე (30 

ფურცლიანი) 
108.60       

საფანქრე ჭიქა 66.28       

მაგიდის კომპლექტი 100.00       

ქაღალდის საჭრელი „გილიოტინა“ 60.00       

ტუშის კალამი (ლურჯი) 49.22       

ტუშის კალამი (შავი) 53.91       

ტუშის კალამი (წითელი) 15.17       

ბეჭდის მელანი (ლურჯი) 9.49       

მაგნიტური ჭიქა („სკრეპებისა“ და 

მისთ.) 
14.75       

დისკების ჩასაწყობი ჩანთა 46.52       

ფოტოქაღალდი 192.50       

პლასტიკატის ყდა A4 94.40       

სავიზიტო ბარათების ყუთი (ალბომი) 56.48       

დივაიდერი (საქმის გამყოფი სანიშნი) 10.60       

ნივთების შესაკრავი რეზინი 17.70       

ნომერატორი 84.00       

სამკერდე ბეიჯი (ზონარით) 201.00       

ლაზერული სანიშნებელი კალამი-

გამშვები 
17.70       

ქაღალდი საბეჭდი А4 80გრ./500 8390.51       

ქაღალდი საწერი А4 45გრ./200 278.64       

ქაღალდი საბეჭდი (A3) 67.40       

ქაღალდი მოწმობებისთვის 93.00       

ფერადი ქაღალდი (ლურჯი) 10.00       

ფლიტჩარტის ქაღალდი 42.48       

ფერადი ქაღალდი (წითელი) 10.00       

ბეჭედი, შტამპი, ფაქსიმილიე (კლიშე) 70.00       

ბეჭდის მექანიზმი 1640.00       

მაგნიტური დაფის სადგამი 94.40       

ფლიტჩარტი (საპრეზენტაციო დაფა) 88.50       

ქსეროქსი 2000.00       

17 301 
საოფისე მანქანები, კომპიუტერების, 

პრინტერების და ავეჯის გარდა 
19318.53 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდ. 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

კომპაქტური დისკი (dvd) 290.00       

კომპაქტური დისკი (cd) 203.50       

მონიტორი 400.00       

მრავალფუნქციური პრინტერი 450.00       

კომპიუტერის ნაწილები, აქსესუარები 

და  მარაგები 
8690.00       

კვების წყარო „UPS“ 845.00       

ლაზერული შავთეთრი პრინტერის 

კარტრიჯის შეძენა 
9900.00       

ლაზერული ფერადი პრინტერის 

კარტრიჯის შეძენა 
3900.00       

ჭავლური პრინტერის კარტრიჯის 

შეძენა 
900.00       

კომპიუტერის კომპლექტი 3000.00       

პორტაბელური კომპიუტერი 

(ლეპტოპი) 
        



 

18 302 
კომპიუტერული მოწყობილობები და 

მარაგი 
28578.50 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდ. 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ადაპტორი (დამცავი) 86.00       

,,სკოპი" სადენის სამაგრი 52.00       

ავტომატური ამომმრთველი 151.00       

მულტიმეტრი, წრედის ტესტერი 25.00       

USB გამაგრძელებელი, ჰაბი 125.00       

USB გამაგრძელებელი 75.00       

19 312 
ელექტროენერგიის გამანაწილებელი 

და საკონტროლო აპარატურა 
514.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ელ.გამაგრძელებელი 1110.00       

ელ.გამანაწილებელი 233.00       

როზეტი 170.00       

ჩამრთველი 125.00       

ელექტროვაზნა 20.00       

20 313 იზოლირებული მავთული და კაბელი 1658.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ფოტოაპარატის აკუმულატორი 450.00       

ვიდეო კამერის აკუმულატორი 300.00       

ელემენტი (მრგვალი, დიდი) 74.00       

ელემენტი (მრგვალი, პატარა) 98.00       

ელემენტი (მრგვალი, საშუალო) 49.40       

ფოტოაპარატის ელემენტი 212.00       

ბიოსის ელემენტი  30.00       

21 314 

აკუმულატორები, პირველადი 

ელემენტები და პირველადი 

ბატარეები 

1213.40 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ნათურა 372.00       

ნათურა წვრილი ვაზნისთვის 35.00       

ნეონის ნათურები (კორიდორისთვის) 45.00       

ნათურა (ნეონის, დღის განათება, 

სტანდარტული) 
1295.00       

დამუხტვადი ხელის ფანარი 37.00       

დამუხტვადი ხელის ფანარი მაღალი 

სიმძლავრის 
450.00       

გარე განათების ნათურა 6.00       

22 315 
გასანათებელი მოწყობილობები და 

ელექტრონათურები 
2240.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

მაგნიტი (მაგნიტური დაფისთვის) 15.50       

საიზოლაციო ლენტი 35.00       

ელ. ინდიკატორი 5.50       

ელ.შედუღების ჩხირი 75.00       

23 316 
ელეტრომოწყობილობები და 

აპარატურა 
131.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    ფოტოაპარატის ჩიპი 180.00       

24 317 
ელექტრონული, ელექტრომექანიკური 

და ელექტროტექნიკური მომარაგება 
180.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ვიდეო კასეტა 635.00       

მიკროფონი 450.00       

მეგაფონი 35.00       

ინტერკომის სისტემა 75.00       

საყურისი 200.00       

speaker, დინამიკი 120.00       

          

25 323 

ტელე - და რადიომიმღებები და ხმის 

ან ვიდეო ჩამწერები ან 

რეპროდუქცირების აპარატურა 

1515.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 



 

    

ხობის მუნიციპალიტეტის 

ადგილობრივი თვითმმართველობის 

ადმინისტრაციულ შენობაში 

ციფრული საკომუნიკაციო და 

უსაფრთხოების სისტემის მოწყობა 

64300.00       

26 324 ქსელები 64300.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

თებერვალ-

ივნისი 
II კვარტ. 

    
ტელეფონი (სტაც.) 140.00       

მოდემი (მაგთიფიქსის) 240.00       

27 325 
სატელეკომუკნიკაციო 

მოწყობილობები და მარაგები 
380.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    პირველადი დახმარების ყუთი 400.00       

28 331 სამედიცინო მოწყობილობები 400.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარი I     კვარტ. 

    

საპონი 49.00       

ტუალეტის ქაღალდი 128.00       

ხელსაშრობის ქაღალდი 120.00       

პირსახოცი 52.00       

თხევადი საპონი 82.80       

29 337 პირადი ჰიგიენის პროდუქტები 431.80 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

  
  

მაღალი გამავლობის მსუბუქი 

ავტომობილი 
12000.00       

   მსუბუქი ავტომობილი 13000.00       

30 341 
ძრავიანი სატრანსპორტო 

საშუალებები 
25000.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

მაისი II   კვარტ. 

    სათადარიგო ნაწილები 26400.00       

31 343 

ნაწილები და აქსესუარები 

სატრანსპორტო საშუალებებისა და 

მათი ძრავებისათვის 

26400.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    სათადარიგო ნაწილები 1200.00       

32 343 

ნაწილები და აქსესუარები 

სატრანსპორტო საშუალებებისა და 

მათი ძრავებისათვის 

1200.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
შტრიხკოდის წამკითხავი 

მოწყობილობა (რიდერი) 
80.00       

33 351 
საგანგებო სიტუაციებისა და 

უსაფრთხოების მოწყობილობები 
80.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარი I    კვარტ. 

    

დროშის სადგამი 25.00       

დროშა (საქართველოს) 1410.00       

დროშა (ევროკავშირის) 1035.00       

იატაკის საწმენდი ჯოხი 18.00       

დროშის ტარი 300.00       

34 358 
ინდივიდუალური და დამხმარე 

მოწყობილობები 
2788.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

სიგრძის საზომი (,,რულეტკა"), 100 მ-

იანი 
90.00       

სიგრძის საზომი (,,რულეტკა"), 10 მ-

იანი 
10.00       

ელექტრ. ,ბორბლიანი მანძილმზომი 350.00       

35 383 საზომი ხელსაწყოები 450.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

იგვნისი 
II    კვარტ. 

    ციფრული ფოტოაპარატი 350.00       

36 386 ოპტიკური ხელსაწყოები 350.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
აპრილი II კვარტ. 

    

მაგიდა მისადგმელით 500.00       

კომპიუტერის სკამი 6150.00       

სკამი 1160.00       

გორგოლაჭიანი სავარძელი 3600.00       



 

სკამი 3-4 ადგილიანი 1050.00       

საწოლი, რკინის 1500.00       

კარადა 150.00       

37 391 ავეჯი 14110.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

მარტი-

ნოემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

დაფის საწმენდი „სეტი“ 11.00       

მაკრატელი 50.00       

სურათის ჩარჩო A4 150.00       

სურათის ჩარჩო A3 60.00       

ყვავილის ქოთანი 100.00       

ჩაის სერვიზი 50.00       

ყავის სერვიზი 50.00       

გრაფინი (ჭიქებით) 30.00       

ელექტროჩაიდანი 80.00       

სათლი („ვედრო“) 88.00       

ცოცხი 842.00       

აქანდაზი 318.00       

ღრუბელი 10.50       

სანთელი 6.00       

იატაკის ჯაგრისი 12.00       

ნაგვის ყუთი 255.00       

38 392 ავეჯეულობა 2112.50 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ფარდა 80.00       

ფეხსაწმენდი 92.00       

ხელსახოცი (ნაჭრის) 40.00       

იატაკის საწმენდი ტილო 275.00       

მაგიდის ტილო 294.60       

თეთრეულის კომპლექტი 920.00       

ადიალა 1150.00       

39 395 ქსოვილის ნივთები 2851.60 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

მაცივარი 400.00       

ელექროღუმელი (გამათბობელი) 150.00       

მტვერსასრუტი 300.00       

წყლის გამათბობელი ,,კალონკა" გაზის 300.00       

წყლის გამათბობელი ,,ატმორი"  70.00       

40 397 საოჯახო ტექნიკა 1220.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

მინის საწმენდი სითხე 254.00       

ჭურჭლის სარეცხი საშუალება 122.00       

ავეჯის საწმენდი სითხე 471.00       

იატაკის საპრიალებელი სითხე 110.00       

ჟალუზის საწმენდი 40.00       

ჰაერის გამწმენდი დეზოდორი 28.80       

სადეზინფექციო საშუალება („იხვი“ 

და მსგავსი) 
136.50       

41 398 
საწმენდი და საპრიალებელი 

პროდუქტები 
1162.30 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

წყლის ხარჯი 5750.00       

დისპენსერის წყლის ხარჯი 6280.00       

წყლის შეზიდვა ყულევში 16677.74       

          

42 411 ბუნებრივი წყალი 28707.74 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    წყლის ტუმბო 3500.00       

43 421 
საწარმოო დანადგარები და 

მექანიკურიო ენერგიის გამოყენება 
3500.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 
ივნისი II   კვარტ. 

    
კონდიციონერი 2000.00     

ჟალუზი 64.80     



 

44 425 
გამაგრილებელი და სავენტილაციო 

მოწყობილობები 
2064.80 

გამარტ. 

შესყიდვა 
ივნისი II კვარტ. 

    სარჩილავი 50.00       

  426 ჩარხები 50.00       

    

ლამინირების აპარატის ფირი  85.00       

ასაკინძი აპარატის ზამბარა 12.50       

ლამინირების აპარატი 100.00       

ქულერი, Socker 775 30.00       

ქულერი, Socker 1155 45.00       

45 429 
სხვადასხვა ზოგადი და სპეციალური 

დანიშნულების მანქანა–დანადგარები 
272.50 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
ლურსმანი 4.00       

თერმო პასტა 45.00       

46 441 
კონსტრუქციის მასალები და 

ანალოგიური ნივთები/საგნები 
49.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარი I    კვარტ. 

    

კარადა (სადურგლო ნაკეთობა) 1500.00       

კარადა სტენდი (სადურგლო 

ნაკეთობა) 
600.00       

მაგიდა მისადგმელით (სადურგლო 

ნაკეთობა) 
250.00       

კომპიუტერის მაგიდა (სადურგლო 

ნაკეთობა) 
1320.00       

მოსასვენებელი ტახტი (სადურგლო 

ნაკეთობა) 
400.00       

საინფორმაციო დაფა (სადურგლო 

ნაკეთობა) 
200.00       

საწყობის თაროები (სადურგლო 

ნაკეთობა) 
800.00       

ტანსაცმლიც კედლის საკიდი 

(სადურგლო ნაკეთობა) 
100.00       

ტელევიზორის დასადგამი ტუმბო 

(სადურგლო ნაკეთობა) 
100.00       

საერთო მაგიდის დამხმარე 

სათავსოები (სადურგლო ნაკეთობა) 
300.00       

47 442 სტრუქტურული მასალები 5570.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

ივნისი 
I-II კვარტ. 

    

შემწოვი სახელური 125 მმ  500.00     

გამდენი სახელური 51 მმ 20 მ. 660.00     

გამდენი სახელური 66 მმ 20 მ. 500.00     

გამდენი სახელური 77 მმ 20 მ. 560.00     

შემწოვი სახელური 77 მმ  300.00     

შემწოვი სახელური 40 მმ 8 მ. 360.00     

გამდენი სახელურის გადამყვანი 51 მმ 100.00     

გამდენი სახელურის გადამყვანი 66 მმ 75.00     

გამდენი სახელურის გადამყვანი 77 მმ 85.00     

წყლის ონკანი 60.00       

          

48 444 

სხვადასხვა ქარხნული წარმოების 

მასალა და მათთან დაკავშირებული 

საგნები 

3200.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
ნოემბერი IV  კვარტ. 

    

რკინისა და ქვის საჭრელი მოტოხერხი 800.00     

ელექტრობურღი დიდი 

პერფორატორით 
800.00   

 
  

კარის სახელური 30.00       

საკეტის გულარი 284.00       

კარის საკეტი 2650.00       

ბოქლომი 90.00       

ბრტყელტუჩა 12.00       

სახრახნისი 25.00       

ჩაქუჩი 14.00       



 

მეტალოპლასტმასის კარის საკეტი 400.00       

მეტალოპლასტმასის კარის პეტლი 184.00       

ნაჯახი დიდი 180.00       

ნაჯახი პატარა 90.00       

ურო პატარა, 1.2 კგ–იანი 84.00       

ქანჩების კომპლექტი ,,გალოვკებით" 440.00       

სახრახნისი 30.00       

49 445 

ხელსაწყოები, საკეტები, გასაღებები, 

ანჯამები, დამჭერები, ჯაჭვები და 

ზამბარები/რესორები 

6113.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

ნოემბერი 
I-IV  კვარტ. 

    

ასფალტიანი ქუჩების მოვლა-შენახვა 20000.00       

მინისტადიონების მოვლა 15000.00       

სოფელ შავღელეს ამბულატორიის 

შენობის გარე საინჟინრო 

კომუნიკაციების მოწყობის 

სამუშაოები 

19000.00       

ხობის წმინდა სამების ეკლესიის 

გაზმომარაგების სამუშაოები 
865.63 

 
    

ქ. ხობში ცენტრის კეთილმოწყობის 

სამუშაოები (ტროტუარები, გზის 

სავალი ნაწილი და მიწისქვესა 

კომუნიკაციები)  

399998.00       

ქ. ხობში გორგასალის ქუჩის ასფალტ-

ბეტონის საფარის კაპიტალური 

შეკეთება 

539830.00       

ქ. ხობში ბარათაშვილის ქუჩის 

მოასფალტება 
309560.00       

ქ. ხობში გზაჯვარედინებზე 

მარეგულირებელი საგზაო ნიშნების 

დაყენება 

2500.00       

          

50 452 

სამუშაოები მთლიანი ან 

ნაწილობრივი მშენებლობისათვის და 

სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები 

1306753.63 
ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარი-

სექტემბერი 
I-III კვარტ. 

    

თორსა-დღვაბის, საჯიჯაოს, ხეთის 

თემებისა და სოფელ ყულევის 

ტერიტიული ორგანოების 

ადმინისტრაციულ შენობებში 

ელექტრო გაყვანილობისა და 

ელექტროენერგიის აღრიცხვის 

კვანძების მოწესრიგების სამუშაოები

3898.33 
  

  

ადგილობრივი თვითმმართველობის 

ადმინისტრაციული შენობის 

დაზიანებული წყალმომარაგების 

ქსელისა და წყლის აღრიცხვის 

კვანძის მოწესრიგების სამუშაოები

411.37 
  

  

გამგეობის ადმინისტრაციული 

შენობის წყალმომარაგების ტუმბოს 

გამოცვლის სამუშაოები 

500.00 
  

  

ცოტნე დადიანის ქუჩის #236 

მრავალბინიანი საცხოვრებელი 

სახლის სარდაფში 

წყალგაყვანილობის სისტემის 

შეკეთების სამუშაოები 

2295.75       

გამგეობის წვევამდელთა, 

რეზერვისტთა სამხედრო აღრიცხვის, 

გაწვევისა და მობილიზაციის 

სამსახურის შენობაში სველი 

წერტილის სარემონტო სამუშაოები  

4520.00   
 

  



 

ცოტნე  დადიანის ქუჩის #240 

მრავალბინიანი საცხოვრებელი 

სახლის სარდაფში საკანალიზაციო 

ქსელის შეკეთების სამუშაოები

8750.12       

51 453 სარემონტო-სამონტაჟო სამუშაოები 20375.57 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ–

მაისი 
I-II    კვარტ. 

    

სამხედრო სამსახურის ოფისის 

რემონტი 
4740.00 

 
    

გამგეობის ეკონომიკისა და 

ინფრასტრუქტურის განვითარების 

სამსახურის სამუშაო ოთახებში 

კარებისა და სტელაჟების მოწყობა

6441.11       

ადგილობრივი თვითმმართველობის 

ადმინისტრაციული შენობის 

აღმოსავლეთ ფლანგზე 

განთავსებული სათადარიგო კარების 

გამოცვლის სამუშაოები 

1915.00       

გამგეობის ადმინისტრაციული 

შენობის 313, 314 და 315 ოთახების 

გადატიხვრისა და სარემონტო 

სამუშაოები 

2000.00       

52 454 შენობის მოწყობის სამუშაოები 15096.11 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

მარტი-

აპრილი 
II   კვარტ. 

    
მიმდინარე რემონტის ხარჯი 9500.00       

მანქანის რეცხვა 1400.00       

53 501 

სატრანსპორტო საშუალებებისა და 

მათთან დაკავშირებული 

მოწყობილობების შეკეთება, 

ტექნიკური მომსახურება და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები 

10900.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

კარტრიჯის დოლურას გამოცვლა 880.00       

კარტრიჯის დატუმბვა 3907.00       

          

54 503 

პერსონალური კომპიუტერების, 

საოფისე აპარატურის, 

სატელეკომუნიკაციო და აუდიო - 

ვიზუალური მოწყობილობების 

შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და 

მათთან დაკავშირებული 

მომსახურებები 

4787.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
ელექტრომოწყობილობების რემონტი 2890.00       

          

55 507 
შენობის მოწყობილობების შეკეთება 

და ტექნიკური მომსახურება 
2890.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

              

56 555 
სასადილოებისა და საზოგადოებრივი 

კვების საწარმოების მომსახურებები 
0.00       

    

ექსკურსია ახალციხეში (რაბათის 

ციხისა და და საფარის მონასტრის 

მიმართულებით) 

3000.00   
 

  

ექსკურსია (დავით გარეჯი-სიღნაღი-

ბოდბე-ხირსის მიმართულებით) 
3000.00   

 
  

მეგრული ფოლკლორის კონცერტი 

ლაზეთში (ქ. არხავი) გაცვლითი 

პროგრამის ფარგლებში 

2000.00   
 

  

გაწვევის ხარჯები (სატრანსპორტო 

მომსახურება) 
11500.00   

 
  

ტრანსპორტის დაქირავება ძეგლების 

მონიტორინგისათვის 
500.00   

 
  



 

სსიპ ,,საქართველოს სტატისტიკის 

ეროვნული სამსახური“-ს 

საავტომობილო ტრანსპორტით 

უზრუნველყოფა 

784.00   
 

  

სოფელ შავღელეში აშენებული 

ამბულატორიისათვის განკუთვნილი 

ავეჯისა და სამედიცინო აპარატურის 

ქ. თბილისიდან ტრანსპორტირება 

500.00   
 

  

57 601 
საავტომობილო ტრანსპორტის 

მომსახურებები 
21284.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

წერილებთან დაკავშირებული 

საფოსტო მომსახურებები 
3490.00       

          

58 641 
საფოსტო და საკურიერო 

მომსახურებები 
3490.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
სატელეფონო მომსახურება 13590.00       

ფიჭური მომსახურება 26260.00       

59 642 სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები 39850.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    ბანკის მომსახურება 1000.00       

60 661 
საბანკო და საინვესტიციო 

მომსახურებები 
1000.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    პირადი შემადგენლობის დაზღვევა 16120.00       

61 665 
სადაზღვევო და საპენსიო 

მომსახურებები 
16120.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

თებერვალი 
I-IV კვარტ. 

    

XIX საუკუნისა და  XX საუკუნის 

დამდეგის ქართულ პრესაში – 

,,ივერია", ,,ცნობის ფურცელი" და სხვა 

გამოცემები ქ. ხობისა და 

მუნიციპალიტეტის სოფლების შესახებ 

არსებული მასალების შეკრება, 

აგრეთვე ისტორიული ძეგლების 

შესახებ განახლებული რუკის 

ბეჭდური გამოცემა 

4000.00   
 

  

ქ. ხობში ცენტრის კეთილმოწყობის 

სამუშაოების (ტროტუარები, გზის 

სავალი ნაწილი და მიწისქვესა 

კომუნიკაციები) ზედამხედველობის 

მომსახურება 

3000.00       

ქ. ხობში ბარათაშვილის ქუჩის 

მოასფალტების სამუშაოების 

ზედამხედველობის მომსახურება 

2100.00       

62 712 
არქიტეტქტურული და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები 
9100.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ხობის მონასტრის ეზოში 

არქეოლოგიური სამუშაოების 

ჩატარება 

5500.00   
 

  

გამგეობის ეკონომიკისა და 

ინფრასტრუქტურის განვითარების 

სამსახურის კარებებისა და 

სტელაჟების მოწყობის სამუშაოების 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

150.00   
 

  



 

სოფელ შავღელეს ამბულატორიის 

შენობის გარე საინჟინრო 

კომუნიკაციების მოწყობის 

სამუშაოების საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 

შედგენა 

1000.00   
 

  

ქ. ხობში ცენტრის კეთილმოწყობის 

სამუშაოების (ტროტუარები, გზის 

სავალი ნაწილი და მიწისქვესა 

კომუნიკაციები) საპროექტო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

8784.00   
 

  

ქ. ხობში გორგასალის ქუჩის ასფალტ-

ბეტონის საფარის კაპიტალური 

შეკეთების სამუშაოების საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 

შედგენა 

12800.00   
 

  

ქ. ხობში ბარათაშვილის ქუჩის 

მოასფალტების სამუშაოების 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

8400.00   
 

  

ც. დადიანის ქუჩის #236 

მრავალბინიანი საცხოვრებელი 

სახლის სარდაფში 

წყალგაყვანილობის სისტემის 

შეკეთების სამუშაოების საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 

შედგენა 

150.00   
 

  

ც. დადიანის ქუჩის #240 

მრავალბინიანი საცხოვრებელი 

სახლის სარდაფში საკანალიზაციო 

ქსელის შეკეთების სამუშაოების 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

150.00   
 

  

მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციის 

შენობაში დაშვების კონტროლის 

სისტემის (ბარიერები, ტურნიკები) 

მონტაჟის, ასევე საყრდენი სვეტისა და 

ფანჯრის დაზიანებული მინის 

გამოცვლის სამუშაოების საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 

შედგენა 

200.00   
 

  

გამგეობის ადმინისტრაციული 

შენობის დარბაზის რემონტის  

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

500.00   
 

  

ხობის წმინდა სამების ეკლესიის 

აღმოსავლეთ ფასადზე 

დაზიანებული კედლის ფილების 

სარემონტო სამუშაოების საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 

შედგენა 

80.00   
 

  

გამგეობის წვევამდელთა, 

რეზერვისტთა სამხედრო აღრიცხვის, 

გაწვევისა და მობილიზაციის 

სამსახურის შენობაში სველი 

წერტილის სარემონტო სამუშაოების 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა  

220.00       



 

ადგილობრივი თვითმმართველობის 

ადმინისტრაციული შენობის 

აღმოსავლეთ ფლანგზე 

განთავსებული სათადარიგო კარების 

გამოცვლის სამუშაოების საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 

შედგენა  

85.00       

გამგეობის ადმინისტრაციული 

შენობის 313, 314 და 315 ოთახების 

გადატიხვრისა და სარემონტო 

სამუშაოების საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 

შედგენა 

100.00       

63 713 საინჟინრო მომსახურებები 38119.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

სოფელ საჯიჯაოში მდინარე 

ჭანისწყალზე ნაპირსამაგრი 

ნაგებობისა და მდინარე 

ხობისწყალზე სოფელ შუა ხორგაში 

(სამურღულიოს უბანი) ნაპირსამაგრი 

ნაგებობის კონსტრუქციული 

ექსპერტიზის დასკვნების მომზადება

2000.00       

ხობის მუნიციპალიტეტის 

ადგილობრივი თვითმმართველობის 

ადმინისტრაციულ შენობაში 

ციფრული საკომუნიკაციო და 

უსაფრთხოების სისტემის მოწყობაზე 

შესრულებული და შესასრულებელი 

სამუშაოების მოცულობისა და 

ღირებულების დადგენის 

ექსპერტიზა 

2000.00       

,,ადგილობრივი მნიშვნელობის 

საავტომობილო გზის შუა ქვალონი-

გიმოზგონჯილის კაპიტალური 

შეკეთების" პროექტის გადაანგარიშება 

10000.00       

64 713 საინჟინრო მომსახურებები 14000.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

მარტი 
I    კვარტ. 

    

მიწის აღრიცხვიანობის პროგრამა 2500.00       

მიწის აღრიცხვიანობის პროგრამის 

განახლება 
1000.00       

          

65 722 

პროგრამები პროგრამული 

უზრუნველყოფისათვის და 

საკონსულტაციო მიომსახურებები 

3500.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
მარტი I კვარტ. 

  

  

  

  

არსებული ბუღალტრული 

პროგრამისათვის ხელფასის 

მოდულის დამატება 

1200.00       

არსებული ბუღალტრული პროგრამის 

განახლება 
2400.00       

66 722 

პროგრამები პროგრამული 

უზრუნველყოფისათვის და 

საკონსულტაციო მიომსახურებები 

3600.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

მარტი-

აპრილი 
I-II კვარტ. 

    კოდექსის განახლება 2400.00       

67 723 მონაცემთა ბაზების მომსახურება 2400.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ინტერნეტმომსახურება 28480.00       

ვებ-გვერდის ხარჯი 715.00       

ინტერნეტის გე გეომენური სახელის 

მომსახურება 
446.00       



 

68 724 ინტერნეტ მომსახურებები 29641.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ბუნებიდან მგლის ამოღება 2310.00       

ბუნებიდან ტურის ამოღება 2500.00       

          

69 776 
ნადირობასთან დაკავშირებული 

მომსახურებები 
4810.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

მარტი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

თვითმმართველობის აუდიტური 

შემოწმება 
5000.00       

აუდიტური მომსახურება 7500.00       

70 792 
საბუღალტრო, აუდიტორული და 

ფისკალური მომსახურებები 
12500.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
კადრების კვალიფიკაციის ამარლების 

ხარჯები 
2000.00       

71 796 

პერსონალის კვალიფიკაციის 

ამარლებასტან დაკავშირებული 

მომსახურებები 

2000.00       

    დაცვის ხარჯები 57700.00       

72 797 
გამოძიებასთან და უსაფრთხოებასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები 
57700.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

კორესპოდენციების აღრიცხვის 

ჟურნალის დაბეჭდვა 
940.00       

სამართლებრივი აქტების აღრიცხვის 

წიგნი 
320.00       

სამსახურებრივი პირადობის 

მოწმობები 
40.00       

შემოსული ინფორმაციის აღრიცხვის 

ჟურნალი 
45.00       

სამუშაოს მაძიებელთა ჟურნალი 40.00       

საკომლო წიგნი 270.00       

სახანძრო უსაფრხოების ჟურნალი 120.00       

გასული დოკუმენტაციების 

აღრიცხვის ჟურნალი 
60.00       

შემოსული დოკუმენტაციების 

აღრიცხვის ჟურნალი 
60.00       

სამსახურის წიგნი 375.00       

წვევამდელის სამხედრო–სააღრიცხვო 

მოწმობა 
30.00       

სააღრიცხვო ანბანური წიგნი 20.00       

საკომუნიკაციო ურთიერთობის 

ბარათი 
15.00       

უწყება 50.00       

მოქალაქეთა გამწვევი კომისიის 

ოქმების რეგისტრაციის ჟურნალი 
10.00       

რეზერვის დროებითი მოწმობა 200.00       

სამხედრო ნამსახურობის ბარათი 40.00       

სამხედრო სააღრიცხვო ბარათი 200.00       

სავიზიტო ბარათების დაბეჭდვბა 60.00       

სიგელების, მოწმობების და 

სუვენირების დამზადება 
500.00       

          

73 798 
ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული 

მომსახურებები 
3395.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

მოსწავლე-ახალგაზრდობის 

შემოქმედებითი კონფერენცია 
910.00   

 
  

გარემოს დაცვის მსოფლიო დღის 

აღნიშვნა 
1500.00   

 
  



 

ინტელექტუალური თამაში რა?, სად?, 

როდის? მუნიციპალიტეტის 

ახალგაზრდების მონაწილეობით 

1400.00   
 

  

შემხვედრი ღონისძიებებისათვის 1200.00       

74 799 
სხვადასხვა საქმიანობები და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები 
5010.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

აპრილ-

ნოემბერი 
II-IV კვარტ. 

    
გაწვევის საექიმო კომისია 1000.00     

ამბულატორიული მომსახურება 14630.00       

75 851 
ჯანდაცვის სამსახურის 

მომსახურებები 
15630.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

პროექტის ,,არის ასეთი ქვეყანა - მას 

საქართველო ქვია" თანადაფინანსება 

შპს ,,შემოქმედებითი გაერთიანება 

,,კადრი XXI"-თან 

2000.00       

76 921 კინო და ვიდეო მომსახურებები 2000.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    არქივის მომსახურება 5700.00       

77 925 

ბიბლიოთეკების, არქივების, 

მუზეუმებისა და სხვა კულტურული 

დაწესებულებების მომსახურებები 

5700.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

2008 წლის აგვისტოს ომის დროს 

ტრაგიკულად დაღუპული 

რეზერვისტის დათა ხურცილავას 

სახელობის თასის გათამაშება 

მინიფეხბურთში 

847.00   
 

  

საქართველოს ჩემპიონატი ბერძნულ–

რომაულ ჭიდაობაში 
800.00       

2008 წლის აგვისტოს ომის დროს 

ტრაგიკულად დაღუპული 

რეზერვისტის -გოგა ბერაიას 

სახ.თასის გათამაშება მინიფეხბურთში 

777.00   
 

  

ხობის მუნიციპალიტეტის პირველობა 

ფეხბურთში, მიძღვნილი 

საქართველოს დამოუკიდებლობის  

დღის - 26 მაისისადმი 

3700.00   
 

  

ხობის მუნიციპალიტეტის პირველობა 

მაგიდის ჩოგბურთში 
1138.00   

 
  

2008 წლის აგვისტოს ომის დროს 

ტრაგიკულად დაღუპული ზვიად 

დათუაშვილის სახ.თასის გათამაშება 

მინიფეხბურთში 

867.00   
 

  

ხობის მუნიციპალიტეტის პირველობა 

ჭადრაკში მიძღვნილი რუბენ და იური 

ბახიების ხსოვნისადმი 

438.00   
 

  

ხობის მუნიციპალიტეტის პირველობა 

ნარდში მიძღვნილი გოგი ბუკიას 

ხსოვნისადმი 

715.00   
 

  

ხობის მუნიციპალიტეტის პირველობა 

ლელოში 
500.00   

 
  

რუსული აგრესიის შედეგად 

ტრაგიკულად დაღუპული 

რეზერვისტის- გოგა ჭითანავასა და 

ლევან ტურავას  სახ.თასის გათამაშება 

მინიფეხბურთში 

847.00   
 

  

ხობის მუნიციპალიტეტის პირველობა  

კალათბურთში  
389.00   

 
  

ხობის მუნიციპალიტეტის პირველობა  

ფრენბურთში  
459.00   

 
  

ხობის მუნიციპალიტეტის ქართულ 

ჭიდაობაში 
605.00   

 
  



 

ხობის მუნიციპალიტეტის პირველობა  

ცხენოსნობაში  
1138.00   

 
  

ხობის მუნიციპალიტეტის პირველობა 

მინი ფეხბურთში წარმოება–

დაწესებულებებს შორის რამაზ კიტიას 

სახელობის თასზე 

947.00   
 

  

რუსული აგრესიის შედეგად 

ტრაგიკულად დაღუპული 

რეზერვისტის მიხეილ იოსავას  

სახელობის თასის გათამაშება 

ბილიარდში (უმცროსი ასაკი – 

დიდები) 

1370.00   
 

  

78 926 სპორტული მომსახურებები 15537.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

თებერვალ-

ნოემბერი 
  

    ასოციაციების საწევრო 5800.00       

79 981 
საწევრო ორგანიზაციების 

მომსახურებები 
5800.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

სამუშაო ოთახების აბრების 

დამზადება (ზეინკლის მომსახურება) 
3126.00       

ქ. ხობის ტერიტორიაზე მაწანწალა 

ძაღლების მომრავლების შედეგად 

წარმოქმნილი პრობლემების 

აღმოფხვრისა და დადგენილი წესების 

დაცვით მათი მოგვარების 

ღონისძიებები 

600.00       

80 983 სხვადასხვა მომსახურებები 3726.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

მარტი-

ნოემბერი 
I-IV კვარტ. 

    ჯამი 2216643.58       

81   სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 844582.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

აპრილი–

ივლისი   

  

  

  

საგვიჩიოს ადმინისტრაციული 

ერთეულის I უბანში საყანე ფართობის 
შემოღობვა 

4798.46 
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საგვიჩიოს ადმინისტრაციული 

ერთეულის I უბანში საყანე ფართობის 
შემოღობვის სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

201.54 

საგვიჩიოს ადმინისტრაციული 

ერთეულის II უბანში 
ადმინისტრაციული შენობის 
(ტერიტორიული ორგანო) შემოღობვა 

4798.46 

საგვიჩიოს ადმინისტრაციული 

ერთეულის II უბანში 
ადმინისტრაციული შენობის 
(ტერიტორიული ორგანო) 
შემოღობვის სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

201.54 

  

საგვიჩიოს ადმინისტრაციული 

ერთეულის III საძოვრების გამიჯვნა 
საავტომობილო გზის გასხვისების 
ზოლიდან  

5670.83 

საგვიჩიოს ადმინისტრაციული 

ერთეულის III საძოვრების გამიჯვნა 
საავტომობილო გზის გასხვისების 
ზოლიდან  სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

238.17 



 

  

ქვემო ქვალონის ადმინისტრაციული 

ერთეულის სოფელ გიმოზგონჯილში 
სანიაღვრე არხის ამოწმენდის 
სამუშაოები 

16559.50 

ქვემო ქვალონის ადმინისტრაციული 

ერთეულის სოფელ გიმოზგონჯილში 
სანიაღვრე არხის ამოწმენდის 
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

695.50 

  

ქვემო ქვალონის ადმინისტრაციული 

ერთეულის სოფელ გვიმარონში 
წყალსადენის სარეაბილიტაციო  
სამუშაოები 

9262.96 

ქვემო ქვალონის ადმინისტრაციული 

ერთეულის სოფელ გვიმარონში 
წყალსადენის სარეაბილიტაციო  
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

389.04 

  

ქვემო ქვალონის ადმინისტრაციული 

ერთეულის სოფელ დურღენაში 
სანიაღვრე არხის ამოწმენდის 
სამუშაოები 

16398.27 

ქვემო ქვალონის ადმინისტრაციული 

ერთეულის სოფელ დურღენაში 
სანიაღვრე არხის ამოწმენდის 
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

688.73 

  

ქვემო ქვალონის ადმინისტრაციული 

ერთეულის სოფელ ბულიშში 
სანიაღვრე არხის ამოწმენდის 
სამუშაოები 

13098.85 

ქვემო ქვალონის ადმინისტრაციული 

ერთეულის სოფელ ბულიშში 
სანიაღვრე არხის ამოწმენდის 
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

550.15 

  

ქვემო ქვალონის ადმინისტრაციული 

ერთეულის სოფელ ჭითაუშკურში 
სანიაღვრე არხის ამოწმენდის 
სამუშაოები 

3396.95 

ქვემო ქვალონის ადმინისტრაციული 

ერთეულის სოფელ ჭითაუშკურში 
სანიაღვრე არხის ამოწმენდის 
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

142.67 

  

ქვემო ქვალონის ადმინისტრაციული 

ერთეულის სოფელ ჭითაუშკურში 
ჯავახიშვილის ქუჩაზე ხიდბოგირის 
სარეაბილიტაციო სამუშაოები 

3122.46 

ქვემო ქვალონის ადმინისტრაციული 

ერთეულის სოფელ ჭითაუშკურში 
ჯავახიშვილის ქუჩაზე ხიდბოგირის 
სარეაბილიტაციო სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

131.14 



 

  

ქვემო ქვალონის ადმინისტრაციული 

ერთეულის სოფელ ჭითაუშკურში 
წყალსადენის სარეაბილიტაციო  
სამუშაოები 

1970.04 

ქვემო ქვალონის ადმინისტრაციული 

ერთეულის სოფელ ჭითაუშკურში 
წყალსადენის სარეაბილიტაციო  
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

82.74 

  

პატარა ფოთის ადმინისტრაციული 

ერთეულის I უბანში სასაფლაოს 
შემოღობვა 

7145.58 

პატარა ფოთის ადმინისტრაციული 

ერთეულის I უბანში სასაფლაოს 
შემოღობვის სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

300.11 

  

პატარა ფოთის ადმინისტრაციული 

ერთეულის II უბანში 
ადმინისტრაციული შენობის 
(ტერიტორიული ორგანო) სარემონტო 
სამუშაოები 

6795.12 

პატარა ფოთის ადმინისტრაციული 

ერთეულის II უბანში 
ადმინისტრაციული შენობის 
(ტერიტორიული ორგანო) სარემონტო 
სამუშაოებს საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

285.39 

  

პატარა ფოთის ადმინისტრაციული 

ერთეულში ქუჩების დამისამართება 2260.84 

პატარა ფოთის ადმინისტრაციული 

ერთეულში ქუჩების დამისამართების 
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

94.96 

  

შავღელეს ადმინისტრაციულ 

ერთეულში სოფლის ამბულატორიისა 
და საბავშვო ბაღის ეზოების 
კეთილმოწყობის სამუშაოები 

24503.84 

შავღელეს ადმინისტრაციულ 

ერთეულში სოფლის ამბულატორიისა 
და საბავშვო ბაღის ეზოების 
კეთილმოწყობის სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

1029.16 

  

გურიფულის ადმინისტრაციული 

ერთეულის სოფელ პირველ 
გურიფულში სანიაღვრე არხის 
ამოწმენდის სამუშაოები 

13721.69 

გურიფულის ადმინისტრაციული 

ერთეულის სოფელ პირველ 
გურიფულში სანიაღვრე არხის 
ამოწმენდის სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

576.31 

  

გურიფულის ადმინისტრაციული 

ერთეულის სოფელ მეორე 
გურიფულში სანიაღვრე არხის 
ამოწმენდის სამუშაოები 

10354.62 



 

გურიფულის ადმინისტრაციული 

ერთეულის სოფელ მეორე 
გურიფულში სანიაღვრე არხის 
ამოწმენდის სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

434.89 

  

გურიფულის ადმინისტრაციული 

ერთეულის სოფელ მეორე 
გურიფულში საყანე ფართობთან 
მისასვლელი გზის აღდგენა 

4497.59 

გურიფულის ადმინისტრაციული 

ერთეულის სოფელ მეორე 
გურიფულში საყანე ფართობთან 
მისასვლელი გზის აღდგენის 
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

160.90 

  

ახალსოფლის ადმინისტრაციული 

ერთეულის სოფელ ახალსოფელში 

საყანე ფართობების შემოღობვის 

სამუშაოები (გორგაძეების უბანი) 

7171.85 

ახალსოფლის ადმინისტრაციული 

ერთეულის სოფელ ახალსოფელში 

საყანე ფართობების შემოღობვის 

სამუშაოების (გორგაძეების უბანი) 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

301.22 

  

ახალსოფლის ადმინისტრაციული 

ერთეულის სოფელ ახალსოფელში 

სანიაღვრე არხის ამოწმენდის 

სამუშაოები (სასაფლაოს მიმდებარე 

ტერიტორია) 

5247.92 

ახალსოფლის ადმინისტრაციული 

ერთეულის სოფელ ახალსოფელში 

სანიაღვრე არხის ამოწმენდის 

სამუშაოების (სასაფლაოს მიმდებარე 

ტერიტორია) საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 

შედგენა 

220.41 

  

ახალსოფლის ადმინისტრაციული 

ერთეულის სოფელ ახალსოფელში N1 
საბავშვო ბაღის წყალგაყვანილობისა 
და კანალიზაციის სარემონტო  
სამუშაოები 

4612.86 

ახალსოფლის ადმინისტრაციული 

ერთეულის სოფელ ახალსოფელში N1 
საბავშვო ბაღის წყალგაყვანილობისა 
და კანალიზაციის სარემონტო  
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

193.74 

  

ახალსოფლის ადმინისტრაციული 

ერთეულის სოფელ გაღმა პირველი 
ხორგის სანადარაიოს უბანში 
(ამბულატორიის მიმდებარე 
ტერიტორია) სანიაღვრე არხის 
ამოწმენდის სამუშაოები 

7096.89 



 

ახალსოფლის ადმინისტრაციული 

ერთეულის სოფელ გაღმა პირველი 
ხორგის სანადარაიოს უბანში 
(ამბულატორიის მიმდებარე 
ტერიტორია) სანიაღვრე არხის 
ამოწმენდის სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

298.07 

  

ახალსოფლის ადმინისტრაციული 

ერთეულის სოფელ გაღმა პირველ 
ხორგაში სანიაღვრე არხის ამოწმენდის 
სამუშაოები (ჩაჩიბაიების უბანი) 

3575.03 

ახალსოფლის ადმინისტრაციული 

ერთეულის სოფელ გაღმა პირველ 
ხორგაში სანიაღვრე არხის ამოწმენდის 
სამუშაოების (ჩაჩიბაიების უბანი) 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

150.15 

  

ახალსოფლის ადმინისტრაციული 

ერთეულის სოფელ გაღმა პირველი 
ხორგის N2 საბავშვო ბაღის 
სარემონტო სამუშაოები 

6464.36 

ახალსოფლის ადმინისტრაციული 

ერთეულის სოფელ გაღმა პირველი 
ხორგის N2 საბავშვო ბაღის 
სარემონტო სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

271.50 

  

ჭალადიდის  ადმინისტრაციული 

ერთეულის სოფელ საბაჟოში გზის  
შეკეთება ქვიშა-ხრეშით 

32151.63 

ჭალადიდის  ადმინისტრაციული 

ერთეულის სოფელ საბაჟოში გზის  
შეკეთება ქვიშა-ხრეშით სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

1350.37 

  

ჭალადიდის  ადმინისტრაციული  

ერთეულის სოფელ საქორქიოში შიდა 
სამიმოსვლო გზის  შეკეთება ქვიშა-
ხრეშით 

4208.25 

ჭალადიდის  ადმინისტრაციული  

ერთეულის სოფელ საქორქიოში შიდა 
სამიმოსვლო გზის  შეკეთება ქვიშა-
ხრეშით სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

176.75 

  

ჭალადიდის  ადმინისტრაციული  

ერთეულის სოფელ საღვამიჩაოში 
გზის ორმული შეკეთება ქვიშა-
ხრეშით 

13571.98 

ჭალადიდის  ადმინისტრაციული  

ერთეულის სოფელ საღვამიჩაოში 
გზის ორმული შეკეთება ქვიშა-
ხრეშით სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

570.02 

  

ჭალადიდის  ადმინისტრაციული  

ერთეულის სოფელ საჭოჭუოში გზის 
ორმული შეკეთება ქვიშა-ხრეშით 

12591.17 



 

ჭალადიდის  ადმინისტრაციული  

ერთეულის სოფელ საჭოჭუოში გზის 
ორმული შეკეთება ქვიშა-ხრეშით 
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

448.83 

  

ნოჯიხევის ადმინისტრაციული  

ერთეულის სოფელ ნოჯიხევში 
წერეთლის ქუჩაზე ხიდბოგირის 
მოწყობის სამუშაოები 

11827.39 

ნოჯიხევის ადმინისტრაციული  

ერთეულის სოფელ ნოჯიხევში 
წერეთლის ქუჩაზე ხიდბოგირის 
მოწყობის სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

496.75 

  

ნოჯიხევის ადმინისტრაციული  

ერთეულის სოფელ ნოჯიხევში 
კოსტავას ქუჩაზე ხიდბოგირის 
მოწყობის სამუშაოები 

12893.36 

ნოჯიხევის ადმინისტრაციული  

ერთეულის სოფელ ნოჯიხევში 
კოსტავას ქუჩაზე ხიდბოგირის 
მოწყობის სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

541.52 

  

ნოჯიხევის ადმინისტრაციული  

ერთეულის სოფელ ნოჯიხევში 
სტალინისა და ვაჟა ფშაველას ქუჩების 
კვეთაზე არსებული ცხაურის 
რეაბილიტაცია 

2879.08 

ნოჯიხევის ადმინისტრაციული  

ერთეულის სოფელ ნოჯიხევში 
სტალინისა და ვაჟა ფშაველას ქუჩების 
კვეთაზე არსებული ცხაურის 
რეაბილიტაციის სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

120.92 

  

ნოჯიხევის ადმინისტრაციული  

ერთეულის სოფელ ნოჯიხევში 
სტალინის ქუჩაზე სანიაღვრე არხის 
ამოწმენდის სამუშაოები 

3732.23 

ნოჯიხევის ადმინისტრაციული  

ერთეულის სოფელ ნოჯიხევში 
სტალინის ქუჩაზე სანიაღვრე არხის 
ამოწმენდის სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

156.75 

  

ნოჯიხევის ადმინისტრაციული  

ერთეულის სოფელ ზენში საყანე 
ფართობთან მისასვლელი გზის 
მოხრეშვა 

7832.05 

ნოჯიხევის ადმინისტრაციული  

ერთეულის სოფელ ზენში საყანე 
ფართობთან მისასვლელი გზის 
მოხრეშვის სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

328.95 

  

ნოჯიხევის ადმინისტრაციული  

ერთეულის სოფელ კუთხე-ნოჯიხევში 
ყაზბეგის ქუჩაზე ხიდბოგირის 
მოწყობა 

8847.41 



 

ნოჯიხევის ადმინისტრაციული  

ერთეულის სოფელ კუთხე-ნოჯიხევში 
ყაზბეგის ქუჩაზე ხიდბოგირის 
მოწყობის სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

371.59 

  

 ნოჯიხევის ადმინისტრაციული  

ერთეულის სოფელ ნაფოშტუში საყანე 
ფართობთან მისასვლელი 
ხიდბოგირის მოწყობა (საცხომარიოს 
უბანი) 

12602.69 

 ნოჯიხევის ადმინისტრაციული  

ერთეულის სოფელ ნაფოშტუში საყანე 
ფართობთან მისასვლელი 
ხიდბოგირის მოწყობის (საცხომარიოს 
უბანი) სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

529.31 

  

ნოჯიხევის ადმინისტრაციული  

ერთეულის სოფელ დასახლებაში 
სანიაღვრე არხის ამოწმენდის 
სამუშაოები 

10722.65 

ნოჯიხევის ადმინისტრაციული  

ერთეულის სოფელ დასახლებაში 
სანიაღვრე არხის ამოწმენდის 
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

450.35 

  

ნოჯიხევის ადმინისტრაციული  

ერთეულის სოფელ დასახლებაში 
საბავშვო ბაღის რებილიტაცია 

4798.46 

ნოჯიხევის ადმინისტრაციული  

ერთეულის სოფელ დასახლებაში 
საბავშვო ბაღის რებილიტაციის 
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

201.54 

  

ხეთის  ადმინისტრაციული  

ერთეულის სოფელ ლარჩვაში 
ცენტრის კეთილმოწყობა 
(მოასფალტება) 

18075.40 

 ხეთის  ადმინისტრაციული  

ერთეულის სოფელ ლარჩვაში 
ცენტრის კეთილმოწყობის 
(მოასფალტება) სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

759.17 

  

ხეთის  ადმინისტრაციული  

ერთეულის სოფელლარჩვაში 
ხიდბოგირის რეაბილიტაცია (ლევან 
ტურავას ქუჩა) 

1176.51 

ხეთის  ადმინისტრაციული  

ერთეულის სოფელ ლარჩვაში 
ხიდბოგირის რეაბილიტაციის (ლევან 
ტურავას ქუჩა) სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

49.41 

  

ხეთის  ადმინისტრაციული  

ერთეულის სოფელ ლარჩვაში 
სანიაღვრე არხის ამოწმენდის 
სამუშაოები 

6855.58 



 

ხეთის  ადმინისტრაციული  

ერთეულის სოფელ ლარჩვაში 
სანიაღვრე არხის ამოწმენდის 
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

287.93 

  

ხეთის  ადმინისტრაციული  

ერთეულის სოფელ ნოჩხონში 
სანიაღვრე არხის ამოწმენდის 
სამუშაოები 

18023.99 

ხეთის  ადმინისტრაციული  

ერთეულის სოფელ ნოჩხონში 
სანიაღვრე არხის ამოწმენდის 
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

757.01 

  

ხეთის  ადმინისტრაციული  

ერთეულის სოფელ ოხვამეკარში 
წყალსადენის სარეაბილიტაციო  
სამუშაოები (საჭითანაოს უბანი) 

10875.30 

ხეთის  ადმინისტრაციული  

ერთეულის სოფელ ოხვამეკარში 
წყალსადენის სარეაბილიტაციო  
სამუშაოების (საჭითანაოს უბანი) 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

456.76 

  

 ხეთის  ადმინისტრაციული  

ერთეულის სოფელ ოხვამეკარში გზის 
ორმული შეკეთება ქვიშა-ხრეშით 
(საგაბრაოს უბანი) 

2765.78 

ხეთის  ადმინისტრაციული  

ერთეულის სოფელ ოხვამეკარში გზის 
ორმული შეკეთება ქვიშა-ხრეშით 
(საგაბრაოს უბანი) სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

116.16 

  

ხეთის  ადმინისტრაციული  

ერთეულის სოფელ წინაგოლაში 
გზისპირა ნაპირსამაგრი სამუშაოები 

2244.94 

ხეთის  ადმინისტრაციული  

ერთეულის სოფელ წინაგოლაში 
გზისპირა ნაპირსამაგრი სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

94.29 

  

ხეთის  ადმინისტრაციული  

ერთეულის სოფელ წინაგოლაში გზის 
ორმული შეკეთება ასფალტო 
ბეტონით 

12423.00 

ხეთის  ადმინისტრაციული  

ერთეულის სოფელ წინაგოლაში გზის 
ორმული შეკეთება ასფალტო 
ბეტონით სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

521.77 

  

ხეთის  ადმინისტრაციული  

ერთეულის სოფელ ლარჩვაში გზის 
ორმული შეკეთება ქვიშა-ხრეშით 
(საკანკიოს უბანი) 

5005.32 



 

ხეთის  ადმინისტრაციული  

ერთეულის სოფელ ლარჩვაში გზის 
ორმული შეკეთება ქვიშა-ხრეშით 
(საკანკიოს უბანი) სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

181.27 

  

ხეთის  ადმინისტრაციული  

ერთეულის სოფელ ხეთაში 
წყალსადენის სარეაბილიტაციო  
სამუშაოები (საკანკიოს უბანი) 

1346.60 

ხეთის  ადმინისტრაციული  

ერთეულის სოფელ ხეთაში 
წყალსადენის სარეაბილიტაციო  
სამუშაოების (საკანკიოს უბანი) 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

56.56 

  

ხეთის  ადმინისტრაციული  

ერთეულის სოფელ ხეთაში 
მოსაცდელის მოწყობის სამუშაოები 

6214.25 

ხეთის  ადმინისტრაციული  

ერთეულის სოფელ ხეთაში 
მოსაცდელის მოწყობის სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

261.00 

  

პირველი მაისის  ადმინისტრაციული  

ერთეულის სოფელ ბულიწყუში საყანე 
ფართობების გამიჯვნა 
საძოვრებისაგან  

10919.47 

პირველი მაისის  ადმინისტრაციული  

ერთეულის სოფელ ბულიწყუში 
ბულიწყუში საყანე ფართობების 
გამიჯვნა საძოვრებისაგან 
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა  

458.62 

  

პირველი მაისის  ადმინისტრაციული  

ერთეულის სოფელ ბულიწყუში 
ბულიწყუში სანიაღვრე არხის 
ამოწმენდის სამუშაოები 

6784.40 

პირველი მაისის  ადმინისტრაციული  

ერთეულის სოფელ ბულიწყუში 
ბულიწყუში სანიაღვრე არხის 
ამოწმენდის სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა  

284.95 

  

პირველი მაისის  ადმინისტრაციული  

ერთეულის სოფელ ბულიწყუში 
ბულიწყუში ხიდბოგირის მოწყობის 
სამუშაოები 

10572.51 

პირველი მაისის  ადმინისტრაციული  

ერთეულის სოფელ ბულიწყუში 
ბულიწყუში ხიდბოგირის მოწყობის 
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა  

444.05 

  

პირველი მაისის  ადმინისტრაციული  

ერთეულის სოფელ საკვიკვინიოში 
საყანე ფართობების გამიჯვნა 
საძოვრებისაგან  

16097.89 



 

პირველი მაისის  ადმინისტრაციული  

ერთეულის სოფელ საკვიკვინიოში 
საყანე ფართობების გამიჯვნა 
საძოვრებისაგან სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა  

676.11 

  

პირველი მაისის  ადმინისტრაციული  

ერთეულის სოფელ ჭიხუში 
სასაფლაოს მისასვლელ გზაზე 
ცხაურის შეკეთების სამუშაოები 

975.40 

პირველი მაისის თემის სოფ. ჭიხუში 
სასაფლაოს მისასვლელ გზაზე 
ცხაურის შეკეთების სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა  

40.97 

  

პირველი მაისის  ადმინისტრაციული  

ერთეულის სოფელ ჭიხუში გზის 
ორმული შეკეთება ქვიშა-ხრეშით 

2172.98 

პირველი მაისის  ადმინისტრაციული  

ერთეულის სოფელ ჭიხუში გზის 
ორმული შეკეთება ქვიშა-ხრეშით 
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა  

82.10 

  

პირველი მაისის  ადმინისტრაციული  

ერთეულის სოფელ ჭიხუში სანიაღვრე 
არხის ამოწმენდის სამუშაოები 

10807.63 

პირველი მაისის  ადმინისტრაციული  

ერთეულის სოფელ ჭიხუში სანიაღვრე 
არხის ამოწმენდის სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა  

453.92 

  

საჯიჯაოს ადმინისტრაციული  

ერთეულის სოფელ ზენში საყანე 
ფართობების გამიჯვნა საძოვრებისგან 

21337.06 

საჯიჯაოს თემის სოფელ ზენში საყანე 
ფართობების გამიჯვნა საძოვრებისგან 
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა  

896.16 

  

საჯიჯაოს ადმინისტრაციული  

ერთეულის სოფელ ზენში გზის 
ორმული შეკეთება ქვიშა-ხრეშით 

2740.22 

საჯიჯაოს ადმინისტრაციული  

ერთეულის სოფელ ზენში გზის 
ორმული შეკეთება ქვიშა-ხრეშით 
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

116.56 

  

საჯიჯაოს ადმინისტრაციული  

ერთეულის სოფელ გაღმა საჯიჯაოში 
საყანე ფართობების გამიჯვნა 
საძოვრებისაგან  

13606.53 

საჯიჯაოს ადმინისტრაციული  

ერთეულის სოფელ გაღმა საჯიჯაოში 
საყანე ფართობების გამიჯვნა 
საძოვრებისაგან  სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

571.47 



 

  

საჯიჯაოს ადმინისტრაციული  

ერთეულის სოფელ ზუბში საყანე 
ფართობების გამიჯვნა 
საძოვრებისაგან  

10085.77 

საჯიჯაოს ადმინისტრაციული  

ერთეულის სოფელ ზუბში საყანე 
ფართობების გამიჯვნა 
საძოვრებისაგან  სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა  

423.60 

  

საჯიჯაოს ადმინისტრაციული  

ერთეულის სოფელ ზუბში გზის 
ორმული შეკეთება ქვიშა-ხრეშით 

4881.60 

საჯიჯაოს ადმინისტრაციული  

ერთეულის სოფელ ზუბში გზის 
ორმული შეკეთება ქვიშა-ხრეშით  
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა  

205.03 

  

საჯიჯაოს ადმინისტრაციული  

ერთეულის სოფელ ჯაპიშაქარში 
საყანე ფართობების გამიჯვნა 
საძოვრებისაგან  

14762.69 

საჯიჯაოს ადმინისტრაციული  

ერთეულის სოფელ ჯაპიშაქარში 
საყანე ფართობების გამიჯვნა 
საძოვრებისაგან სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა  

620.03 

  

საჯიჯაოს ადმინისტრაციული  

ერთეულის სოფელ ჯაპიშაქარში გზის 
ორმული შეკეთება ქვიშა-ხრეშით 

1576.26 

საჯიჯაოს ადმინისტრაციული  

ერთეულის სოფელ ჯაპიშაქარში გზის 
ორმული შეკეთება ქვიშა-ხრეშით 
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა  

74.02 

  

ხამისქურის  ადმინისტრაციული  

ერთეულის სოფელ ხამისქურში გზის 
ორმული შეკეთება (ზემო 
საფარცვანიოს უბანი) 

9940.02 

ხამისქურის  ადმინისტრაციული  

ერთეულის სოფელ ხამისქურში გზის 
ორმული შეკეთების (ზემო 
საფარცვანიოს უბანი) სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა  

417.48 

  

ხამისქურის  ადმინისტრაციული  

ერთეულის სოფლებში ხამისქური და 
საკუკავოში საყანე ფართობებთან 
მისასვლელი გზის შეკეთება (ქვემო 
საფარცვანიოს უბანი) 

8153.78 

ხამისქურის  ადმინისტრაციული  

ერთეულის სოფლებში ხამისქური და 
საკუკავოში საყანე ფართობებთან 
მისასვლელი გზის შეკეთების (ქვემო 
საფარცვანიოს უბანი) სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

303.72 



 

  

ხამისქურის  ადმინისტრაციული  

ერთეულის სოფელ საკუკავოში 
სანიაღვრე არხის ამოწმენდის 
სამუშაოები 

6962.17 

ხამისქურის  ადმინისტრაციული  

ერთეულის სოფელ საკუკავოში 
სანიაღვრე არხის ამოწმენდის 
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

292.41 

  

ხამისქურის  ადმინისტრაციული  

ერთეულის სოფელ საკუკავოში საყანე 
ფართობებთან მისასვლელი გზის 
შეკეთება 

2634.76 

ხამისქურის  ადმინისტრაციული  

ერთეულის სოფელ საკუკავოში საყანე 
ფართობებთან მისასვლელი გზის 
შეკეთების სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

110.66 

  

ხამისქურის  ადმინისტრაციული  

ერთეულის სოფელ საქირიოში 
წყალსადენის სარეაბილიტაციო  
სამუშაოები 

9430.38 

ხამისქურის  ადმინისტრაციული  

ერთეულის სოფელ საქირიოში 
წყალსადენის სარეაბილიტაციო  
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

396.08 

  

ხამისქურის  ადმინისტრაციული  

ერთეულის სოფელ საქირიოში საყანე 
ფართობთან მისასვლელი 
ხიდბოგირის მოწყობა 

5606.08 

ხამისქურის  ადმინისტრაციული  

ერთეულის სოფელ საქირიოში საყანე 
ფართობთან მისასვლელი 
ხიდბოგირის მოწყობის სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

235.46 

  

თორსა-დღვაბის თემის სოფ. თორსაში 
სანიაღვრე არხის ამოწმენდის 
სამუშაოები 

6448.14 

თორსა-დღვაბის ადმინისტრაციული  

ერთეულის სოფელ თორსაში 
სანიაღვრე არხის ამოწმენდის 
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

270.82 

  

თორსა-დღვაბის ადმინისტრაციული  

ერთეულის სოფელ თორსაში ცენტრის 
კეთილმოწყობა 

3936.96 

თორსა-დღვაბის ადმინისტრაციული  

ერთეულის სოფელ თორსაში ცენტრის 
კეთილმოწყობის სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

165.35 

  

თორსა-დღვაბის ადმინისტრაციული  

ერთეულის სოფელ თორსაში გზის 
ორმული შეკეთება ქვიშა-ხრეშით 

3947.92 



 

თორსა-დღვაბის ადმინისტრაციული  

ერთეულის სოფელ თორსაში გზის 
ორმული შეკეთება ქვიშა-ხრეშით 
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

165.81 

  

თორსა-დღვაბის ადმინისტრაციული  

ერთეულის სოფელ დღვაბაში გზის 
ორმული შეკეთება ქვიშა-ხრეშით 

9089.25 

თორსა-დღვაბის ადმინისტრაციული  

ერთეულის სოფელ დღვაბაში გზის 
ორმული შეკეთება ქვიშა-ხრეშით 
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

381.75 

  

თორსა-დღვაბის ადმინისტრაციული  

ერთეულის სოფელ საბუკიოში გზის 
ორმული შეკეთება ქვიშა-ხრეშით 

13618.04 

თორსა-დღვაბის ადმინისტრაციული  

ერთეულის სოფელ საბუკიოში გზის 
ორმული შეკეთება ქვიშა-ხრეშით 
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

571.96 

  

ზემო ქვალონის ადმინისტრაციული  

ერთეულის სოფელ ზემო ქვალონში 
სანიაღვრე არხის ამოწმენდის 
სამუშაოები 

5915.55 

ზემო ქვალონის თემის სოფ. ზემო 
ქვალონში სანიაღვრე არხის 
ამოწმენდის სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

248.45 

  

ზემო ქვალონის ადმინისტრაციული  

ერთეულის სოფელ საალანიო- 
საფაჩულიოში წყალსადენის მოწყობის 
სამუშაოები 

5800.38 

ზემო ქვალონის ადმინისტრაციული  

ერთეულის სოფელ საალანიო- 
საფაჩულიოში წყალსადენის მოწყობის 
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

243.62 

  

ზემო ქვალონის ადმინისტრაციული  

ერთეულის სოფელ სახოჭოლავოში 
სასაფლაოს მისასვლელ გზაზე 
ცხაურის მოწყობის სამუშაოები 

2202.78 

ზემო ქვალონის ადმინისტრაციული  

ერთეულის სოფელ სახოჭოლავოში 
სასაფლაოს მისასვლელ გზაზე 
ცხაურის მოწყობის სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

92.52 

  

ზემო ქვალონის ადმინისტრაციული  

ერთეულის სოფელ სახოჭოლავოში 
ხიდბოგირის სარეაბილიტაციო 
სამუშაოები 

5394.34 



 

ზემო ქვალონის ადმინისტრაციული  

ერთეულის სოფელ სახოჭოლავოში 
ხიდბოგირის სარეაბილიტაციო 
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

226.56 

  

ზემო ქვალონის ადმინისტრაციული  

ერთეულის სოფელ სახოჭოლავოში 
საყანე ფართობების შემოღობვის 
სამუშაოები  

1487.97 

ზემო ქვალონის ადმინისტრაციული  

ერთეულის სოფელ სახოჭოლავოში 
საყანე ფართობების შემოღობვის 
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა  

62.49 

  

ზემო ქვალონის ადმინისტრაციული  

ერთეულის სოფელ სახოჭოლავოში 
სანიაღვრე არხის ამოწმენდის 
სამუშაოები 

3264.24 

ზემო ქვალონის ადმინისტრაციული  

ერთეულის სოფელ სახოჭოლავოში 
სანიაღვრე არხის ამოწმენდის 
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა  

137.10 

  

ძველ ხიბულის ადმინისტრაციულ  

ერთეულში შიდა სამიმოსვლო გზების 
ორმული  შეკეთება ქვიშა-ხრეშით 

17297.50 

ძველ ხიბულის ადმინისტრაციულ  

ერთეულში შიდა სამიმოსვლო გზების 
ორმული  შეკეთება ქვიშა-ხრეშით 
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა  

616.50 

  

შუა ხორგის ადმინისტრაციული 

ერთეულის სოფელ გამოღმა შუა 
ხორგაში მინი სპორტული მოედნის 
რეკონსტრუქცია 

36949.14 

შუა ხორგის ადმინისტრაციული 

ერთეულის სოფელ გამოღმა შუა 
ხორგაში მინი სპორტული მოედნის 
რეკონსტრუქციის სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

1551.86 

  

ბიის ადმინისტრაციული ერთეულის 
სოფელ ბიაში საძოვრების შემოღობვის 
სამუშაოები 

12983.69 

ბიის ადმინისტრაციული ერთეულის 
სოფელ ბიაში საძოვრების შემოღობვის 
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

545.31 

  

ბიის ადმინისტრაციული ერთეულის 
სოფელ ბია-საშონიოში მოსაცდელის 
მოწყობის სამუშაოები 

6214.25 

ბიის ადმინისტრაციული ერთეულის 
სოფელ ბია-საშონიოში მოსაცდელის 
მოწყობის სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

261.00 



 

  

ბიის ადმინისტრაციული ერთეულის 
სოფელ ბია-საშონიოში საძოვრების 
შემოღობვის სამუშაოები 

1663.87 

ბიის ადმინისტრაციული ერთეულის 
სოფელ ბია-საშონიოში საძოვრების 
შემოღობვის სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

69.88 

  

ბიის ადმინისტრაციული ერთეულის 
სოფელ ზემო ბიაში გზის ორმული 
შეკეთება ქვიშა-ხრეშით 

4276.90 

ბიის ადმინისტრაციული ერთეულის 
სოფელ ზემო ბიაში გზის ორმული 
შეკეთება ქვიშა-ხრეშით სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

181.10 

  

ახალი ხიბულის ადმინისტრაციული 

ერთეულის სოფელ ახალ ხიბულაში 
სანიაღვრე არხის ამოწმენდის 
სამუშაოები (საღურწკაიოს უბანი) 

1549.96 

ახალი ხიბულის ადმინისტრაციული 

ერთეულის სოფელ ახალ ხიბულაში 
სანიაღვრე არხის ამოწმენდის 
სამუშაოების (საღურწკაიოს უბანი) 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

65.10 

  

ახალი ხიბულის ადმინისტრაციული 

ერთეულის სოფელ ახალ ხიბულაში 
გზის ორმული შეკეთება ქვიშა-
ხრეშით (საღურწკაიო-სავარდიო) 

15590.54 

ახალი ხიბულის ადმინისტრაციული 

ერთეულის სოფელ ახალ ხიბულაში 
გზის ორმული შეკეთება ქვიშა-
ხრეშით (საღურწკაიო-სავარდიო) 
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

661.40 

  

ახალი ხიბულის ადმინისტრაციული 

ერთეულის სოფელ გაშფერდში გზის 
ორმული შეკეთება ქვიშა-ხრეშით  

14867.78 

ახალი ხიბულის ადმინისტრაციული 

ერთეულის სოფელ გაშფერდში გზის 
ორმული შეკეთება ქვიშა-ხრეშით 
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

624.45 

  

ახალი ხიბულის ადმინისტრაციული 

ერთეულის სოფელ გაშფერდში 
არსებული წყაროს მოწესრიგების 
სამუშაოები  

1223.39 

ახალი ხიბულის ადმინისტრაციული 

ერთეულის სოფელ გაშფერდში 
არსებული წყაროს მოწესრიგების 
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა  

51.38 

  

ახალი ხიბულის ადმინისტრაციული 

ერთეულის სოფელ გაშფერდში 
მილხიდის მოწყობის სამუშაოები (თ. 
ჯიშკარიანის სახლთან) 

767.75 



 

ახალი ხიბულის ადმინისტრაციული 

ერთეულის სოფელ გაშფერდში 
მილხიდის მოწყობის სამუშაოების (თ. 
ჯიშკარიანის სახლთან) საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა  

32.25 

  

ახალი ხიბულის ადმინისტრაციული 

ერთეულის სოფელ ზუბში გზის 
ორმული შეკეთება ქვიშა-ხრეშით 

14022.07 

ახალი ხიბულის ადმინისტრაციული 

ერთეულის სოფელ ზუბში გზის 
ორმული შეკეთება ქვიშა-ხრეშით 
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა  

588.93 

  

ქარიატის ადმინისტრაციული 

ერთეულის სოფელ გაღმა ქარიატაში 
ეკლესიის ეზოს შემოღობვა 

10557.71 

ქარიატის ადმინისტრაციული 

ერთეულის სოფელ გაღმა ქარიატაში 
ეკლესიის ეზოს შემოღობვის 
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა  

443.42 

  

ქარიატის ადმინისტრაციული 

ერთეულის სოფელ გაღმა ქარიატაში 
დამბის აღდგენის სამუშაოები 

2126.55 

ქარიატის ადმინისტრაციული 

ერთეულის სოფელ გაღმა ქარიატაში 
დამბის აღდგენის სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

89.32 

  

ქარიატის ადმინისტრაციული 

ერთეულის სოფელ გამოღმა 
ქარიატაში გზის ორმული შეკეთება 
ქვიშა-ხრეშით 

7937.76 

ქარიატის ადმინისტრაციული 

ერთეულის სოფელ გამოღმა 
ქარიატაში გზის ორმული შეკეთება 
ქვიშა-ხრეშით სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

336.24 

  

 პირველ ხორგის ადმინისტრაციულ 

ერთეულში გზის ორმული შეკეთება 
ქვიშა-ხრეშით 

2569.41 

პირველ ხორგის ადმინისტრაციულ 

ერთეულში გზის ორმული შეკეთება 
ქვიშა-ხრეშით სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

109.30 

  

პირველ ხორგის ადმინისტრაციულ 

ერთეულშისანიაღვრე არხის 
ამოწმენდის სამუშაოები 

13772.83 

        

პირველ ხორგის ადმინისტრაციულ 

ერთეულშისანიაღვრე არხის 
ამოწმენდის სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

578.46 

  

 ყულევის ადმინისტრაციულ 

ერთეულში გზის ორმული შეკეთება 
ქვიშა-ხრეშით 

8236.08 



 

ყულევის ადმინისტრაციულ 

ერთეულში გზის ორმული შეკეთება 
ქვიშა-ხრეშით სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

345.92 

  
ქვიშა-ხრეშის კარიერების 

ღირებულების საფასური 
887.00   

    სულ ჯამი 3061225.58       

 

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე. 

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით, ფოთის საქალაქო სასამართლოში (მისამართი ქ. 

ფოთი აღმაშენებლის ქ . N3). 

 
 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                   ედიშერ ჯობავა 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N69 

2014 წლის 29 სექტემბერი 

ქ. ხობი 
 
 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული 

პირების მფლობელობაში (სარგებლობაში) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების 

აღიარების კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ 
 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის~, 

`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 N525 ბრძანებულების შესაბამისად: 

1. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფიზიკური და კერძო სამართლის 

იურიდიული პირების მფლობელობაში (სარგებლობაში) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების 

უფლების აღიარების კომისია შემდეგი შემადგენლობით: 

შოთა სირაძე - საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის 

თავმჯდომარე - კომისიის თავმჯდომარე; 

როსტევან გვარამია - საკრებულოს ფრაქცია „თავისუფალი დემოკრატების“ თავმჯდომარე - 

კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე; 

გოჩა სიჭინავა - საკრებულოს ეკონომიკური განვითარების საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე - 

კომისიის წევრი; 

ლამზირა თოდუა - ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარებისა და 

პროგრამების მართვის სამსახურის მუნიციპალური ქონების აღრიცხვისა და მართვის, ბუნებრივი 

რესურსებისა და ადგილობრივი მოსაკრებლების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი - 

კომისიის წევრი; 

ეკა ტიბუა - ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის 

საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილების მთავარი სპეციალისტი; 

გოჩა შანავა - ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სოფლის მეურნეობის სამსახურის წამყვანი 

სპეციალისტი; 

სევერიან ბუკია - სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს სამეგრელო-გურია-ზემო 

სვანეთის მომსახურების ცენტრის მთავარი სპეციალისტი. 

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს მიღებისთანავე. 

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით, ფოთის საქალაქო სასამართლოში (მისამართი ქ. ფოთი აღმაშენებლის ქ . N3). 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                    ედიშერ ჯობავა 

 

 



 

 

 

 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N70 

2014 წლის 29 სექტემბერი 

ქ. ხობი 
ხობის მუნიციპალიტეტის ხამისკურის ადმინისტრაციული ერთეულის ტერიტორიაზე 

არსებული ქუჩების სახელდების შესახებ 
 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 

„გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების შესახებ“ საქართველოს კანონისა და გეოგრაფიული 

ობიექტების სახელწოდებათა დადგენის, ნორმალიზების, გამოყენების, აღრიცხვისა და დაცვის 

სამთავრობო კომისიის 2014 წლის 27 აგვისტოს N9 დასკვნის საფუძველზე: 

1. ხობის მუნიციპალიტეტის ხამისკურის ადმინისტარციულ ერთეულში არსებულ ქუჩებს, 

თანდართულ ორთოფოტოზე მონიშნული ქუჩების შესაბამისად, ეწოდოს შემდეგი სახელები: 

ა) „01 ქუჩას“ - შოთა რუსთაველის სახელი; 

ბ) „02 ქუჩას“ - მირზა გელოვანის სახელი; 

გ) „03 ქუჩას“ - პიერ კობახიძის სახელი; 

დ) „04 ქუჩას“ - ვაჟა-ფშაველას სახელი; 

ე) „05 ქუჩას“ - გახტანგ გორგასალის სახელი; 

ვ) „06 ქუჩას“ - ცოტნე დადიანის სახელი; 

ზ) „07 ქუჩას“ - ალიო მირცხულავას სახელი; 

თ) „08 ქუჩას“ - აკაკი წერეთლის სახელი; 

ი) „09 ქუჩას“ - სოხუმის სახელი; 

კ) „10 ქუჩას“ - გალაკტიონ ტაბიძის სახელი; 

ლ) „11 ქუჩას“ - მერაბ კოსტავას სახელი; 

მ) „12 ქუჩას“ - დავით აღმაშენებლის სახელი; 

ნ) „13 ქუჩას“ - თამარ მეფის სახელი; 

ო) „14 ქუჩას“ - ნიკო ნიკოლაძის სახელი; 

პ) „15 ქუჩას“ - მიხეილ ჯავახიშვილის სახელი; 

ჟ) „16 ქუჩას“ - დემეტრე თავდადებულის სახელი; 

რ) „17 ქუჩას“ - მეგობრობის სახელი; 

ს) „18 ქუჩას“ - ლადო ასათიანის სახელი; 

ტ) „19 ქუჩას“ - კონსტანტინე გამსახურდიას სახელი; 

უ) „20 ქუჩას“ - იაკობ გოგებაშვილის სახელი; 

ფ) „21 ქუჩას“ - ანა კალანდაძის სახელი; 

ქ) „22 ქუჩას“ - ნოე ჟორდანიას სახელი; 

ღ) „23 ქუჩას“ - ოტია იოსელიანის სახელი; 

ყ) „24 ქუჩას“ - ალექსანდრე ყაზბეგის სახელი; 

შ) „25 ქუჩას“ - ილია ჭავჭავაძის სახელი; 

ჩ) „26 ქუჩას“ - ზვიად გამსახურდიას სახელი. 

2. ხამისკურის და ხეთის ადმინისტრაციული ერთეულების საზღვარზე განთავსებულ „29 

ქუჩას“ - მუხრან მაჭავარიანის სახელი. 

3. „03 ქუჩის“ „01 შესახვევს“ - ეწოდოს „პიერ კობახიძის შესახვევი“. 



 

4. ხობის მუნიციპალიტეტის ხამისკურის ადმინისტრაციულ ერთეულში არსებული ქუჩების 

გადაკვეთაზე მდებარე ჩიხებს, თანდართულ ორთოფოტოზე მონიშნული ჩიხების შესაბამისად, 

ეწოდოს შემდეგი სახელები: 

ა) „01 ქუჩის 01 ჩიხს“ - შოთა რუსთაველის I ჩიხი; 

ბ) „01 ქუჩის 02 ჩიხს“ - შოთა რუსთაველის II ჩიხი; 

გ) „02 ქუჩის 01 ჩიხს“ - მირზა გელოვანის ჩიხი; 

დ) „03 ქუჩის 01 ჩიხს“ - პიერ კობახიძის I ჩიხი; 

ე) „03 ქუჩის 02 ჩიხს“ - პიერ კობახიძის II ჩიხი; 

ვ) „10 ქუჩის 01 ჩიხს“ - გალაკტიონ ტაბიძის I ჩიხი; 

ზ) „10 ქუჩის 02 ჩიხს“ - გალაკტიონ ტაბიძის II ჩიხი; 

თ) „10 ქუჩის 03 ჩიხს“ - გალაკტიონ ტაბიძის Ш ჩიხი; 

ი) „10 ქუჩის 04 ჩიხს“ - გალაკტიონ ტაბიძის IV ჩიხი; 

კ) „10 ქუჩის 05 ჩიხს“ - გალაკტიონ ტაბიძის V ჩიხი; 

ლ) „10 ქუჩის 06 ჩიხს“ - გალაკტიონ ტაბიძის VI ჩიხი; 

მ) „11 ქუჩის 01 ჩიხს“ - მერაბ კოსტავას ჩიხი; 

ნ) „29 ქუჩის 01 ჩიხს“ - მუხრან მაჭავარიანის ჩიხი. 

5. დაევალოს ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობას, ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივ 

ბიუჯეტში შესაბამისი თანხების მოძიება და ქუჩების სახელდებათა მაჩვენებლების დამზადება. 

6. განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე. 

7. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით, ფოთის საქალაქო სასამართლოში (მისამართი: ქ. ფოთი, დავით აღმაშენებლის 

ქ. N3). 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                       ედიშერ ჯობავა 
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დანართი 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

2014 წლის 29 სექტემბრის N70 განკარგულებისა 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის ხამისკურის თემში არსებული ქუჩები 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

შოთა რუსთაველის ქუჩა 

ანა კალანდაძის ქუჩა 

ნოე ჟორდანიას  ქუჩა 

კონსტანტინე გამსახურდიას ქუჩა 

ილია ჭავჭავაძის ქუჩა 

პიერ კობახიძის ქუჩა 

პიერ კობახიძის შესახვევი 

იაკობ გოგებაშვილის ქუჩა 

ალექსანდრე ყაზბეგის  ქუჩა 

ოტია იოსელიანის ქუჩა 

დიმიტრი თავდადებულის ქუჩა 

მირზა გელოვანის ჩიხი 

ნიკო ნიკოლაძის ქუჩა 

მირზა გელოვანის ქუჩა 

გალაკტიონ ტაბიძის ქუჩა 

ზვიად გამსახურდიას ქუჩა 

პიერ კობახიძის II ჩიხი 

სოხუმის ქუჩა 

შოთა რუსთაველის II ჩიხი 

შოთა რუსთაველის I ჩიხი 

ლადო ასათიანის ქუჩა

თამარ მეფის ქუჩა

გალაკტიონ ტაბიძის VI ჩიხი

დავით აღმაშენებლის ქუჩა

გალაკტიონ ტაბიძის IV ჩიხი 

გალაკტიონ ტაბიძის Ш ჩიხი 

გალაკტიონ ტაბიძის II ჩიხი 

გალაკტიონ ტაბიძის I ჩიხი 

მეგობრობის ქუჩა

მიხეილ ჯავახიშვილის ქუჩა

მერაბ კოსტავას ქუჩა 

მერაბ კოსტავას ჩიხი 

აკაკი წერეთლის ქუჩა

ალიო მირცხულავას ქუჩა

ცოტნე დადიანის ქუჩა

ვახტანგ გორგასალის ქუჩა

ვაჟა-ფშაველას ქუჩა

მუხრან მაჭავარიანის ჩიხი 

პიერ კობახიძის I ჩიხი

მუხრან მაჭავარიანის ქუჩა 

გალაკტიონ ტაბიძის V ჩიხი 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N71 

2014 წლის 29 სექტემბერი 

ქ. ხობი 
 
 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა საკონკურსო-

საატესტაციო მუდმივმოქმედი კომისიის თავმჯდომარის დანიშვნის შესახებ 

 „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ საქართველოს ორგანული კანონის, ,,საჯარო 

სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის 362-ე მუხლის  მე-3 ნაწილის შესაბამისად: 

1. ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებელი გოჩა ქაჯაია დაინიშნოს ხობის მუნიციპალიტეტის 

ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა საკონკურსო-საატესტაციო მუდმივმოქმედი 

კომისიის თავმჯდომარედ.  

2. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი 

თვითმმართველობის მოხელეთა საკონკურსო-საატესტაციო მუდმივმოქმედი კომისიის 

თავმჯდომარის დანიშვნის შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 30 მაისის 

N23 განკარგულება. 

3.  განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე. 

4. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით, ფოთის საქალაქო სასამართლოში (მისამართი: ქ. ფოთი, დავით აღმაშენებლის 

ქ. N3). 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                    ედიშერ ჯობავა 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N72 

2014 წლის 29 სექტემბერი 

ქ. ხობი 
 

„საწვავისა და ფიჭური სატელეფონო მომსახურების ხარჯების ლიმიტის განსაზღვრის შესახებ“ 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 28 ივლისის N53 განკარგულებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე 

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის შესაბამისად: 

1. „საწვავისა და ფიჭური სატელეფონო მომსახურების ხარჯების ლიმიტის განსაზღვრის შესახებ“ 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 28 ივლისის N53 განკარგულებაში შეტანილ 

იქნეს შემდეგი ცვლილება: 

ა) განკარგულების სათაური ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„საწვავისა და სატელეფონო მომსახურების ხარჯების ლიმიტის განსაზღვრის შესახებ“; 

ბ) განკარგულებას დაემატოს შემდეგი შინაარსის „41“ პუნქტი: 

„41. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის ფიქსირებული სატელეფონო 

მომსახურების ხარჯების ლიმიტი თანახმად N5 დანართისა.“; 

გ) განკარგულებას დაემატოს შემდეგი შინაარსის „42“ პუნქტი: 

„42. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის ფიქსირებული სატელეფონო 

მომსახურების ხარჯების ლიმიტი თანახმად N6 დანართისა.“; 

დ) განკარგულების დანართი N2 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 

„დანართი N2 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2014 წლის 28 ივლისის N53 განკარგულებისა 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის განსაზღვრული საწვავის ხარჯების ლიმიტი 

N მხარჯავი სუბიექტების დასახელება 

ლიმიტი თვეში 

(ლიტრი) 

ლიმიტი წელიწადში 

(ლიტრი) 

ბენზინი დიზელი ბენზინი დიზელი 

1. გამგებელი 1000 - 12000 - 

2. გამგებლის პირველი მოადგილე - 300 - 3600 

3. გამგებლის მოადგილე 300 - 3600 - 

4. 
გამგეობის ადმინისტრაციული 

სამსახური 
200 - 2400 - 

5. 

გამგეობის ინფრასტრუქტურის, 

ურბანული განვითარებისა და 

არქიტექტურის სამსახური 

300 - 3600 - 

6. 
გამგეობის შიდა აუდიტისა და 

კონტროლის სამსახური 
100 - 1200 - 

7. 

გამგეობის წვევამდელთა, 

რეზერვისტთა, სამხედრო აღრიცხვის, 

გაწვევის და მობილიზაციის 

სამსახური 

- 390 - 4680 

8. გამგეობის სახანძრო დაცვისა და 290 350 3480 2400 
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სამაშველო სამსახური 

9. 

სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ 

ხელშეკრულებების შესრულების 

კონტროლის  ჯგუფი 

- 200 - 2400 

10. 

გამგებლის წარმომადგენელი 

მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ 

ერთეულში 

50 - 600 -“ 

ე) განკარგულებას დაემატოს დანართი N5 შემდეგი რედაქციით: 

„დანართი N5 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2014 წლის 28 ივლისის N53 განკარგულებისა 

 

საკრებულოსთვის განსაზღვრული ფიქსირებული სატელეფონო მომსახურების ხარჯების ლიმიტი 

N მხარჯავი სუბიექტების დასახელება 
ლიმიტი თვეში 

(ლარი) 

ლიმიტი წელიწადში 

(ლარი) 

1.  საკრებულოს თავმჯდომარე 50 600 

2.  საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე 30 360 

3.  საკრებულოს ფრაქციის თავმჯდომარე 20 240 

4.  საკრებულოს აპარატის უფროსი 20 240 

5.  
საკრებულოს აპარატის განყოფილების 

უფროსი     
20 240 

 

ვ) განკარგულებას დაემატოს დანართი N6 შემდეგი რედაქციით: 

„დანართი N6 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2014 წლის 28 ივლისის N53 განკარგულებისა 

 

გამგეობისთვის განსაზღვრული ფიქსირებული სატელეფონო მომსახურების ხარჯების ლიმიტი 

N მხარჯავი სუბიექტების დასახელება 
ლიმიტი თვეში 

(ლარი) 

ლიმიტი წელიწადში 

(ლარი) 

1. გამგებელი 50 600 

2. გამგებლის პირველი მოადგილე 40 480 

3. გამგებლის მოადგილე 40 480 

4. 

გამგეობის სამსახურის უფროსი (გარდა 

გამგეობის წვევამდელთა, რეზერვისტთა, 

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და 

მობილიზაციის სამსახურის უფროსისა) 

20 240 

5. 

გამგეობის წვევამდელთა, რეზერვისტთა, 

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და 

მობილიზაციის სამსახურის უფროსი 

50 600 
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6. 
გამგეობის სამსახურის განყოფილების 

უფროსი 
15 180 

7. გამგებლის თანაშემწე 15 180 

8. 

გამგებლის წარმომადგენელი 

მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ 

ერთეულში 

15 180 

9. მოქალაქეთა მისაღები 15 180 

10. 
გამგეობის სამსახურების განყოფილებებში 

არსებული სხვა სატელეფონო ნომრები 
15 180 

 

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს მიღებისთანავე. 

3. განკარგულება  შეიძლება  გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით, ფოთის საქალაქო სასამართლოში (მისამართი: ქ. ფოთი, დავით აღმაშენებლის 

ქ. N3). 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                      ედიშერ ჯობავა 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N73 

2014 წლის 29 სექტემბერი 

ქ. ხობი 

 

„ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბეჭდების, სატიტულო ფურცლების და სამართლებრივი აქტების 

ბლანკის ნიმუშების დამტკიცების თაობაზე“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 31 

დეკემბრის N50 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 

 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ და საქართველოს 

ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად: 

1. „ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბეჭდების, სატიტულო ფურცლების და სამართლებრივი 

აქტების ბლანკის ნიმუშების დამტკიცების თაობაზე“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 31 

დეკემბრის N50 განკარგულებაში შეტანილ იქნეს ცვლილება: 

ა) განკარგულებას დაემატოს 61 პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„6. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის სატიტულო ფურცლის ფორმა თანახმად 

N6 დანართისა.“ 

ბ) განკარგულების დანართი 2 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„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 
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გ) განკარგულების დანართი 6 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„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“ 

 

 

                                            

ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 
 

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

 

 
 
 

ინდ: 5800.   ქ. ხობი                                                            ტელ: +995 414 22-23-96 
ცოტნე დადიანის ქ. N189                                                                                              ფაქსი: +995 414 22-25-13         

ვებგვერდი: www. khobi-sakrebulo.ge
ელ. ფოსტა: khobi.mun@gmail.com“ 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის სატიტულო ფურცლის ნიმუში 

 

 

 

ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო - საკრებულო 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი 
 

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

 
 

 

ინდ: 5800. ქ. ხობი                                                                                                         ტელ: +995 414 22-23-96 
ცოტნე დადიანის ქ. N189                                                                                           ფაქსი: +995 414 22-25-13           

ვებგვერდი: www. khobi-sakrebulo.ge
ელ. ფოსტა: khobi.mun@gmail.com“ 

 

დ) განკარგულებას დაემატოს დანართი 61 და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციიით: 

„დანართი 61 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

2010 წლის 31 დეკემბრის N50 განკარგულებისა 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის სატიტულო ფურცლის აღწერილობა 
 

1. ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის 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 წევრი~. 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  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 წევრის სატიტულო ფურცელზე წარწერები შესრულებულია ქართული უნიკოდით - 

„სილფაენი“ 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის სატიტულო ფურცლის ნიმუში 

 

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე. 

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით, ფოთის საქალაქო სასამართლოში (მისამართი ქ. ფოთი აღმაშენებლის ქ . N3). 

 
 

 

საკრებულოს  თავმჯდომარე                                        ედიშერ ჯობავა 
 

 

 

 

ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო - საკრებულო 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი 
 

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

 
 

 

ინდ: 5800. ქ. ხობი                                                                                                         ტელ: +995 414 22-23-96 
ცოტნე დადიანის ქ. N189                                                                                           ფაქსი: +995 414 22-25-13           

ვებგვერდი: www. khobi-sakrebulo.ge
ელ. ფოსტა: khobi.mun@gmail.com“ 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
 

განკარგულება N74 
 

2014 წლის 29 სექტემბერი 
 

ქ. ხობი  

 

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

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2007 წლის 10 ივლისის N49 განკარგულებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე 
 

 

„საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ 63-ე მუხლის შესაბამისად:  

1. „შპს „ხობის მოამბე“-ს დაფუძნებისა და წესდების დამტკიცების შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2007 წლის 17 მაისის N39 განკარგულებაში შეტანილ იქნეს ცვლილება 

და განკარგულებით დამტკიცებული წესდების: 

ა) მე-2 მუხლის „2.3.“ პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„2.3. შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების საქმიანობის საერთო ხელმძღვანელობას 

ახორციელებს ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებელი (შემდგომში - „გამგებელი“)‘‘; 

ბ) მე-3 მუხლის „3.2.“ პუნქტის „ბ“ და „გ“ ქვეპუნქტები ამოღებულ იქნეს; 

გ) მე-4 მუხლის „4.1.“ პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„4.1. საზოგადოების ადმინისტრაცია შედგება დირექტორის, დირექტორის მოადგილის, ფინანსური 

მენეჯერისა და იურისტისგან, რომელთაც თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან 

ათავისუფლებს გამგებელი. 

4.1.1. საზოგადოების ხელმძღვანელობა და წარმომადგენლობა ენიჭება დირექტორს, რომელიც 

საზოგადოებას წარმოადგენს ერთპიროვნულად.“; 

დ) მე-4 მუხლის „4.3.“ პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„ა) საზოგადოების კრებას და გამგებელს წარუდგინოს ანგარიში საქმიანობის მიმდინარეობის 

შესახებ ყოველკვარტალურად“; 

ე) მე-4 მუხლის „4.6.“ და „4.7.“ პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„4.6. დირექტორი დამფუძნებლის, ან გამგებლის მოთხოვნის საფუძველზე ვალდებულია 

დაუყოვნებლივ მიაწოდოს მას ინფორმაცია საზოგადოების საქმიანობის შესახებ და გააცნოს 

საზოგადოების წიგნებსა და ჩანაწერებს. 

4.7. დირექტორს უფლება არა აქვს დამფუძნებლის თანხმობის გარეშე განახორციელოს იგივე 

საქმიანობა, რასაც ეწევა საზოგადოება, ან მიიღოს მონაწილეობა მსგავსი ტიპის სხვა საზოგადოებაში 

პერსონალურად პასუხისმგებელი პარტნიორის ან დირექტორის სახით. ასეთ საქმიანობაზე თანხმობა 

მიცემულად ჩაითვლება თუ საზოგადოების ხელმძღვანელად დანიშვნისას დამნიშვნელი 

უფლებამოსილი პირისთვის ცნობილი იყო, რომ საზოგადოების ხელმძღვანელი ეწევა ასეთ 

საქმიანობას და ამ საქმიანობის შეწყვეტა მისთვის აშკარად არ მოუთხოვიათ.“; 

ვ) მე-5 მუხლის „5.2.“ პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:  

„5.2. წლიურ ანგარიშს ადგენს დირექტორი. წლიური ანგარიში დგება სამეურნეო წლის 

დამთავრებიდან სამი თვის ვადაში და წარედგინება საზოგადოების კრებას და გამგებელს.“; 

ზ) მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:  

„6. საზოგადოების რეორგანიზაცია და ლიკვიდაცია 

საზოგადოების რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის თაობაზე გადაწყვეტილებას იღებს გამგებელი, 

საკრებულოს თანხმობით, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.“. 

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს 2014 წლის 1 ოქტომბრიდან. 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                               ედიშერ ჯობავა 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
 

განკარგულება N75 
 

2014 წლის 29 სექტემბერი 
 

ქ. ხობი  

 
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი 

სააღმზრდელო გაერთიანების“ შექმნისა და წესდების დამტკიცების შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2007 წლის 10 ივლისის N49 განკარგულებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე 

  

„საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ 63-ე მუხლის შესაბამისად:  

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

სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანების“ შექმნისა და წესდების დამტკიცების შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 10 ივლისის N49 განკარგულებაში შეტანილ იქნეს 

ცვლილება და განკარგულებით დამტკიცებული წესდების: 

ა) მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„მუხლი 2. გაერთიანების დაფუძნება და საქმიანობის კოორდინაცია 

1. გაერთიანების დამფუძნებელია ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო (შემდგომში - 

„საკრებულო“). 

2. გაერთიანების საქმიანობის საერთო ხელმძღვანელობას ახორციელებს ხობის 

მუნიციპალიტეტის გამგებელი (შემდგომში - „გამგებელი“). 

3. გაერთიანების საქმიანობის კოორდინაციას გამგებელი ახორციელებს ხობის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის (შემდგომში - „გამგეობა“) კულტურის, განათლების, სპორტის, 

ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის მეშვეობით.“; 

ბ) მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:  

„მუხლი 5. გაერთიანების ადმინისტრაცია 

გაერთიანების ადმინისტრაცია შედგება დირექტორის, დირექტორის მოადგილის, ფინანსური 

მენეჯერისა და იურისტისგან, რომელთაც თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან 

ათავისუფლებს გამგებელი.“; 

გ) მე-6 მუხლის მე-2 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„გ) გაერთიანებაში შესასრულებელი სამუშაოს მოცულობის მიხედვით განსაზღვრავს და 

ამტკიცებს გაერთიანების საშტატო ნუსხას და სახელფასო ფონდს გამგებელთან შეთანხმებით;“; 

დ) მე-6 მუხლის მე-2 პუნქტის „კ“ და „ლ“ ქვეპუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„კ) დამფუძნებელს და გამგებელს წარუდგენს ანგარიშს საქმიანობის მიმდინარეობის შესახებ 

ყოველკვარტალურად; 

ლ) ანგარიშვალდებულია დამფუძნებლის და გამგებლის წინაშე;“; 

ე) მე-7 მუხლის სათაური ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„მუხლი 7. გაერთიანების დაფინანსება“; 

ვ) მე-9-მე-11 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„მუხლი 9. გაერთიანების საქმიანობის აღრიცხვა-ანგარიშგება 

გაერთიანება ვალდებულია საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით აწარმოოს 

საფინანსო-ეკონომიკური საქმიანობის აღრიცხვა-ანგარიშგება, შეადგინოს ბალანსი და წარუდგინოს 

გამგებელს ადგილობრივ ბიუჯეტში ასახვის მიზნით. 
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მუხლი 10. გაერთიანების საქმიანობის კონტროლი 

1. გაერთიანება ექვემდებარება სახელმწიფო კონტროლს, რაც გულისხმობს მის მიერ 

განხორციელებული საქმიანობის კანონიერების და საფინანსო-ეკონომიკური საქმიანობის 

ზედამხედველობას. გაერთიანების სახელმწიფო კონტროლს ახორციელებს შესაბამისი სახელმწიფო 

ორგანო. 

2. გაერთიანების საქმიანობის კონტროლს ადგილობრივ დონეზე ახორციელებს საკრებულო, 

საკრებულოს შესაბამისი კომისიების მეშვეობით და გამგებელი, გამგეობის შესაბამისი სამსახურების 

მეშვეობით, საკრებულოს მიერ მათთვის დადგენილი კომპეტენციის ფარგლებში.  

მუხლი 11. გაერთიანების წესდებაში ცვლილების შეტანის წესი 

გაერთიანების წესდებაში ცვლილების შეტანა ხორციელდება საკრებულოს მიერ, გამგებლის 

წარდგინების საფუძველზე.“; 

ზ) მე-12 მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„1. გაერთიანების რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის თაობაზე გადაწყვეტილებას იღებს 

გამგებელი, საკრებულოს თანხმობით, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.“. 

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს 2014 წლის 1 ოქტომბრიდან. 

 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                  ედიშერ ჯობავა 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
 

განკარგულება N76 
 

2014 წლის 29 სექტემბერი 
 

ქ. ხობი  

 

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის მუნიციპალიტეტის კულტურის 

ცენტრის“ შექმნისა და წესდების დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2007 წლის 31 ივლისის N50 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

  

„საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ 63-ე მუხლის შესაბამისად:  

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

კულტურის ცენტრის“ შექმნისა და წესდების დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2007 წლის 31 ივლისის N50 განკარგულებაში შეტანილ იქნეს ცვლილება და 

განკარგულებით დამტკიცებული წესდების: 

ა) მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„მუხლი 2. ცენტრის დაფუძნება და საქმიანობის კოორდინაცია 

1. ცენტრის დამფუძნებელია ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო (შემდგომში - „საკრებულო“). 

2. ცენტრის საქმიანობის საერთო ხელმძღვანელობას ახორციელებს ხობის მუნიციპალიტეტის 

გამგებელი (შემდგომში - „გამგებელი“). 

3. ცენტრის საქმიანობის კოორდინაციას გამგებელი ახორციელებს ხობის მუნიციპალიტეტის 

გამგეობის (შემდგომში - „გამგეობა“) კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და 

ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის მეშვეობით.“; 

ბ) მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:  

„მუხლი 6. ცენტრის ადმინისტრაცია 

ცენტრის ადმინისტრაცია შედგება დირექტორის, დირექტორის მოადგილის, ფინანსური 

მენეჯერისა და იურისტისგან, რომელთაც თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან 

ათავისუფლებს გამგებელი.“; 

გ) მე-7 მუხლის მე-2 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„გ) ცენტრში შესასრულებელი სამუშაოს მოცულობის მიხედვით განსაზღვრავს და ამტკიცებს 

ცენტრის საშტატო ნუსხას და სახელფასო ფონდს გამგებელთან შეთანხმებით;“; 

დ) მე-7 მუხლის მე-2 პუნქტის „ი“ და „კ“ ქვეპუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„ი) დამფუძნებელს და გამგებელს წარუდგენს ანგარიშს საქმიანობის მიმდინარეობის შესახებ 

ყოველკვარტალურად; 

კ) ანგარიშვალდებულია დამფუძნებლის და გამგებლის წინაშე;“; 

ე) მე-10-მე-12 მუხლები 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 

გამგებელს ადგილობრივ ბიუჯეტში ასახვის მიზნით. 

მუხლი 11. ცენტრის საქმიანობის კონტროლი 

1. ცენტრი ექვემდებარება სახელმწიფო კონტროლს, რაც გულისხმობს მის მიერ 

განხორციელებული საქმიანობის კანონიერების და საფინანსო-ეკონომიკური საქმიანობის 

ზედამხედველობას. ცენტრის სახელმწიფო კონტროლს ახორციელებს შესაბამისი სახელმწიფო 

ორგანო. 
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2. ცენტრის საქმიანობის კონტროლს ადგილობრივ დონეზე ახორციელებს საკრებულო, 

საკრებულოს შესაბამისი კომისიების მეშვეობით და გამგებელი, გამგეობის შესაბამისი სამსახურების 

მეშვეობით, საკრებულოს მიერ მათთვის დადგენილი კომპეტენციის ფარგლებში.  

მუხლი 12. ცენტრის წესდებაში ცვლილების შეტანის წესი 

ცენტრის წესდებაში ცვლილების შეტანა ხორციელდება საკრებულოს მიერ, გამგებლის 

წარდგინების საფუძველზე.“; 

ვ) მე-13 მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„1. ცენტრის რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის თაობაზე გადაწყვეტილებას იღებს გამგებელი, 

საკრებულოს თანხმობით, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.“. 

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს 2014 წლის 1 ოქტომბრიდან. 

 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                 ედიშერ ჯობავა 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
 

განკარგულება N77 
 

2014 წლის 29 სექტემბერი 
 

ქ. ხობი  

 

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის მუნიციპალიტეტის განათლების 

ცენტრის“ შექმნისა და წესდების დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2007 წლის 31 ივლისის N52 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

 

„საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ 63-ე მუხლის შესაბამისად:  

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

განათლების ცენტრის შექმნისა და წესდების დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2007 წლის 31 ივლისის N52 განკარგულებაში შეტანილ იქნეს ცვლილება და 

განკარგულებით დამტკიცებული წესდების: 

ა) მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„მუხლი 2. ცენტრის დაფუძნება და საქმიანობის კოორდინაცია 

1. ცენტრის დამფუძნებელია ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო (შემდგომში - „საკრებულო“). 

2. ცენტრის საქმიანობის საერთო ხელმძღვანელობას ახორციელებს ხობის მუნიციპალიტეტის 

გამგებელი (შემდგომში - „გამგებელი“). 

3. ცენტრის საქმიანობის კოორდინაციას გამგებელი ახორციელებს ხობის მუნიციპალიტეტის 

გამგეობის (შემდგომში - „გამგეობა“) კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და 

ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის მეშვეობით.“; 

ბ) მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:  

„მუხლი 6. ცენტრის ადმინისტრაცია 

ცენტრის ადმინისტრაცია შედგება დირექტორის, დირექტორის მოადგილის, ფინანსური 

მენეჯერისა და იურისტისგან, რომელთაც თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან 

ათავისუფლებს გამგებელი.“; 

გ) მე-7 მუხლის მე-2 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„გ) ცენტრში შესასრულებელი სამუშაოს მოცულობის მიხედვით განსაზღვრავს და ამტკიცებს 

ცენტრის საშტატო ნუსხას და სახელფასო ფონდს გამგებელთან შეთანხმებით;“; 

დ) მე-7 მუხლის მე-2 პუნქტის „ი“ და „კ“ ქვეპუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„ი) დამფუძნებელს და გამგებელს წარუდგენს ანგარიშს საქმიანობის მიმდინარეობის შესახებ 

ყოველკვარტალურად; 

კ) ანგარიშვალდებულია დამფუძნებლის და გამგებლის წინაშე;“; 

ე) მე-10-მე-12 მუხლები 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 

გამგებელს ადგილობრივ ბიუჯეტში ასახვის მიზნით. 

მუხლი 11. ცენტრის საქმიანობის კონტროლი 

1. ცენტრი ექვემდებარება სახელმწიფო კონტროლს, რაც გულისხმობს მის მიერ 

განხორციელებული საქმიანობის კანონიერების და საფინანსო-ეკონომიკური საქმიანობის 

ზედამხედველობას. ცენტრის სახელმწიფო კონტროლს ახორციელებს შესაბამისი სახელმწიფო 

ორგანო. 
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2. ცენტრის საქმიანობის კონტროლს ადგილობრივ დონეზე ახორციელებს საკრებულო, 

საკრებულოს შესაბამისი კომისიების მეშვეობით და გამგებელი, გამგეობის შესაბამისი სამსახურების 

მეშვეობით, საკრებულოს მიერ მათთვის დადგენილი კომპეტენციის ფარგლებში.  

მუხლი 12. ცენტრის წესდებაში ცვლილების შეტანის წესი 

ცენტრის წესდებაში ცვლილების შეტანა ხორციელდება საკრებულოს მიერ, გამგებლის 

წარდგინების საფუძველზე.“; 

ვ) მე-13 მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„1. ცენტრის რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის თაობაზე გადაწყვეტილებას იღებს გამგებელი, 

საკრებულოს თანხმობით, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.“ 

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს 2014 წლის 1 ოქტომბრიდან. 

 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                            ედიშერ ჯობავა 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
 

განკარგულება N78 
 

2014 წლის 29 სექტემბერი 
 

ქ. ხობი  

 

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის მუნიციპალიტეტის 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის“ შექმნისა და წესდების დამტკიცების შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2007 წლის 23აგვისტოს N54 განკარგულებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე 
  

„საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ 63-ე მუხლის შესაბამისად:  

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

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის“ შექმნისა და წესდების დამტკიცების შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2007 წლის 23 აგვისტოს N54 განკარგულებაში შეტანილ იქნეს 

ცვლილება და განკარგულებით დამტკიცებული წესდების: 

ა) მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„მუხლი 2. ცენტრის დაფუძნება და საქმიანობის კოორდინაცია 

1. ცენტრის დამფუძნებელია ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო (შემდგომში - „საკრებულო“). 

2. ცენტრის საქმიანობის საერთო ხელმძღვანელობას ახორციელებს ხობის მუნიციპალიტეტის 

გამგებელი (შემდგომში - „გამგებელი“). 

3. ცენტრის საქმიანობის კოორდინაციას გამგებელი ახორციელებს ხობის მუნიციპალიტეტის 

გამგეობის (შემდგომში - „გამგეობა“) შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმეების სამსახურის 

მეშვეობით.“; 

ბ) მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:  

„მუხლი 5. ცენტრის ადმინისტრაცია 

ცენტრის ადმინისტრაცია შედგება დირექტორის, დირექტორის ორი მოადგილისა და 

იურისტისგან, რომელთაც თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს 

გამგებელი.“; 

გ) მე-6 მუხლის მე-2 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„გ) ცენტრში შესასრულებელი სამუშაოს მოცულობის მიხედვით განსაზღვრავს და ამტკიცებს 

ცენტრის საშტატო ნუსხას და სახელფასო ფონდს გამგებელთან შეთანხმებით;“; 

დ) მე-6 მუხლის მე-2 პუნქტის „ი“ და „კ“ ქვეპუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„ი) დამფუძნებელს და გამგებელს წარუდგენს ანგარიშს საქმიანობის მიმდინარეობის შესახებ 

ყოველკვარტალურად; 

კ) ანგარიშვალდებულია დამფუძნებლის და გამგებლის წინაშე;“; 

ე) მე-9-მე-11 მუხლები 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 

გამგებელს ადგილობრივ ბიუჯეტში ასახვის მიზნით. 

მუხლი 10. ცენტრის საქმიანობის კონტროლი 

1. ცენტრი ექვემდებარება სახელმწიფო კონტროლს, რაც გულისხმობს მის მიერ 

განხორციელებული საქმიანობის კანონიერების და საფინანსო-ეკონომიკური საქმიანობის 
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ზედამხედველობას. ცენტრის სახელმწიფო კონტროლს ახორციელებს შესაბამისი სახელმწიფო 

ორგანო. 

2. ცენტრის საქმიანობის კონტროლს ადგილობრივ დონეზე ახორციელებს საკრებულო, 

საკრებულოს შესაბამისი კომისიების მეშვეობით და გამგებელი, გამგეობის შესაბამისი სამსახურების 

მეშვეობით, საკრებულოს მიერ მათთვის დადგენილი კომპეტენციის ფარგლებში.  

მუხლი 11. ცენტრის წესდებაში ცვლილების შეტანის წესი 

ცენტრის წესდებაში ცვლილების შეტანა ხორციელდება საკრებულოს მიერ, გამგებლის 

წარდგინების საფუძველზე.“; 

ვ) მე-12 მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„1. ცენტრის რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის თაობაზე გადაწყვეტილებას იღებს გამგებელი, 

საკრებულოს თანხმობით, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.“ 

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს 2014 წლის 1 ოქტომბრიდან. 

 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                               ედიშერ ჯობავა 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
 

განკარგულება N79 
 

2014 წლის 29 სექტემბერი 
 

ქ. ხობი  

 

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

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2008 წლის 28 თებერვლის N88 განკარგულებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე 
 

„საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ 63-ე მუხლის შესაბამისად:  

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

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2008 წლის 28 თებერვლის N88 განკარგულებაში შეტანილ 

იქნეს ცვლილება და განკარგულებით დამტკიცებული წესდების: 

ა) პირველი მუხლის „1.41.“ პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„1.41. შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების საქმიანობის საერთო ხელმძღვანელობას 

ახორციელებს ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებელი (შემდგომში - „გამგებელი“).“; 

ბ) პირველ მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის 1.4.2 პუნქტი: 

„1.4.2 შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების საქმიანობის კოორდინაციას გამგებელი 

ახორციელებს ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის (შემდგომში - „გამგეობის“) ეკონომიკური 

განვითარებისა და პროგრამების მართვის სამსახურის მეშვეობით.“ 

გ) მე-3 მუხლის „3.8.“ პუნქტის „ბ“-„დ“ და „ვ“ ქვეპუნქტები ამოღებულ იქნეს; 

დ) მე-3 მუხლის „3.9.“ პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„3.9. გადაწყვეტილებები კრების მიერ მიიღება ერთხმად.“; 

ე) მუხლი 31 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„31. საზოგადოების ადმინისტრაცია 

„საზოგადოების ადმინისტრაცია შედგება დირექტორის, დირექტორის მოადგილის, ფინანსური 

მენეჯერისა და იურისტისგან, რომელთაც თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან 

ათავისუფლებს გამგებელი.“; 

ვ) მე-4 მუხლის „4.1.“ პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„4.1. საზოგადოების ხელმძღვანელობა და წარმომადგენლობა ენიჭება დირექტორს, რომელიც 

საზოგადოებას წარმოადგენს ერთპიროვნულად.“; 

ზ) მე-4 მუხლის „4.4.“ პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„4.4. დირექტორი გამგებელს წარუდგენს ინფორმაციას: 

ა) სავარაუდო სამეურნეო პოლიტიკის შესახებ და მომავალში ხელმძღვანელობის სხვა 

პრინციპულ საკითხებზე (წელიწადში სულ ცოტა ერთხელ მაინც); 

ბ) საქმიანობის მიმდინარეობისა და საზოგადოების რენტაბელობის შესახებ 

(ყოველკვარტალურად და მოთხოვნის შესაბამისად); 

გ) იმ საქმეების შესახებ, რომელთაც საზოგადოების რენტაბელობის ან ლიკვიდურობისათვის 

დიდი მნიშვნელობა  შეიძლება ჰქონდეთ; 

დ) საზოგადოების სხვა მნიშვნელოვანი გარემოებების შესახებ.“; 

თ) მე-4 მუხლის „4.5.“ პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„ა) აიღოს სესხი და კრედიტი გამგებელთან და დამფუძნებელთან შეთანხმებით;“; 

ი) მე-4 მუხლის „4.7.“ და „4.8.“ პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 
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„4.7. დირექტორი დამფუძნებლის, ან გამგებლის მოთხოვნის საფუძველზე ვალდებულია 

დაუყოვნებლივ მიაწოდოს მათ ინფორმაცია საზოგადოების საქმიანობის შესახებ და გააცნოს 

საზოგადოების წიგნებსა და ჩანაწერებს. 

4.8. დირექტორს უფლება არა აქვს დამფუძნებლის თანხმობის გარეშე განახორციელოს იგივე 

საქმიანობა, რასაც ეწევა საზოგადოება, ან მიიღოს მონაწილეობა მსგავსი ტიპის სხვა საზოგადოებაში 

პერსონალურად პასუხისმგებელი პარტნიორის ან დირექტორის სახით. ასეთ საქმიანობაზე 

თანხმობა მიცემულად ჩაითვლება თუ საზოგადოების ხელმძღვანელად დანიშვნისას დამნიშვნელი 

უფლებამოსილი პირისთვის ცნობილი იყო, რომ საზოგადოების ხელმძღვანელი ეწევა ასეთ 

საქმიანობას და ამ საქმიანობის შეწყვეტა მისთვის აშკარად არ მოუთხოვიათ.“; 

კ) მე-5 მუხლის „5.1.“ პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:  

„5.1. წლიურ ანგარიშს ადგენს დირექტორი. წლიური ანგარიში დგება სამეურნეო წლის 

დამთავრებიდან სამი თვის ვადაში და წარედგინება საზოგადოების კრებას და გამგებელს.“; 

ლ) მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:  

„6. საზოგადოების რეორგანიზაცია და ლიკვიდაცია 

საზოგადოების რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის თაობაზე გადაწყვეტილებას იღებს გამგებელი, 

საკრებულოს თანხმობით, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.“. 

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს 2014 წლის 1 ოქტომბრიდან. 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                               ედიშერ ჯობავა 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
 

განკარგულება N80 
 

2014 წლის 29 სექტემბერი 
 

ქ. ხობი  

 
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის მუნიციპალიტეტის პროფესიული 

სწავლების ცენტრის“ შექმნისა და წესდების დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2011 წლის 26 იანვრის N52 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

  

„საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ 63-ე მუხლის შესაბამისად:  

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

პროფესიული სწავლების ცენტრის“ შექმნისა და წესდების დამტკიცების შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 26 იანვრის N52 განკარგულებაში შეტანილ იქნეს 

ცვლილება და განკარგულებით დამტკიცებული წესდების: 

ა) მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„მუხლი 2. ცენტრის დაფუძნება და საქმიანობის კოორდინაცია 

1. ცენტრის დამფუძნებელია ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო (შემდგომში - „საკრებულო“). 

2. ცენტრის საქმიანობის საერთო ხელმძღვანელობას ახორციელებს ხობის მუნიციპალიტეტის 

გამგებელი (შემდგომში - „გამგებელი“). 

3. ცენტრის საქმიანობის კოორდინაციას გამგებელი ახორციელებს ხობის მუნიციპალიტეტის 

გამგეობის (შემდგომში - „გამგეობა“) კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და 

ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის მეშვეობით.“; 

ბ) მე-4 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:  

„მუხლი 4. ცენტრის ადმინისტრაცია 

ცენტრის ადმინისტრაცია შედგება დირექტორის, დირექტორის მოადგილის, ფინანსური 

მენეჯერისა და იურისტისგან, რომელთაც თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან 

ათავისუფლებს გამგებელი.“; 

გ) მე-5 მუხლის პირველი პუნქტი ამოღებულ იქნეს; 

დ) მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„გ) ცენტრში შესასრულებელი სამუშაოს მოცულობის მიხედვით განსაზღვრავს და ამტკიცებს 

ცენტრის საშტატო ნუსხას და სახელფასო ფონდს გამგებელთან შეთანხმებით;“; 

ე) მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტის „ი“ და „კ“ ქვეპუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„ი) დამფუძნებელს და გამგებელს წარუდგენს ანგარიშს საქმიანობის მიმდინარეობის შესახებ 

ყოველკვარტალურად; 

კ) ანგარიშვალდებულია დამფუძნებლის და გამგებლის წინაშე;“; 

ვ) მე-8-მე-10 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„მუხლი 8. ცენტრის საქმიანობის აღრიცხვა-ანგარიშგება 

ცენტრი ვალდებულია საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით აწარმოოს 

საფინანსო-ეკონომიკური საქმიანობის აღრიცხვა-ანგარიშგება, შეადგინოს ბალანსი და წარუდგინოს 

გამგებელს ადგილობრივ ბიუჯეტში ასახვის მიზნით. 

მუხლი 9. ცენტრის საქმიანობის კონტროლი 

1. ცენტრი ექვემდებარება სახელმწიფო კონტროლს, რაც გულისხმობს მის მიერ 

განხორციელებული საქმიანობის კანონიერების და საფინანსო-ეკონომიკური საქმიანობის 

ზედამხედველობას. ცენტრის სახელმწიფო კონტროლს ახორციელებს შესაბამისი სახელმწიფო 

ორგანო. 
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2. ცენტრის საქმიანობის კონტროლს ადგილობრივ დონეზე ახორციელებს საკრებულო, 

საკრებულოს შესაბამისი კომისიების მეშვეობით და გამგებელი, გამგეობის შესაბამისი სამსახურების 

მეშვეობით, საკრებულოს მიერ მათთვის დადგენილი კომპეტენციის ფარგლებში.  

მუხლი 10. ცენტრის წესდებაში ცვლილების შეტანის წესი 

ცენტრის წესდებაში ცვლილების შეტანა ხორციელდება საკრებულოს მიერ, გამგებლის 

წარდგინების საფუძველზე.“; 

ზ) მე-11 მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„1. ცენტრის რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის თაობაზე გადაწყვეტილებას იღებს გამგებელი, 

საკრებულოს თანხმობით, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.“. 

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს 2014 წლის 1 ოქტომბრიდან. 

 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                            ედიშერ ჯობავა 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
 

განკარგულება N81 
 

2014 წლის 29 სექტემბერი 
 

ქ. ხობი  

 

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო 

კლუბ „კოლხეთის“ შექმნისა და წესდების დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2011 წლის 9 დეკემბრის N102 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

  

„საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ 63-ე მუხლის შესაბამისად:  

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

საფეხბურთო კლუბ კოლხეთის“ შექმნისა და წესდების დამტკიცების შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 9 დეკემბრის N102 განკარგულებაში შეტანილ იქნეს 

ცვლილება და განკარგულებით დამტკიცებული წესდების: 

ა) მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„მუხლი 2. კლუბის დაფუძნება და საქმიანობის კოორდინაცია 

1. კლუბის დამფუძნებელია ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო (შემდგომში - „საკრებულო“). 

2. კლუბის საქმიანობის საერთო ხელმძღვანელობას ახორციელებს ხობის მუნიციპალიტეტის 

გამგებელი (შემდგომში - „გამგებელი“). 

3. კლუბის საქმიანობის კოორდინაციას გამგებელი ახორციელებს ხობის მუნიციპალიტეტის 

გამგეობის (შემდგომში - „გამგეობა“) კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და 

ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის მეშვეობით.“; 

ბ) მე-4 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:  

„მუხლი 6. კლუბის ადმინისტრაცია 

კლუბის ადმინისტრაცია შედგება დირექტორის, დირექტორის მოადგილის, ფინანსური 

მენეჯერისა და იურისტისგან, რომელთაც თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან 

ათავისუფლებს გამგებელი.“; 

გ) მე-5 მუხლის პირველი პუნქტი ამოღებულ იქნეს; 

დ) მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტის „გ“ და „დ“ ქვეპუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„გ) კლუბში შესასრულებელი სამუშაოს მოცულობის მიხედვით განსაზღვრავს და ამტკიცებს 

კლუბის საშტატო ნუსხას და სახელფასო ფონდს გამგებელთან შეთანხმებით; 

დ) თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს კლუბის თანამშრომლებს“; 

ე) მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტის „ი“ და „კ“ ქვეპუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„ი) დამფუძნებელს და გამგებელს წარუდგენს ანგარიშს საქმიანობის მიმდინარეობის შესახებ 

ყოველკვარტალურად; 

კ) ანგარიშვალდებულია დამფუძნებლის და გამგებლის წინაშე;“; 

ვ) მე-8-მე-10 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„მუხლი 8. კლუბის საქმიანობის აღრიცხვა-ანგარიშგება 

კლუბი ვალდებულია საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით აწარმოოს საფინანსო-

ეკონომიკური საქმიანობის აღრიცხვა-ანგარიშგება, შეადგინოს ბალანსი და წარუდგინოს გამგებელს 

ადგილობრივ ბიუჯეტში ასახვის მიზნით. 

მუხლი 9. კლუბის საქმიანობის კონტროლი 

1. კლუბი ექვემდებარება სახელმწიფო კონტროლს, რაც გულისხმობს მის მიერ 

განხორციელებული საქმიანობის კანონიერების და საფინანსო-ეკონომიკური საქმიანობის 



 23

ზედამხედველობას. კლუბის სახელმწიფო კონტროლს ახორციელებს შესაბამისი სახელმწიფო 

ორგანო. 

2. კლუბის საქმიანობის კონტროლს ადგილობრივ დონეზე ახორციელებს საკრებულო, 

საკრებულოს შესაბამისი კომისიების მეშვეობით და გამგებელი, გამგეობის შესაბამისი სამსახურების 

მეშვეობით, საკრებულოს მიერ მათთვის დადგენილი კომპეტენციის ფარგლებში.  

მუხლი 10. კლუბის წესდებაში ცვლილების შეტანის წესი 

კლუბის წესდებაში ცვლილების შეტანა ხორციელდება საკრებულოს მიერ, გამგებლის 

წარდგინების საფუძველზე.“; 

ზ) მე-11 მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„1. კლუბის რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის თაობაზე გადაწყვეტილებას იღებს გამგებელი, 

საკრებულოს თანხმობით, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.“. 

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს 2014 წლის 1 ოქტომბრიდან. 

 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                            ედიშერ ჯობავა 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
 

განკარგულება N82 
 

2014 წლის 29 სექტემბერი 
 

ქ. ხობი  

 

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის მუნიციპალიტეტის სათნოების 

სახლის“ შექმნისა და წესდების დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2011 წლის 9 დეკემბრის N104 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

 

„საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ 63-ე მუხლის შესაბამისად:  

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

სათნოების სახლის“ შექმნისა და წესდების დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2011 წლის 9 დეკემბრის N104 განკარგულებაში შეტანილ იქნეს ცვლილება და 

განკარგულებით დამტკიცებული წესდების: 

ა) მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„მუხლი 2. სახლის დაფუძნება და საქმიანობის კოორდინაცია 

1. სახლის დამფუძნებელია ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო (შემდგომში - „საკრებულო“). 

2. სახლის საქმიანობის საერთო ხელმძღვანელობას ახორციელებს ხობის მუნიციპალიტეტის 

გამგებელი (შემდგომში - „გამგებელი“). 

3. სახლის საქმიანობის კოორდინაციას გამგებელი ახორციელებს ხობის მუნიციპალიტეტის 

გამგეობის (შემდგომში - „გამგეობა“) შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმეების სამსახურის 

მეშვეობით.“; 

ბ) მე-4 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:  

„მუხლი 6. სახლის ადმინისტრაცია 

სახლის ადმინისტრაცია შედგება დირექტორის, დირექტორის მოადგილისა და ფინანსური 

მენეჯერისგან, რომელთაც თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს 

გამგებელი.“; 

გ) მე-5 მუხლის პირველი პუნქტი ამოღებულ იქნეს; 

დ) მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტის „გ“ და „დ“ ქვეპუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„გ) სახლში შესასრულებელი სამუშაოს მოცულობის მიხედვით განსაზღვრავს და ამტკიცებს 

სახლის საშტატო ნუსხას და სახელფასო ფონდს გამგებელთან შეთანხმებით; 

დ) თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს სახლის თანამშრომლებს“; 

ე) მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტის „ი“ და „კ“ ქვეპუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„ი) დამფუძნებელს და გამგებელს წარუდგენს ანგარიშს საქმიანობის მიმდინარეობის შესახებ 

ყოველკვარტალურად; 

კ) ანგარიშვალდებულია დამფუძნებლის და გამგებლის წინაშე;“; 

ვ) მე-8-მე-10 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„მუხლი 8. სახლის საქმიანობის აღრიცხვა-ანგარიშგება 

სახლი ვალდებულია საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით აწარმოოს საფინანსო-

ეკონომიკური საქმიანობის აღრიცხვა-ანგარიშგება, შეადგინოს ბალანსი და წარუდგინოს გამგებელს 

ადგილობრივ ბიუჯეტში ასახვის მიზნით. 

მუხლი 9. სახლის საქმიანობის კონტროლი 

1. სახლი ექვემდებარება სახელმწიფო კონტროლს, რაც გულისხმობს მის მიერ 

განხორციელებული საქმიანობის კანონიერების და საფინანსო-ეკონომიკური საქმიანობის 
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ზედამხედველობას. სახლის სახელმწიფო კონტროლს ახორციელებს შესაბამისი სახელმწიფო 

ორგანო. 

2. სახლის საქმიანობის კონტროლს ადგილობრივ დონეზე ახორციელებს საკრებულო, 

საკრებულოს შესაბამისი კომისიების მეშვეობით და გამგებელი, გამგეობის შესაბამისი სამსახურების 

მეშვეობით, საკრებულოს მიერ მათთვის დადგენილი კომპეტენციის ფარგლებში.  

მუხლი 10. სახლის წესდებაში ცვლილების შეტანის წესი 

სახლის წესდებაში ცვლილების შეტანა ხორციელდება საკრებულოს მიერ, გამგებლის 

წარდგინების საფუძველზე.“; 

ზ) მე-11 მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„1. სახლის რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის თაობაზე გადაწყვეტილებას იღებს გამგებელი, 

საკრებულოს თანხმობით, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.“. 

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს 2014 წლის 1 ოქტომბრიდან. 

 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                              ედიშერ ჯობავა 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
 

განკარგულება N83 
 

2014 წლის 29 სექტემბერი 
 

ქ. ხობი  

 

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო 

სკოლის“ შექმნისა და წესდების დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2011 წლის 27 დეკემბრის N107 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

  

„საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ 63-ე მუხლის შესაბამისად:  

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

საფეხბურთო სკოლის“ შექმნისა და წესდების დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2011 წლის 27 დეკემბრის N107 განკარგულებაში შეტანილ იქნეს ცვლილება და 

განკარგულებით დამტკიცებული წესდების: 

ა) მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„მუხლი 2. სკოლის დაფუძნება და საქმიანობის კოორდინაცია 

1. სკოლის დამფუძნებელია ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო (შემდგომში - „საკრებულო“). 

2. სკოლის საქმიანობის საერთო ხელმძღვანელობას ახორციელებს ხობის მუნიციპალიტეტის 

გამგებელი (შემდგომში - „გამგებელი“). 

3. სკოლის საქმიანობის კოორდინაციას გამგებელი ახორციელებს ხობის მუნიციპალიტეტის 

გამგეობის (შემდგომში - „გამგეობა“) კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და 

ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის მეშვეობით.“; 

ბ) მე-4 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:  

„მუხლი 4. სკოლის ადმინისტრაცია 

სკოლის ადმინისტრაცია შედგება დირექტორის, დირექტორის მოადგილის, ფინანსური 

მენეჯერისა და იურისტისგან, რომელთაც თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან 

ათავისუფლებს გამგებელი.“; 

გ) მე-5 მუხლის პირველი პუნქტი ამოღებულ იქნეს; 

დ) მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტის „გ“ და „დ“ ქვეპუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„გ) სკოლაში შესასრულებელი სამუშაოს მოცულობის მიხედვით განსაზღვრავს და ამტკიცებს 

სკოლის საშტატო ნუსხას და სახელფასო ფონდს გამგებელთან შეთანხმებით; 

დ) თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს სკოლის თანამშრომლებს“; 

ე) მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტის „ი“ და „კ“ ქვეპუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„ი) დამფუძნებელს და გამგებელს წარუდგენს ანგარიშს საქმიანობის მიმდინარეობის შესახებ 

ყოველკვარტალურად; 

კ) ანგარიშვალდებულია დამფუძნებლის და გამგებლის წინაშე;“; 

ვ) მე-8-მე-10 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„მუხლი 8. სკოლის საქმიანობის აღრიცხვა-ანგარიშგება 

სკოლა ვალდებულია საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით აწარმოოს საფინანსო-

ეკონომიკური საქმიანობის აღრიცხვა-ანგარიშგება, შეადგინოს ბალანსი და წარუდგინოს გამგებელს 

ადგილობრივ ბიუჯეტში ასახვის მიზნით. 

მუხლი 9. სკოლის საქმიანობის კონტროლი 

1. სკოლა ექვემდებარება სახელმწიფო კონტროლს, რაც გულისხმობს მის მიერ 

განხორციელებული საქმიანობის კანონიერების და საფინანსო-ეკონომიკური საქმიანობის 

ზედამხედველობას. სკოლის სახელმწიფო კონტროლს ახორციელებს შესაბამისი სახელმწიფო 

ორგანო. 
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2. სკოლის საქმიანობის კონტროლს ადგილობრივ დონეზე ახორციელებს საკრებულო, 

საკრებულოს შესაბამისი კომისიების მეშვეობით და გამგებელი, გამგეობის შესაბამისი სამსახურების 

მეშვეობით, საკრებულოს მიერ მათთვის დადგენილი კომპეტენციის ფარგლებში.  

მუხლი 10. სკოლის წესდებაში ცვლილების შეტანის წესი 

სკოლის წესდებაში ცვლილების შეტანა ხორციელდება საკრებულოს მიერ, გამგებლის 

წარდგინების საფუძველზე.“; 

ზ) მე-11 მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„1. სკოლის რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის თაობაზე გადაწყვეტილებას იღებს გამგებელი, 

საკრებულოს თანხმობით, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.“. 

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს 2014 წლის 1 ოქტომბრიდან. 

 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                              ედიშერ ჯობავა 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N84 

2014 წლის 29 სექტემბერი 

ქ. ხობი 

„ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირების საშტატო 

ნუსხისა და სახელფასო სარგოს შეთანხმების თაობაზე“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2012 წლის 27 მარტის N20 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის შესაბამისად: 

1.  „ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირების 

საშტატო ნუსხისა და სახელფასო სარგოს შეთანხმების თაობაზე“ ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2012 წლის 27 მარტის N20 განკარგულებაში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:  

ა) განკარგულების დანართი N8 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„დანართი N8 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2012  წლის   27 მარტის  N20  განკარგულებისა 

 

შეთანხმებულია: 

ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს თავმჯდომარე 

      ედიშერ ჯობავა 

დამტკიცებულია:

ა(ა)იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის 

სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანების“ 

დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი 

ელისო კვიკვინია

 
 

 

 

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

საშტატო ნუსხა და სახელფასო სარგო 
 

N თანამდებობის დასახელება საშტატო ნუსხა სახელფასო სარგო 

27. გაერთიანების დირექტორი 1 750 

28. დირექტორის მოადგილე 1 550 

29. ფინანსური მენეჯერი 1 550 

30. იურისტი 1 400 

31. სპეციალისტი (ბუღალტერი) 2 350 

32. წამყვანი სპეციალისტი (შესყიდვების დარგში) 1 430 

33. მდივან-ოპერატორი 1 300 

34. დამლაგებელი 1 200 

35. მთავარი სპეციალისტი 11 310 

36. მთავარი სპეციალისტი 2 430 

37. მთავარი სპეციალისტი 3 370 

38. მთავარი სპეციალისტი 7 350 

39. მთავარი სპეციალისტი 7 250 
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40. აღმზრდელ-მასწავლებელი 43 250 

41. აღმზრდელ-მასწავლებელი 7 180 

42. აღმზრდელის თანაშემწე 22,3 250 

43. მუსიკის მასწავლებელი 13 250 

44. ცეცხლფარეში (ჭალადიდი) 1 200 

45. ძიძა-სანიტარი 5 200 

46. ექიმ-მედდა 5 200 

47. მზარეული 14,9 250 

48. მზარეული 3,5 200 

49. მზარეულის თანაშემწე 6 250 

50. მნე 5 250 

51. დამლაგებელი 5,5 250 

 

ბ) განკარგულების დანართი N9 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 
 
 

„დანართი N9 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2012  წლის   27 მარტის  N20  განკარგულებისა 
 

შეთანხმებულია: 

ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს თავმჯდომარე 

      ედიშერ ჯობავა 

დამტკიცებულია:

ა(ა)იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის კულტურის 

ცენტრის“  დირექტორი

ბეჟან ნადარაია  
 

 

,,ხობის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის"  

 საშტატო ნუსხა და სახელფასო სარგო 

N თანამდებობის დასახელება საშტატო ნუსხა სახელფასო სარგო 

29. დირექტორი 1 550 

30. მოადგილე 1 370 

31. ფინანსური მენეჯერი 1 360 

32. მთავარი სპეციალისტი 6 360 

33. ძუკუ ლოლუას სახლ-მუზეუმის დირექტორი 1 350 

34. სპეციალისტი 2 320 

35. რეჟისორი 1 360 

36. იურისტი 1 360 

37. სპეციალისტი 2 350 

38. ლოტბარი 1 350 

39. ქორეოგრაფი 1 250 
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2.  განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე. 

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით, ფოთის საქალაქო სასამართლოში (მისამართი ქ. ფოთი აღმაშენებლის ქ . N3). 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                 ედიშერ ჯობავა 

  

40. ლოტბარი 1 200 

41. მომღერალი 12 220 

42. სპეციალისტი 4 250 

43. სპეციალისტი 21 220 

44. სპეციალისტი 2 240 

45. სამნეო ნაწილის გამგე 1 360 

46. ტექნიკოსი 1 230 

47. მძღოლი 1 230 

48. სპეციალისტი 5 200 

49. დამლაგებელი 3 200 

50. ბიბლიოთეკარი 5 230 

51. კომპლექტატორი 2 230 

52. ბიბლიოგრაფი 1 230 

53. დარაჯი 2 200 

54. დარაჯი 1 150 

55. მეეზოვე 1 200 

56. მეეზოვე 1 100 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N85 

2014 წლის 30 ოქტომბერი 

ქ. ხობი 

ფრაქცია „ხობის“ რეგისტრაციის  შესახებ 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ საქართველოს ორგანული კანონის 30-ე 

მუხლისა და „ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 14 ივლისის N7 დადგენილების შესაბამისად:  

1. ცნობად იქნეს მიღებული ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს 2014 წლის 28 

ოქტომბრის გადაწყვეტილება საკრებულოს ფრაქცია „ხობის“ რეგისტრაციის თაობაზე. 

2. ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „ხობის“ თავმჯდომარის კახა მიქაბერიძის 

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, მხარისათვის გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში ფოთის საქალაქო 

სასამართლოში (მისამართი: ქ. ფოთი, დავით აღმაშენებლის ქ. N3). 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                     ედიშერ ჯობავა 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
 

განკარგულება N86 
 

 2014 წლის  30 ოქტომბერი 
 

ქ. ხობი 
 

„ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმის დამტკიცების 

შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 23 იანვრის N1 

განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ საქართველოს ორგანული კანონისა და 

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის შესაბამისად: 

1.„ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი  შესყიდვების   გეგმის დამტკიცების  

შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 23 იანვრის N1 განკარგულებაში 

შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება: 

ა) დანართი 1-ში მცირდება: 

8700 ლარით მსუბუქი ავტომობილი შეძენის ასიგნება; 500 ლარით 1 ცალი შემწოვი 

სახელური 125 მმ-იანის შეძენის  ასიგნება; 

ბ) დანართი 1-ში იზრდება: 

16 ლარით 2 ცალი ავტომატური ამომმრთველის შეძენის ასიგნება; 2000 ლარით მაღალი 

გამავლობის მსუბუქი ავტომობილის შეძენის ასიგნება; 65 ლარით 1 ცალი დენის 

მრიცხველის შეძენის ასიგნება; 500 ლარით 1 ცალი წყლის საქაჩი ტუმბოს შეძენის 

ასიგნება; 12 ლარით 8 მეტრი დენის კაბელის შეძენის ასიგნება; 25 ლარით 1 ცალი 

მრიცხველის ყუთის შეძენის ასიგნება; 4500 ლარით სოფელ ნოჯიხევში სასოფლო 

საავტომობილო გზის საბავშვო ბაღისა და საჯარო სკოლის მიმდებარე მონაკვეთზე და ქ. 

ხობში N2 საჯარო სკოლის წინ ავტომობილის სიჩქარის შემზღუდავი საშუალებების 

(მწოლიარე პოლიციელები) მოწყობის  სამუშაოების ასიგნება; 500 ლარით ხეთის 

ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ ოხვამეკარის წყალსადენის წყლის ტუმბოს 

კომპლექტის შეძენა და დამონტაჟების ასიგნება; 2200 ლარით ხობის წმინდა სამების 

ეკლესიის აღმოსავლეთ ფასადზე დაზიანებული კედლის ფილების სარემონტო 

სამუშაოების ასიგნება; 2200 ლარით ხობის მუნიციპალიტეტში საქართველოს 

მოსახლეობის საყოველთაო აღწერისთვის მოსამზადებელი სამუშაოების დროულად და 

ხარისხიანად განხორციელების უზრუნველსაყოფად ოქტომბერ-ნოემბერში საქართველოს 

სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის 1 ერთეული ავტოსატრანსპორტო საშუალებით 

მომსახურების ასიგნება; 170 ლარით ევაკუატორით მომსახურების ასიგნება; 600 ლარით 

ხობის მუნიციპალიტეტში საქართველოს მოსახლეობის საყოველთაო აღწერისთვის 

მოსამზადებელი სამუშაოების დროულად და ხარისხიანად განხორციელების 

უზრუნველსაყოფად ოქტომბერ-დეკემბერში საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული 

სამსახურისათვის სამუშაო ფართის დაქირავების ასიგნება; 400 ლარით წვევამდელის 

პირადი საქმის ყდის ბეჭდვის ასიგნება; 600 ლარით ქ. ხობის ტერიტორიაზე მაწანწალა 

ძაღლების მომრავლების შედეგად წარმოქმნილი პრობლემების აღმოფხვრისა და 

დადგენილი წესების დაცვით მათი მოგვარების ღონისძიებების ასიგნება; 

გ) განკარგულების პირველი პუნქტის „ა“ და ,,ბ“ ქვეპუნქტით განხორციელებული 

ცვლილებების გათვალისწინებით, დანართი 1 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 
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„დანართი 1 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2014 წლის  23 იანვრის N1 განკარგულებისა 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების  

2014 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმა 

 

N 

დ
ან
აყ
ო
ფ
ი
ს 

კო
დ
ი

 

დანაყოფის დასახელება 
სავარაუდო 

ღირებულება 

შესყიდვის 

საშუალება 

შესყიდვის 

დაწყების 

სავარაუდო 

ვადები 

შესყიდვის 

ობიექტის 

მიწოდების 

სავარაუდო ვადა 

    
გათბობის ხარჯი (თხმელის შეშა) 6000.00     

      

1 034 
მეტყევეობისა და ხე-ტყის 

პროდუქტები 
6000.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდ. 

სექტემბერი III კვარტ. 

    

ბენზინი  136440.00     

ევრო დიზელი 58212.00     

დიზელი 1134.00     

      

2 091 საწვავი 195786.00 
კონსოლიდ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    ელექტროენერგიის ხარჯი 38400.00     

3 093 
ელექტრო, სითბური, მზისა და 

ბირთვული ენერგია 
38400.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
ქლორი 62.00     

      

4 144 
მარილისა და სუფთა ნატრიუმის 

ქლორიდი 
62.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
სახეხი 10.40     

      

5 148 
სხვადასხვა არალითონური 

მინერალური პროდუქტი 
10.40 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
ცეცხლგამძლე ფორმა     

      

7 181 
სამუშაო ტანსაცმელი, 

სპეცტანსაცმელი და აქსესუარები 
0.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 
ნოემბერი IV კვარტ. 

    

ქურთუკი–შარვალი ზაფხულის 5100.00     

ქურთუკი-შარვალი, ზამთრის 

დათბუნული 
8160.00     

 

კეპი 561.00     

წყალგაუმტარი ლაბადა (პლაში) 70.00     

      

8 182 გარე ტანსაცმელი 13891.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდ. 

ნოემბერი IV კვარტ. 

    
მაისური 765.00     

      

9 183 სამოსი 765.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

ივლის-

ნოემბერი 
III-IV კვარტ. 

    

ხელთათმანი (ნაჭერი-რეზინი) 40.50     

ხელთათმანი (რეზინის) 59.20     

სამაშველო ჩაფხუტი 500.00     

სახანძრო ჩაფხუტი 460.00     

      

10 184 
სპეციალური ტანსაცმელი და 

აქსესუარები 
1059.70 

გამარტ. 

შესყიდვა 

ივლის-

ნოემბერი 
III-IV კვარტ. 
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კედლის საათი 480.00     

      

11 185 
სამკაულები, საათები და 

მონათესავე ნივთები 
480.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 
მარტი I კვარტ. 

    

ფეხსაცმელი სამხედრო 

მაღალყელიანი 
5100.00     

 

ჩექმა მაღალყელიანი (ვიტიაშკა)     

რეზინის ჩექმები 90.00     

      

12 188 ფეხსაცმელი 5190.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდ. 

ნოემბერი IV კვარტ. 

    
ძაფი (კაპრონის) 35.50     

      

13 194 ტექსტილის ნართი და ძაფი 35.50 
გამარტ. 

შესყიდვა 
მარტი I კვარტ. 

    
საკადასტრო რუკების დამზადება 13400.00     

      

14 221 
ნაბეჭდი წიგნები, ბროშურები და 

საინფორმაციო ფურცლები 
13400.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდ. 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

სსმ-ში დადგ. გამოქვეყნების 

ხარჯები 
10576.00     

 

24 საათი 130.20     

კვირის პალიტრა 52.20     

ხობის მოამბე 380.00     

გაზ. ,,ყველა სიახლე" 142.40     

გამოცემა ,,ფაქტები საქართველოს 

რეგიონები 2013" 
600.00     

 

ეგრისის მაცნე 1000.00     

      

15 222 

გაზეთები, სამეცნიერო 

ჟურნალები, პერიოდიკა და 

ჟურნალები 

12880.80 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ფაილი 659.00     

საქაღალდე (ცელულოიდის, 

თხელი) 
34.10     

 

საქაღალდე (ცელულოიდის, 

სქელი) 
134.00     

 

საქაღალდე (რეზინის დამჭერით) 41.00     

საქაღალდე (ტყავის) 190.00     

ბლოკნოტი 504.00     

რვეული (პატარა) 77.00     

ბაინდერი (სწრაფჩამკერი) 1343.00     

ბაინდერი (ჩასაწყობი კოლოფი) 63.00     

საქაღალდე (თხელი მუყაოსი, 

„სწრაფჩამკერი“) 
388.00     

 

საქაღალდე (თხელი მუყაოსი, 

„ზონარიანი“) 
54.00     

 

მატერიალურ ფასეულობათა 

დავთარი 
15.00     

 

მიმდინარე ანგარიშსწორების 

დავთარი 
12.00     

 

წიგნი მთავარი დავთარი 9.00     

საინვენტარიზაციო აღრიცხვის 

ფურცლები 
80.00     
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16 228 

ქაღალდის ან მუყაოს 

სარეგისტრაციო 

ჟურნალები/წიგნები, 

საბუღალტრო წიგნები, ფორმები 

და სხვა ნაბეჭდი საკანცელარიო 

ნივთები 

3603.10 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

წებო (მშრალი) 212.00     

წებო (სველი) 42.10     

      

17 249 
სუფთა და სხვადასხვა ქიმიური 

ნივთიერებების პროდუქტები 
254.10 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ფლომასტერი 18.80     

საკანცელარიო ჟურნალი 

(უჯრედებიანი) 
102.14     

 

საკანცელარიო ჟურნალი 

(ცალხაზიანი) 
73.30     

 

საკანცელარიო დანა 205.56     

საქაღალდე თარო 529.80     

ფანქარი 28.32     

მარკერი (კომპაქტური 

დისკებისთვის) 
35.80     

 

მარკერი (ტექსტის მოსანიშნი) 107.10     

მარკერი (მაგნიტური დაფისთვის) 23.65     

საშლელი მაგნიტური დაფისთვის 24.60     

საშლელი 39.85     

დოკუმენტის ასაკინძი ლენტი 

(ცელულოიდის) 
5.04     

 

საკანცელარიო ნივთების 

ჩასაწყობი (ორგანაიზერი) 
230.56     

 

კალკულატორი 154.37     

ფაქსის ქაღალდი 6.00     

კონვერტი DL (დიპლომატი) 45.00     

კონვერტი A4 69.88     

კონვერტი A5 36.00     

კონვერტი (კომპაქტური 

დისკებისთვის) 
37.50     

 

ჭიკარტი 34.06     

კლიპსი (დიდი) N50 94.32     

კლიპსი (პატარა) N25 87.20     

კლიპსი (საშუალო) N41 104.00     

სახაზავი (სამკუთხა) 1.18     

სახაზავი (სწორი) 28.09     

სტიკერი (არამწებავი) 303.04     

სტიკერი (მწებავი) 255.00     

ანტისტეპლერი (მარწუხი) 24.96     

ანტისტეპლერი (მაკრატელი) 24.80     

წაწუნა ბურთულიანი 8.52     

წაწუნა ღრუბლიანი 8.30     

მაგიდის კალენდრის დაფა 91.64     

წებოვანი ლენტი „სკოჩი“ (დიდი) 62.22     

წებოვანი ლენტი „სკოჩი“ (პატარა) 7.40     

წებოვანი ლენტი, ორმაგი „სკოჩი“ 21.70     

„სკოჩის“ მოსახევი (სამაგიდე) 14.16     

წებოვანი ქაღალდების ხვეული 1.00     

მაგიდის კალენდარი 176.58     

კედლის კალენდარი 89.80     

სტეპლერის ტყვია N10 84.30     

სტეპლერის ტყვია N23/10 10.29     

სტეპლერის ტყვია N23/13 54.22     

სტეპლერის ტყვია N24/6 116.80     

სტეპლერი (დიდი) (23/13) 102.20     
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სტეპლერი პატარა (N10) 110.20     

სტეპლერი საშუალო (N24/6) 130.56     

საქაღალდე რკინის დამჭერით 264.20     

ქაღალდის სახვრეტი „დირაკოლი“ 

100-150 ფურცლისთვის 
198.00     

 

ქაღალდის სახვრეტი „დირაკოლი“ 

20-30 ფურცლისთვის 
200.23     

 

ქაღალდის სამაგრი „სკრეპი“ 66.50     

კორექტორი (ბურთულიანი) 115.28     

კორექტორი (ფუნჯიანი) 36.46     

კორექტორი (ლენტიანი) 32.00     

კორექტორის ლენტი 22.70     

ბეჭდის ბალიში 5.00     

ფანქრის სათლელი 9.26     

ავტოკალამი (უბრალო, ლურჯი) 173.80     

ავტოკალამი (უბრალო, წითელი) 12.60     

ავტოკალამი (უბრალო, შავი) 6.60     

ავტოკალამი (მაღალი ხარისხის) 226.64     

ავტოკალამი (ზამბარიანი 

სამაგრით) 
41.30     

 

ფაილიანი საქაღალდე (10 

ფურცლიანი) 
63.72     

 

ფაილიანი საქაღალდე (20 

ფურცლიანი) 
41.18     

 

ფაილიანი საქაღალდე (30 

ფურცლიანი) 
108.60     

 

საფანქრე ჭიქა 66.28     

მაგიდის კომპლექტი 100.00     

ქაღალდის საჭრელი „გილიოტინა“ 60.00     

ტუშის კალამი (ლურჯი) 49.22     

ტუშის კალამი (შავი) 53.91     

ტუშის კალამი (წითელი) 15.17     

ბეჭდის მელანი (ლურჯი) 9.49     

მაგნიტური ჭიქა („სკრეპებისა“ და 

მისთ.) 
14.75     

 

დისკების ჩასაწყობი ჩანთა 46.52     

ფოტოქაღალდი 192.50     

პლასტიკატის ყდა A4 94.40     

სავიზიტო ბარათების ყუთი 

(ალბომი) 
56.48     

 

დივაიდერი (საქმის გამყოფი 

სანიშნი) 
10.60     

 

ნივთების შესაკრავი რეზინი 17.70     

ნომერატორი 84.00     

სამკერდე ბეიჯი (ზონარით) 201.00     

ლაზერული სანიშნებელი კალამი-

გამშვები 
17.70     

 

ქაღალდი საბეჭდი А4 80გრ./500 8390.51     

ქაღალდი საწერი А4 45გრ./200 278.64     

ქაღალდი საბეჭდი (A3) 67.40     

ქაღალდი მოწმობებისთვის 93.00     

ფერადი ქაღალდი (ლურჯი) 10.00     

ფლიტჩარტის ქაღალდი 42.48     

ფერადი ქაღალდი (წითელი) 10.00     

ბეჭედი, შტამპი, ფაქსიმილიე 

(კლიშე) 
70.00     

 

ბეჭდის მექანიზმი 1640.00     

მაგნიტური დაფის სადგამი 94.40     

ფლიტჩარტი (საპრეზენტაციო 

დაფა) 
88.50     

 

ქსეროქსი 2000.00     
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18 301 

საოფისე მანქანები, 

კომპიუტერების, პრინტერების და 

ავეჯის გარდა 

19318.53 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდ. 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

კომპაქტური დისკი (dvd) 290.00     

კომპაქტური დისკი (cd) 203.50     

მონიტორი 400.00     

მრავალფუნქციური პრინტერი 450.00     

კომპიუტერის ნაწილები, 

აქსესუარები და  მარაგები 
8690.00     

 

კვების წყარო „UPS“ 845.00     

ლაზერული შავთეთრი პრინტერის 

კარტრიჯის შეძენა 
9900.00     

 

ლაზერული ფერადი პრინტერის 

კარტრიჯის შეძენა 
3900.00     

 

ჭავლური პრინტერის კარტრიჯის 

შეძენა 
900.00     

 

კომპიუტერის კომპლექტი 3000.00     

      

19 302 
კომპიუტერული მოწყობილობები 

და მარაგი 
28578.50 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდ. 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ადაპტორი (დამცავი) 86.00     

,,სკოპი" სადენის სამაგრი 52.00     

ავტომატური ამომმრთველი 151.00     

მულტიმეტრი, წრედის ტესტერი 25.00     

USB გამაგრძელებელი, ჰაბი 125.00     

USB გამაგრძელებელი 75.00     

ავტომატური ამომმრთველი 16.00     

      

21 312 

ელექტროენერგიის 

გამანაწილებელი და საკონტროლო 

აპარატურა 

530.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ელ.გამაგრძელებელი 1110.00     

ელ.გამანაწილებელი 233.00     

როზეტი 170.00     

ჩამრთველი 125.00     

ელექტროვაზნა 20.00     

      

22 313 
იზოლირებული მავთული და 

კაბელი 
1658.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ფოტოაპარატის აკუმულატორი 450.00     

ვიდეო კამერის აკუმულატორი 300.00     

ელემენტი (მრგვალი, დიდი) 74.00     

ელემენტი (მრგვალი, პატარა) 98.00     

ელემენტი (მრგვალი, საშუალო) 49.40     

ფოტოაპარატის ელემენტი 212.00     

ბიოსის ელემენტი  30.00     

      

23 314 

აკუმულატორები, პირველადი 

ელემენტები და პირველადი 

ბატარეები 

1213.40 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ნათურა 372.00     

ნათურა წვრილი ვაზნისთვის 35.00     

ნეონის ნათურები 

(კორიდორისთვის) 
45.00     

 

ნათურა (ნეონის, დღის განათება, 

სტანდარტული) 
1295.00     

 

დამუხტვადი ხელის ფანარი 37.00     

დამუხტვადი ხელის ფანარი 

მაღალი სიმძლავრის 
450.00     
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გარე განათების ნათურა 6.00     

      

24 315 
გასანათებელი მოწყობილობები და 

ელექტრონათურები 
2240.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

მაგნიტი (მაგნიტური დაფისთვის) 15.50     

საიზოლაციო ლენტი 35.00     

ელ. ინდიკატორი 5.50     

ელ.შედუღების ჩხირი 75.00     

      

25 316 
ელეტრომოწყობილობები და 

აპარატურა 
131.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
ფოტოაპარატის ჩიპი 180.00     

      

26 317 

ელექტრონული, 

ელექტრომექანიკური და 

ელექტროტექნიკური მომარაგება 

180.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ვიდეო კასეტა 635.00     

მიკროფონი 450.00     

მეგაფონი 35.00     

ინტერკომის სისტემა 75.00     

საყურისი 200.00     

speaker, დინამიკი 120.00     

      

28 323 

ტელე - და რადიომიმღებები და 

ხმის ან ვიდეო ჩამწერები ან 

რეპროდუქცირების აპარატურა 

1515.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ხობის მუნიციპალიტეტის 

ადგილობრივი 

თვითმმართველობის 

ადმინისტრაციულ შენობაში 

ციფრული საკომუნიკაციო და 

უსაფრთხოების სისტემის მოწყობა 

63063.00     
 

      

29 324 ქსელები 63063.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

თებერვალ-

ივნისი 
II კვარტ. 

    

ტელეფონი (სტაც.) 140.00     

მოდემი (მაგთიფიქსის) 240.00     

      

30 325 
სატელეკომუკნიკაციო 

მოწყობილობები და მარაგები 
380.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
პირველადი დახმარების ყუთი 400.00     

      

31 331 სამედიცინო მოწყობილობები 400.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარი I     კვარტ. 

    

საპონი 49.00     

ტუალეტის ქაღალდი 128.00     

ხელსაშრობის ქაღალდი 120.00     

პირსახოცი 52.00     

თხევადი საპონი 82.80     

      

32 337 პირადი ჰიგიენის პროდუქტები 431.80 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

  

  
მაღალი გამავლობის მსუბუქი 

ავტომობილი 
14000.00     

 

  მსუბუქი ავტომობილი 4300.00     

        

33 341 
ძრავიანი სატრანსპორტო 

საშუალებები 
18300.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

მაისი II   კვარტ. 

    სათადარიგო ნაწილები 26400.00     
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34 343 

ნაწილები და აქსესუარები 

სატრანსპორტო საშუალებებისა და 

მათი ძრავებისათვის 

26400.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    სათადარიგო ნაწილები 1200.00     

35 343 

ნაწილები და აქსესუარები 

სატრანსპორტო საშუალებებისა და 

მათი ძრავებისათვის 

1200.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

შტრიხკოდის წამკითხავი 

მოწყობილობა (რიდერი) 
80.00     

 

      

36 351 
საგანგებო სიტუაციებისა და 

უსაფრთხოების მოწყობილობები 
80.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარი I    კვარტ. 

    

დროშის სადგამი 25.00     

დროშა (საქართველოს) 1410.00     

დროშა (ევროკავშირის) 1035.00     

იატაკის საწმენდი ჯოხი 18.00     

დროშის ტარი 300.00     

      

37 358 
ინდივიდუალური და დამხმარე 

მოწყობილობები 
2788.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

სიგრძის საზომი (,,რულეტკა"), 100 

მ-იანი 
90.00     

 

სიგრძის საზომი (,,რულეტკა"), 10 

მ-იანი 
10.00     

 

ელექტრ. ,ბორბლიანი 

მანძილმზომი 
350.00     

 

      

38 383 საზომი ხელსაწყოები 450.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

იგვნისი 
II    კვარტ. 

    
ელ. მრიცხველი 65.00     

      

39 385 
საკონტროლო და გამოსაცდელი 

აპარატურა 
65.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

ოქტომბერ-

ნოემბერი 
IV კვარტ. 

    
ციფრული ფოტოაპარატი 350.00     

      

40 386 ოპტიკური ხელსაწყოები 350.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
აპრილი II კვარტ. 

    

მაგიდა მისადგმელით 500.00     

კომპიუტერის სკამი 6150.00     

სკამი 1160.00     

გორგოლაჭიანი სავარძელი 3600.00     

სკამი 3-4 ადგილიანი 1050.00     

საწოლი, რკინის 1500.00     

კარადა 150.00     

      

41 391 ავეჯი 14110.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

მარტი-

ნოემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

დაფის საწმენდი „სეტი“ 11.00     

მაკრატელი 50.00     

სურათის ჩარჩო A4 150.00     

სურათის ჩარჩო A3 60.00     

ყვავილის ქოთანი 100.00     

ჩაის სერვიზი 50.00     

ყავის სერვიზი 50.00     

გრაფინი (ჭიქებით) 30.00     

ელექტროჩაიდანი 80.00     

სათლი („ვედრო“) 88.00     

ცოცხი 842.00     

აქანდაზი 318.00     

ღრუბელი 10.50     
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სანთელი 6.00     

იატაკის ჯაგრისი 12.00     

ნაგვის ყუთი 255.00     

      

42 392 ავეჯეულობა 2112.50 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ფარდა 80.00     

ფეხსაწმენდი 92.00     

ხელსახოცი (ნაჭრის) 40.00     

იატაკის საწმენდი ტილო 275.00     

მაგიდის ტილო 294.60     

თეთრეულის კომპლექტი 920.00     

ადიალა 1150.00     

      

43 395 ქსოვილის ნივთები 2851.60 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

მაცივარი 400.00     

ელექროღუმელი (გამათბობელი) 150.00     

მტვერსასრუტი 300.00     

წყლის გამათბობელი ,,კალონკა" 

გაზის 
300.00     

 

წყლის გამათბობელი ,,ატმორი"  70.00     

      

44 397 საოჯახო ტექნიკა 1220.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

მინის საწმენდი სითხე 254.00     

ჭურჭლის სარეცხი საშუალება 122.00     

ავეჯის საწმენდი სითხე 471.00     

იატაკის საპრიალებელი სითხე 110.00     

ჟალუზის საწმენდი 40.00     

ჰაერის გამწმენდი დეზოდორი 28.80     

სადეზინფექციო საშუალება 

(„იხვი“ და მსგავსი) 
136.50     

 

      

45 398 
საწმენდი და საპრიალებელი 

პროდუქტები 
1162.30 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

წყლის ხარჯი 5750.00     

დისპენსერის წყლის ხარჯი 6280.00     

წყლის შეზიდვა ყულევში 16677.74     

      

46 411 ბუნებრივი წყალი 28707.74 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    წყლის ტუმბო 3500.00     

    წყლის საქაჩი ტუმბო 500.00     

          

47 421 
საწარმოო დანადგარები და 

მექანიკურიო ენერგიის გამოყენება 
4000.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

ივნისი-

ნოემბერი 
II-IV   კვარტ. 

    

კონდიციონერი 2000.00     

ჟალუზი 64.80     

      

      

48 425 
გამაგრილებელი და 

სავენტილაციო მოწყობილობები 
2064.80 

გამარტ. 

შესყიდვა 
ივნისი II კვარტ. 

    სარჩილავი 50.00     

          

  426 ჩარხები 50.00     

    

ლამინირების აპარატის ფირი  85.00     

ასაკინძი აპარატის ზამბარა 12.50     

ლამინირების აპარატი 100.00     

ქულერი, Socker 775 30.00     

ქულერი, Socker 1155 45.00     
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49 429 

სხვადასხვა ზოგადი და 

სპეციალური დანიშნულების 

მანქანა–დანადგარები 

272.50 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ლურსმანი 4.00     

თერმო პასტა 45.00     

      

51 441 
კონსტრუქციის მასალები და 

ანალოგიური ნივთები/საგნები 
49.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარი I    კვარტ. 

    

კარადა (სადურგლო ნაკეთობა) 1500.00     

კარადა სტენდი (სადურგლო 

ნაკეთობა) 
600.00     

 

მაგიდა მისადგმელით (სადურგლო 

ნაკეთობა) 
250.00     

 

კომპიუტერის მაგიდა (სადურგლო 

ნაკეთობა) 
1320.00     

 

მოსასვენებელი ტახტი 

(სადურგლო ნაკეთობა) 
400.00     

 

საინფორმაციო დაფა (სადურგლო 

ნაკეთობა) 
200.00     

 

საწყობის თაროები (სადურგლო 

ნაკეთობა) 
800.00     

 

ტანსაცმლიც კედლის საკიდი 

(სადურგლო ნაკეთობა) 
100.00     

 

ტელევიზორის დასადგამი ტუმბო 

(სადურგლო ნაკეთობა) 
100.00     

 

საერთო მაგიდის დამხმარე 

სათავსოები (სადურგლო 

ნაკეთობა) 

300.00     
 

      

52 442 სტრუქტურული მასალები 5570.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-ივნისი I-II კვარტ. 

    კაბელი 12.00     

          

53 443 
კაბელი, მავთული და მათთან 

დაკავშირებული მასალები 
12.00     

 

    

გამდენი სახელური 51 მმ 20 მ. 660.00     

გამდენი სახელური 66 მმ 20 მ. 500.00     

გამდენი სახელური 77 მმ 20 მ. 560.00     

შემწოვი სახელური 77 მმ  300.00     

შემწოვი სახელური 40 მმ 8 მ. 360.00     

გამდენი სახელურის გადამყვანი 51 

მმ 
100.00     

 

გამდენი სახელურის გადამყვანი 66 

მმ 
75.00     

 

გამდენი სახელურის გადამყვანი 77 

მმ 
85.00     

 

წყლის ონკანი 60.00     

      

54 444 

სხვადასხვა ქარხნული წარმოების 

მასალა და მათთან 

დაკავშირებული საგნები 

2700.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
ნოემბერი IV  კვარტ. 

    

რკინისა და ქვის საჭრელი 

მოტოხერხი 
800.00     

 

ელექტრობურღი დიდი 

პერფორატორით 
800.00     

 

კარის სახელური 30.00     

საკეტის გულარი 284.00     

კარის საკეტი 2650.00     

ბოქლომი 90.00     
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ბრტყელტუჩა 12.00     

სახრახნისი 25.00     

ჩაქუჩი 14.00     

მეტალოპლასტმასის კარის საკეტი 400.00     

მეტალოპლასტმასის კარის პეტლი 184.00     

ნაჯახი დიდი 180.00     

ნაჯახი პატარა 90.00     

ურო პატარა, 1.2 კგ–იანი 84.00     

ქანჩების კომპლექტი 

,,გალოვკებით" 
440.00     

 

სახრახნისი 30.00     

      

55 445 

ხელსაწყოები, საკეტები, 

გასაღებები, ანჯამები, დამჭერები, 

ჯაჭვები და ზამბარები/რესორები 

6113.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

ნოემბერი 
I-IV  კვარტ. 

    
მრიცხველის ყუთი 25.00     

      

56 446 

ავზები, რეზერვუარები და 

კონტეინერები; ცენტრალური 

გათბობის რადიატორები და 

ბოილერები 

25.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
ნოემბერი I-IV  კვარტ. 

    

ასფალტიანი ქუჩების მოვლა-

შენახვა 
20000.00     

 

მინისტადიონების მოვლა 15000.00     

სოფელ შავღელეს ამბულატორიის 

შენობის გარე საინჟინრო 

კომუნიკაციების მოწყობის 

სამუშაოები 

19000.00     
 

ხობის წმინდა სამების ეკლესიის 

გაზმომარაგების სამუშაოები 
865.63     

 

ქ. ხობში ცენტრის კეთილმოწყობის 

სამუშაოები (ტროტუარები, გზის 

სავალი ნაწილი და მიწისქვესა 

კომუნიკაციები)  

399998.00     
 

ქ. ხობში გორგასალის ქუჩის 

ასფალტ-ბეტონის საფარის 

კაპიტალური შეკეთება 

539830.00     
 

ქ. ხობში ბარათაშვილის ქუჩის 

მოასფალტება 
309560.00     

 

ქ. ხობში გზაჯვარედინებზე 

მარეგულირებელი საგზაო 

ნიშნების დაყენება 

2500.00     
 

სოფელ ნოჯიხევში სასოფლო 

საავტომობილო გზის საბავშვო 

ბაღისა და საჯარო სკოლის 

მიმდებარე მონაკვეთზე და ქ. 

ხობში #2 საჯარო სკოლის წინ 

ავტომობილის სიჩქარის 

შემზღუდავი საშუალებების 

(მწოლიარე პოლიციელები) 

მოწყობის  სამუშაოები 

4500.00     
 

      

57 452 

სამუშაოები მთლიანი ან 

ნაწილობრივი მშენებლობისათვის 

და სამოქალაქო მშენებლობის 

სამუშაოები 

1311253.63 
ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარი-

სექტემბერი 
I-III კვარტ. 
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თორსა-დღვაბის, საჯიჯაოს, ხეთის 

თემებისა და სოფელ ყულევის 

ტერიტიული ორგანოების 

ადმინისტრაციულ შენობებში 

ელექტრო გაყვანილობისა და 

ელექტროენერგიის აღრიცხვის 

კვანძების მოწესრიგების 

სამუშაოები 

3898.33     
 

ადგილობრივი 

თვითმმართველობის 

ადმინისტრაციული შენობის 

დაზიანებული წყალმომარაგების 

ქსელისა და წყლის აღრიცხვის 

კვანძის მოწესრიგების სამუშაოები 

411.37     
 

გამგეობის ადმინისტრაციული 

შენობის წყალმომარაგების ტუმბოს 

გამოცვლის სამუშაოები 

500.00     
 

ც. დადიანის ქუჩის #236 

მრავალბინიანი საცხოვრებელი 

სახლის სარდაფში 

წყალგაყვანილობის სისტემის 

შეკეთების სამუშაოები 

2295.75     
 

გამგეობის წვევამდელთა, 

რეზერვისტთა სამხედრო 

აღრიცხვის, გაწვევისა და 

მობილიზაციის სამსახურის 

შენობაში სველი წერტილის 

სარემონტო სამუშაოები  

4520.00     
 

ც. დადიანის ქუჩის #240 

მრავალბინიანი საცხოვრებელი 

სახლის სარდაფში საკანალიზაციო 

ქსელის შეკეთების სამუშაოები 

8750.12     
 

ხეთის ადმინისტრაციული 

ერთეულის სოფელ ოხვამეკარის 

წყალსადენის წყლის ტუმბოს 

კომპლექტის შეძენა და 

დამონტაჟება 

3000.00     
 

      

59 453 
სარემონტო-სამონტაჟო 

სამუშაოები 
23375.57 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ–მაისი I-II    კვარტ. 

    

სამხედრო სამსახურის ოფისის 

რემონტი 
4740.00     

 

გამგეობის ეკონომიკისა და 

ინფრასტრუქტურის განვითარების 

სამსახურის სამუშაო ოთახებში 

კარებისა და სტელაჟების მოწყობა 

6441.11     
 

ადგილობრივი 

თვითმმართველობის 

ადმინისტრაციული შენობის 

აღმოსავლეთ ფლანგზე 

განთავსებული სათადარიგო 

კარების გამოცვლის სამუშაოები 

1915.00     
 

გამგეობის ადმინისტრაციული 

შენობის 313, 314 და 315 ოთახების 

გადატიხვრისა და სარემონტო 

სამუშაოები 

2000.00     
 

ხობის წმინდა სამების ეკლესისს 

აღმოსავლეთ ფასადზე 

დაზიანებული კედლის ფილების 

სარემონტო სამუშაოები 

2200.00     
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60 454 შენობის მოწყობის სამუშაოები 17296.11 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

მარტი-

აპრილი 
II   კვარტ. 

    
მიმდინარე რემონტის ხარჯი 9500.00     

მანქანის რეცხვა 1400.00     

64 501 

სატრანსპორტო საშუალებებისა და 

მათთან დაკავშირებული 

მოწყობილობების შეკეთება, 

ტექნიკური მომსახურება და 

მასთან დაკავშირებული 

მომსახურებები 

10900.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

კარტრიჯის დოლურას გამოცვლა 880.00     

კარტრიჯის დატუმბვა 3907.00     

      

65 503 

პერსონალური კომპიუტერების, 

საოფისე აპარატურის, 

სატელეკომუნიკაციო და აუდიო - 

ვიზუალური მოწყობილობების 

შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება 

და მათთან დაკავშირებული 

მომსახურებები 

4787.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ელექტრომოწყობილობების 

რემონტი 
2890.00     

 

      

66 507 

შენობის მოწყობილობების 

შეკეთება და ტექნიკური 

მომსახურება 

2890.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ექსკურსია ახალციხეში (რაბათის 

ციხისა და და საფარის მონასტრის 

მიმართულებით) 

3000.00     
 

ექსკურსია (დავით გარეჯი-

სიღნაღი-ბოდბე-ხირსის 

მიმართულებით) 

3000.00     
 

მეგრული ფოლკლორის კონცერტი 

ლაზეთში (ქ. არხავი) გაცვლითი 

პროგრამის ფარგლებში 

2000.00     
 

გაწვევის ხარჯები (სატრანსპორტო 

მომსახურება) 
11500.00     

 

ტრანსპორტის დაქირავება 

ძეგლების მონიტორინგისათვის 
500.00     

 

სსიპ ,,საქართველოს სტატისტიკის 

ეროვნული სამსახური“-ს 

საავტომობილო ტრანსპორტით 

უზრუნველყოფა 

784.00     
 

სოფელ შავღელეში აშენებული 

ამბულატორიისათვის 

განკუთვნილი ავეჯისა და 

სამედიცინო აპარატურის ქ. 

თბილისიდან ტრანსპორტირება 

500.00     
 

ხობის მუნიციპალიტეტში 

საქართველოს მოსახლეობის 

საყოველთაო აღწერისთვის 

მოსამზადებელი სამუშაოების 

დროულად და ხარისხიანად 

განხორციელების 

უზრუნველსაყოფად ოქტომბერ-

ნოემბერში საქართველოს 

სტატისტიკის ეროვნული 

სამსახურის 1 ერთეული 

ავტოსატრანსპორტო საშუალებით 

მომსახურება 

2200.00     
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68 601 
საავტომობილო ტრანსპორტის 

მომსახურებები 
23484.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
ევაკუატორით მომსახურება 170.00     

      

69 637 

სახმელეთო, წყლისა და საჰაერო 

ტრანსპორტის დამხმარე 

მოსამსახურებები 

170.00     
 

    

წერილებთან დაკავშირებული 

საფოსტო მომსახურებები 
3490.00     

 

      

70 641 
საფოსტო და საკურიერო 

მომსახურებები 
3490.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

სატელეფონო მომსახურება 13590.00     

ფიჭური მომსახურება 26260.00     

      

71 642 
სატელეკომუნიკაციო 

მომსახურებები 
39850.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    ბანკის მომსახურება 1000.00     

72 661 
საბანკო და საინვესტიციო 

მომსახურებები 
1000.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
პირადი შემადგენლობის დაზღვევა 16120.00     

      

73 665 
სადაზღვევო და საპენსიო 

მომსახურებები 
16120.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

თებერვალი 
I-IV კვარტ. 

    

ხობის მუნიციპალიტეტში 

საქართველოს მოსახლეობის 

საყოველთაო აღწერისთვის 

მოსამზადებელი სამუშაოების 

დროულად და ხარისხიანად 

განხორციელების 

უზრუნველსაყოფად ოქტომბერ-

დეკემბერში საქართველოს 

სტატისტიკის ეროვნული 

სამსახურისათვის სამუშაო 

ფართის დაქირავება 

600.00     
 

      

74 701 

უძრავ ქონებასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები, 

კერძო საკუთრებასთან ერთად 

600.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

ოქტომბერ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

XIX საუკუნისა და  XX საუკუნის 

დამდეგის ქართულ პრესაში – 

,,ივერია", ,,ცნობის ფურცელი" და 

სხვა გამოცემები ქ. ხობისა და 

მუნიციპალიტეტის სოფლების 

შესახებ არსებული მასალების 

შეკრება, აგრეთვე ისტორიული 

ძეგლების შესახებ განახლებული 

რუკის ბეჭდური გამოცემა 

4000.00   სექტემბერი 
 

ქ. ხობში ცენტრის კეთილმოწყობის 

სამუშაოების (ტროტუარები, გზის 

სავალი ნაწილი და მიწისქვესა 

კომუნიკაციები) 

ზედამხედველობის მომსახურება 

3000.00     
 

ქ. ხობში გორგასალის ქუჩის 

ასფალტო-ბეტონის საფარის 

კაპიტალური შეკეთების 

სამუშაოების 

ტქზედამხედველობის მომსახურებ 

3000.00     
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ქ. ხობში ბარათაშვილის ქუჩის 

მოასფალტების სამუშაოების 

ზედამხედველობის მომსახურება 

2100.00     
 

      

75 712 
არქიტეტქტურული და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები 
12100.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ხობის მონასტრის ეზოში 

არქეოლოგიური სამუშაოების 

ჩატარება 

5500.00     
 

გამგეობის ეკონომიკისა და 

ინფრასტრუქტურის განვითარების 

სამსახურის კარებებისა და 

სტელაჟების მოწყობის 

სამუშაოების საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

150.00     
 

სოფელ შავღელეს ამბულატორიის 

შენობის გარე საინჟინრო 

კომუნიკაციების მოწყობის 

სამუშაოების საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

1000.00     
 

ქ. ხობში ცენტრის კეთილმოწყობის 

სამუშაოების (ტროტუარები, გზის 

სავალი ნაწილი და მიწისქვესა 

კომუნიკაციები) საპროექტო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

8784.00     
 

ქ. ხობში გორგასალის ქუჩის 

ასფალტ-ბეტონის საფარის 

კაპიტალური შეკეთების 

სამუშაოების საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

12800.00     
 

ქ. ხობში ბარათაშვილის ქუჩის 

მოასფალტების სამუშაოების 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

8400.00     
 

ც. დადიანის ქუჩის #236 

მრავალბინიანი საცხოვრებელი 

სახლის სარდაფში 

წყალგაყვანილობის სისტემის 

შეკეთების სამუშაოების 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

150.00     
 

ც. დადიანის ქუჩის #240 

მრავალბინიანი საცხოვრებელი 

სახლის სარდაფში საკანალიზაციო 

ქსელის შეკეთების სამუშაოების 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

150.00     
 

მუნიციპალიტეტის 

ადმინისტრაციის შენობაში 

დაშვების კონტროლის სისტემის 

(ბარიერები, ტურნიკები) 

მონტაჟის, ასევე საყრდენი სვეტისა 

და ფანჯრის დაზიანებული მინის 

გამოცვლის სამუშაოების 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

200.00     
 



 47

გამგეობის ადმინისტრაციული 

შენობის დარბაზის რემონტის  

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

500.00     
 

ხობის წმინდა სამების ეკლესიის 

აღმოსავლეთ ფასადზე 

დაზიანებული კედლის ფილების 

სარემონტო სამუშაოების 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

80.00     
 

გამგეობის წვევამდელთა, 

რეზერვისტთა სამხედრო 

აღრიცხვის, გაწვევისა და 

მობილიზაციის სამსახურის 

შენობაში სველი წერტილის 

სარემონტო სამუშაოების 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა  

220.00     
 

ადგილობრივი 

თვითმმართველობის 

ადმინისტრაციული შენობის 

აღმოსავლეთ ფლანგზე 

განთავსებული სათადარიგო 

კარების გამოცვლის სამუშაოების 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა  

85.00     
 

გამგეობის ადმინისტრაციული 

შენობის 313, 314 და 315 ოთახების 

გადატიხვრისა და სარემონტო 

სამუშაოების საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

100.00     
 

,,ადგილობრივი მნიშვნელობის 

საავტომობილო გზის შუა 

ქვალონი-გიმოზგონჯილის 

კაპიტალური შეკეთების" 

პროექტის გადაანგარიშება 

10000.00     
 

      

76 713 საინჟინრო მომსახურებები 48119.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

სოფელ საჯიჯაოში მდინარე 

ჭანისწყალზე ნაპირსამაგრი 

ნაგებობისა და მდინარე 

ხობისწყალზე სოფელ შუა ხორგაში 

(სამურღულიოს უბანი) 

ნაპირსამაგრი ნაგებობის 

კონსტრუქციული ექსპერტიზის 

დასკვნების მომზადება 

2000.00     
 

ხობის მუნიციპალიტეტის 

ადგილობრივი 

თვითმმართველობის 

ადმინისტრაციულ შენობაში 

ციფრული საკომუნიკაციო და 

უსაფრთხოების სისტემის 

მოწყობაზე შესრულებული და 

შესასრულებელი სამუშაოების 

მოცულობისა და ღირებულების 

დადგენის ექსპერტიზა 

2000.00     
 

      

77 713 საინჟინრო მომსახურებები 4000.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-მარტი I    კვარტ. 
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მიწის აღრიცხვიანობის პროგრამა 2500.00     

მიწის აღრიცხვიანობის პროგრამის 

განახლება 
1000.00     

 

      

78 722 

პროგრამები პროგრამული 

უზრუნველყოფისათვის და 

საკონსულტაციო მიომსახურებები 

3500.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
მარტი I კვარტ. 

    

არსებული ბუღალტრული 

პროგრამისათვის ხელფასის 

მოდულის დამატება 

1200.00     
 

არსებული ბუღალტრული 

პროგრამის განახლება 
2400.00     

 

      

79 722 

პროგრამები პროგრამული 

უზრუნველყოფისათვის და 

საკონსულტაციო მიომსახურებები 

3600.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

მარტი-

აპრილი 
I-II კვარტ. 

    
კოდექსის განახლება 2400.00     

      

80 723 მონაცემთა ბაზების მომსახურება 2400.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ინტერნეტმომსახურება 28480.00     

ვებ-გვერდის ხარჯი 715.00     

ინტერნეტის გე გეომენური 

სახელის მომსახურება 
446.00     

 

      

81 724 ინტერნეტ მომსახურებები 29641.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ბუნებიდან მგლის ამოღება 2310.00     

ბუნებიდან ტურის ამოღება 2500.00     

      

82 776 
ნადირობასთან დაკავშირებული 

მომსახურებები 
4810.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

მარტი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

თვითმმართველობის აუდიტური 

შემოწმება 
5000.00     

 

აუდიტური მომსახურება 7500.00     

      

84 792 
საბუღალტრო, აუდიტორული და 

ფისკალური მომსახურებები 
12500.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

კადრების კვალიფიკაციის 

ამარლების ხარჯები 
2000.00     

 

      

87 796 

პერსონალის კვალიფიკაციის 

ამარლებასტან დაკავშირებული 

მომსახურებები 

2000.00     
 

    დაცვის ხარჯები 57700.00     

88 797 

გამოძიებასთან და 

უსაფრთხოებასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები 

57700.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

კორესპოდენციების აღრიცხვის 

ჟურნალის დაბეჭდვა 
940.00     

 

სამართლებრივი აქტების 

აღრიცხვის წიგნი 
320.00     

 

სამსახურებრივი პირადობის 

მოწმობები 
40.00     

 

შემოსული ინფორმაციის 

აღრიცხვის ჟურნალი 
45.00     

 

სამუშაოს მაძიებელთა ჟურნალი 40.00     

საკომლო წიგნი 270.00     

სახანძრო უსაფრხოების ჟურნალი 120.00     



 49

გასული დოკუმენტაციების 

აღრიცხვის ჟურნალი 
60.00     

 

შემოსული დოკუმენტაციების 

აღრიცხვის ჟურნალი 
60.00     

 

სამსახურის წიგნი 375.00     

წვევამდელის სამხედრო–

სააღრიცხვო მოწმობა 
30.00     

 

სააღრიცხვო ანბანური წიგნი 20.00     

საკომუნიკაციო ურთიერთობის 

ბარათი 
15.00     

 

უწყება 50.00     

მოქალაქეთა გამწვევი კომისიის 

ოქმების რეგისტრაციის ჟურნალი 
10.00     

 

რეზერვის დროებითი მოწმობა 200.00     

სამხედრო ნამსახურობის ბარათი 40.00     

სამხედრო სააღრიცხვო ბარათი 200.00     

სავიზიტო ბარათების დაბეჭდვბა 60.00     

სიგელების, მოწმობების და 

სუვენირების დამზადება 
500.00     

 

წვევამდელის პირადი საქმის ყდა 400.00     

      

89 798 
ბეჭდვა და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები 
3795.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

მოსწავლე-ახალგაზრდობის 

შემოქმედებითი კონფერენცია 
910.00     

 

გარემოს დაცვის მსოფლიო დღის 

აღნიშვნა 
1500.00     

 

ინტელექტუალური თამაში რა?, 

სად?, როდის? მუნიციპალიტეტის 

ახალგაზრდების მონაწილეობით 

1400.00     
 

შემხვედრი ღონისძიებებისათვის 1200.00     

      

91 799 

სხვადასხვა საქმიანობები და 

მასთან დაკავშირებული 

მომსახურებები 

5010.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

აპრილ-

ნოემბერი 
II-IV კვარტ. 

          

92 799 

სხვადასხვა საქმიანობები და 

მასთან დაკავშირებული 

მომსახურებები 

0.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
მაისი II კვარტ. 

    

გაწვევის საექიმო კომისია 1000.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
  

 

ამბულატორიული მომსახურება 14630.00     

      

93 851 
ჯანდაცვის სამსახურის 

მომსახურებები 
15630.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

პროექტის ,,არის ასეთი ქვეყანა - 

მას საქართველო ქვია" 

თანადაფინანსება შპს 

,,შემოქმედებითი გაერთიანება 

,,კადრი XXI"-თან 

2000.00     
 

      

96 921 კინო და ვიდეო მომსახურებები 2000.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    არქივის მომსახურება 5700.00     

97 925 

ბიბლიოთეკების, არქივების, 

მუზეუმებისა და სხვა 

კულტურული დაწესებულებების 

მომსახურებები 

5700.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 
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2008 წლის აგვისტოს ომის დროს 

ტრაგიკულად დაღუპული 

რეზერვისტის დათა ხურცილავას 

სახელობის თასის გათამაშება 

მინიფეხბურთში 

847.00     
 

საქართველოს ჩემპიონატი 

ბერძნულ–რომაულ ჭიდაობაში 
800.00     

 

2008 წლის აგვისტოს ომის დროს 

ტრაგიკულად დაღუპული 

რეზერვისტის -გოგა ბერაიას 

სახ.თასის გათამაშება 

მინიფეხბურთში 

777.00     
 

ხობის მუნიციპალიტეტის 

პირველობა ფეხბურთში, 

მიძღვნილი საქართველოს 

დამოუკიდებლობის  დღის - 26 

მაისისადმი 

3700.00     
 

ხობის მუნიციპალიტეტის 

პირველობა მაგიდის ჩოგბურთში 
1138.00     

 

2008 წლის აგვისტოს ომის დროს 

ტრაგიკულად დაღუპული ზვიად 

დათუაშვილის სახ.თასის 

გათამაშება მინიფეხბურთში 

867.00     
 

ხობის მუნიციპალიტეტის 

პირველობა ჭადრაკში მიძღვნილი 

რუბენ და იური ბახიების 

ხსოვნისადმი 

438.00     
 

ხობის მუნიციპალიტეტის 

პირველობა ნარდში მიძღვნილი 

გოგი ბუკიას ხსოვნისადმი 

715.00     
 

ხობის მუნიციპალიტეტის 

პირველობა ლელოში 
500.00     

 

რუსული აგრესიის შედეგად 

ტრაგიკულად დაღუპული 

რეზერვისტის- გოგა ჭითანავასა და 

ლევან ტურავას  სახ.თასის 

გათამაშება მინიფეხბურთში 

847.00     
 

ხობის მუნიციპალიტეტის 

პირველობა  კალათბურთში  
389.00     

 

ხობის მუნიციპალიტეტის 

პირველობა  ფრენბურთში  
459.00     

 

ხობის მუნიციპალიტეტის 

ქართულ ჭიდაობაში 
605.00     

 

ხობის მუნიციპალიტეტის 

პირველობა  ცხენოსნობაში  
1138.00     

 

ხობის მუნიციპალიტეტის 

პირველობა მინი ფეხბურთში 

წარმოება–დაწესებულებებს შორის 

რამაზ კიტიას სახელობის თასზე 

947.00     
 

რუსული აგრესიის შედეგად 

ტრაგიკულად დაღუპული 

რეზერვისტის მიხეილ იოსავას  

სახელობის თასის გათამაშება 

ბილიარდში (უმცროსი ასაკი – 

დიდები) 

1370.00     
 

      

98 926 სპორტული მომსახურებები 15537.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

თებერვალ-

ნოემბერი  

    ასოციაციების საწევრო 5800.00     

99 981 
საწევრო ორგანიზაციების 

მომსახურებები 
5800.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 
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სამუშაო ოთახების აბრების 

დამზადება (ზეინკლის 

მომსახურება) 

3126.00     
 

ქ. ხობის ტერიტორიაზე მაწანწალა 

ძაღლების მომრავლების შედეგად 

წარმოქმნილი პრობლემების 

აღმოფხვრისა და დადგენილი 

წესების დაცვით მათი მოგვარების 

ღონისძიებები 

1200.00     
 

      

100 983 სხვადასხვა მომსახურებები 4326.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

მარტი-

ნოემბერი 
I-IV კვარტ. 

    ჯამი 2225494.58     

101   სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 844582.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

აპრილი–

ივლისი 

 

  

  

სოფელ საგვიჩიოს I უბანში საყანე 

ფართობის შემოღობვა 
4798.46 
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სოფელ საგვიჩიოს I უბანში საყანე 

ფართობის შემოღობვის 

სამუშაოების საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

201.54 

  

სოფელ საგვიჩიოს II უბანში 

ადმინისტრაციული შენობის 

(ტერიტორიული ორგანო) 

შემოღობვა 

4798.46 

სოფელ საგვიჩიოს II უბანში 

ადმინისტრაციული შენობის 

(ტერიტორიული ორგანო) 

შემოღობვის სამუშაოების 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

201.54 

  

სოფელ საგვიჩიოს III საძოვრების 

გამიჯვნა საავტომობილო გზის 

გასხვისების ზოლიდან  

5670.83 

სოფელ საგვიჩიოს III საძოვრების 

გამიჯვნა საავტომობილო გზის 

გასხვისების ზოლიდან  

სამუშაოების საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

238.17 

  

ქვემო ქვალონის თემის სოფ. 

გიმოზგონჯილში სანიაღვრე არხის 

ამოწმენდის სამუშაოები 

16559.50 

ქვემო ქვალონის თემის სოფ. 

გიმოზგონჯილში სანიაღვრე არხის 

ამოწმენდის სამუშაოების 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

695.50 

  

ქვემო ქვალონის თემის სოფ. 

გვიმარონში წყალსადენის 

სარეაბილიტაციო  სამუშაოები 

9262.96 

ქვემო ქვალონის თემის სოფ. 

გვიმარონში წყალსადენის 

სარეაბილიტაციო  სამუშაოების 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

389.04 

  

ქვემო ქვალონის თემის სოფ. 

დურღენაში სანიაღვრე არხის 

ამოწმენდის სამუშაოები 

16398.27 
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ქვემო ქვალონის თემის სოფ. 

დურღენაში სანიაღვრე არხის 

ამოწმენდის სამუშაოების 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

688.73 

  

ქვემო ქვალონის თემის სოფ. 

ბულიშში სანიაღვრე არხის 

ამოწმენდის სამუშაოები 

13098.85 

ქვემო ქვალონის თემის სოფ. 

ბულიშში სანიაღვრე არხის 

ამოწმენდის სამუშაოების 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

550.15 

  

ქვემო ქვალონის თემის სოფ. 

ჭითაუშკურში სანიაღვრე არხის 

ამოწმენდის სამუშაოები 

3396.95 

ქვემო ქვალონის თემის სოფ. 

ჭითაუშკურში სანიაღვრე არხის 

ამოწმენდის სამუშაოების 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

142.67 

  

ქვემო ქვალონის თემის სოფ. 

ჭითაუშკურში ჯავახიშვილის 

ქუჩაზე ხიდბოგირის 

სარეაბილიტაციო სამუშაოები 

3122.46 

ქვემო ქვალონის თემის სოფ. 

ჭითაუშკურში ჯავახიშვილის 

ქუჩაზე ხიდბოგირის 

სარეაბილიტაციო სამუშაოების 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

131.14 

  

ქვემო ქვალონის თემის სოფ. 

ჭითაუშკურში წყალსადენის 

სარეაბილიტაციო  სამუშაოები 

1970.04 

ქვემო ქვალონის თემის სოფ. 

ჭითაუშკურში წყალსადენის 

სარეაბილიტაციო  სამუშაოების 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

82.74 

  

სოფელ პატარა ფოთის I უბანში 

სასაფლაოს შემოღობვა 
7145.58 

სოფელ პატარა ფოთის I უბანში 

სასაფლაოს შემოღობვის 

სამუშაოების საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

300.11 

  

სოფელ პატარა ფოთის II უბანში 

ადმინისტრაციული შენობის 

(ტერიტორიული ორგანო) 

სარემონტო სამუშაოები 

6795.12 

სოფელ პატარა ფოთის II უბანში 

ადმინისტრაციული შენობის 

(ტერიტორიული ორგანო) 

სარემონტო სამუშაოებს 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

285.39 

  

სოფელ პატარა ფოთში ქუჩების 

დამისამართება 
2260.84 

სოფელ პატარა ფოთში ქუჩების 

დამისამართების სამუშაოების 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

94.96 
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სოფელ შავღელეში სოფლის 

ამბულატორიისა და საბავშვო 

ბაღის ეზოების კეთილმოწყობის 

სამუშაოები 

24503.84 

სოფელ შავღელეში სოფლის 

ამბულატორიისა და საბავშვო 

ბაღის ეზოების კეთილმოწყობის 

სამუშაოების საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

1029.16 

  

გურიფულის თემის სოფ. პირველ 

გურიფულში სანიაღვრე არხის 

ამოწმენდის სამუშაოები 

13721.69 

გურიფულის თემის სოფ. პირველ 

გურიფულში სანიაღვრე არხის 

ამოწმენდის სამუშაოების 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

576.31 

  

გურიფულის თემის სოფ. მეორე 

გურიფულში სანიაღვრე არხის 

ამოწმენდის სამუშაოები 

10354.62 

გურიფულის თემის სოფ. მეორე 

გურიფულში სანიაღვრე არხის 

ამოწმენდის სამუშაოების 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

434.89 

  

გურიფულის თემის სოფ. მეორე 

გურიფულში საყანე ფართობთან 

მისასვლელი გზის აღდგენა 

4497.59 

გურიფულის თემის სოფ. მეორე 

გურიფულში საყანე ფართობთან 

მისასვლელი გზის აღდგენის 

სამუშაოების საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

160.90 

  

ახალსოფლის თემის სოფ. 

ახალსოფელში საყანე ფართობების 

შემოღობვის სამუშაოები 

(გორგაძეების უბანი) 

7171.85 

ახალსოფლის თემის სოფ. 

ახალსოფელში საყანე ფართობების 

შემოღობვის სამუშაოების 

(გორგაძეების უბანი) საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

301.22 

  

ახალსოფლის თემის სოფ. 

ახალსოფელში სანიაღვრე არხის 

ამოწმენდის სამუშაოები 

(სასაფლაოს მიმდებარე 

ტერიტორია) 

5247.92 

ახალსოფლის თემის სოფ. 

ახალსოფელში სანიაღვრე არხის 

ამოწმენდის სამუშაოების 

(სასაფლაოს მიმდებარე 

ტერიტორია) საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

220.41 

  

ახალსოფლის თემის სოფ. 

ახალსოფელში N1 საბავშვო ბაღის 

წყალგაყვანილობისა და 

კანალიზაციის სარემონტო  

სამუშაოები 

4612.86 
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ახალსოფლის თემის სოფ. 

ახალსოფელში N1 საბავშვო ბაღის 

წყალგაყვანილობისა და 

კანალიზაციის სარემონტო  

სამუშაოების საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

193.74 

  

ახალსოფლის თემის სოფ. გაღმა 

პირველი ხორგის სანადარაიოს 

უბანში (ამბულატორიის 

მიმდებარე ტერიტორია) სანიაღვრე 

არხის ამოწმენდის სამუშაოები 

7096.89 

ახალსოფლის თემის სოფ. გაღმა 

პირველი ხორგის სანადარაიოს 

უბანში (ამბულატორიის 

მიმდებარე ტერიტორია) სანიაღვრე 

არხის ამოწმენდის სამუშაოების 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

298.07 

  

ახალსოფლის თემის სოფ. გაღმა 

პირველ ხორგაში სანიაღვრე არხის 

ამოწმენდის სამუშაოები 

(ჩაჩიბაიების უბანი) 

3575.03 

ახალსოფლის თემის სოფ. გაღმა 

პირველ ხორგაში სანიაღვრე არხის 

ამოწმენდის სამუშაოების 

(ჩაჩიბაიების უბანი) საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

150.15 

  

ახალსოფლის თემის სოფ. გაღმა 

პირველი ხორგის N2 საბავშვო 

ბაღის სარემონტო სამუშაოები 

6464.36 

ახალსოფლის თემის სოფ. გაღმა 

პირველი ხორგის N2 საბავშვო 

ბაღის სარემონტო სამუშაოების 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

271.50 

  

ჭალადიდის თემის სოფ. საბაჟოში 

გზის  შეკეთება ქვიშა-ხრეშით 
32151.63 

ჭალადიდის თემის სოფ. საბაჟოში 

გზის  შეკეთება ქვიშა-ხრეშით 

სამუშაოების საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

1350.37 

  

ჭალადიდის თემის სოფ. 

საქორქიოში შიდა სამიმოსვლო 

გზის  შეკეთება ქვიშა-ხრეშით 

4208.25 

ჭალადიდის თემის სოფ. 

საქორქიოში შიდა სამიმოსვლო 

გზის  შეკეთება ქვიშა-ხრეშით 

სამუშაოების საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

176.75 

  

ჭალადიდის თემის სოფ. 

საღვამიჩაოში გზის ორმული 

შეკეთება ქვიშა-ხრეშით 

13571.98 

ჭალადიდის თემის სოფ. 

საღვამიჩაოში გზის ორმული 

შეკეთება ქვიშა-ხრეშით 

სამუშაოების საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

570.02 
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ჭალადიდის თემის სოფ. 

საჭოჭუოში გზის ორმული 

შეკეთება ქვიშა-ხრეშით 

12591.17 

ჭალადიდის თემის სოფ. 

საჭოჭუოში გზის ორმული 

შეკეთება ქვიშა-ხრეშით 

სამუშაოების საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

448.83 

  

ნოჯიხევის თემის სოფ. ნოჯიხევში 

წერეთლის ქუჩაზე ხიდბოგირის 

მოწყობის სამუშაოები 

11827.39 

ნოჯიხევის თემის სოფ. ნოჯიხევში 

წერეთლის ქუჩაზე ხიდბოგირის 

მოწყობის სამუშაოების 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

496.75 

  

ნოჯიხევის თემის სოფ. ნოჯიხევში 

კოსტავას ქუჩაზე ხიდბოგირის 

მოწყობის სამუშაოები 

12893.36 

ნოჯიხევის თემის სოფ. ნოჯიხევში 

კოსტავას ქუჩაზე ხიდბოგირის 

მოწყობის სამუშაოების 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

541.52 

  

ნოჯიხევის თემის სოფ. ნოჯიხევში 

სტალინისა და ვაჟა ფშაველას 

ქუჩების კვეთაზე არსებული 

ცხაურის რეაბილიტაცია 

2879.08 

ნოჯიხევის თემის სოფ. ნოჯიხევში 

სტალინისა და ვაჟა ფშაველას 

ქუჩების კვეთაზე არსებული 

ცხაურის რეაბილიტაციის 

სამუშაოების საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

120.92 

  

ნოჯიხევის თემის სოფ. ნოჯიხევში 

სტალინის ქუჩაზე სანიაღვრე 

არხის ამოწმენდის სამუშაოები 

3732.23 

ნოჯიხევის თემის სოფ. ნოჯიხევში 

სტალინის ქუჩაზე სანიაღვრე 

არხის ამოწმენდის სამუშაოების 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

156.75 

  

ნოჯიხევის თემის სოფ. ზენში 

საყანე ფართობთან მისასვლელი 

გზის მოხრეშვა 

7832.05 

ნოჯიხევის თემის სოფ. ზენში 

საყანე ფართობთან მისასვლელი 

გზის მოხრეშვის სამუშაოების 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

328.95 

  

ნოჯიხევის თემის სოფ. კუთხე 

ნოჯიხევში ყაზბეგის ქუჩაზე 

ხიდბოგირის მოწყობა 

8847.41 

ნოჯიხევის თემის სოფ. კუთხე 

ნოჯიხევში ყაზბეგის ქუჩაზე 

ხიდბოგირის მოწყობის 

სამუშაოების საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

371.59 
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 ნოჯიხევის თემის სოფ. 

ნაფოშტუში საყანე ფართობთან 

მისასვლელი ხიდბოგირის 

მოწყობა (საცხომარიოს უბანი) 

12602.69 

 ნოჯიხევის თემის სოფ. 

ნაფოშტუში საყანე ფართობთან 

მისასვლელი ხიდბოგირის 

მოწყობის (საცხომარიოს უბანი) 

სამუშაოების საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

529.31 

  

ნოჯიხევის თემის სოფ. 

დასახლებაში სანიაღვრე არხის 

ამოწმენდის სამუშაოები 

10722.65 

ნოჯიხევის თემის სოფ. 

დასახლებაში სანიაღვრე არხის 

ამოწმენდის სამუშაოების 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

450.35 

  

ნოჯიხევის თემის სოფ. 

დასახლებაში საბავშვო ბაღის 

რებილიტაცია 

4798.46 

ნოჯიხევის თემის სოფ. 

დასახლებაში საბავშვო ბაღის 

რებილიტაციის სამუშაოების 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

201.54 

  

ხეთის თემის სოფ. ლარჩვაში 

ცენტრის კეთილმოწყობა 

(მოასფალტება) 

18075.40 

ხეთის თემის სოფ. ლარჩვაში 

ცენტრის კეთილმოწყობის 

(მოასფალტება) სამუშაოების 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

759.17 

  

ხეთის თემის სოფ. ლარჩვაში 

ხიდბოგირის რეაბილიტაცია 

(ლევან ტურავას ქუჩა) 

1176.51 

ხეთის თემის სოფ. ლარჩვაში 

ხიდბოგირის რეაბილიტაციის 

(ლევან ტურავას ქუჩა) 

სამუშაოების საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

49.41 

  

ხეთის თემის სოფ. ლარჩვაში 

სანიაღვრე არხის ამოწმენდის 

სამუშაოები 

6855.58 

ხეთის თემის სოფ. ლარჩვაში 

სანიაღვრე არხის ამოწმენდის 

სამუშაოების საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

287.93 

  

ხეთის თემის სოფ. ნოჩხონში 

სანიაღვრე არხის ამოწმენდის 

სამუშაოები 

18023.99 

ხეთის თემის სოფ. ნოჩხონში 

სანიაღვრე არხის ამოწმენდის 

სამუშაოების საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

757.01 
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 ხეთის თემის სოფ. ოხვამეკარში 

წყალსადენის სარეაბილიტაციო  

სამუშაოები (საჭითანაოს უბანი) 

10875.30 

 ხეთის თემის სოფ. ოხვამეკარში 

წყალსადენის სარეაბილიტაციო  

სამუშაოების (საჭითანაოს უბანი) 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

456.76 

  

 ხეთის თემის სოფ. ოხვამეკარში 

გზის ორმული შეკეთება ქვიშა-

ხრეშით (საგაბრაოს უბანი) 

2765.78 

 ხეთის თემის სოფ. ოხვამეკარში 

გზის ორმული შეკეთება ქვიშა-

ხრეშით (საგაბრაოს უბანი) 

სამუშაოების საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

116.16 

  

ხეთის თემის სოფ. წინაგოლაში 

გზისპირა ნაპირსამაგრი 

სამუშაოები 

2244.94 

ხეთის თემის სოფ. წინაგოლაში 

გზისპირა ნაპირსამაგრი 

სამუშაოების საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

94.29 

  

ხეთის თემის სოფ. წინაგოლაში 

გზის ორმული შეკეთება ასფალტო 

ბეტონით 

12423.00 

ხეთის თემის სოფ. წინაგოლაში 

გზის ორმული შეკეთება ასფალტო 

ბეტონით სამუშაოების 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

521.77 

  

 ხეთის თემის სოფ. ლარჩვაში გზის 

ორმული შეკეთება ქვიშა-ხრეშით 

(საკანკიოს უბანი) 

5005.32 

 ხეთის თემის სოფ. ლარჩვაში გზის 

ორმული შეკეთება ქვიშა-ხრეშით 

(საკანკიოს უბანი) სამუშაოების 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

181.27 

  

 ხეთის თემის სოფ. ხეთაში 

წყალსადენის სარეაბილიტაციო  

სამუშაოები (საკანკიოს უბანი) 

1346.60 

 ხეთის თემის სოფ. ხეთაში 

წყალსადენის სარეაბილიტაციო  

სამუშაოების (საკანკიოს უბანი) 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

56.56 

  

ხეთის თემის სოფ. ხეთაში 

მოსაცდელის მოწყობის 

სამუშაოები 

6214.25 

ხეთის თემის სოფ. ხეთაში 

მოსაცდელის მოწყობის 

სამუშაოების საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

261.00 

  

პირველი მაისის თემის სოფ. 

ბულიწყუში საყანე ფართობების 

გამიჯვნა საძოვრებისაგან  

10919.47 
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პირველი მაისის თემის სოფ. 

ბულიწყუში საყანე ფართობების 

გამიჯვნა საძოვრებისაგან 

სამუშაოების საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა  

458.62 

  

პირველი მაისის თემის სოფ. 

ბულიწყუში სანიაღვრე არხის 

ამოწმენდის სამუშაოები 

6784.40 

პირველი მაისის თემის სოფ. 

ბულიწყუში სანიაღვრე არხის 

ამოწმენდის სამუშაოების 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა  

284.95 

  

პირველი მაისის თემის სოფ. 

ბულიწყუში ხიდბოგირის 

მოწყობის სამუშაოები 

10572.51 

პირველი მაისის თემის სოფ. 

ბულიწყუში ხიდბოგირის 

მოწყობის სამუშაოების 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა  

444.05 

  

პირველი მაისის თემის სოფ. 

საკვიკვინიოში საყანე ფართობების 

გამიჯვნა საძოვრებისაგან  

16097.89 

პირველი მაისის თემის სოფ. 

საკვიკვინიოში საყანე ფართობების 

გამიჯვნა საძოვრებისაგან 

სამუშაოების საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა  

676.11 

  

პირველი მაისის თემის სოფ. 

ჭიხუში სასაფლაოს მისასვლელ 

გზაზე ცხაურის შეკეთების 

სამუშაოები 

975.40 

პირველი მაისის თემის სოფ. 

ჭიხუში სასაფლაოს მისასვლელ 

გზაზე ცხაურის შეკეთების 

სამუშაოების საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა  

40.97 

  

პირველი მაისის თემის სოფ. 

ჭიხუში გზის ორმული შეკეთება 

ქვიშა-ხრეშით 

2172.98 

პირველი მაისის თემის სოფ. 

ჭიხუში გზის ორმული შეკეთება 

ქვიშა-ხრეშით სამუშაოების 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა  

82.10 

  

პირველი მაისის თემის სოფ. 

ჭიხუში სანიაღვრე არხის 

ამოწმენდის სამუშაოები 

10807.63 

პირველი მაისის თემის სოფ. 

ჭიხუში სანიაღვრე არხის 

ამოწმენდის სამუშაოების 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა  

453.92 

  

საჯიჯაოს თემის სოფელ ზენში 

საყანე ფართობების გამიჯვნა 

საძოვრებისგან 

21337.06 
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საჯიჯაოს თემის სოფელ ზენში 

საყანე ფართობების გამიჯვნა 

საძოვრებისგან სამუშაოების 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა  

896.16 

  

საჯიჯაოს თემის სოფელ ზენში 

გზის ორმული შეკეთება ქვიშა-

ხრეშით 

2740.22 

საჯიჯაოს თემის სოფელ ზენში 

გზის ორმული შეკეთება ქვიშა-

ხრეშით სამუშაოების საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

116.56 

  

საჯიჯაოს თემის სოფელ გაღმა 

საჯიჯაოში საყანე ფართობების 

გამიჯვნა საძოვრებისაგან  

13606.53 

საჯიჯაოს თემის სოფელ გაღმა 

საჯიჯაოში საყანე ფართობების 

გამიჯვნა საძოვრებისაგან  

სამუშაოების საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

571.47 

  

საჯიჯაოს თემის სოფელ ზუბში 

საყანე ფართობების გამიჯვნა 

საძოვრებისაგან  

10085.77 

საჯიჯაოს თემის სოფელ ზუბში 

საყანე ფართობების გამიჯვნა 

საძოვრებისაგან  სამუშაოების 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა  

423.60 

  

საჯიჯაოს თემის სოფელ ზუბში 

გზის ორმული შეკეთება ქვიშა-

ხრეშით 

4881.60 

საჯიჯაოს თემის სოფელ ზუბში 

გზის ორმული შეკეთება ქვიშა-

ხრეშით  სამუშაოების საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა  

205.03 

  

საჯიჯაოს თემის სოფელ 

ჯაპიშაქარში საყანე ფართობების 

გამიჯვნა საძოვრებისაგან  

14762.69 

საჯიჯაოს თემის სოფელ 

ჯაპიშაქარში საყანე ფართობების 

გამიჯვნა საძოვრებისაგან 

სამუშაოების საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა  

620.03 

  

საჯიჯაოს თემის სოფელ 

ჯაპიშაქარში გზის ორმული 

შეკეთება ქვიშა-ხრეშით 

1576.26 

საჯიჯაოს თემის სოფელ 

ჯაპიშაქარში გზის ორმული 

შეკეთება ქვიშა-ხრეშით 

სამუშაოების საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა  

74.02 

  

ხამისქურის თემის სოფ. 

ხამისქურში გზის ორმული 

შეკეთება (ზემო საფარცვანიოს 

უბანი) 

9940.02 
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ხამისქურის თემის სოფ. 

ხამისქურში გზის ორმული 

შეკეთების (ზემო საფარცვანიოს 

უბანი) სამუშაოების საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა  

417.48 

  

ხამისქურის თემის სოფლებში 

ხამისქური და საკუკავოში საყანე 

ფართობებთან მისასვლელი გზის 

შეკეთება (ქვემო საფარცვანიოს 

უბანი) 

8153.78 

ხამისქურის თემის სოფლებში 

ხამისქური და საკუკავოში საყანე 

ფართობებთან მისასვლელი გზის 

შეკეთების (ქვემო საფარცვანიოს 

უბანი) სამუშაოების საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

303.72 

  

ხამისქურის თემის სოფ. 

საკუკავოში სანიაღვრე არხის 

ამოწმენდის სამუშაოები 

6962.17 

ხამისქურის თემის სოფ. 

საკუკავოში სანიაღვრე არხის 

ამოწმენდის სამუშაოების 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

292.41 

  

ხამისქურის თემის სოფ. 

საკუკავოში საყანე ფართობებთან 

მისასვლელი გზის შეკეთება 

2634.76 

ხამისქურის თემის სოფ. 

საკუკავოში საყანე ფართობებთან 

მისასვლელი გზის შეკეთების 

სამუშაოების საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

110.66 

  

ხამისქურის თემის სოფ. 

საქირიოში წყალსადენის 

სარეაბილიტაციო  სამუშაოები 

9430.38 

ხამისქურის თემის სოფ. 

საქირიოში წყალსადენის 

სარეაბილიტაციო  სამუშაოების 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

396.08 

  

ხამისქურის თემის სოფ. 

საქირიოში საყანე ფართობთან 

მისასვლელი ხიდბოგირის 

მოწყობა 

5606.08 

ხამისქურის თემის სოფ. 

საქირიოში საყანე ფართობთან 

მისასვლელი ხიდბოგირის 

მოწყობის სამუშაოების 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

235.46 

  

თორსა-დღვაბის თემის სოფ. 

თორსაში სანიაღვრე არხის 

ამოწმენდის სამუშაოები 

6448.14 

თორსა-დღვაბის თემის სოფ. 

თორსაში სანიაღვრე არხის 

ამოწმენდის სამუშაოების 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

270.82 
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თორსა-დღვაბის თემის სოფ. 

თორსაში ცენტრის კეთილმოწყობა 
3936.96 

თორსა-დღვაბის თემის სოფ. 

თორსაში ცენტრის 

კეთილმოწყობის სამუშაოების 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

165.35 

  

თორსა-დღვაბის თემის სოფ. 

თორსაში გზის ორმული შეკეთება 

ქვიშა-ხრეშით 

3947.92 

თორსა-დღვაბის თემის სოფ. 

თორსაში გზის ორმული შეკეთება 

ქვიშა-ხრეშით სამუშაოების 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

165.81 

  

თორსა-დღვაბის თემის სოფ. 

დღვაბაში გზის ორმული შეკეთება 

ქვიშა-ხრეშით 

9089.25 

თორსა-დღვაბის თემის სოფ. 

დღვაბაში გზის ორმული შეკეთება 

ქვიშა-ხრეშით სამუშაოების 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

381.75 

  

თორსა-დღვაბის თემის სოფ. 

საბუკიოში გზის ორმული 

შეკეთება ქვიშა-ხრეშით 

13618.04 

თორსა-დღვაბის თემის სოფ. 

საბუკიოში გზის ორმული 

შეკეთება ქვიშა-ხრეშით 

სამუშაოების საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

571.96 

  

ზემო ქვალონის თემის სოფ. ზემო 

ქვალონში სანიაღვრე არხის 

ამოწმენდის სამუშაოები 

5915.55 

ზემო ქვალონის თემის სოფ. ზემო 

ქვალონში სანიაღვრე არხის 

ამოწმენდის სამუშაოების 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

248.45 

  

ზემო ქვალონის თემის სოფ. 

საალანიო- საფაჩულიოში 

წყალსადენის მოწყობის 

სამუშაოები 

5800.38 

ზემო ქვალონის თემის სოფ. 

საალანიო- საფაჩულიოში 

წყალსადენის მოწყობის 

სამუშაოების საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

243.62 

  

ზემო ქვალონის თემის სოფ. 

სახოჭოლავოში სასაფლაოს 

მისასვლელ გზაზე ცხაურის 

მოწყობის სამუშაოები 

2202.78 

ზემო ქვალონის თემის სოფ. 

სახოჭოლავოში სასაფლაოს 

მისასვლელ გზაზე ცხაურის 

მოწყობის სამუშაოების 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

92.52 



 62

  

ზემო ქვალონის თემის სოფ. 

სახოჭოლავოში ხიდბოგირის 

სარეაბილიტაციო სამუშაოები 

5394.34 

ზემო ქვალონის თემის სოფ. 

სახოჭოლავოში ხიდბოგირის 

სარეაბილიტაციო სამუშაოების 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

226.56 

  

ზემო ქვალონის თემის სოფ. 

სახოჭოლავოში საყანე 

ფართობების შემოღობვის 

სამუშაოები  

1487.97 

ზემო ქვალონის თემის სოფ. 

სახოჭოლავოში საყანე 

ფართობების შემოღობვის 

სამუშაოების საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა  

62.49 

  

ზემო ქვალონის თემის სოფ. 

სახოჭოლავოში სანიაღვრე არხის 

ამოწმენდის სამუშაოები 

3264.24 

ზემო ქვალონის თემის სოფ. 

სახოჭოლავოში სანიაღვრე არხის 

ამოწმენდის სამუშაოების 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა  

137.10 

  

სოფელ ძველ ხიბულაში შიდა 

სამიმოსვლო გზების ორმული  

შეკეთება ქვიშა-ხრეშით 

17297.50 

სოფელ ძველ ხიბულაში შიდა 

სამიმოსვლო გზების ორმული  

შეკეთება ქვიშა-ხრეშით 

სამუშაოების საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა  

616.50 

  

შუა ხორგის თემის სოფელ გამოღმა 

შუა ხორგაში მინი სპორტული 

მოედნის რეკონსტრუქცია 

36949.14 

შუა ხორგის თემის სოფელ გამოღმა 

შუა ხორგაში მინი სპორტული 

მოედნის რეკონსტრუქციის 

სამუშაოების საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

1551.86 

  

ბიის თემის სოფ. ბიაში საძოვრების 

შემოღობვის სამუშაოები 
12983.69 

ბიის თემის სოფ. ბიაში საძოვრების 

შემოღობვის სამუშაოების 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

545.31 

  

ბიის თემის სოფ. ბია-საშონიოში 

მოსაცდელის მოწყობის 

სამუშაოები 

6214.25 

ბიის თემის სოფ. ბია-საშონიოში 

მოსაცდელის მოწყობის 

სამუშაოების საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

261.00 

  

ბიის თემის სოფ. ბია-საშონიოში 

საძოვრების შემოღობვის 

სამუშაოები 

1663.87 
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ბიის თემის სოფ. ბია-საშონიოში 

საძოვრების შემოღობვის 

სამუშაოების საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

69.88 

  

ბიის თემის სოფ. ზემო ბიაში გზის 

ორმული შეკეთება ქვიშა-ხრეშით 
4276.90 

ბიის თემის სოფ. ზემო ბიაში გზის 

ორმული შეკეთება ქვიშა-ხრეშით 

სამუშაოების საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

181.10 

  

ახალი ხიბულის თემის სოფ. ახალ 

ხიბულაში სანიაღვრე არხის 

ამოწმენდის სამუშაოები 

(საღურწკაიოს უბანი) 

1549.96 

ახალი ხიბულის თემის სოფ. ახალ 

ხიბულაში სანიაღვრე არხის 

ამოწმენდის სამუშაოების 

(საღურწკაიოს უბანი) საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

65.10 

  

ახალი ხიბულის თემის სოფ. ახალ 

ხიბულაში გზის ორმული 

შეკეთება ქვიშა-ხრეშით 

(საღურწკაიო-სავარდიო) 

15590.54 

ახალი ხიბულის თემის სოფ. ახალ 

ხიბულაში გზის ორმული 

შეკეთება ქვიშა-ხრეშით 

(საღურწკაიო-სავარდიო) 

სამუშაოების საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

661.40 

  

ახალი ხიბულის თემის სოფ. 

გაშფერდში გზის ორმული 

შეკეთება ქვიშა-ხრეშით  

14867.78 

ახალი ხიბულის თემის სოფ. 

გაშფერდში გზის ორმული 

შეკეთება ქვიშა-ხრეშით 

სამუშაოების საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

624.45 

  

ახალი ხიბულის თემის სოფ. 

გაშფერდში არსებული წყაროს 

მოწესრიგების სამუშაოები  

1223.39 

ახალი ხიბულის თემის სოფ. 

გაშფერდში არსებული წყაროს 

მოწესრიგების სამუშაოების 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა  

51.38 

  

ახალი ხიბულის თემის სოფ. 

გაშფერდში მილხიდის მოწყობის 

სამუშაოები (თ. ჯიშკარიანის 

სახლთან) 

767.75 

ახალი ხიბულის თემის სოფ. 

გაშფერდში მილხიდის მოწყობის 

სამუშაოების (თ. ჯიშკარიანის 

სახლთან) საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა  

32.25 



 64

  

ახალი ხიბულის თემის სოფ. 

ზუბში გზის ორმული შეკეთება 

ქვიშა-ხრეშით 

14022.07 

ახალი ხიბულის თემის სოფ. 

ზუბში გზის ორმული შეკეთება 

ქვიშა-ხრეშით სამუშაოების 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა  

588.93 

  

ქარიატის თემის სოფ. გაღმა 

ქარიატაში ეკლესიის ეზოს 

შემოღობვა 

10557.71 

ქარიატის თემის სოფ. გაღმა 

ქარიატაში ეკლესიის ეზოს 

შემოღობვის სამუშაოების 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა  

443.42 

  

ქარიატის თემის სოფ. გაღმა 

ქარიატაში დამბის აღდგენის 

სამუშაოები 

2126.55 

ქარიატის თემის სოფ. გაღმა 

ქარიატაში დამბის აღდგენის 

სამუშაოების საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

89.32 

  

ქარიატის თემის სოფ. გამოღმა 

ქარიატაში გზის ორმული 

შეკეთება ქვიშა-ხრეშით 

7937.76 

ქარიატის თემის სოფ. გამოღმა 

ქარიატაში გზის ორმული 

შეკეთება ქვიშა-ხრეშით 

სამუშაოების საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

336.24 

  

სოფ. პირველ ხორგაში გზის 

ორმული შეკეთება ქვიშა-ხრეშით 
2569.41 

სოფ. პირველ ხორგაში გზის 

ორმული შეკეთება ქვიშა-ხრეშით 

სამუშაოების საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

109.30 

  

სოფ. პირველ ხორგაში სანიაღვრე 

არხის ამოწმენდის სამუშაოები 
13772.83 

სოფ. პირველ ხორგაში სანიაღვრე 

არხის ამოწმენდის სამუშაოების 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

578.46 

  

სოფელ ყულევში გზის ორმული 

შეკეთება ქვიშა-ხრეშით 
8236.08 

სოფელ ყულევში გზის ორმული 

შეკეთება ქვიშა-ხრეშით 

სამუშაოების საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

345.92 

  
ქვიშა-ხრეშის კარიერების 

ღირებულების საფასური 
887.00 

     

    სულ ჯამი 3070076.58     
 

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

დადგენილი წესით, მხარისათვის გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში ფოთის საქალაქო სასამართლოში 

(მისამართი: ქ. ფოთი, დავით აღმაშენებლის ქ. N3). 

 

 
 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                   ედიშერ ჯობავა 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N87 

2014 წლის 30 ოქტომბერი 

ქ. ხობი 

„ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა კომისიის შემადგენლობის 

დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 16 ივლისის N49 

განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24-ე 

მუხლის პირველი პუნქტის „ბ.დ“ ქვეპუნქტის თანახმად:  

2. „ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა კომისიის შემადგენლობის 

დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 16 ივლისის N49 

განკარგულებაში შეტანილ იქნეს ცვლილება და განკარგულების პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს 

შემდეგი რედაქციით:  

„1. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა კომისია 

შემდეგი შემადგენლობით: 

1. დოდო გაბუნია 

2. ლევან ქავთარაძე 

3. მზია ლემონჯარია 

4. ქეთევან ოდიშარია 

5. დიანა გულუა 

6. ლეონიდე ლოლუა 

7. ალექსანდრე ნაჭყებია 

8. ჯემალ ნადარაია 

9. კახა მიქაბერიძე 

10. ლაშა ცატავა 

11. გიორგი ხურცილავა 

12. ირაკლი ნადარაია“ 

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს მიღებისთანავე. 

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით, მხარისათვის გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში ფოთის საქალაქო 

სასამართლოში (მისამართი: ქ. ფოთი, დავით აღმაშენებლის ქ. N3). 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N88 

2014 წლის 21 ნოემბერი 

ქ. ხობი 
 

ფრაქცია „თავისუფალი დემოკრატების“ რეგისტრაციის გაუქმების შესახებ 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ და „ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2014 წლის 14 ივლისის N7 დადგენილების 32- მუხლის მე-14 პუნქტის შესაბამისად: 

1. ცნობად იქნეს მიღებული ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „თავისუფალი 

დემოკრატების“ შემადგენლობიდან ფრაქციის წევრთა გასვლის გამო ბიუროს 2014 წლის 20 

ნოემბრის გადაწყვეტილება საკრებულოს ფრაქცია „თავისუფალი დემოკრატების“ რეგისტრაციის 

გაუქმების თაობაზე. 

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს მიღებისთანავე. 

 3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით, მხარისათვის გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში ფოთის საქალაქო 

სასამართლოში (მისამართი: ქ. ფოთი, დავით აღმაშენებლის ქ. N3 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N89 

2014 წლის 21 ნოემბერი 

ქ. ხობი 
 

ფრაქცია „თავისუფლების“ რეგისტრაციის  შესახებ 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ საქართველოს ორგანული კანონის 30-ე 

მუხლისა და „ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 14 ივლისის N7 დადგენილების შესაბამისად:  

1. ცნობად იქნეს მიღებული ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს 2014 წლის 20 

ნოემბრის გადაწყვეტილება საკრებულოს ფრაქცია „თავისუფლების“ რეგისტრაციის თაობაზე. 

2. ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „თავისუფლების“ თავმჯდომარის 

როსტევან გვარამიას 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, მხარისათვის გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში ფოთის საქალაქო 

სასამართლოში (მისამართი: ქ. ფოთი, დავით აღმაშენებლის ქ. N3). 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

განკარგულება N90 

2014 წლის 21 ნოემბერი 

ქ. ხობი 
 

„ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 28 ივლისის N52 განკარგულებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე 

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 59-ე მუხლის პირველი პუნქტის და 63-ე 

მუხლის შესაბამისად: 

1. „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 28 ივლისის N52 განკარგულებაში შეტანილ იქნეს 

ცვლილება და განკარგულების დანართი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„დანართი 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2014 წლის 28 ივლისის N52 განკარგულებისა 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საშტატო ნუსხა 

 

N თანამდებობათა დასახელება 
საშტატო 

რიცხოვნება 

გამგეობის ხელმძღვანელი პირები 

1 გამგებელი 1 

2 გამგებლის პირველი მოადგილე 1 

3 გამგებლის  მოადგილე 1 

სულ 3 

1 
გამგებლის წარმომადგენელი მუნიციპალიტეტის 

ადმინისტრაციულ ერთეულში 
22 

გამგეობის სტრუქტურული ერთეულები 

ადმინისტრაციული სამსახური 

1 სამსახურის უფროსი 1 

2 გამგებლის თანაშემწე 1 

საქმისწარმოების განყოფილება 

3 განყოფილების უფროსი 1 

4 მთავარი სპეციალისტი 2 

5 წამყვანი სპეციალისტი 1 

6 დამხმარე მოსამსახურე 1 

საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილება 

7 განყოფილების უფროსი 1 

8 მთავარი სპეციალისტი 4 
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9 წამყვანი სპეციალისტი 4 

10 დამხმარე მოსამსახურე 6 

სამართლებრივი უზრუნველყოფის  განყოფილება 

11 განყოფილების უფროსი 1 

12 მთავარი სპეციალისტი 1 

13 წამყვანი სპეციალისტი 1 

სულ 25 

საფინანსო–საბიუჯეტო სამსახური 

1 სამსახურის  უფროსი 1 

საბიუჯეტო დაგეგმვის განყოფილება 

2 განყოფილების უფროსი 1 

3 მთავარი სპეციალისტი 1 

4 წამყვანი სპეციალისტი 1 

საფინანსო ზედამხედველობისა და ბუღალტერიის განყოფილება 

5 განყოფილების უფროსი 1 

6 მთავარი სპეციალისტი 1 

7 წამყვანი სპეციალისტი 1 

შესყიდვების განყოფილება 

8 განყოფილების უფროსი 1 

9 მთავარი სპეციალისტი 1 

10 წამყვანი სპეციალისტი 1 

სულ 10 

ეკონომიკური განვითარებისა და პროგრამების მართვის სამსახური 

1 სამსახურის უფროსი 1 

2 უფროსი სპეციალისტი 1 

მუნიციპალური პროგრამების მართვის, სტატისტიკური აღრიცხვისა და ტრანსპორტის 

რეგულირების განყოფილება

3 განყოფილების უფროსი 1 

4 მთავარი სპეციალისტი 1 

5 წამყვანი სპეციალისტი 1 

მუნიციპალური ქონების აღრიცხვისა და მართვის, ბუნებრივი რესურსებისა და 

ადგილობრივი მოსაკრებლების განყოფილება 

6 განყოფილების უფროსი 1 

7 მთავარი სპეციალისტი 1 

8 წამყვანი სპეციალისტი 1 

სულ 8 

ინფრასტრუქტურის, ურბანული განვითარებისა და არქიტექტურის სამსახური 

1 სამსახურის უფროსი 1 

ინფრასტრუქტურის, სივრცით-ტერიტორიული მოწყობისა და ქალაქთმშენებლობის 

განყოფილება 
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2 განყოფილების უფროსი 1 

3 მთავარი სპეციალისტი 1 

4 წამყვანი სპეციალისტი 1 

5 უფროსი სპეციალისტი 1 

ზედამხედველობის განყოფილება 

6 განყოფილების უფროსი 1 

7 მთავარი სპეციალისტი 1 

8 წამყვანი სპეციალისტი 2 

სულ 9 

სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახური 

1 სამსახურის უფროსი 1 

2 მთავარი სპეციალისტი 1 

3 წამყვანი სპეციალისტი 1 

4 უფროსი სპეციალისტი 1 

სულ 4 

კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა 

სამსახური 

1 სამსახურის უფროსი 1 

2 მთავარი სპეციალისტი 2 

3 წამყვანი სპეციალისტი 1 

სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილება 

4 განყოფილების უფროსი 1 

5 მთავარი სპეციალისტი 1 

6 წამყვანი სპეციალისტი 1 

სულ 7 

შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, 

ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმეების სამსახური 

1 სამსახურის უფროსი 1 

2 მთავარი სპეციალისტი 1 

3 წამყვანი სპეციალისტი 1 

ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმეების 

განყოფილება 

4 განყოფილების უფროსი 1 

5 მთავარი სპეციალისტი 1 

სულ 5 

შიდა აუდიტის სამსახური 

1 სამსახურის უფროსი 1 

2 მთავარი სპეციალისტი 1 

3 წამყვანი სპეციალისტი 1 

4 უფროსი სპეციალისტი 1 

სულ 4 
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დელეგირებული სამსახურები 

წვევამდელთა, რეზერვისტთა, სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და მობილიზაციის 

სამსახური 

1 სამსახურის უფროსი 1 

2 მთავარი სპეციალისტი 3 

3 წამყვანი სპეციალისტი 2 

4 უფროსი სპეციალისტი 2 

სულ 8 

სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახური 

1 სამსახურის უფროსი 1 

ადმინისტრირების განყოფილება 

2 განყოფილების უფროსი 1 

3 მთავარი სპეციალისტი 3 

4 მეელსმენე  (სპეციალისტი) 4 

ხანძარსაწინააღმდეგო განყოფილება 

5 განყოფილების უფროსი 1 

6 მორიგე ცვლის უფროსი (უფროსი სპეციალისტი) 4 

7 უფროსი მძღოლი (უფროსი სპეციალისტი) 1 

8 მძღოლი (სპეციალისტი) 8 

9 მეხანძრე-მაშველი  (სპეციალისტი) 12 

სამაშველო განყოფილება 

10 განყოფილების უფროსი 1 

11 მაშველი (სპეციალისტი) 17 

სულ 53“ 
 

 

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს მიღებისთანავე. 

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით, მხარისათვის გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში ფოთის საქალაქო 

სასამართლოში (მისამართი: ქ. ფოთი, დავით აღმაშენებლის ქ. N3). 

 
 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                      ედიშერ ჯობავა 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N91 

2014 წლის 21 ნოემბერი 

ქ. ხობი 

„ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 16 ივლისის N44 განკარგულებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე 

 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსისა“ და 

საქართველოს ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის შესაბამისად: 

3. „ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 16 ივლისის N44 განკარგულებაში შეტანილ 

იქნეს ცვლილება და განკარგულების დანართი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„დანართი 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

2014 წლის  16 ივლისის N44 განკარგულების 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხა 

 

 

 

 

 

       

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 2. განკარგულება ძალაში შევიდეს მიღებისთანავე. 

  3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით, ფოთის საქალაქო სასამართლოში (მისამართი: ქ. ფოთი, 

დავით აღმაშენებლის ქ. N3).  

  

საკრებულოს თავმჯდომარე                                         ედიშერ ჯობავა 

N თანამდებობა საშტატო ერთეული 

1 აპარატის უფროსი 1 

2 საკრებულოს თავმჯდომარის თანაშემწე 1 

იურიდიულ საკითხთა და საქმისწარმოების განყოფილება 

1 განყოფილების უფროსი 1 

2 მთავარი სპეციალისტი 3 

3 წამყვანი სპეციალისტი 1 

საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილება 

1 განყოფილების უფროსი 1 

2 მთავარი სპეციალისტი 3 

3 წამყვანი სპეციალისტი 1 

4 უფროსი სპეციალისტი 1 

5 ტექნიკური მუშაკი 2 

 სულ 15“ 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N92 

2014 წლის 21 ნოემბერი 

ქ. ხობი 

„ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირების საშტატო 

ნუსხისა და სახელფასო სარგოს შეთანხმების თაობაზე“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2012 წლის 27 მარტის N20 განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ 

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 61-ე მუხლის შესაბამისად: 

     1. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ 

დაფუძნებული იურიდიული პირების საშტატო ნუსხისა და სახელფასო სარგოს შეთანხმების 

თაობაზე“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 27 მარტის N20 განკარგულება. 

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს 2014 წლის 1 დეკემბრიდან. 

3. განკარგულება  შეიძლება  გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით, ფოთის საქალაქო სასამართლოში (მისამართი: ქ. ფოთი, დავით აღმაშენებლის 

ქ. N3). 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                            ედიშერ ჯობავა 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N93 

2014 წლის 21 ნოემბერი 

ქ. ხობი 

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

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2008 წლის 28 თებერვლის N88 განკარგულებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე 
 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ საქართველოს ორგანული კანონისა და „შპს „ხობი 

დასუფთავება და განათება“-ს დაფუძნებისა და წესდების დამტკიცების შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2008 წლის 28 თებერვლის N88 განკარგულების შესაბამისად:  

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

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2008 წლის 28 თებერვლის N88 განკარგულებაში შეტანილ იქნეს  

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

რედაქციით: 

„2.2. საზოგადოების საწესდებო კაპიტალი შეადგენს 1852134,82 ლარის ღირებულების ქონებას, 

კერძოდ: 

 

# დასახელება მოდელი 
ზომის 

ერთეული 
რაოდენობა 

ერთი 
ერთეულის 

ფასი 
(ლარი) 

ჯამი 

1 სპეციალიზირებული ა/მ ნაგავმზიდი 
"DAF" 

AAS75PCA   1 95000 95000 

2 სპეციალური ა/მ "ჟირაფი" CA1041K2612R5   1 60000 60000 
3 მოტოროლერი ბორტიანი  "KEVESEKI"  HF150ZH-2   2 4000 8000 
4 ნაგვის კონტეინერი (120 ლიტრიანი)     20 120 2400 
5 ნაგვის კონტეინერი (240 ლიტრიანი)     150 180 27000 
6 ნაგვის კონტეინერი (50 ლიტრიანი)     250 80 20000 
7 მავთულბადე   მეტრი 40 9.65 386 
8 ლინოლიუმი "სანტა მარია"     1 3593.1 3593.1 
9 საახალწლო განათება "ფარდა"     25 494.68 12367 
10 ნაძვის ხის მოსართავი     50 20.9 1045 
11 ნაძვის ხის მოსართავი     50 119.88 5994 
12 ასენიზაციის მანქანა gaz 53-19   1 14500 14500 
13 ტრაქტორი ბორტიანი 1PTC-2   1 8400 8400 
14 ნაძვის ხე     1 34600 34600 
15 ნაძვის ხის მოსართავი "ბაფთა"     3 220 660 
16 ნაძვის ხის მოსართავი "ზარი"     71 52.5 3727.5 
17 ნაძვის ხის მოსართავი "ბურთი"     54 45 2430 
18 ნაძვის ხის მოსართავი "ბურთი"     73 52.5 3832.5 
19 ნაძვის ხის კენწერო     1 300 300 
20 მანათობელი გირლიანდები     32 311.25 9960 
21 ნაძვის ხის კონტროლიორი     1 584 584 
22 საახალწლო განათება "ფარდა" mitn 72-04   30 288.5 8655 
23 საახალწლო განათება ("ანგელოზები")     25 663.04 16576 

24 
საახალწლო განათება "ბეთლემის 
ვარსკვლავი") 

    17 107.76 1832 

25 
საახალწლო განათება (მცირე ზომის 
"ანგელოზები") 

    2 70.3 140.6 

26 შადრევანი     1 183069 183068.8 
27 ტრანსფორმატორი     1 5370 5370 
28 სანათი SKKY-HPG     4 439 1756 
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29 ჰალოგენური ნათურები     4 14 56 
30 სანათი - AK3004A     4 18 72 
31 ტრანსფორმატორი     1 114 114 

32 

გარე განათების ბოძები და სადენები (ქ. 
ხობი, კოლხეთის დასახლების 
შესასვლელიდან სოფელ პირველი 
მაისის ცენტრამდე) 

    95 348.32 33090 

33 
გარე განათების ბოძები და სადენები  (ქ. 
ხობი, ჭყონდიდელის ქუჩა) 

    25 147.64 3691 

34 
გარე განათების ბოძები და სადენები  (ქ. 
ხობი, კოსტავას და აღმაშენებლის 
ქუჩები) 

    47 156.87 7373 

35 
გარე განათების ბოძები და სადენები (ქ. 
ხობი, რუსთაველის ქუჩა) 

    20 355.55 7111 

36 
გარე განათების ბოძები და სადენები (ქ. 
ხობი, ჭავჭავაძის ქუჩა) 

    34 321.655 10936 

37 

გარე განათების ბოძები და სადენები (ქ. 
ხობი, ცოტნე დადიანისა და სტალინის 
ქუჩის მიმდებარე სკვერის 
განათება) 

    29 922.93 26765 

38 
გარე განათების ბოძები და სადენები- 
ადმინისტრაციული შენობის მინათება 
(ქ. ხობი, ცოტნე დადიანის ქუჩა N189) 

    38 67.24 2555 

39 
გარე განათების ბოძები და სადენები- 
ადმინისტრაციული შენობის მინათება 
(ქ. ხობი, ცოტნე დადიანის ქუჩა N185) 

    36 51.19 1843 

40 
გარე განათების ბოძები და სადენები (ქ. 
ხობის ცენტრის მინათება) 

    90 182.94 16465 

41 
გარე განათების ბოძები და სადენები (ქ. 
ხობი, სტალინის ქუჩა) 

    10 377.4 3774 

42 
გარე განათების ბოძები და სადენები (ქ. 
ხობი, სოფელ ნოჯიხევის ცენტრის 
განათება) 

    25 540.32 13508 

43 
გარე განათების ბოძები და სადენები (ქ. 
ხობი, სოფელ შუა ხორგის განათება) 

    14 634.79 7487 

44 
გარე განათების ბოძები და სადენები (ქ. 
ხობი, სოფელ ახალსოფლის განათება) 

    24 463.29 11119 

45 
გარე განათების ბოძები და სადენები (ქ. 
ხობი, სოფელ პატარა ფოთის განათება) 

    14 433.07 6063 

46 
გარე განათების ბოძები და სადენები (ქ. 
ხობი, სოფელ საგვიჩიოს განათება) 

    14 440.93 6173 

47 
გარე განათების ბოძები და სადენები (ქ. 
ხობი, სოფელ ჭალადიდის განათება) 

    45 394.62 17758 

48 
გარე განათების ბოძები და სადენები (ქ. 
ხობი, სოფელ საჯიჯაოს (გაღმა 
საჯიჯაო) განათება) 

    32 200.28 6409 

49 
გარე განათების ბოძები და სადენები (ქ. 
ხობი, სოფელ ქვემო ქვალონის განათება) 

    33 485.33 16016 

50 
გარე განათების ბოძები და სადენები  (ქ. 
ხობი, სოფელ ზემო ქვალონის განათება) 

    17 316.82 5386 

51 
გარე განათების ბოძები და სადენები (ქ. 
ხობი, სოფელ პირველი ხორგის 
განათება) 

    14 542.93 7601 

52 
გარე განათების ბოძები და სადენები (ქ. 
ხობი, სოფელ გურიფულის განათება) 

    10 567.6 5676 

53 
გარე განათების ბოძები და სადენები (ქ. 
ხობი, სოფელ თორსა- დღვაბის ცენტრის 
განათება) 

    11 420.27 4623 

54 
გარე განათების ბოძები და სადენები (ქ. 
ხობი, სოფელ თორსა-დღვაბა-
ზუგდიდის მონაკვეთის განათება) 

    147 1189.18 174809 

55 მაღალი განათება (მდინარე ხობის     197 1092.22 215167 
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ხიდიდან მდინარე მუნჩიის ხიდამდე) 

56 
სოფელ ნოჯიხევის ხარების დედათა 
მონასტრის მისასვლელი გზის დაბალი 
განათება 

    14 1642.86 23000 

57 ქ. ხობში ყაზბეგის ქუჩის განათება     13 208.15 2706 
58 ქ. ხობში აღმაშენებლის ქუჩის განათება     42 58.5 2457 

59 
ქ. ხობში ქაჯაიასა და 26 მაისის ქუჩის 
განათება 

    38 117.29 4457 

60 ელ.განათება სენაკი-ხობის მონაკვეთზე     215 1710.14 367680 
61 სოფელ ბიის განათება     15 233.33 3500 
62 სოფელ ყულევის განათება     49 326.88 16017 
63 სოფელ ქარიატის განათება     10 523.9 5239 

64 
სოფელ ახალი ხიბულის ცენტრის 
განათება 

    65 311.8 20267 

65 სოფელ საჯიჯაოს ცენტრის განათება     20 512.15 10243 
66 სოფელ ხეთის განათება     83 344.29 28576 

67 
მინათების მძლავრი გასანათებელი 
ხელსაწყო 

    31 48.23 1495 

68 ელექტრული სანათი ("პლაფონი") თეთრი   62 7 434 
69 ელექტროსადენი (2X25) მეტრი 200 0.6 120 
70 ელექტროსადენი (2X1) მეტრი 200 1.1 220 

71 
საახალწლო განათების მოწყობილობა  
("ეჟექტორი") 

    20 6 120 

72 
სპილენძის მავთულის კოჭა 
("დროსელი") 

250კვ.   20 18 360 

73 
მძლავრი გასანათებელი ხელსაწყო 
("პროჟექტორი") 

თეთრი ნათურა

150კვ 
  10 25 250 

74 საახალწლო განათება "ფარდა" 
ზომით 

დაახლოებით 
3X0,5 

  36 90 3240 

75 
საახალწლო განათება - კომპოზიცია 
"ლოლო" 

3 გრძ.მ   12 90 1080 

76 
საახალწლო განათება - "მორბენალი 
ფარდა ფიფქებით" 

ზომით 
დაახლოებით 

3X0,8 
  36 140 5040 

77 საახალწლო გირლიანდა, დიდი ბურთი 

მთვარე 
ვარსკვლავების

ეფექტით 
არანაკლებ 

20სმ დიამეტრი 

  12 85 1020 

78 
საახალწლო განათება - "მორბენალი 
ფარდა" 
(ჭრელი) 

ზომით 
დაახლოებით 

3X0,8 
  4 90 360 

79 
საახალწლო ნაძვის ხის მოსართავი 
("სტრინგი") 

დიოდის 
ნათურით 
სიგრძით 20 

მეტრი 

  4 30 120 

80 ელექტროსადენი 
აპპვ 2X2,5 
ალუმინი 

  160 0.5 80 

81 ელექტროსადენი 
პპვ 2X1,5 
სპილენძი 

  150 0.7 105 

82 პლასტმასის დამჭერები 
პლასტმასის 
დამჭერი 

  72 5 360 

83 
საახალწლო ნაძვის ხის მოსართავი 
("სტრინგი, ფარდა") 

თეთრი, ზომით
3X4 

  10 180 1800 

84 საკანალიზაციო სისტემა     1 116100 116100 

85 
ნაგვის გასატანი მანქანა  (დიდი) ,,გინაფ-
ივაგო" 1 59999 59999

86 
ნაგვის გასატანი მანქანა (პატარა) 
ჰიუნდაის მარკის     1 20000 20000 
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87 წყლის შადრევანი(სოკო)      3 2678,2 8034,7 

88 

გარე განათების ბოძები და სადენები ქ. 

ხობი ჭყონდიდელის ქუჩა რკინიგზის 

სადგურის მიმდებარე ტერიტორია 
  4 139,905 559,62 

89 

გარე განათების ბოძები სოფელ 

საჯიჯაოში შესასვლელიდან 

სტადიონამდე 
  16 170 2720 

გარე განათების ბოძები სოფელ 

საჯიჯაოში ცენტრიდან სოფელ 

ჯაპიშაქრის მიმართულებით 
90   8 70 560 

ჯამი 1852134,82

                                                                                                                                            

     2. განკარგულება ძალაში შევიდეს მიღებისთანავე. 

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით, ფოთის საქალაქო სასამართლოში (მისამართი: ქ. ფოთი, დავით აღმაშენებლის 

ქ. N3). 

  

საკრებულოს თავმჯდომარე                                          ედიშერ ჯობავა 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N94 

2014 წლის 28 ნოემბერი 

ქ. ხობი 

 

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ხობის 

მუნიციპალიტეტში დასაფინანსებელი პროექტების თაობაზე საპროექტო წინადადებების 

მოწონების შესახებ 

 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ საქართველოს ორგანული კანონისა და 

„საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში 

განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დასაფინანსებელი ადგილობრივი 

თვითმმართველობის და რეგიონული პროექტების შერჩევის პროცედურების და კრიტერიუმების 

დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 7 თებერვლის N23 დადგენილების 

შესაბამისად: 

1. მოწონებულ იქნეს საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან 

2015 წელს ხობის მუნიციპალიტეტში დასაფინანსებელი პროექტების თაობაზე საპროექტო 

წინადადებები: 

ა) ხობის მუნიციპალიტეტის ხეთისა და თორსა-დღვაბის ადმინისტრაციულ ერთეულებში 

წყალსადენი სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულებასთან დაკავშირებით; 

ბ) ხობის მუნიციპალიტეტში კულტურულ-საგანმანათლებლო და ახალგაზრდული ცენტრის 

შექმნასთან დაკავშირებით; 

გ) ქ. ხობის განაშენიანების გეგმის შედგენასთან დაკავშირებით; 

დ) ხობის მუნიციპალიტეტის სასოფლო გზების ხრეშოვანი საფარის რეაბილიტაცია სანიაღვრე 

არხების წყალგამტარუნარიანობის აღდგენა და ნაპირსამაგრი ღონისძიებების განხორციელებასთან 

(სპეცტექნიკის შეძენა) დაკავშირებით; 

ე) ქ. ხობის ქუჩების კეთილმოწყობის (მოასფალტეების) სამუშაოებთან დაკავშირებით: 

ვ) ხობის მუნიციპალიტეტის საექიმო ამბულატორიებში სარემონტო სამუშაოების ჩატარებასა 

და ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობასთან დაკავშირებით; 

ზ) ხობის მუნიციპალიტეტის ბიის ადმინისტრაციულ ერთეულში წყალსადენი სისტემის 

სარეაბილიტაციო სამუშაოებთან დაკავშირებით; 

თ) ქ. ხობში N1 და N2 საბავშვო ბაღების რეაბილიტაციასთან დაკავშირებით. 

2. ამ განკარგულების პირველ პუნქტში ჩამოთვლილი საპროექტო წინადადებები წარედგინოს 

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს. 

3. დაევალოს ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატს ამ განკარგულების მეორე 

პუნქტის უზრუნველყოფა. 

4. განკარგულება ძალაში შევიდეს მიღებისთანავე. 

5. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით, ფოთის საქალაქო სასამართლოში (მისამართი: ქ. ფოთი, დავით აღმაშენებლის 

ქ. N3). 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N95 

2014 წლის 28 ნოემბერი 

ქ. ხობი 

 

„ქალაქ ხობის ტერიტორიაზე შინაური ცხოველების შენახვის წესების შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 26 თებერვლის N116 განკარგულებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე 

 

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის თანახმად: 

1. „ქალაქ ხობის ტერიტორიაზე შინაური ცხოველების შენახვის წესების შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 26 თებერვლის N116 განკარგულებაში შეტანილ იქნეს 

ცვლილება და განკარგულების მე-2 პუნქტი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„2. შინაური ცხოველების შენახვის წესების დარღვევისთვის  

საჯარიმო სანქციები განისაზღვროს ფიზიკურ პირებზე - 10 ლარის, ხოლო იურიდიულ პირებზე - 

50 ლარის ოდენობით. განმეორების შემთხვევაში ფიზიკურ პირებზე - 20 ლარის, ხოლო 

იურიდიულ პირებზე - 100 ლარის ოდენობით.“ 

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს მიღებისთანავე. 

  3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით, ფოთის საქალაქო სასამართლოში (მისამართი: ქ. ფოთი, დავით აღმაშენებლის 

ქ. N3).  
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N96 

2014 წლის 28 ნოემბერი 

ქ. ხობი 
 

„ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 16 ივლისის N44 განკარგულებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე 
 

      საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსისა“ და 

საქართველოს ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად: 

1. „ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხის დამტკიცების 

შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 16 ივლისის N44 

განკარგულებაში შეტანილ იქნეს ცვლილება და განკარგულების დანართი 

ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„დანართი 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

2014 წლის  16 ივლისის N44 განკარგულების 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხა 

 

 

          

  2. განკარგულება ძალაში შევიდეს მიღებისთანავე. 

N თანამდებობა საშტატო ერთეული 

1 აპარატის უფროსი 1 

2 საკრებულოს თავმჯდომარის თანაშემწე 1 

იურიდიულ საკითხთა და საქმისწარმოების განყოფილება 

1 განყოფილების უფროსი 1 

2 მთავარი სპეციალისტი 3 

საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილება 

1 განყოფილების უფროსი 1 

2 მთავარი სპეციალისტი 3 

3 წამყვანი სპეციალისტი 1 

4 უფროსი სპეციალისტი 1 

5 ტექნიკური მუშაკი 2 

 სულ 14“ 
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  3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით, ფოთის საქალაქო სასამართლოში (მისამართი: ქ. ფოთი, 

დავით აღმაშენებლის ქ. N3).  

  

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                            ედიშერ ჯობავა 

 
 



 83

 
 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

განკარგულება N97 

2014 წლის 4 დეკემბერი 

ქ. ხობი 
 

 

„ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 28 ივლისის N52 განკარგულებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24-ე 

მუხლის პირველი ნაწილის „გ“ ქვეპუნქტის „გ.ბ“ ქვეპუნქტის და 156-ე მუხლისა და საქართველოს 

ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის შესაბამისად: 

1. „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 28 ივლისის N52 განკარგულებაში შეტანილ იქნეს 

შემდეგი ცვლილება: 

ა) განკარგულების დანართი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 
 

„დანართი 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2014 წლის 28 ივლისის N52 განკარგულებისა 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საშტატო ნუსხა 

N თანამდებობათა დასახელება 
საშტატო 

რიცხოვნება 

გამგეობის ხელმძღვანელი პირები 

1 გამგებელი 1 

2 გამგებლის პირველი მოადგილე 1 

3 გამგებლის  მოადგილე 1 

სულ 3 

1 
გამგებლის წარმომადგენელი მუნიციპალიტეტის 

ადმინისტრაციულ ერთეულში 
22 

გამგეობის სტრუქტურული ერთეულები 

ადმინისტრაციული სამსახური 

1 სამსახურის უფროსი 1 

2 გამგებლის თანაშემწე 1 

საქმისწარმოების განყოფილება 

3 განყოფილების უფროსი 1 

4 მთავარი სპეციალისტი 2 

5 წამყვანი სპეციალისტი 1 

6 დამხმარე მოსამსახურე 1 

საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილება 

7 განყოფილების უფროსი 1 
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8 მთავარი სპეციალისტი 4 

9 წამყვანი სპეციალისტი 4 

10 სპეციალისტი 31 

11 დამხმარე მოსამსახურე 6 

სამართლებრივი უზრუნველყოფის  განყოფილება 

12 განყოფილების უფროსი 1 

13 მთავარი სპეციალისტი 1 

14 წამყვანი სპეციალისტი 1 

სულ 56 

საფინანსო–საბიუჯეტო სამსახური 

1 სამსახურის  უფროსი 1 

საბიუჯეტო დაგეგმვის განყოფილება 

2 განყოფილების უფროსი 1 

3 მთავარი სპეციალისტი 1 

4 წამყვანი სპეციალისტი 1 

საფინანსო ზედამხედველობისა და ბუღალტერიის განყოფილება 

5 განყოფილების უფროსი 1 

6 მთავარი სპეციალისტი 1 

7 წამყვანი სპეციალისტი 1 

შესყიდვების განყოფილება 

8 განყოფილების უფროსი 1 

9 მთავარი სპეციალისტი 1 

10 წამყვანი სპეციალისტი 1 

სულ 10 

ეკონომიკური განვითარებისა და პროგრამების მართვის სამსახური 

1 სამსახურის უფროსი 1 

2 უფროსი სპეციალისტი 1 

მუნიციპალური პროგრამების მართვის, სტატისტიკური აღრიცხვისა და ტრანსპორტის 

რეგულირების განყოფილება 

3 განყოფილების უფროსი 1 

4 მთავარი სპეციალისტი 1 

5 წამყვანი სპეციალისტი 1 

მუნიციპალური ქონების აღრიცხვისა და მართვის, ბუნებრივი რესურსებისა და 

ადგილობრივი მოსაკრებლების განყოფილება 

6 განყოფილების უფროსი 1 

7 მთავარი სპეციალისტი 1 

8 წამყვანი სპეციალისტი 1 

სულ 8 

ინფრასტრუქტურის, ურბანული განვითარებისა და არქიტექტურის სამსახური 

1 სამსახურის უფროსი 1 
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ინფრასტრუქტურის, სივრცით-ტერიტორიული მოწყობისა და ქალაქთმშენებლობის 

განყოფილება 

2 განყოფილების უფროსი 1 

3 მთავარი სპეციალისტი 1 

4 წამყვანი სპეციალისტი 1 

5 უფროსი სპეციალისტი 1 

ზედამხედველობის განყოფილება 

6 განყოფილების უფროსი 1 

7 მთავარი სპეციალისტი 1 

8 წამყვანი სპეციალისტი 2 

სულ 9 

სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახური 

1 სამსახურის უფროსი 1 

2 მთავარი სპეციალისტი 1 

3 წამყვანი სპეციალისტი 1 

4 უფროსი სპეციალისტი 1 

სულ 4 

კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა 

სამსახური 

1 სამსახურის უფროსი 1 

2 მთავარი სპეციალისტი 2 

3 წამყვანი სპეციალისტი 1 

სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილება 

4 განყოფილების უფროსი 1 

5 მთავარი სპეციალისტი 1 

6 წამყვანი სპეციალისტი 1 

სულ 7 

შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, 

ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმეების სამსახური 

1 სამსახურის უფროსი 1 

2 მთავარი სპეციალისტი 1 

3 წამყვანი სპეციალისტი 1 

ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმეების 

განყოფილება 

4 განყოფილების უფროსი 1 

5 მთავარი სპეციალისტი 1 

სულ 5 

შიდა აუდიტის სამსახური 

1 სამსახურის უფროსი 1 

2 მთავარი სპეციალისტი 1 

3 წამყვანი სპეციალისტი 1 

4 უფროსი სპეციალისტი 1 
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სულ 4 

დელეგირებული სამსახურები 

წვევამდელთა, რეზერვისტთა, სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და მობილიზაციის 

სამსახური 

1 სამსახურის უფროსი 1 

2 მთავარი სპეციალისტი 3 

3 წამყვანი სპეციალისტი 2 

4 უფროსი სპეციალისტი 2 

სულ 8 

სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახური 

1 სამსახურის უფროსი 1 

ადმინისტრირების განყოფილება 

2 განყოფილების უფროსი 1 

3 მთავარი სპეციალისტი 3 

4 მეელსმენე  (სპეციალისტი) 4 

ხანძარსაწინააღმდეგო განყოფილება 

5 განყოფილების უფროსი 1 

6 მორიგე ცვლის უფროსი (უფროსი სპეციალისტი) 4 

7 უფროსი მძღოლი (უფროსი სპეციალისტი) 1 

8 მძღოლი (სპეციალისტი) 8 

9 მეხანძრე-მაშველი  (სპეციალისტი) 12 

სამაშველო განყოფილება 

10 განყოფილების უფროსი 1 

11 მაშველი (სპეციალისტი) 17 

სულ 53“ 
 

ბ) განკარგულებას დაემატოს შემდეგი შინაარსის „11“ პუნქტი: 
 

„11. ამ განკარგულებით ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საშტატო ნუსხაში 

გათვალისწინებული ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის 

საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილების სპეციალისტები ინიშნებიან ხობის მუნიციპალიტეტის 

ადმინისტრაციულ ერთეულებში გამგებლის წარმომადგენელთა საქმიანობის ხელშეწყობის 

მიზნით, შემდეგი პრინციპით: 

ა) თითოეული ადმინისტრაციული ერთეულისთვის -  1 საშტატო ერთეული; 

ბ) იმ ადმინისტრაციული ერთეულისთვის, რომელშიც რეგისტრირებულია 2000-ზე მეტი 

მოსახლე - ამ პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ საშტატო ერთეულზე დამატებით 1 

საშტატო ერთეული; 

გ) ხობის ადმინისტრაციული ერთეულისთვის - ამ პუნქტის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტებით 

გათვალისწინებულ საშტატო ერთეულებზე დამატებით 1 საშტატო ერთეული.“ 

3. განკარგულება ძალაში შევიდეს მიღებისთანავე. 

4. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით, ფოთის საქალაქო სასამართლოში (მისამართი: ქ. ფოთი, დავით აღმაშენებლის 

ქ. N3). 
 

 

  

საკრებულოს თავმჯდომარე                                      ედიშერ ჯობავა 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

განკარგულება N98 

2014 წლის 30 დეკემბერი 

ქ. ხობი 
 
 

„ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 28 ივლისის N52 განკარგულებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე 

„სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს კანონის 56-ე მუხლის  და საქართველოს 

ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის შესაბამისად: 

1. „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 28 ივლისის N52 განკარგულებაში შეტანილ იქნეს 

ცვლილება და განკარგულების დანართი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 

„დანართი 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2014 წლის 28 ივლისის N52 განკარგულებისა 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საშტატო ნუსხა 

N თანამდებობათა დასახელება 
საშტატო 

რიცხოვნება 

გამგეობის ხელმძღვანელი პირები 

1 გამგებელი 1 

2 გამგებლის პირველი მოადგილე 1 

3 გამგებლის  მოადგილე 1 

სულ 3 

1 
გამგებლის წარმომადგენელი მუნიციპალიტეტის 

ადმინისტრაციულ ერთეულში 
22 

გამგეობის სტრუქტურული ერთეულები 

ადმინისტრაციული სამსახური 

1 სამსახურის უფროსი 1 

2 გამგებლის თანაშემწე 1 

საქმისწარმოების განყოფილება 

3 განყოფილების უფროსი 1 

4 მთავარი სპეციალისტი 2 

5 წამყვანი სპეციალისტი 1 

6 დამხმარე მოსამსახურე 1 

საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილება 

7 განყოფილების უფროსი 1 

8 მთავარი სპეციალისტი 4 
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9 წამყვანი სპეციალისტი 4 

10 სპეციალისტი 31 

11 დამხმარე მოსამსახურე 6 

სამართლებრივი უზრუნველყოფის  განყოფილება 

12 განყოფილების უფროსი 1 

13 მთავარი სპეციალისტი 1 

14 წამყვანი სპეციალისტი 1 

სულ 56 

საფინანსო–საბიუჯეტო სამსახური 

1 სამსახურის  უფროსი 1 

საბიუჯეტო დაგეგმვის განყოფილება 

2 განყოფილების უფროსი 1 

3 მთავარი სპეციალისტი 1 

4 წამყვანი სპეციალისტი 1 

საფინანსო ზედამხედველობისა და ბუღალტერიის განყოფილება 

5 განყოფილების უფროსი 1 

6 მთავარი სპეციალისტი 1 

7 წამყვანი სპეციალისტი 1 

შესყიდვების განყოფილება 

8 განყოფილების უფროსი 1 

9 მთავარი სპეციალისტი 1 

10 წამყვანი სპეციალისტი 1 

სულ 10 

ეკონომიკური განვითარებისა და პროგრამების მართვის სამსახური 

1 სამსახურის უფროსი 1 

2 უფროსი სპეციალისტი 1 

მუნიციპალური პროგრამების მართვის, სტატისტიკური აღრიცხვისა და ტრანსპორტის 

რეგულირების განყოფილება 

3 განყოფილების უფროსი 1 

4 მთავარი სპეციალისტი 1 

5 წამყვანი სპეციალისტი 1 

მუნიციპალური ქონების აღრიცხვისა და მართვის, ბუნებრივი რესურსებისა და 

ადგილობრივი მოსაკრებლების განყოფილება

6 განყოფილების უფროსი 1 

7 მთავარი სპეციალისტი 1 

8 წამყვანი სპეციალისტი 1 

სულ 8 

ინფრასტრუქტურის, ურბანული განვითარებისა და არქიტექტურის სამსახური 

1 სამსახურის უფროსი 1 

ინფრასტრუქტურის, სივრცით-ტერიტორიული მოწყობისა და ქალაქთმშენებლობის 
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განყოფილება 

2 განყოფილების უფროსი 1 

3 მთავარი სპეციალისტი 1 

4 წამყვანი სპეციალისტი 1 

5 უფროსი სპეციალისტი 1 

ზედამხედველობის განყოფილება 

6 განყოფილების უფროსი 1 

7 მთავარი სპეციალისტი 1 

8 წამყვანი სპეციალისტი 2 

სულ 9 

სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახური 

1 სამსახურის უფროსი 1 

2 მთავარი სპეციალისტი 1 

3 წამყვანი სპეციალისტი 1 

4 უფროსი სპეციალისტი 1 

სულ 4 

კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა 

სამსახური 

1 სამსახურის უფროსი 1 

2 მთავარი სპეციალისტი 2 

3 წამყვანი სპეციალისტი 1 

სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილება 

4 განყოფილების უფროსი 1 

5 მთავარი სპეციალისტი 1 

6 წამყვანი სპეციალისტი 1 

სულ 7 

შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, 

ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმეების სამსახური 

1 სამსახურის უფროსი 1 

2 მთავარი სპეციალისტი 1 

3 წამყვანი სპეციალისტი 1 

ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმეების 

განყოფილება 

4 განყოფილების უფროსი 1 

5 მთავარი სპეციალისტი 1 

სულ 5 

წვევამდელთა, რეზერვისტთა, სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და მობილიზაციის 

სამსახური 

1 სამსახურის უფროსი 1 

2 მთავარი სპეციალისტი 3 

3 წამყვანი სპეციალისტი 2 

4 უფროსი სპეციალისტი 2 
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სულ 8 

შიდა აუდიტის სამსახური 

1 სამსახურის უფროსი 1 

2 მთავარი სპეციალისტი 1 

3 წამყვანი სპეციალისტი 1 

4 უფროსი სპეციალისტი 1 

სულ 4“ 
 

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს 2014 წლის 10 იანვრიდან. 

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით, ფოთის საქალაქო სასამართლოში (მისამართი: ქ. ფოთი, დავით აღმაშენებლის 

ქ. N3). 

 

 
  

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                      ედიშერ ჯობავა 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N99 

2014 წლის 30 დეკემბერი 

ქ. ხობი 
 

„ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმის დამტკიცების 

შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 23 იანვრის N1 

განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 
 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ საქართველოს ორგანული კანონისა და 

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის შესაბამისად: 

1.„ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი  შესყიდვების   გეგმის დამტკიცების  

შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 23 იანვრის N1 განკარგულებაში 

შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება: 

ა) დანართი 1-ში მცირდება: 

140 ლარით ბენზინის შეძენის ასიგნება; 1700 ლარით 11 ცალი ქურთუკი-შარვალი, 

ზამთრის დათბუნულის შეძენის  ასიგნება; 4100 ლარით მსუბუქი ავტომობილის შეძენის  

ასიგნება; 1500 ლარით 15 ცალი რკინის საწოლის შეძენის  ასიგნება; 500 ლარით მიმდინარე 

რემონტის ხარჯის  ასიგნება; 3680 ლარით ისტორიული ძეგლების შესახებ განახლებული 

რუკის ბეჭდური გამოცემის ასიგნება; 6700 ლარით ,,ადგილობრივი მნიშვნელობის 

საავტომობილო გზის შუა ქვალონი-გიმოზგონჯილის კაპიტალური შეკეთების" პროექტის 

გადაანგარიშების  ასიგნება; 2200 ლარით თვითმმართველობის აუდიტური შემოწმების  

ასიგნება; 

ბ) დანართი 1-ში იზრდება: 

300 ლარით გაზეთ რეგიონის ტრიბუნის ასიგნება; 1500 ლარით 1 ცალი კომპიუტერის 

კომპლექტის შეძენის ასიგნება; 1300 ლარით 1 ცალი პორტაბელური კომპიუტერის 

(ლეპტოპი) შეძენის ასიგნება; 1500 ლარით 500 ცალი ნეონის ნათურების 

(კორიდორისთვის) შეძენის ასიგნება; 1200 ლარით სათადარიგო ნაწილების შეძენის 

ასიგნება; 100 ლარით 1 ცალი მრიცხველის შეძენის ასიგნება; 3200 ლარით 8 ცალი 

ორიარუსიანი რკინის საწოლის  შეძენის ასიგნება; 1200 ლარით რკინის კარების 

დამზადება და მონტაჟის ასიგნება; 140 ლარით მანქანის რეცხვის ასიგნება; 100 ლარით 

რკინის კარების დამზადება და მონტაჟის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენის ასიგნება; 6700 ლარით ქვემო ქვალონის საბავშვო ბაგა-ბაღის 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის ასიგნება; 940 ლარით 47 ცალი 

კორესპოდენციების აღრიცხვის ჟურნალის დაბეჭდვის ასიგნება; 60 ლარით 3 ცალი 

სამართლებრივი აქტების აღრიცხვის წიგნის ასიგნება; 1500 ლარით XIX საუკუნისა და  XX 

საუკუნის დამდეგის ქართულ პრესაში – „ივერია“, „ცნობის ფურცელი“ და სხვა გამოცემები 

ქ. ხობისა და მუნიციპალიტეტის სოფლების შესახებ არსებული მასალების შეკრება და 

ბეჭდური გამოცემის ასიგნება; 1500 ლარით მშებლობის ნებართვის ბლანკების ბეჭდვის 

ასიგნება; 1180 ლარით საიმიჯო-საინფორმაციო ვიდეორგოლის მომზადების ასიგნება; 

გ) განკარგულების პირველი პუნქტის „ა“ და ,,ბ“ ქვეპუნქტით განხორციელებული 

ცვლილებების გათვალისწინებით, დანართი 1 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 
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„დანართი 1 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2013 წლის 23 იანვრის N1 განკარგულებისა 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების  

2014 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმა 

 

# 

დ
ან
აყ
ო
ფ
ი
ს 

კო
დ
ი

 

დანაყოფის დასახელება 
სავარაუდო 

ღირებულება 

შესყიდვის 

საშუალება 

შესყიდვის 

დაწყების 

სავარაუდო 

ვადები 

შესყიდვის 

ობიექტის 

მიწოდების 

სავარაუდო 

ვადა 

    გათბობის ხარჯი (თხმელის შეშა) 6000.00   სექტემბერი III კვარტ. 

1 034 მეტყევეობისა და ხე-ტყის პროდუქტები 6000.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდ. 

სექტემბერი III კვარტ. 

    

ბენზინი  140300.00       

ევრო დიზელი 54212.00       

დიზელი 1134.00       

2 091 საწვავი 195646.00 
კონსოლიდ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    ელექტროენერგიის ხარჯი 38400.00       

3 093 
ელექტრო, სითბური, მზისა და 

ბირთვული ენერგია 
38400.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    ქლორი 62.00       

4 144 
მარილისა და სუფთა ნატრიუმის 

ქლორიდი 
62.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    სახეხი 10.40       

5 148 
სხვადასხვა არალითონური 

მინერალური პროდუქტი 
10.40 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

              

6 158 სხვადასხვა კვების პროდუქტები 0.00       

    ცეცხლგამძლე ფორმა         

7 181 
სამუშაო ტანსაცმელი, სპეცტანსაცმელი 

და აქსესუარები 
0.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 
ნოემბერი IV კვარტ. 

    

ქურთუკი–შარვალი ზაფხულის 5100.00       

ქურთუკი-შარვალი, ზამთრის 

დათბუნული 
6460.00       

კეპი 561.00       

წყალგაუმტარი ლაბადა (პლაში) 70.00       

8 182 გარე ტანსაცმელი 12191.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდ. 

ნოემბერი IV კვარტ. 

    მაისური 765.00       

9 183 სამოსი 765.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

ივლის-

ნოემბერი 
III-IV კვარტ. 

    

ხელთათმანი (ნაჭერი-რეზინი) 40.50       

ხელთათმანი (რეზინის) 59.20       

სამაშველო ჩაფხუტი 500.00       

სახანძრო ჩაფხუტი 460.00       

10 184 
სპეციალური ტანსაცმელი და 

აქსესუარები 
1059.70 

გამარტ. 

შესყიდვა 

ივლის-

ნოემბერი 
III-IV კვარტ. 

    კედლის საათი 480.00       

11 185 
სამკაულები, საათები და მონათესავე 

ნივთები 
480.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 
მარტი I კვარტ. 

    

ფეხსაცმელი სამხედრო მაღალყელიანი 5100.00       

ჩექმა მაღალყელიანი (ვიტიაშკა)         

რეზინის ჩექმები 90.00       
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12 188 ფეხსაცმელი 5190.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდ. 

ნოემბერი IV კვარტ. 

    ძაფი (კაპრონის) 35.50       

13 194 ტექსტილის ნართი და ძაფი 35.50 
გამარტ. 

შესყიდვა 
მარტი I კვარტ. 

    საკადასტრო რუკების დამზადება 13400.00       

14 221 
ნაბეჭდი წიგნები, ბროშურები და 

საინფორმაციო ფურცლები 
13400.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდ. 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

სსმ-ში დადგ. გამოქვეყნების ხარჯები 10576.00       

24 საათი 130.20       

კვირის პალიტრა 52.20       

ხობის მოამბე 380.00       

გაზ. ,,ყველა სიახლე" 142.40       

გამოცემა ,,ფაქტები საქართველოს 

რეგიონები 2013" 
600.00       

ეგრისის მაცნე 1000.00       

გაზ. რეგიონის ტრიბუნა 300.00       

15 222 
გაზეთები, სამეცნიერო ჟურნალები, 

პერიოდიკა და ჟურნალები 
13180.80 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

16 223 
ღია ბარათები, მისალოცი ბარათები და 

სხვა ნაბეჭდი მასალა 
0.00       

    

ფაილი 659.00       

საქაღალდე (ცელულოიდის, თხელი) 34.10       

საქაღალდე (ცელულოიდის, სქელი) 134.00       

საქაღალდე (რეზინის დამჭერით) 41.00       

საქაღალდე (ტყავის) 190.00       

ბლოკნოტი 504.00       

რვეული (პატარა) 77.00       

ბაინდერი (სწრაფჩამკერი) 1343.00       

ბაინდერი (ჩასაწყობი კოლოფი) 63.00       

საქაღალდე (თხელი მუყაოსი, 

„სწრაფჩამკერი“) 
388.00       

საქაღალდე (თხელი მუყაოსი, 

„ზონარიანი“) 
54.00       

მატერიალურ ფასეულობათა დავთარი 15.00       

მიმდინარე ანგარიშსწორების დავთარი 12.00       

წიგნი მთავარი დავთარი 9.00       

საინვენტარიზაციო აღრიცხვის 

ფურცლები 
80.00       

17 228 

ქაღალდის ან მუყაოს სარეგისტრაციო 

ჟურნალები/წიგნები, საბუღალტრო 

წიგნები, ფორმები და სხვა ნაბეჭდი 

საკანცელარიო ნივთები 

3603.10 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
წებო (მშრალი) 212.00       

წებო (სველი) 42.10       

18 249 
სუფთა და სხვადასხვა ქიმიური 

ნივთიერებების პროდუქტები 
254.10 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ფლომასტერი 18.80       

საკანცელარიო ჟურნალი 

(უჯრედებიანი) 
102.14       

საკანცელარიო ჟურნალი (ცალხაზიანი) 73.30       

საკანცელარიო დანა 205.56       

საქაღალდე თარო 529.80       

ფანქარი 28.32       

მარკერი (კომპაქტური დისკებისთვის) 35.80       

მარკერი (ტექსტის მოსანიშნი) 107.10       

მარკერი (მაგნიტური დაფისთვის) 23.65       

საშლელი მაგნიტური დაფისთვის 24.60       

საშლელი 39.85       
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დოკუმენტის ასაკინძი ლენტი 

(ცელულოიდის) 
5.04       

საკანცელარიო ნივთების ჩასაწყობი 

(ორგანაიზერი) 
230.56       

კალკულატორი 154.37       

ფაქსის ქაღალდი 6.00       

კონვერტი DL (დიპლომატი) 45.00       

კონვერტი A4 69.88       

კონვერტი A5 36.00       

კონვერტი (კომპაქტური დისკებისთვის) 37.50       

ჭიკარტი 34.06       

კლიპსი (დიდი) N50 94.32       

კლიპსი (პატარა) N25 87.20       

კლიპსი (საშუალო) N41 104.00       

სახაზავი (სამკუთხა) 1.18       

სახაზავი (სწორი) 28.09       

სტიკერი (არამწებავი) 303.04       

სტიკერი (მწებავი) 255.00       

ანტისტეპლერი (მარწუხი) 24.96       

ანტისტეპლერი (მაკრატელი) 24.80       

წაწუნა ბურთულიანი 8.52       

წაწუნა ღრუბლიანი 8.30       

მაგიდის კალენდრის დაფა 91.64       

წებოვანი ლენტი „სკოჩი“ (დიდი) 62.22       

წებოვანი ლენტი „სკოჩი“ (პატარა) 7.40       

წებოვანი ლენტი, ორმაგი „სკოჩი“ 21.70       

„სკოჩის“ მოსახევი (სამაგიდე) 14.16       

წებოვანი ქაღალდების ხვეული 1.00       

მაგიდის კალენდარი 176.58       

კედლის კალენდარი 89.80       

სტეპლერის ტყვია N10 84.30       

სტეპლერის ტყვია N23/10 10.29       

სტეპლერის ტყვია N23/13 54.22       

სტეპლერის ტყვია N24/6 116.80       

სტეპლერი (დიდი) (23/13) 102.20       

სტეპლერი პატარა (N10) 110.20       

სტეპლერი საშუალო (N24/6) 130.56       

საქაღალდე რკინის დამჭერით 264.20       

ქაღალდის სახვრეტი „დირაკოლი“ 100-

150 ფურცლისთვის 
198.00       

ქაღალდის სახვრეტი „დირაკოლი“ 20-30 

ფურცლისთვის 
200.23       

ქაღალდის სამაგრი „სკრეპი“ 66.50       

კორექტორი (ბურთულიანი) 115.28       

კორექტორი (ფუნჯიანი) 36.46       

კორექტორი (ლენტიანი) 32.00       

კორექტორის ლენტი 22.70       

ბეჭდის ბალიში 5.00       

ფანქრის სათლელი 9.26       

ავტოკალამი (უბრალო, ლურჯი) 173.80       

ავტოკალამი (უბრალო, წითელი) 12.60       

ავტოკალამი (უბრალო, შავი) 6.60       

ავტოკალამი (მაღალი ხარისხის) 226.64       

ავტოკალამი (ზამბარიანი სამაგრით) 41.30       

ფაილიანი საქაღალდე (10 ფურცლიანი) 63.72       

ფაილიანი საქაღალდე (20 ფურცლიანი) 41.18       

ფაილიანი საქაღალდე (30 ფურცლიანი) 108.60       

საფანქრე ჭიქა 66.28       

მაგიდის კომპლექტი 100.00       

ქაღალდის საჭრელი „გილიოტინა“ 60.00       
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ტუშის კალამი (ლურჯი) 49.22       

ტუშის კალამი (შავი) 53.91       

ტუშის კალამი (წითელი) 15.17       

ბეჭდის მელანი (ლურჯი) 9.49       

მაგნიტური ჭიქა („სკრეპებისა“ და 

მისთ.) 
14.75       

დისკების ჩასაწყობი ჩანთა 46.52       

ფოტოქაღალდი 192.50       

პლასტიკატის ყდა A4 94.40       

სავიზიტო ბარათების ყუთი (ალბომი) 56.48       

დივაიდერი (საქმის გამყოფი სანიშნი) 10.60       

ნივთების შესაკრავი რეზინი 17.70       

ნომერატორი 84.00       

სამკერდე ბეიჯი (ზონარით) 201.00       

ლაზერული სანიშნებელი კალამი-

გამშვები 
17.70       

ქაღალდი საბეჭდი А4 80გრ./500 8390.51       

ქაღალდი საწერი А4 45გრ./200 278.64       

ქაღალდი საბეჭდი (A3) 67.40       

ქაღალდი მოწმობებისთვის 93.00       

ფერადი ქაღალდი (ლურჯი) 10.00       

ფლიტჩარტის ქაღალდი 42.48       

ფერადი ქაღალდი (წითელი) 10.00       

ბეჭედი, შტამპი, ფაქსიმილიე (კლიშე) 70.00       

ბეჭდის მექანიზმი 1640.00       

მაგნიტური დაფის სადგამი 94.40       

ფლიტჩარტი (საპრეზენტაციო დაფა) 88.50       

ქსეროქსი 2000.00       

19 301 
საოფისე მანქანები, კომპიუტერების, 

პრინტერების და ავეჯის გარდა 
19318.53 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდ. 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

კომპაქტური დისკი (dvd) 290.00       

კომპაქტური დისკი (cd) 203.50       

მონიტორი 400.00       

მრავალფუნქციური პრინტერი 450.00       

კომპიუტერის ნაწილები, აქსესუარები 

და  მარაგები 
8690.00       

კვების წყარო „UPS“ 845.00       

ლაზერული შავთეთრი პრინტერის 

კარტრიჯის შეძენა 
9900.00       

ლაზერული ფერადი პრინტერის 

კარტრიჯის შეძენა 
3900.00       

ჭავლური პრინტერის კარტრიჯის 

შეძენა 
900.00       

კომპიუტერის კომპლექტი 4500.00       

პორტაბელური კომპიუტერი (ლეპტოპი) 1300.00       

20 302 
კომპიუტერული მოწყობილობები და 

მარაგი 
31378.50 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდ. 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

21 311 
ელექტრონული ძრავები, გენერატორები 

და ტრანსფორმატორები 
0.00       

    

ადაპტორი (დამცავი) 86.00       

,,სკოპი" სადენის სამაგრი 52.00       

ავტომატური ამომმრთველი 151.00       

მულტიმეტრი, წრედის ტესტერი 25.00       

USB გამაგრძელებელი, ჰაბი 125.00       

USB გამაგრძელებელი 75.00       

ავტომატური ამომმრთველი 16.00       

22 312 
ელექტროენერგიის გამანაწილებელი და 

საკონტროლო აპარატურა 
530.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    ელ.გამაგრძელებელი 1110.00       
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ელ.გამანაწილებელი 233.00       

როზეტი 170.00       

ჩამრთველი 125.00       

ელექტროვაზნა 20.00       

23 313 იზოლირებული მავთული და კაბელი 1658.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ფოტოაპარატის აკუმულატორი 450.00       

ვიდეო კამერის აკუმულატორი 300.00       

ელემენტი (მრგვალი, დიდი) 74.00       

ელემენტი (მრგვალი, პატარა) 98.00       

ელემენტი (მრგვალი, საშუალო) 49.40       

ფოტოაპარატის ელემენტი 212.00       

ბიოსის ელემენტი  30.00       

24 314 
აკუმულატორები, პირველადი 

ელემენტები და პირველადი ბატარეები 
1213.40 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ნათურა 372.00       

ნათურა წვრილი ვაზნისთვის 35.00       

ნეონის ნათურები (კორიდორისთვის) 1545.00       

ნათურა (ნეონის, დღის განათება, 

სტანდარტული) 
1295.00       

დამუხტვადი ხელის ფანარი 37.00       

დამუხტვადი ხელის ფანარი მაღალი 

სიმძლავრის 
450.00       

გარე განათების ნათურა 6.00       

          

25 315 
გასანათებელი მოწყობილობები და 

ელექტრონათურები 
3740.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

მაგნიტი (მაგნიტური დაფისთვის) 15.50       

საიზოლაციო ლენტი 35.00       

ელ. ინდიკატორი 5.50       

ელ.შედუღების ჩხირი 75.00       

26 316 
ელეტრომოწყობილობები და 

აპარატურა 
131.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    ფოტოაპარატის ჩიპი 180.00       

27 317 
ელექტრონული, ელექტრომექანიკური 

და ელექტროტექნიკური მომარაგება 
180.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

              

28 322 

რადიო-ტელეფონის, რადიო-

ტელეგრაფის, რადიო-მაუწყებლობის 

და სატელევიზიო გადამცემი 

აპარატურა 

0.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ვიდეო კასეტა 635.00       

მიკროფონი 450.00       

მეგაფონი 35.00       

ინტერკომის სისტემა 75.00       

საყურისი 200.00       

speaker, დინამიკი 120.00       

29 323 

ტელე - და რადიომიმღებები და ხმის ან 

ვიდეო ჩამწერები ან რეპროდუქცირების 

აპარატურა 

1515.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ხობის მუნიციპალიტეტის 

ადგილობრივი თვითმმართველობის 

ადმინისტრაციულ შენობაში ციფრული 

საკომუნიკაციო და უსაფრთხოების 

სისტემის მოწყობა 

63063.00       

30 324 ქსელები 63063.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

თებერვალ-

ივნისი 
II კვარტ. 

    
ტელეფონი (სტაც.) 140.00       

მოდემი (მაგთიფიქსის) 240.00       
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31 325 
სატელეკომუკნიკაციო მოწყობილობები 

და მარაგები 
380.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    პირველადი დახმარების ყუთი 400.00       

32 331 სამედიცინო მოწყობილობები 400.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარი I     კვარტ. 

    

საპონი 49.00       

ტუალეტის ქაღალდი 128.00       

ხელსაშრობის ქაღალდი 120.00       

პირსახოცი 52.00       

თხევადი საპონი 82.80       

33 337 პირადი ჰიგიენის პროდუქტები 431.80 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

  
  

მაღალი გამავლობის მსუბუქი 

ავტომობილი 
14000.00       

  მსუბუქი ავტომობილი 240.00       

34 341 ძრავიანი სატრანსპორტო საშუალებები 14240.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

მაისი II   კვარტ. 

    სათადარიგო ნაწილები 28800.00       

35 343 

ნაწილები და აქსესუარები 

სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათი 

ძრავებისათვის 

28800.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    სათადარიგო ნაწილები 1200.00       

36 343 

ნაწილები და აქსესუარები 

სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათი 

ძრავებისათვის 

1200.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
შტრიხკოდის წამკითხავი მოწყობილობა 

(რიდერი) 
80.00       

37 351 
საგანგებო სიტუაციებისა და 

უსაფრთხოების მოწყობილობები 
80.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარი I    კვარტ. 

    

დროშის სადგამი 25.00       

დროშა (საქართველოს) 1410.00       

დროშა (ევროკავშირის) 1035.00       

იატაკის საწმენდი ჯოხი 18.00       

დროშის ტარი 300.00       

38 358 
ინდივიდუალური და დამხმარე 

მოწყობილობები 
2788.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

სიგრძის საზომი (,,რულეტკა"), 100 მ-

იანი 
90.00       

სიგრძის საზომი (,,რულეტკა"), 10 მ-იანი 10.00       

ელექტრ. ,ბორბლიანი მანძილმზომი 350.00       

          

39 383 საზომი ხელსაწყოები 450.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

იგვნისი 
II    კვარტ. 

    ელ. მრიცხველი 165.00       

40 385 
საკონტროლო და გამოსაცდელი 

აპარატურა 
165.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

ოქტომბერ-

ნოემბერი 
IV კვარტ. 

    ციფრული ფოტოაპარატი 350.00       

41 386 ოპტიკური ხელსაწყოები 350.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
აპრილი II კვარტ. 

    

მაგიდა მისადგმელით 500.00       

კომპიუტერის სკამი 6150.00       

სკამი 1160.00       

გორგოლაჭიანი სავარძელი 3600.00       

სკამი 3-4 ადგილიანი 1050.00       

ორიარუსიანი საწოლი, რკინის 3200.00       

კარადა 150.00       

42 391 ავეჯი 15810.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

მარტი-

ნოემბერი 
I-IV კვარტ. 

    დაფის საწმენდი „სეტი“ 11.00       
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მაკრატელი 50.00       

სურათის ჩარჩო A4 150.00       

სურათის ჩარჩო A3 60.00       

ყვავილის ქოთანი 100.00       

ჩაის სერვიზი 50.00       

ყავის სერვიზი 50.00       

გრაფინი (ჭიქებით) 30.00       

ელექტროჩაიდანი 80.00       

სათლი („ვედრო“) 88.00       

ცოცხი 842.00       

აქანდაზი 318.00       

ღრუბელი 10.50       

სანთელი 6.00       

იატაკის ჯაგრისი 12.00       

ნაგვის ყუთი 255.00       

43 392 ავეჯეულობა 2112.50 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ფარდა 80.00       

ფეხსაწმენდი 92.00       

ხელსახოცი (ნაჭრის) 40.00       

იატაკის საწმენდი ტილო 275.00       

მაგიდის ტილო 294.60       

თეთრეულის კომპლექტი 920.00       

ადიალა 1150.00       

44 395 ქსოვილის ნივთები 2851.60 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

მაცივარი 400.00       

ელექროღუმელი (გამათბობელი) 150.00       

მტვერსასრუტი 300.00       

წყლის გამათბობელი ,,კალონკა" გაზის 300.00       

წყლის გამათბობელი ,,ატმორი"  70.00       

          

45 397 საოჯახო ტექნიკა 1220.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

მინის საწმენდი სითხე 254.00       

ჭურჭლის სარეცხი საშუალება 122.00       

ავეჯის საწმენდი სითხე 471.00       

იატაკის საპრიალებელი სითხე 110.00       

ჟალუზის საწმენდი 40.00       

ჰაერის გამწმენდი დეზოდორი 28.80       

სადეზინფექციო საშუალება („იხვი“ და 

მსგავსი) 
136.50       

46 398 
საწმენდი და საპრიალებელი 

პროდუქტები 
1162.30 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

წყლის ხარჯი 5750.00       

დისპენსერის წყლის ხარჯი 6280.00       

წყლის შეზიდვა ყულევში 16677.74       

47 411 ბუნებრივი წყალი 28707.74 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
წყლის ტუმბო 3500.00       

წყლის საქაჩი ტუმბო 500.00       

48 421 
საწარმოო დანადგარები და 

მექანიკურიო ენერგიის გამოყენება 
4000.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

ივნისი-

ნოემბერი 
II-IV   კვარტ. 

    
კონდიციონერი 2000.00     

ჟალუზი 64.80     

49 425 
გამაგრილებელი და სავენტილაციო 

მოწყობილობები 
2064.80 

გამარტ. 

შესყიდვა 
ივნისი II კვარტ. 

    სარჩილავი 50.00       

50 426 ჩარხები 50.00       

    
ლამინირების აპარატის ფირი  85.00       

ასაკინძი აპარატის ზამბარა 12.50       
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ლამინირების აპარატი 100.00       

ქულერი, Socker 775 30.00       

ქულერი, Socker 1155 45.00       

51 429 
სხვადასხვა ზოგადი და სპეციალური 

დანიშნულების მანქანა–დანადგარები 
272.50 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

              

52 431 სამთო მანქანები 0.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
ლურსმანი 4.00       

თერმო პასტა 45.00       

53 441 
კონსტრუქციის მასალები და 

ანალოგიური ნივთები/საგნები 
49.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარი I    კვარტ. 

    

კარადა (სადურგლო ნაკეთობა) 1500.00       

კარადა სტენდი (სადურგლო ნაკეთობა) 600.00       

მაგიდა მისადგმელით (სადურგლო 

ნაკეთობა) 
250.00       

კომპიუტერის მაგიდა (სადურგლო 

ნაკეთობა) 
1320.00       

მოსასვენებელი ტახტი (სადურგლო 

ნაკეთობა) 
400.00       

საინფორმაციო დაფა (სადურგლო 

ნაკეთობა) 
200.00       

საწყობის თაროები (სადურგლო 

ნაკეთობა) 
800.00       

ტანსაცმლიც კედლის საკიდი 

(სადურგლო ნაკეთობა) 
100.00       

ტელევიზორის დასადგამი ტუმბო 

(სადურგლო ნაკეთობა) 
100.00       

საერთო მაგიდის დამხმარე სათავსოები 

(სადურგლო ნაკეთობა) 
300.00       

54 442 სტრუქტურული მასალები 5570.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

ივნისი 
I-II კვარტ. 

    კაბელი 12.00       

55 443 
კაბელი, მავთული და მათთან 

დაკავშირებული მასალები 
12.00       

    

შემწოვი სახელური 125 მმ        

გამდენი სახელური 51 მმ 20 მ. 660.00     

გამდენი სახელური 66 მმ 20 მ. 500.00     

გამდენი სახელური 77 მმ 20 მ. 560.00     

შემწოვი სახელური 77 მმ  300.00     

შემწოვი სახელური 40 მმ 8 მ. 360.00     

გამდენი სახელურის გადამყვანი 51 მმ 100.00     

გამდენი სახელურის გადამყვანი 66 მმ 75.00     

გამდენი სახელურის გადამყვანი 77 მმ 85.00     

წყლის ონკანი 60.00       

56 444 

სხვადასხვა ქარხნული წარმოების 

მასალა და მათთან დაკავშირებული 

საგნები 

2700.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
ნოემბერი IV  კვარტ. 

    

რკინისა და ქვის საჭრელი მოტოხერხი 800.00     

ელექტრობურღი დიდი 

პერფორატორით 
800.00   

 
  

კარის სახელური 30.00       

საკეტის გულარი 284.00       

კარის საკეტი 2650.00       

ბოქლომი 90.00       

ბრტყელტუჩა 12.00       

სახრახნისი 25.00       

ჩაქუჩი 14.00       

მეტალოპლასტმასის კარის საკეტი 400.00       

მეტალოპლასტმასის კარის პეტლი 184.00       
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ნაჯახი დიდი 180.00       

ნაჯახი პატარა 90.00       

ურო პატარა, 1.2 კგ–იანი 84.00       

ქანჩების კომპლექტი ,,გალოვკებით" 440.00       

სახრახნისი 30.00       

57 445 

ხელსაწყოები, საკეტები, გასაღებები, 

ანჯამები, დამჭერები, ჯაჭვები და 

ზამბარები/რესორები 

6113.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

ნოემბერი 
I-IV  კვარტ. 

    მრიცხველის ყუთი 25.00       

58 446 

ავზები, რეზერვუარები და 

კონტეინერები; ცენტრალური გათბობის 

რადიატორები და ბოილერები 

25.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
ნოემბერი I-IV  კვარტ. 

    

ასფალტიანი ქუჩების მოვლა-შენახვა 20000.00       

მინისტადიონების მოვლა 15000.00       

სოფელ შავღელეს ამბულატორიის 

შენობის გარე საინჟინრო 

კომუნიკაციების მოწყობის სამუშაოები

19000.00       

ხობის წმინდა სამების ეკლესიის 

გაზმომარაგების სამუშაოები 
865.63 

 
    

ქ. ხობში ცენტრის კეთილმოწყობის 

სამუშაოები (ტროტუარები, გზის 

სავალი ნაწილი და მიწისქვესა 

კომუნიკაციები)  

399998.00       

ქ. ხობში გორგასალის ქუჩის ასფალტ-

ბეტონის საფარის კაპიტალური 

შეკეთება 

539830.00       

ქ. ხობში ბარათაშვილის ქუჩის 

მოასფალტება 
309560.00       

ქ. ხობში გზაჯვარედინებზე 

მარეგულირებელი საგზაო ნიშნების 

დაყენება 

2500.00       

სოფელ ნოჯიხევში სასოფლო 

საავტომობილო გზის საბავშვო ბაღისა 

და საჯარო სკოლის მიმდებარე 

მონაკვეთზე და ქ. ხობში #2 საჯარო 

სკოლის წინ ავტომობილის სიჩქარის 

შემზღუდავი საშუალებების (მწოლიარე 

პოლიციელები) მოწყობის  სამუშაოები 

4500.00       

59 452 

სამუშაოები მთლიანი ან ნაწილობრივი 

მშენებლობისათვის და სამოქალაქო 

მშენებლობის სამუშაოები 

1311253.63 
ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარი-

სექტემბერი 
I-III კვარტ. 

60 452 

სამუშაოები მთლიანი ან ნაწილობრივი 

მშენებლობისათვის და სამოქალაქო 

მშენებლობის სამუშაოები 

0.00 
ელექტრ. 

ტენდერი 

თებერვალ-

ივნისი  
I-II კვარტ. 

    

თორსა-დღვაბის, საჯიჯაოს, ხეთის 

თემებისა და სოფელ ყულევის 

ტერიტიული ორგანოების 

ადმინისტრაციულ შენობებში 

ელექტრო გაყვანილობისა და 

ელექტროენერგიის აღრიცხვის 

კვანძების მოწესრიგების სამუშაოები

3898.33 
  

  

ადგილობრივი თვითმმართველობის 

ადმინისტრაციული შენობის 

დაზიანებული წყალმომარაგების 

ქსელისა და წყლის აღრიცხვის 

კვანძის მოწესრიგების სამუშაოები

411.37 
  

  

გამგეობის ადმინისტრაციული 

შენობის წყალმომარაგების ტუმბოს 

გამოცვლის სამუშაოები 

500.00 
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ც. დადიანის ქუჩის #236 

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის 

სარდაფში წყალგაყვანილობის 

სისტემის შეკეთების სამუშაოები

2295.75       

გამგეობის წვევამდელთა, 

რეზერვისტთა სამხედრო აღრიცხვის, 

გაწვევისა და მობილიზაციის 

სამსახურის შენობაში სველი 

წერტილის სარემონტო სამუშაოები

4520.00   
 

  

ც. დადიანის ქუჩის #240 

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის 

სარდაფში საკანალიზაციო ქსელის 

შეკეთების სამუშაოები 

8750.12       

ხეთის ადმინისტრაციული ერთეულის 

სოფელ ოხვამეკარის წყალსადენის 

წყლის ტუმბოს კომპლექტის შეძენა 

და დამონტაჟება 

3000.00       

61 453 სარემონტო-სამონტაჟო სამუშაოები 23375.57 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ–

მაისი 
I-II    კვარტ. 

    

სამხედრო სამსახურის ოფისის რემონტი 4740.00     

გამგეობის ეკონომიკისა და 

ინფრასტრუქტურის განვითარების 

სამსახურის სამუშაო ოთახებში 

კარებისა და სტელაჟების მოწყობა

6441.11       

ადგილობრივი თვითმმართველობის 

ადმინისტრაციული შენობის 

აღმოსავლეთ ფლანგზე განთავსებული 

სათადარიგო კარების გამოცვლის 

სამუშაოები 

1915.00       

გამგეობის ადმინისტრაციული 

შენობის 313, 314 და 315 ოთახების 

გადატიხვრისა და სარემონტო 

სამუშაოები 

2000.00       

ხობის წმინდა სამების ეკლესისს 

აღმოსავლეთ ფასადზე დაზიანებული 

კედლის ფილების სარემონტო 

სამუშაოები 

2200.00       

რკინის კარების დამზადება და მონტაჟი 1200.00       

62 454 შენობის მოწყობის სამუშაოები 18496.11 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

მარტი-

აპრილი 
II   კვარტ. 

    
მიმდინარე რემონტის ხარჯი 9000.00       

მანქანის რეცხვა 1540.00       

63 501 

სატრანსპორტო საშუალებებისა და 

მათთან დაკავშირებული 

მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური 

მომსახურება და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები 

10540.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
კარტრიჯის დოლურას გამოცვლა 880.00       

კარტრიჯის დატუმბვა 3907.00       

64 503 

პერსონალური კომპიუტერების, 

საოფისე აპარატურის, 

სატელეკომუნიკაციო და აუდიო - 

ვიზუალური მოწყობილობების 

შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და 

მათთან დაკავშირებული 

მომსახურებები 

4787.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    ელექტრომოწყობილობების რემონტი 2890.00       

65 507 
შენობის მოწყობილობების შეკეთება და 

ტექნიკური მომსახურება 
2890.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 
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ექსკურსია ახალციხეში (რაბათის 

ციხისა და და საფარის მონასტრის 

მიმართულებით) 

3000.00   
 

  

ექსკურსია (დავით გარეჯი-სიღნაღი-

ბოდბე-ხირსის მიმართულებით) 
3000.00   

 
  

მეგრული ფოლკლორის კონცერტი 

ლაზეთში (ქ. არხავი) გაცვლითი 

პროგრამის ფარგლებში 

2000.00   
 

  

გაწვევის ხარჯები (სატრანსპორტო 

მომსახურება) 
11500.00   

 
  

ტრანსპორტის დაქირავება ძეგლების 

მონიტორინგისათვის 
500.00   

 
  

სსიპ ,,საქართველოს სტატისტიკის 

ეროვნული სამსახური“-ს 

საავტომობილო ტრანსპორტით 

უზრუნველყოფა 

784.00   
 

  

სოფელ შავღელეში აშენებული 

ამბულატორიისათვის განკუთვნილი 

ავეჯისა და სამედიცინო აპარატურის ქ. 

თბილისიდან ტრანსპორტირება 

500.00   
 

  

ხობის მუნიციპალიტეტში 

საქართველოს მოსახლეობის 

საყოველთაო აღწერისთვის 

მოსამზადებელი სამუშაოების 

დროულად და ხარისხიანად 

განხორციელების უზრუნველსაყოფად 

ოქტომბერ-ნოემბერში საქართველოს 

სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის 1 

ერთეული ავტოსატრანსპორტო 

საშუალებით მომსახურება 

2200.00       

66 601 
საავტომობილო ტრანსპორტის 

მომსახურებები 
23484.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    ევაკუატორით მომსახურება 170.00       

67 637 

სახმელეთო, წყლისა და საჰაერო 

ტრანსპორტის დამხმარე 

მოსამსახურებები 

170.00       

    
წერილებთან დაკავშირებული საფოსტო 

მომსახურებები 
3490.00       

68 641 
საფოსტო და საკურიერო 

მომსახურებები 
3490.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
სატელეფონო მომსახურება 13590.00       

ფიჭური მომსახურება 26260.00       

69 642 სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები 39850.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    ბანკის მომსახურება 1000.00       

70 661 
საბანკო და საინვესტიციო 

მომსახურებები 
1000.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    პირადი შემადგენლობის დაზღვევა 16120.00       

71 665 
სადაზღვევო და საპენსიო 

მომსახურებები 
16120.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

თებერვალი 
I-IV კვარტ. 



 103

    

ხობის მუნიციპალიტეტში 

საქართველოს მოსახლეობის 

საყოველთაო აღწერისთვის 

მოსამზადებელი სამუშაოების 

დროულად და ხარისხიანად 

განხორციელების უზრუნველსაყოფად 

ოქტომბერ-დეკემბერში საქართველოს 

სტატისტიკის ეროვნული 

სამსახურისათვის სამუშაო ფართის 

დაქირავება 

600.00       

72 701 

უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული 

მომსახურებები, კერძო საკუთრებასთან 

ერთად 

600.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

ოქტომბერ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ისტორიული ძეგლების შესახებ 

განახლებული რუკის ბეჭდური 

გამოცემა 

320.00   
 

  

ქ. ხობში ცენტრის კეთილმოწყობის 

სამუშაოების (ტროტუარები, გზის 

სავალი ნაწილი და მიწისქვესა 

კომუნიკაციები) ზედამხედველობის 

მომსახურება 

3000.00       

ქ. ხობში გორგასალის ქუჩის ასფალტო-

ბეტონის საფარის კაპიტალური 

შეკეთების სამუშაოების 

ტქზედამხედველობის მომსახურებ 

3000.00       

ქ. ხობში ბარათაშვილის ქუჩის 

მოასფალტების სამუშაოების 

ზედამხედველობის მომსახურება 

2100.00       

73 712 
არქიტეტქტურული და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები 
8420.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ხობის მონასტრის ეზოში 

არქეოლოგიური სამუშაოების ჩატარება 
5500.00   

 
  

გამგეობის ეკონომიკისა და 

ინფრასტრუქტურის განვითარების 

სამსახურის კარებებისა და 

სტელაჟების მოწყობის სამუშაოების 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

150.00   
 

  

სოფელ შავღელეს ამბულატორიის 

შენობის გარე საინჟინრო 

კომუნიკაციების მოწყობის 

სამუშაოების საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 

შედგენა 

1000.00   
 

  

ქ. ხობში ცენტრის კეთილმოწყობის 

სამუშაოების (ტროტუარები, გზის 

სავალი ნაწილი და მიწისქვესა 

კომუნიკაციები) საპროექტო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

8784.00   
 

  

ქ. ხობში გორგასალის ქუჩის ასფალტ-

ბეტონის საფარის კაპიტალური 

შეკეთების სამუშაოების საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 

შედგენა 

12800.00   
 

  

ქ. ხობში ბარათაშვილის ქუჩის 

მოასფალტების სამუშაოების 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

8400.00   
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ც. დადიანის ქუჩის #236 

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის 

სარდაფში წყალგაყვანილობის 

სისტემის შეკეთების სამუშაოების 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

150.00   
 

  

ც. დადიანის ქუჩის #240 

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის 

სარდაფში საკანალიზაციო ქსელის 

შეკეთების სამუშაოების საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 

შედგენა 

150.00   
 

  

მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციის 

შენობაში დაშვების კონტროლის 

სისტემის (ბარიერები, ტურნიკები) 

მონტაჟის, ასევე საყრდენი სვეტისა და 

ფანჯრის დაზიანებული მინის 

გამოცვლის სამუშაოების საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 

შედგენა 

200.00   
 

  

გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის 

დარბაზის რემონტის  საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 

შედგენა 

500.00   
 

  

ხობის წმინდა სამების ეკლესიის 

აღმოსავლეთ ფასადზე დაზიანებული 

კედლის ფილების სარემონტო 

სამუშაოების საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 

შედგენა 

80.00   
 

  

გამგეობის წვევამდელთა, 

რეზერვისტთა სამხედრო აღრიცხვის, 

გაწვევისა და მობილიზაციის 

სამსახურის შენობაში სველი 

წერტილის სარემონტო სამუშაოების 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა  

220.00       

ადგილობრივი თვითმმართველობის 

ადმინისტრაციული შენობის 

აღმოსავლეთ ფლანგზე განთავსებული 

სათადარიგო კარების გამოცვლის 

სამუშაოების საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 

შედგენა  

85.00       

გამგეობის ადმინისტრაციული 

შენობის 313, 314 და 315 ოთახების 

გადატიხვრისა და სარემონტო 

სამუშაოების საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 

შედგენა 

100.00       

,,ადგილობრივი მნიშვნელობის 

საავტომობილო გზის შუა ქვალონი-

გიმოზგონჯილის კაპიტალური 

შეკეთების" პროექტის გადაანგარიშება 

3300.00       

რკინის კარების დამზადება და 

მონტაჟის სამუშაოების საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 

შედგენა 

100.00       

ქვემო ქვალონის საბავშვო ბაგა-ბაღის 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

6700.00       
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74 713 საინჟინრო მომსახურებები 48219.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

სოფელ საჯიჯაოში მდინარე 

ჭანისწყალზე ნაპირსამაგრი ნაგებობისა 

და მდინარე ხობისწყალზე სოფელ 

შუა ხორგაში (სამურღულიოს უბანი) 

ნაპირსამაგრი ნაგებობის 

კონსტრუქციული ექსპერტიზის 

დასკვნების მომზადება 

2000.00       

ხობის მუნიციპალიტეტის 

ადგილობრივი თვითმმართველობის 

ადმინისტრაციულ შენობაში 

ციფრული საკომუნიკაციო და 

უსაფრთხოების სისტემის მოწყობაზე 

შესრულებული და შესასრულებელი 

სამუშაოების მოცულობისა და 

ღირებულების დადგენის ექსპერტიზა

2000.00       

75 713 საინჟინრო მომსახურებები 4000.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

მარტი 
I    კვარტ. 

    

მიწის აღრიცხვიანობის პროგრამა 2500.00       

მიწის აღრიცხვიანობის პროგრამის 

განახლება 
1000.00       

76 722 

პროგრამები პროგრამული 

უზრუნველყოფისათვის და 

საკონსულტაციო მიომსახურებები 

3500.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
მარტი I კვარტ. 

    

არსებული ბუღალტრული 

პროგრამისათვის ხელფასის მოდულის 

დამატება 

1200.00       

არსებული ბუღალტრული პროგრამის 

განახლება 
2400.00       

77 722 

პროგრამები პროგრამული 

უზრუნველყოფისათვის და 

საკონსულტაციო მიომსახურებები 

3600.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

მარტი-

აპრილი 
I-II კვარტ. 

    კოდექსის განახლება 2400.00       

78 723 მონაცემთა ბაზების მომსახურება 2400.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ინტერნეტმომსახურება 28480.00       

ვებ-გვერდის ხარჯი 715.00       

ინტერნეტის გე გეომენური სახელის 

მომსახურება 
446.00       

79 724 ინტერნეტ მომსახურებები 29641.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ბუნებიდან მგლის ამოღება 2310.00       

ბუნებიდან ტურის ამოღება 2500.00       

          

80 776 
ნადირობასთან დაკავშირებული 

მომსახურებები 
4810.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

მარტი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

თვითმმართველობის აუდიტური 

შემოწმება 
2800.00       

აუდიტური მომსახურება 7500.00       

81 792 
საბუღალტრო, აუდიტორული და 

ფისკალური მომსახურებები 
10300.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

82 794 

ბიზნესთან და მენეჯმენტთან 

დაკავშირებული კონსულტაციები და 

მომსახურებები 

0.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

83 795 საკანცელარიო მომსახურებები 0.00       

    
კადრების კვალიფიკაციის ამარლების 

ხარჯები 
2000.00       
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84 796 

პერსონალის კვალიფიკაციის 

ამარლებასტან დაკავშირებული 

მომსახურებები 

2000.00       

    დაცვის ხარჯები 57700.00       

85 797 
გამოძიებასთან და უსაფრთხოებასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები 
57700.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

კორესპოდენციების აღრიცხვის 

ჟურნალის დაბეჭდვა 
1880.00       

სამართლებრივი აქტების აღრიცხვის 

წიგნი 
380.00       

სამსახურებრივი პირადობის მოწმობები 40.00       

შემოსული ინფორმაციის აღრიცხვის 

ჟურნალი 
45.00       

სამუშაოს მაძიებელთა ჟურნალი 40.00       

საკომლო წიგნი 270.00       

სახანძრო უსაფრხოების ჟურნალი 120.00       

გასული დოკუმენტაციების აღრიცხვის 

ჟურნალი 
60.00       

შემოსული დოკუმენტაციების 

აღრიცხვის ჟურნალი 
60.00       

სამსახურის წიგნი 375.00       

წვევამდელის სამხედრო–სააღრიცხვო 

მოწმობა 
30.00       

სააღრიცხვო ანბანური წიგნი 20.00       

საკომუნიკაციო ურთიერთობის ბარათი 15.00       

უწყება 50.00       

მოქალაქეთა გამწვევი კომისიის ოქმების 

რეგისტრაციის ჟურნალი 
10.00       

რეზერვის დროებითი მოწმობა 200.00       

სამხედრო ნამსახურობის ბარათი 40.00       

სამხედრო სააღრიცხვო ბარათი 200.00       

სავიზიტო ბარათების დაბეჭდვბა 60.00       

სიგელების, მოწმობების და 

სუვენირების დამზადება 
500.00       

წვევამდელის პირადი საქმის ყდა 400.00       

XIX საუკუნისა და  XX საუკუნის 

დამდეგის ქართულ პრესაში – ,,ივერია", 

,,ცნობის ფურცელი" და სხვა გამოცემები 

ქ. ხობისა და მუნიციპალიტეტის 

სოფლების შესახებ არსებული 

მასალების შეკრება და ბეჭდური 

გამოცემა 

2500.00       

86 798 
ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული 

მომსახურებები 
7295.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
მშებლობის ნებართვის ბლანკების 

ბეჭდვა 
300.00       

87 798 
ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული 

მომსახურებები 
300.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 
დეკემბერი IV კვარტ. 

    

მოსწავლე-ახალგაზრდობის 

შემოქმედებითი კონფერენცია 
910.00   აპრილი   

გარემოს დაცვის მსოფლიო დღის 

აღნიშვნა 
1500.00   ივნისი   

ინტელექტუალური თამაში რა?, სად?, 

როდის? მუნიციპალიტეტის 

ახალგაზრდების მონაწილეობით 

1400.00   სექტემბერი   

შემხვედრი ღონისძიებებისათვის 1200.00       

88 799 
სხვადასხვა საქმიანობები და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები 
5010.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

აპრილ-

ნოემბერი 
II-IV კვარტ. 
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89 799 
სხვადასხვა საქმიანობები და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები 
0.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 
მაისი II კვარტ. 

    
გაწვევის საექიმო კომისია 1000.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 
    

ამბულატორიული მომსახურება 14630.00       

90 851 ჯანდაცვის სამსახურის მომსახურებები 15630.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

91 852 ვეტერინალური მომსახურებები 0.00       

92 905 
ნარჩენებთან და ნაგავთან 

დაკავშირებული მომსახურებები 
0.00       

    

პროექტის ,,არის ასეთი ქვეყანა - მას 

საქართველო ქვია" თანადაფინანსება შპს 

,,შემოქმედებითი გაერთიანება ,,კადრი 

XXI"-თან 

2000.00       

საიმიჯო-საინფორმაციო ვიდეორგოლის 

მომზადება 
1180.00       

93 921 კინო და ვიდეო მომსახურებები 3180.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    არქივის მომსახურება 5700.00       

94 925 

ბიბლიოთეკების, არქივების, 

მუზეუმებისა და სხვა კულტურული 

დაწესებულებების მომსახურებები 

5700.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

2008 წლის აგვისტოს ომის დროს 

ტრაგიკულად დაღუპული 

რეზერვისტის დათა ხურცილავას 

სახელობის თასის გათამაშება 

მინიფეხბურთში 

847.00   
 

  

საქართველოს ჩემპიონატი ბერძნულ–

რომაულ ჭიდაობაში 
800.00   

 
  

2008 წლის აგვისტოს ომის დროს 

ტრაგიკულად დაღუპული 

რეზერვისტის -გოგა ბერაიას სახ.თასის 

გათამაშება მინიფეხბურთში 

777.00   
 

  

ხობის მუნიციპალიტეტის პირველობა 

ფეხბურთში, მიძღვნილი საქართველოს 

დამოუკიდებლობის  დღის - 26 

მაისისადმი 

3700.00   
 

  

ხობის მუნიციპალიტეტის პირველობა 

მაგიდის ჩოგბურთში 
1138.00   

 
  

2008 წლის აგვისტოს ომის დროს 

ტრაგიკულად დაღუპული ზვიად 

დათუაშვილის სახ.თასის გათამაშება 

მინიფეხბურთში 

867.00   
 

  

ხობის მუნიციპალიტეტის პირველობა 

ჭადრაკში მიძღვნილი რუბენ და იური 

ბახიების ხსოვნისადმი 

438.00   
 

  

ხობის მუნიციპალიტეტის პირველობა 

ნარდში მიძღვნილი გოგი ბუკიას 

ხსოვნისადმი 

715.00   
 

  

ხობის მუნიციპალიტეტის პირველობა 

ლელოში 
500.00   

 
  

რუსული აგრესიის შედეგად 

ტრაგიკულად დაღუპული 

რეზერვისტის- გოგა ჭითანავასა და 

ლევან ტურავას  სახ.თასის გათამაშება 

მინიფეხბურთში 

847.00   
 

  

ხობის მუნიციპალიტეტის პირველობა  

კალათბურთში  
389.00   

 
  

ხობის მუნიციპალიტეტის პირველობა  

ფრენბურთში  
459.00   
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ხობის მუნიციპალიტეტის ქართულ 

ჭიდაობაში 
605.00   

 
  

ხობის მუნიციპალიტეტის პირველობა  

ცხენოსნობაში  
1138.00   

 
  

ხობის მუნიციპალიტეტის პირველობა 

მინი ფეხბურთში წარმოება–

დაწესებულებებს შორის რამაზ კიტიას 

სახელობის თასზე 

947.00   
 

  

რუსული აგრესიის შედეგად 

ტრაგიკულად დაღუპული 

რეზერვისტის მიხეილ იოსავას  

სახელობის თასის გათამაშება 

ბილიარდში (უმცროსი ასაკი – დიდები) 

1370.00   
 

  

95 926 სპორტული მომსახურებები 15537.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

თებერვალ-

ნოემბერი 
  

    ასოციაციების საწევრო 5800.00       

96 981 
საწევრო ორგანიზაციების 

მომსახურებები 
5800.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

სამუშაო ოთახების აბრების დამზადება 

(ზეინკლის მომსახურება) 
3126.00       

ქ. ხობის ტერიტორიაზე მაწანწალა 

ძაღლების მომრავლების შედეგად 

წარმოქმნილი პრობლემების 

აღმოფხვრისა და დადგენილი წესების 

დაცვით მათი მოგვარების 

ღონისძიებები 

1200.00       

97 983 სხვადასხვა მომსახურებები 4326.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

მარტი-

ნოემბერი 
I-IV კვარტ. 

    ჯამი 2228434.58       

98   სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 844580.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

აპრილი–

ივლისი   

  

  

სოფელ საგვიჩიოს I უბანში საყანე 
ფართობის შემოღობვა 4038.29 

გ
ამ
არ

ტ
ი
ვე
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ი
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დ
ვა

 

აპ
რ
ი
ლ
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–ი
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ი
სი

 

II
-I

II
 კ
ვა
რ
ტ

. 

სოფელ საგვიჩიოს I უბანში საყანე 
ფართობის შემოღობვის სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

170.80 

  

სოფელ საგვიჩიოს II უბანში 
ადმინისტრაციული შენობის 
(ტერიტორიული ორგანო) შემოღობვა 

4066.50 

სოფელ საგვიჩიოს II უბანში 
ადმინისტრაციული შენობის 
(ტერიტორიული ორგანო) შემოღობვის 
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

201.54 

  

სოფელ საგვიჩიოს III საძოვრების 
გამიჯვნა საავტომობილო გზის 
გასხვისების ზოლიდან  

4786.99 

სოფელ საგვიჩიოს III საძოვრების 
გამიჯვნა საავტომობილო გზის 
გასხვისების ზოლიდან  სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

201.84 

  

სოფელ საგვიჩიოს II უბანში საბავშვო 
ბაღის სახურავის სარემონტო 
სამუშაოები 

2337.99 



 109

სოფელ საგვიჩიოს II უბანში საბავშვო 
ბაღის სახურავის სარემონტო 
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

105.05 

  

ქვემო ქვალონის თემის სოფ. 
გიმოზგონჯილში სანიაღვრე არხის 
ამოწმენდის სამუშაოები 

14026.34 

ქვემო ქვალონის თემის სოფ. 
გიმოზგონჯილში სანიაღვრე არხის 
ამოწმენდის სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

589.41 

  

ქვემო ქვალონის თემის სოფ. 
გვიმარონში წყალსადენის 
სარეაბილიტაციო  სამუშაოები 

9231.89 

ქვემო ქვალონის თემის სოფ. 
გვიმარონში წყალსადენის 
სარეაბილიტაციო  სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

389.04 

  

ქვემო ქვალონის თემის სოფ. 
დურღენაში სანიაღვრე არხის 
ამოწმენდის სამუშაოები 

12769.95 

ქვემო ქვალონის თემის სოფ. 
დურღენაში სანიაღვრე არხის 
ამოწმენდის სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

583.67 

  

ქვემო ქვალონის თემის სოფ. ბულიშში 
სანიაღვრე არხის ამოწმენდის 
სამუშაოები 

11001.28 

ქვემო ქვალონის თემის სოფ. ბულიშში 
სანიაღვრე არხის ამოწმენდის 
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

466.23 

  

ქვემო ქვალონის თემის სოფ. 
ჭითაუშკურში სანიაღვრე არხის 
ამოწმენდის სამუშაოები 

2827.05 

ქვემო ქვალონის თემის სოფ. 
ჭითაუშკურში სანიაღვრე არხის 
ამოწმენდის სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

120.91 

  

ქვემო ქვალონის თემის სოფ. 
ჭითაუშკურში ჯავახიშვილის ქუჩაზე 
ხიდბოგირის სარეაბილიტაციო 
სამუშაოები 

2584.87 

ქვემო ქვალონის თემის სოფ. 
ჭითაუშკურში ჯავახიშვილის ქუჩაზე 
ხიდბოგირის სარეაბილიტაციო 
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

131.14 

  

ქვემო ქვალონის თემის სოფ. 
ჭითაუშკურში წყალსადენის 
სარეაბილიტაციო  სამუშაოები 

1656.37 
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ქვემო ქვალონის თემის სოფ. 
ჭითაუშკურში წყალსადენის 
სარეაბილიტაციო  სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

82.74 

  

ქვემო ქვალონის თემის სოფ. 
გვიმარონში წყალსადენის სარემონტო  
სამუშაოები 

6699.00 

ქვემო ქვალონის თემის სოფ. 
გვიმარონში წყალსადენის სარემონტო  
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

301.00 

  

ქვემო ქვალონის თემის სოფ. 
დურღენაში სანიაღვრე არხის 
ამოწმენდის სამუშაოები 

2897.90 

ქვემო ქვალონის თემის სოფ. 
დურღენაში სანიაღვრე არხის 
ამოწმენდის სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

130.21 

  

სოფელ პატარა ფოთის I უბანში 
სასაფლაოს შემოღობვა 7145.58 

სოფელ პატარა ფოთის I უბანში 
სასაფლაოს შემოღობვის სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

300.11 

  

სოფელ პატარა ფოთის II უბანში 
ადმინისტრაციული შენობის 
(ტერიტორიული ორგანო) სარემონტო 
სამუშაოები 

6795.12 

სოფელ პატარა ფოთის II უბანში 
ადმინისტრაციული შენობის 
(ტერიტორიული ორგანო) სარემონტო 
სამუშაოებს საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

285.39 

  

სოფელ პატარა ფოთში ქუჩების 
დამისამართება 2260.84 

სოფელ პატარა ფოთში ქუჩების 
დამისამართების სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

94.96 

  

სოფელ შავღელეში სოფლის 
ამბულატორიისა და საბავშვო ბაღის 
ეზოების კეთილმოწყობის სამუშაოები 

24503.84 

სოფელ შავღელეში სოფლის 
ამბულატორიისა და საბავშვო ბაღის 
ეზოების კეთილმოწყობის სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

1029.16 

  

გურიფულის თემის სოფ. პირველ 
გურიფულში სანიაღვრე არხის 
ამოწმენდის სამუშაოები 

11499.91 

გურიფულის თემის სოფ. პირველ 
გურიფულში სანიაღვრე არხის 
ამოწმენდის სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

488.40 

  

გურიფულის თემის სოფ. მეორე 
გურიფულში სანიაღვრე არხის 
ამოწმენდის სამუშაოები 

8704.37 
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გურიფულის თემის სოფ. მეორე 
გურიფულში სანიაღვრე არხის 
ამოწმენდის სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

368.55 

  

გურიფულის თემის სოფ. მეორე 
გურიფულში საყანე ფართობთან 
მისასვლელი გზის აღდგენა 

4497.59 

გურიფულის თემის სოფ. მეორე 
გურიფულში საყანე ფართობთან 
მისასვლელი გზის აღდგენის 
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

160.08 

  
საყანე ფართობთან მისასვლელი გზის 
შეკეთება  2210.37 

  

საყანე ფართობთან მისასვლელი გზის 
შეკეთების სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა  

99.32 

  

გურიფულის თემის სოფ. მეორე 
გურიფულში სანიაღვრე არხის 
ამოწმენდის სამუშაოები 

1643.56 

გურიფულის თემის სოფ. მეორე 
გურიფულში სანიაღვრე არხის 
ამოწმენდის სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

73.85 

  

ახალსოფლის თემის სოფ. 

ახალსოფელში საყანე ფართობების 

შემოღობვის სამუშაოები (გორგაძეების 

უბანი) 

6030.84 

ახალსოფლის თემის სოფ. 

ახალსოფელში საყანე ფართობების 

შემოღობვის სამუშაოების 

(გორგაძეების უბანი) საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 

შედგენა 

255.27 

  

ახალსოფლის თემის სოფ. 

ახალსოფელში სანიაღვრე არხის 

ამოწმენდის სამუშაოები (სასაფლაოს 

მიმდებარე ტერიტორია) 

4434.60 

ახალსოფლის თემის სოფ. 

ახალსოფელში სანიაღვრე არხის 

ამოწმენდის სამუშაოების (სასაფლაოს 

მიმდებარე ტერიტორია) საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 

შედგენა 

186.79 

  

ახალსოფლის თემის სოფ. 
ახალსოფელში N1 საბავშვო ბაღის 
წყალგაყვანილობისა და კანალიზაციის 
სარემონტო  სამუშაოები 

3900.74 

ახალსოფლის თემის სოფ. 
ახალსოფელში N1 საბავშვო ბაღის 
წყალგაყვანილობისა და კანალიზაციის 
სარემონტო  სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

193.74 
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ახალსოფლის თემის სოფ. გაღმა 
პირველი ხორგის სანადარაიოს უბანში 
(ამბულატორიის მიმდებარე 
ტერიტორია) სანიაღვრე არხის 
ამოწმენდის სამუშაოები 

5440.20 

ახალსოფლის თემის სოფ. გაღმა 
პირველი ხორგის სანადარაიოს უბანში 
(ამბულატორიის მიმდებარე 
ტერიტორია) სანიაღვრე არხის 
ამოწმენდის სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

252.60 

  

ახალსოფლის თემის სოფ. გაღმა 
პირველ ხორგაში სანიაღვრე არხის 
ამოწმენდის სამუშაოები (ჩაჩიბაიების 
უბანი) 

3021.99 

ახალსოფლის თემის სოფ. გაღმა 
პირველ ხორგაში სანიაღვრე არხის 
ამოწმენდის სამუშაოების (ჩაჩიბაიების 
უბანი) საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

125.25 

  

ახალსოფლის თემის სოფ. გაღმა 
პირველი ხორგის N2 საბავშვო ბაღის 
სარემონტო სამუშაოები 

4646.53 

ახალსოფლის თემის სოფ. გაღმა 
პირველი ხორგის N2 საბავშვო ბაღის 
სარემონტო სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

271.50 

  

ახალსოფლის თემის სოფ. გაღმა 
პირველ ხორგაში სანიაღვრე არხის 
ამოწმენდის სამუშაოები  

6547.75 

  

ახალსოფლის თემის სოფ. გაღმა 
პირველ ხორგაში სანიაღვრე არხის 
ამოწმენდის სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

294.20 

  

ჭალადიდის თემის სოფ. საბაჟოში გზის  
შეკეთება ქვიშა-ხრეშით 32151.63 

ჭალადიდის თემის სოფ. საბაჟოში გზის  
შეკეთება ქვიშა-ხრეშით სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

1144.38 

  

ჭალადიდის თემის სოფ. საქორქიოში 
შიდა სამიმოსვლო გზის  შეკეთება 
ქვიშა-ხრეშით 

3566.32 

ჭალადიდის თემის სოფ. საქორქიოში 
შიდა სამიმოსვლო გზის  შეკეთება 
ქვიშა-ხრეშით სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

149.79 

  

ჭალადიდის თემის სოფ. საღვამიჩაოში 
გზის ორმული შეკეთება ქვიშა-ხრეშით 13571.98 

ჭალადიდის თემის სოფ. საღვამიჩაოში 
გზის ორმული შეკეთება ქვიშა-ხრეშით 
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

483.07 

  
ჭალადიდის თემის სოფ. საჭოჭუოში 
გზის ორმული შეკეთება ქვიშა-ხრეშით 10632.89 
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ჭალადიდის თემის სოფ. საჭოჭუოში 
გზის ორმული შეკეთება ქვიშა-ხრეშით 
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

448.16 

  

ჭალადიდის თემის სოფ. საბაჟოში გზის  
შეკეთება ქვიშა-ხრეშით  2795.19 

ჭალადიდის თემის სოფ. საბაჟოში გზის  
შეკეთება ქვიშა-ხრეშით სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

125.59 

  

ნოჯიხევის თემის სოფ. ნოჯიხევში 
წერეთლის ქუჩაზე ხიდბოგირის 
მოწყობის სამუშაოები 

11177.18 

ნოჯიხევის თემის სოფ. ნოჯიხევში 
წერეთლის ქუჩაზე ხიდბოგირის 
მოწყობის სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

496.75 

  

ნოჯიხევის თემის სოფ. ნოჯიხევში 
კოსტავას ქუჩაზე ხიდბოგირის 
მოწყობის სამუშაოები 

10199.54 

ნოჯიხევის თემის სოფ. ნოჯიხევში 
კოსტავას ქუჩაზე ხიდბოგირის 
მოწყობის სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

541.52 

  

ნოჯიხევის თემის სოფ. ნოჯიხევში 
სტალინისა და ვაჟა ფშაველას ქუჩების 
კვეთაზე არსებული ცხაურის 
რეაბილიტაცია 

2807.89 

ნოჯიხევის თემის სოფ. ნოჯიხევში 
სტალინისა და ვაჟა ფშაველას ქუჩების 
კვეთაზე არსებული ცხაურის 
რეაბილიტაციის სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

120.92 

  

ნოჯიხევის თემის სოფ. ნოჯიხევში 
სტალინის ქუჩაზე სანიაღვრე არხის 
ამოწმენდის სამუშაოები 

3146.41 

ნოჯიხევის თემის სოფ. ნოჯიხევში 
სტალინის ქუჩაზე სანიაღვრე არხის 
ამოწმენდის სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

132.84 

  

ნოჯიხევის თემის სოფ. ზენში საყანე 
ფართობთან მისასვლელი გზის 
მოხრეშვა 

7832.05 

ნოჯიხევის თემის სოფ. ზენში საყანე 
ფართობთან მისასვლელი გზის 
მოხრეშვის სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

278.77 

  

ნოჯიხევის თემის სოფ. კუთხე 
ნოჯიხევში ყაზბეგის ქუჩაზე 
ხიდბოგირის მოწყობა 

8847.40 

ნოჯიხევის თემის სოფ. კუთხე 
ნოჯიხევში ყაზბეგის ქუჩაზე 
ხიდბოგირის მოწყობის სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

371.59 
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 ნოჯიხევის თემის სოფ. ნაფოშტუში 
საყანე ფართობთან მისასვლელი 
ხიდბოგირის მოწყობა (საცხომარიოს 
უბანი) 

10555.71 

 ნოჯიხევის თემის სოფ. ნაფოშტუში 
საყანე ფართობთან მისასვლელი 
ხიდბოგირის მოწყობის (საცხომარიოს 
უბანი) სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

529.31 

  

ნოჯიხევის თემის სოფ. დასახლებაში 
სანიაღვრე არხის ამოწმენდის 
სამუშაოები 

9056.64 

ნოჯიხევის თემის სოფ. დასახლებაში 
სანიაღვრე არხის ამოწმენდის 
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

381.65 

  

ნოჯიხევის თემის სოფ. დასახლებაში 
საბავშვო ბაღის რებილიტაცია 4760.51 

ნოჯიხევის თემის სოფ. დასახლებაში 
საბავშვო ბაღის რებილიტაციის 
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

201.54 

  

ნოჯიხევის თემის სოფ. კუთხე 
ნოჯიხევში ყაზბეგის ქუჩაზე 
ხიდბოგირის მოწყობის სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

7555.30 

ნოჯიხევის თემის სოფ. კუთხე 
ნოჯიხევში ყაზბეგის ქუჩაზე 
ხიდბოგირის მოწყობის სამუშაოები 

339.48 

  

ხეთის თემის სოფ. ლარჩვაში ცენტრის 
კეთილმოწყობა (მოასფალტება) 18075.35 

ხეთის თემის სოფ. ლარჩვაში ცენტრის 
კეთილმოწყობის (მოასფალტება) 
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

643.36 

  

ხეთის თემის სოფ. ლარჩვაში 
ხიდბოგირის რეაბილიტაცია (ლევან 
ტურავას ქუჩა) 

1176.49 

ხეთის თემის სოფ. ლარჩვაში 
ხიდბოგირის რეაბილიტაციის (ლევან 
ტურავას ქუჩა) სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

49.41 

  

ხეთის თემის სოფ. ლარჩვაში სანიაღვრე 
არხის ამოწმენდის სამუშაოები 6807.35 

ხეთის თემის სოფ. ლარჩვაში სანიაღვრე 
არხის ამოწმენდის სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

244.01 

  

ხეთის თემის სოფ. ნოჩხონში სანიაღვრე 
არხის ამოწმენდის სამუშაოები 18022.03 

ხეთის თემის სოფ. ნოჩხონში სანიაღვრე 
არხის ამოწმენდის სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

641.53 
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 ხეთის თემის სოფ. ოხვამეკარში 
წყალსადენის სარეაბილიტაციო  
სამუშაოები (საჭითანაოს უბანი) 

10875.29 

 ხეთის თემის სოფ. ოხვამეკარში 
წყალსადენის სარეაბილიტაციო  
სამუშაოების (საჭითანაოს უბანი) 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

456.76 

  

 ხეთის თემის სოფ. ოხვამეკარში გზის 
ორმული შეკეთება ქვიშა-ხრეშით 
(საგაბრაოს უბანი) 

2765.78 

 ხეთის თემის სოფ. ოხვამეკარში გზის 
ორმული შეკეთება ქვიშა-ხრეშით 
(საგაბრაოს უბანი) სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

98.44 

  

ხეთის თემის სოფ. წინაგოლაში 
გზისპირა ნაპირსამაგრი სამუშაოები 2194.28 

ხეთის თემის სოფ. წინაგოლაში 
გზისპირა ნაპირსამაგრი სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

94.29 

  

ხეთის თემის სოფ. წინაგოლაში გზის 
ორმული შეკეთება ასფალტო ბეტონით 12422.87 

ხეთის თემის სოფ. წინაგოლაში გზის 
ორმული შეკეთება ასფალტო ბეტონით 
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

442.17 

  

 ხეთის თემის სოფ. ლარჩვაში გზის 
ორმული შეკეთება ქვიშა-ხრეშით 
(საკანკიოს უბანი) 

5003.70 

 ხეთის თემის სოფ. ლარჩვაში გზის 
ორმული შეკეთება ქვიშა-ხრეშით 
(საკანკიოს უბანი) სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

179.04 

  

 ხეთის თემის სოფ. ხეთაში 
წყალსადენის სარეაბილიტაციო  
სამუშაოები (საკანკიოს უბანი) 

1346.60 

 ხეთის თემის სოფ. ხეთაში 
წყალსადენის სარეაბილიტაციო  
სამუშაოების (საკანკიოს უბანი) 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

56.56 

  

ხეთის თემის სოფ. ხეთაში მოსაცდელის 
მოწყობის სამუშაოები 

5266.31 

ხეთის თემის სოფ. ხეთაში მოსაცდელის 
მოწყობის სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

261.00 

  

ხეთის თემის სოფ. ნოჩხონში სანიაღვრე 
არხის ამოწმენდის სამუშაოები 1364.09 

ხეთის თემის სოფ. ნოჩხონში სანიაღვრე 
არხის ამოწმენდის სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა  

61.29 

  

პირველი მაისის თემის სოფ. 
ბულიწყუში საყანე ფართობების 
გამიჯვნა საძოვრებისაგან  

10897.28 
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პირველი მაისის თემის სოფ. 
ბულიწყუში საყანე ფართობების 
გამიჯვნა საძოვრებისაგან სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა  

388.66 

  

პირველი მაისის თემის სოფ. 
ბულიწყუში სანიაღვრე არხის 
ამოწმენდის სამუშაოები 

6751.38 

პირველი მაისის თემის სოფ. 
ბულიწყუში სანიაღვრე არხის 
ამოწმენდის სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა  

241.48 

  

პირველი მაისის თემის სოფ. 
ბულიწყუში ხიდბოგირის მოწყობის 
სამუშაოები 

10076.97 

პირველი მაისის თემის სოფ. 
ბულიწყუში ხიდბოგირის მოწყობის 
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა  

444.05 

  

პირველი მაისის თემის სოფ. 
საკვიკვინიოში საყანე ფართობების 
გამიჯვნა საძოვრებისაგან  

13614.09 

პირველი მაისის თემის სოფ. 
საკვიკვინიოში საყანე ფართობების 
გამიჯვნა საძოვრებისაგან სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა  

572.97 

  

პირველი მაისის თემის სოფ. ჭიხუში 
სასაფლაოს მისასვლელ გზაზე ცხაურის 
შეკეთების სამუშაოები 

964.24 

პირველი მაისის თემის სოფ. ჭიხუში 
სასაფლაოს მისასვლელ გზაზე ცხაურის 
შეკეთების სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა  

40.97 

  

პირველი მაისის თემის სოფ. ჭიხუში 
გზის ორმული შეკეთება ქვიშა-ხრეშით 2170.76 

პირველი მაისის თემის სოფ. ჭიხუში 
გზის ორმული შეკეთება ქვიშა-ხრეშით 
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა  

78.05 

  

პირველი მაისის თემის სოფ. ჭიხუში 
სანიაღვრე არხის ამოწმენდის 
სამუშაოები 

9120.79 

პირველი მაისის თემის სოფ. ჭიხუში 
სანიაღვრე არხის ამოწმენდის 
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა  

384.68 

  

პირველი მაისის თემის სოფ. 
ბულიწყუში გზის ორმული შეკეთება 
ქვიშა-ხრეშით (მ. კოსტავას ქუჩა)  

4808.57 

პირველი მაისის თემის სოფ. 
ბულიწყუში გზის ორმული შეკეთება 
ქვიშა-ხრეშით (მ. კოსტავას ქუჩა) 
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა  

216.06 
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საჯიჯაოს თემის სოფელ ზენში საყანე 
ფართობების გამიჯვნა საძოვრებისგან 18039.25 

საჯიჯაოს თემის სოფელ ზენში საყანე 
ფართობების გამიჯვნა საძოვრებისგან 
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა  

759.46 

  

საჯიჯაოს თემის სოფელ ზენში გზის 
ორმული შეკეთება ქვიშა-ხრეშით 

2334.01 

საჯიჯაოს თემის სოფელ ზენში გზის 
ორმული შეკეთება ქვიშა-ხრეშით 
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

98.78 

  

საჯიჯაოს თემის სოფელ გაღმა 
საჯიჯაოში საყანე ფართობების 
გამიჯვნა საძოვრებისაგან  

11510.27 

საჯიჯაოს თემის სოფელ გაღმა 
საჯიჯაოში საყანე ფართობების 
გამიჯვნა საძოვრებისაგან  სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

484.30 

  

საჯიჯაოს თემის სოფელ ზუბში საყანე 
ფართობების გამიჯვნა საძოვრებისაგან  8547.26 

საჯიჯაოს თემის სოფელ ზუბში საყანე 
ფართობების გამიჯვნა საძოვრებისაგან  
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა  

358.98 

  

საჯიჯაოს თემის სოფელ ზუბში გზის 
ორმული შეკეთება ქვიშა-ხრეშით 

4136.95 

საჯიჯაოს თემის სოფელ ზუბში გზის 
ორმული შეკეთება ქვიშა-ხრეშით  
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა  

173.75 

  

საჯიჯაოს თემის სოფელ ჯაპიშაქარში 
საყანე ფართობების გამიჯვნა 
საძოვრებისაგან  

12473.15 

საჯიჯაოს თემის სოფელ ჯაპიშაქარში 
საყანე ფართობების გამიჯვნა 
საძოვრებისაგან სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა  

525.45 

  

საჯიჯაოს თემის სოფელ ჯაპიშაქარში 
გზის ორმული შეკეთება ქვიშა-ხრეშით 1479.35 

საჯიჯაოს თემის სოფელ ჯაპიშაქარში 
გზის ორმული შეკეთება ქვიშა-ხრეშით 
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა  

62.73 

  სპორტული ინვენტარის შეძენა  3858.50 

  

საჯიჯაოს თემის სოფელ ჯაპიშაქარში 
გზის ორმული შეკეთება ქვიშა-ხრეშით  6751.45 

საჯიჯაოს თემის სოფელ ჯაპიშაქარში 
გზის ორმული შეკეთება ქვიშა-ხრეშით 
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა  

303.36 

  

ხამისქურის თემის სოფ. ხამისქურში 
გზის ორმული შეკეთება (ზემო 
საფარცვანიოს უბანი) 

8408.71 
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ხამისქურის თემის სოფ. ხამისქურში 
გზის ორმული შეკეთების (ზემო 
საფარცვანიოს უბანი) სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა  

353.80 

  

ხამისქურის თემის სოფლებში 
ხამისქური და საკუკავოში საყანე 
ფართობებთან მისასვლელი გზის 
შეკეთება (ქვემო საფარცვანიოს უბანი) 

8139.40 

ხამისქურის თემის სოფლებში 
ხამისქური და საკუკავოში საყანე 
ფართობებთან მისასვლელი გზის 
შეკეთების (ქვემო საფარცვანიოს უბანი) 
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

291.29 

  

ხამისქურის თემის სოფ. საკუკავოში 
სანიაღვრე არხის ამოწმენდის 
სამუშაოები 

6885.95 

ხამისქურის თემის სოფ. საკუკავოში 
სანიაღვრე არხის ამოწმენდის 
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

247.81 

  

ხამისქურის თემის სოფ. საკუკავოში 
საყანე ფართობებთან მისასვლელი გზის 
შეკეთება 

2221.58 

ხამისქურის თემის სოფ. საკუკავოში 
საყანე ფართობებთან მისასვლელი გზის 
შეკეთების სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

93.78 

  

ხამისქურის თემის სოფ. საქირიოში 
წყალსადენის სარეაბილიტაციო  
სამუშაოები 

9408.19 

ხამისქურის თემის სოფ. საქირიოში 
წყალსადენის სარეაბილიტაციო  
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

396.08 

  

ხამისქურის თემის სოფ. საქირიოში 
საყანე ფართობთან მისასვლელი 
ხიდბოგირის მოწყობა 

4711.44 

ხამისქურის თემის სოფ. საქირიოში 
საყანე ფართობთან მისასვლელი 
ხიდბოგირის მოწყობის სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

235.46 

  

ხამისქურის თემის სოფ. საქირიოში 
გზის ორმული შეკეთება 2956.66 

ხამისქურის თემის სოფ. საქირიოში 
გზის ორმული შეკეთების სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

132.85 

  

თორსა-დღვაბის თემის სოფ. თორსაში 
სანიაღვრე არხის ამოწმენდის 
სამუშაოები 

5433.27 

თორსა-დღვაბის თემის სოფ. თორსაში 
სანიაღვრე არხის ამოწმენდის 
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

229.51 
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თორსა-დღვაბის თემის სოფ. თორსაში 
ცენტრის კეთილმოწყობა 2817.10 

თორსა-დღვაბის თემის სოფ. თორსაში 
ცენტრის კეთილმოწყობის სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

165.35 

  

თორსა-დღვაბის თემის სოფ. თორსაში 
გზის ორმული შეკეთება ქვიშა-ხრეშით 3317.49 

თორსა-დღვაბის თემის სოფ. თორსაში 
გზის ორმული შეკეთება ქვიშა-ხრეშით 
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

140.52 

  

თორსა-დღვაბის თემის სოფ. დღვაბაში 
გზის ორმული შეკეთება ქვიშა-ხრეშით 9089.24 

თორსა-დღვაბის თემის სოფ. დღვაბაში 
გზის ორმული შეკეთება ქვიშა-ხრეშით 
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

323.52 

  

თორსა-დღვაბის თემის სოფ. საბუკიოში 
გზის ორმული შეკეთება ქვიშა-ხრეშით 13618.04 

თორსა-დღვაბის თემის სოფ. საბუკიოში 
გზის ორმული შეკეთება ქვიშა-ხრეშით 
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

484.71 

  

თორსა-დღვაბის თემის სოფ. თორსაში 
ცხრა აპრილი მემორიალის სარემონტო 
სამუშაოები 

2849.23 

თორსა-დღვაბის თემის სოფ. თორსაში 
ცხრა აპრილი მემორიალის სარემონტო 
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

128.02 

  

ზემო ქვალონის თემის სოფ. ზემო 
ქვალონში სანიაღვრე არხის ამოწმენდის 
სამუშაოები 

4971.44 

ზემო ქვალონის თემის სოფ. ზემო 
ქვალონში სანიაღვრე არხის ამოწმენდის 
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

210.55 

  

ზემო ქვალონის თემის სოფ. საალანიო- 
საფაჩულიოში წყალსადენის მოწყობის 
სამუშაოები 

5782.65 

ზემო ქვალონის თემის სოფ. საალანიო- 
საფაჩულიოში წყალსადენის მოწყობის 
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

243.62 

  

ზემო ქვალონის თემის სოფ. 
სახოჭოლავოში სასაფლაოს მისასვლელ 
გზაზე ცხაურის მოწყობის სამუშაოები 

2191.69 

ზემო ქვალონის თემის სოფ. 
სახოჭოლავოში სასაფლაოს მისასვლელ 
გზაზე ცხაურის მოწყობის სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

92.52 

  

ზემო ქვალონის თემის სოფ. 
სახოჭოლავოში ხიდბოგირის 
სარეაბილიტაციო სამუშაოები 

5381.02 
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ზემო ქვალონის თემის სოფ. 
სახოჭოლავოში ხიდბოგირის 
სარეაბილიტაციო სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

226.56 

  

ზემო ქვალონის თემის სოფ. 
სახოჭოლავოში საყანე ფართობების 
შემოღობვის სამუშაოები  

1246.43 

ზემო ქვალონის თემის სოფ. 
სახოჭოლავოში საყანე ფართობების 
შემოღობვის სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა  

52.96 

  

ზემო ქვალონის თემის სოფ. 
სახოჭოლავოში სანიაღვრე არხის 
ამოწმენდის სამუშაოები 

2761.28 

ზემო ქვალონის თემის სოფ. 
სახოჭოლავოში სანიაღვრე არხის 
ამოწმენდის სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა  

116.18 

  

 ზემო ქვალონის თემის სოფ. ზემო 
ქვალონში გზის, ქვიშა - ხრეშოვანი 
საფარით 

1721.74 

 ზემო ქვალონის თემის სოფ. ზემო 
ქვალონში გზის, ქვიშა - ხრეშოვანი 
საფარით სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა  

77.36 

  

სოფელ ძველ ხიბულაში შიდა 
სამიმოსვლო გზების ორმული  
შეკეთება ქვიშა-ხრეშით 

17297.50 

სოფელ ძველ ხიბულაში შიდა 
სამიმოსვლო გზების ორმული  
შეკეთება ქვიშა-ხრეშით სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა  

616.50 

  

შუა ხორგის თემის სოფელ გამოღმა შუა 
ხორგაში მინი სპორტული მოედნის 
რეკონსტრუქცია 

36543.32 

შუა ხორგის თემის სოფელ გამოღმა შუა 
ხორგაში მინი სპორტული მოედნის 
რეკონსტრუქციის სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

1551.86 

  

შუა ხორგის თემის სოფელ გამოღმა შუა 
ხორგაში ადმინისტრაციული შენობის 
ეზოში წყლის სიტემის რემონტის 
სამუშაოები  

388.37 

შუა ხორგის თემის სოფელ გამოღმა შუა 
ხორგაში ადმინისტრაციული შენობის 
ეზოში წყლის სიტემის რემონტის 
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა  

17.45 

  

ბიის თემის სოფ. ბიაში საძოვრების 
შემოღობვის სამუშაოები 12961.50 

ბიის თემის სოფ. ბიაში საძოვრების 
შემოღობვის სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

462.13 
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ბიის თემის სოფ. ბია-საშონიოში 
მოსაცდელის მოწყობის სამუშაოები 5397.37 

ბიის თემის სოფ. ბია-საშონიოში 
მოსაცდელის მოწყობის სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

261.00 

  

ბიის თემის სოფ. ბია-საშონიოში 
საძოვრების შემოღობვის სამუშაოები 1395.02 

ბიის თემის სოფ. ბია-საშონიოში 
საძოვრების შემოღობვის სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

59.22 

  

ბიის თემის სოფ. ზემო ბიაში გზის 
ორმული შეკეთება ქვიშა-ხრეშით 3592.12 

ბიის თემის სოფ. ზემო ბიაში გზის 
ორმული შეკეთება ქვიშა-ხრეშით 
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

153.47 

  

ბიის თემის სოფ. ბიაში საძოვრების 
შემოღობვის სამუშაოები  1831.86 

ბიის თემის სოფ. ბიაში საძოვრების 
შემოღობვის სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა  

82.31 

  

ახალი ხიბულის თემის სოფ. ახალ 
ხიბულაში სანიაღვრე არხის 
ამოწმენდის სამუშაოები (საღურწკაიოს 
უბანი) 

1531.02 

ახალი ხიბულის თემის სოფ. ახალ 
ხიბულაში სანიაღვრე არხის 
ამოწმენდის სამუშაოების (საღურწკაიოს 
უბანი) საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

55.17 

  

ახალი ხიბულის თემის სოფ. ახალ 
ხიბულაში გზის ორმული შეკეთება 
ქვიშა-ხრეშით (საღურწკაიო-სავარდიო) 

13345.37 

ახალი ხიბულის თემის სოფ. ახალ 
ხიბულაში გზის ორმული შეკეთება 
ქვიშა-ხრეშით (საღურწკაიო-სავარდიო) 
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

560.51 

  

ახალი ხიბულის თემის სოფ. 
გაშფერდში გზის ორმული შეკეთება 
ქვიშა-ხრეშით  

12228.71 

ახალი ხიბულის თემის სოფ. 
გაშფერდში გზის ორმული შეკეთება 
ქვიშა-ხრეშით სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

529.19 

  

ახალი ხიბულის თემის სოფ. 
გაშფერდში არსებული წყაროს 
მოწესრიგების სამუშაოები  

1208.97 

ახალი ხიბულის თემის სოფ. 
გაშფერდში არსებული წყაროს 
მოწესრიგების სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა  

51.38 

  

ახალი ხიბულის თემის სოფ. 
გაშფერდში მილხიდის მოწყობის 
სამუშაოები (თ. ჯიშკარიანის სახლთან) 

753.32 
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ახალი ხიბულის თემის სოფ. 
გაშფერდში მილხიდის მოწყობის 
სამუშაოების (თ. ჯიშკარიანის 
სახლთან) საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა  

32.25 

  

ახალი ხიბულის თემის სოფ. ზუბში 
გზის ორმული შეკეთება ქვიშა-ხრეშით 14022.07 

ახალი ხიბულის თემის სოფ. ზუბში 
გზის ორმული შეკეთება ქვიშა-ხრეშით 
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა  

499.09 

  

ახალი ხიბულის თემის სოფ. ზუბში 
წყალსადენის მოწყობის სამუშაოები  5003.15 

ახალი ხიბულის თემის სოფ. ზუბში 
წყალსადენის მოწყობის სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა   

224.80 

  

ქარიატის თემის სოფ. გაღმა ქარიატაში 
ეკლესიის ეზოს შემოღობვა 8773.40 

ქარიატის თემის სოფ. გაღმა ქარიატაში 
ეკლესიის ეზოს შემოღობვის 
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა  

375.78 

  

ქარიატის თემის სოფ. გაღმა ქარიატაში 
დამბის აღდგენის სამუშაოები 1802.17 

ქარიატის თემის სოფ. გაღმა ქარიატაში 
დამბის აღდგენის სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

75.69 

  

ქარიატის თემის სოფ. გამოღმა 
ქარიატაში გზის ორმული შეკეთება 
ქვიშა-ხრეშით 

6784.54 

ქარიატის თემის სოფ. გამოღმა 
ქარიატაში გზის ორმული შეკეთება 
ქვიშა-ხრეშით სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

284.95 

  

ქარიატის თემის სოფ. გაღმა ქარიატაში 
გზის ორმული შეკეთება ქვიშა-ხრეშით  3248.51 

ქარიატის თემის სოფ. გაღმა ქარიატაში 
გზის ორმული შეკეთება ქვიშა-ხრეშით  

145.96 

  

სოფ. პირველ ხორგაში გზის ორმული 
შეკეთება ქვიშა-ხრეშით 2179.11 

სოფ. პირველ ხორგაში გზის ორმული 
შეკეთება ქვიშა-ხრეშით სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

92.63 

  

სოფ. პირველ ხორგაში სანიაღვრე არხის 
ამოწმენდის სამუშაოები 13759.31 

      

სოფ. პირველ ხორგაში სანიაღვრე არხის 
ამოწმენდის სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

490.22 

  

სოფ. პირველ ხორგაში საბავშვო ბაღის 
წყალგაყვანილობა-კანალიზაციის 
სარემონტო  სამუშაოები 

486.85 
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სოფ. პირველ ხორგაში საბავშვო ბაღის 
წყალგაყვანილობა-კანალიზაციის 
სარემონტო  სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

21.88   

  

სოფელ ყულევში გზის ორმული 
შეკეთება ქვიშა-ხრეშით 6848.14   

სოფელ ყულევში გზის ორმული 
შეკეთება ქვიშა-ხრეშით სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

293.15   

  

სოფელ ყულევში გზის ორმული 
შეკეთება ქვიშა-ხრეშით 1378.76   

სოფელ ყულევში გზის ორმული 
შეკეთება ქვიშა-ხრეშით სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

61.95   

  
ქვიშა-ხრეშის კარიერების 

ღირებულების საფასური 
887.00   

    სულ ჯამი 3073014.58       

 

დ) დანართი 3-ში მცირდება: 

3370 ლარით კარტოფილის  შეძენის ასიგნება; 

ე) დანართი 3-ში იზრდება: 

3220  ლარით  საჩუქრების  შეძენის ასიგნება; 

ვ) განკარგულების პირველი პუნქტის „დ“ და ,,ე“ ქვეპუნქტით განხორციელებული 

ცვლილებების გათვალისწინებით, დანართი 3 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 

„დანართი 1 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2013 წლის 23 იანვრის N1 განკარგულებისა 

 

ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანების“ 2014 წლის 

ადგილობრივი შესყიდვების გეგმა 
 

# 

დ
ან
აყ
ო
ფ
ი
ს 

კო
დ
ი

 

დანაყოფის დასახელება 
სავარაუდო 

ღირებულება 

შესყიდვის 

საშუალება 

შესყიდვის 

დაწყების 

სავარაუდო 

ვადები 

შესყიდვის 

ობიექტის 

მიწოდების 

სავარაუდო 

ვადა 

    კვერცხი 12859       

1 031 
სოფლის მეურნეობისა და ბაღჩეულის 
პროდუქტები 

12859 
გამარტ. 
ელექტრ. 
ტენდერი 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV 
კვარტალი 

    კარტოფილი 22526.59       

    ხახვი 1727.54       

    ნიორი 1952.5       

    კომბოსტო 917.28       

    სტაფილო 2932.02       

    ლობიო 6552       

    ჭარხალი 425.88       
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2 032 ბურღულეული, კარტოფილი, 
ბოსტნეული, ხილი და თხილეული 

37033.81 
გამარტ. 
ელექტრ. 
ტენდერი 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV 
კვარტალი 

    gaTbobis xarji (SeSa) 17750.00       

3 034 მეტყევეობისა და ხე-ტყის პროდუქტები 17750.00 

გამარტ. 
ელექტრ. 
ტენდერი 

აგვისტო-
დეკემბერი 

III-IV 
კვარტალი 

    bunebr. da Txevadi airი 17670.00       

    ბუნებრივი აირი 2800.00       

4 091 საწვავი 20470.00 

გამარტ. 
ელექტრ. 
ტენდერი 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV 
კვარტალი 

     elenergiis xarji 7750.00       

5 093 
ელექტრო, სითბური, მზისა და 

ბირთვული ენერგია 
7750.00 

გამარტ.შესყ
იდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV 
კვარტალი 

    qloris mJava 393.00       

6 144 
მარილისა და სუფთა ნატრიუმის 

ქლორიდი 
393.00 

გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV 
კვარტალი 

    saxexi 72.00       

7 148 
სხვადასხვა არალითონური 

მინერალური პროდუქტი 
72.00 

გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV 
კვარტალი 

    საქ.ხორცი 24460.80       

    ქათმის ხორცი (ფილე) 15724.80       

    თევზის ხორცი (ფილე) 9279.51       

8 151 
ცხოველური პროდუქტები, ხორცი და 
ხორცის პროდუქტები 49465.11 

გამარტ. 
ელექტრ. 
ტენდერი 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV 
კვარტალი 

    ტომატ-პასტა 4410.69       

9 153 ხილი, ბოსტნეული და მონათესავე 
პროდუქტები 4410.69 

გამარტ. 
ელექტრ. 
ტენდერი 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV 
კვარტალი 

    რაფირინებული ზეთი 5908.42       

10 154 ცხოველური ან მცენარეული ზეთები და 
ცხიმები 5908.42 

გამარტ. 
ელექტრ. 
ტენდერი 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV 
კვარტალი 

    შესქელებული რძე 16809.83       

    კარაქი 10796.45       

11 155 რძის პროდუქტები 27606.28 

გამარტ. 
ელექტრ. 
ტენდერი 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV 
კვარტალი 

    კისელი 8825.54       

    მანანის ბურღული 1995.08       

    ბრინჯი 3003.00       

12 156 
დაფქვილი მარცვლეულის 
პროდუქტები, სახამებელი და 
სახამებლის პროდუქტები 

13823.62 

გამარტ. 
ელექტრ. 
ტენდერი 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV 
კვარტალი 

    მარილი 936.69       

    შაქარი 7879.87       

    მწვანილი 4733.79       

    მაკარონი 5587.76       

    ვერმიშელი 5165.16       

    პური 32036.18       
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    შავი ჩაი 578.43       

13 158 სხვადასხვა საკვები პროდუქტები 56917.88 

გამარტ. 
ელექტრ. 
ტენდერი 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV 
კვარტალი 

    xelTaTmani 24.00       

    rezinis xelTaTmani 120.00       

14 184 
სპეციალური ტანსაცმელი და 

აქსესუარები 
144.00 

გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV 
კვარტალი 

    საჩუქრები 7588.00       

15 185 
სამკაულები, საათები და მონათესავე 

ნივთები 
7588.00 

გამარტ. 
ელექტრ. 
ტენდერი 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV 
კვარტალი 

    faili 294       

    guaSi 6 feri 315.00       

    rveuli 40ფ 80.00       

    rveuli 12ფ 25.00       

    saxatavi rveuli 240.00       

    bloknoti 165.00       

    sakancelario rveuli 110.00       

    brZanebis wigni 24.00       

    
TanamSromelTa gamocxadebis 
Jurnali 155.00       

    
Sesyiduli saqonlis aRricxvis 
Jurnali 175.00       

    
korespodenciebis aRricxvis 
Jurnali 24.00       

    materialur faseulobaTa davTari 32.00       

    mimd. angariSsworebis davTari 48.00       

    memorialuri orderi 13.00       

    Semosaval-gasavlis orderi 10.00       

    ბაინდერი 350.00       

    საქაღალდე (swrafCamkeri) 75.00       

    gofrirebuli muyao 360.00       

16 228 

ქაღალდის ან მუყაოს სარეგისტრაციო 

ჟურნალები/წიგნები, საბუღალტრო 

წიგნები, ფორმები და სხვა ნაბეჭდი 

საკანცელარიო ნივთები 

2495.00 
გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV 
კვარტალი 

    webo 250.4       

17 249 
სუფთა და სხვადასხვა ქიმიური 

ნივთიერებების პროდუქტები 
250.40 

გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV 
კვარტალი 

    feradi flomasteri 420.00       

    sakanc. Jurnali 20.00       

    sakancelario dana 4.00       

    fanqari saxatavi 580.00       

    fanqari 36.00       

    markeri 60.00       

    saSleli 15.00       

    sakancelario nivTebis Casawyobi 100.00       

    kalkulatori 115.00       

    Wikarti 35.00       
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    saxazavi 32.50       

    stikeri (saniSne qaRaldi) 175.00       

    stikeri (mwebavi) 60.00       

    wawuna 7.50       

    skoCi patara 18.00       

    skoCi didi 100.00       

    magidis kalendari 15.00       

    სტეპლერის ტყვიები 72.00       

    სტეპლერი პატარა 62.50       

    სტეპლერი საშუალო 84.00       

    qaRaldis samagri 15.00       

    koreqtori 105.00       

    fanqris saTleli 39.60       

    burTuliani pasta 30.00       

    burTuliani pasta 66.00       

    failebiani saqaRalde 62.00       

    safanqre Wiqa 15.00       

    qaRaldi sabeWdi AА4 80gr./500 1920.00       

    feradi qaRaldi 375.00       

18 301 
საოფისე მანქანები, კომპიუტერების, 

პრინტერების და ავეჯის გარდა 
4639.10 

გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV 
კვარტალი 

    კომპიუტერის კომპლექტი 1200.00       

    ფლეშმეხსიერება 50.00       

    კარტრიჯის შეძენა 500.00       

    პროცესორი 145.00       

    ოპერატიული 56.00       

    ქულერი 15.00       

    ვიდეო 99.00       

    დედაპლატა 285.00       

    ინტერნეტის გამანაწილებელი 25.00       

    პრინტერი 450.00       

19 302 
კომპიუტერული მოწყობილობები და 

მარაგი 
2825.00 

გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV 
კვარტალი 

    adaptori (damcavi) 150.00       

20 312 
ელექტროენერგიის გამანაწილებელი და 

საკონტროლო აპარატურა 
150.00 

გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV 
კვარტალი 

    el. gamagrZelebeli 70.00       

    el. gamanawilebeli 21.00       

    rozeti 75.00       

21 313 იზოლირებული მავთული და კაბელი 166.00 
გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV 
კვარტალი 

    elementi 33.00       

22 314 
აკუმულატორები, პირველადი 

ელემენტები და პირველადი ბატარეები 
33.00 

გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV 
კვარტალი 

    naTura 198.00       
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23 315 
გასანათებელი მოწყობილობები და 

ელექტრონათურები 
198.00 

გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV 
კვარტალი 

    satelefono baraTebis SeZena 400.00       

24 317 
ელექტრონული, ელექტრომექანიკური 

და ელექტროტექნიკური მომარაგება 
400.00 

გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV 
კვარტალი 

    ტელევიზორის შეკეთება 60.00       

25 323 

ტელე-და რადიო სიგნალის მიმღებები 

და აუდიო-ან ვიდეო გამოსახულებების 

ჩამწერი ან აღწარმოების აპარატურა 

60.00 
გამარტ. 
შესყიდვა 

ივლისი-
სექტემბერი 

III-IV 
კვარტალი 

    saponi 178.50       

    tualetis qaRaldi 642.00       

26 337 პირადი ჰიგიენის პროდუქტები 820.50 
გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV 
კვარტალი 

    nagvis yuTi 20.00       

27 349 
ოფისისათვის სანიტარული საგნების და 
საჭირო მასალების შეძენა 20.00 

გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV 
კვარტალი 

    პიანინო 800.00       

       მუსიკალური ინსტრუმენტი 800.00       

28 373 
მუსიკალური ინსტრუმენტები და 
ნაწილები 1600.00 

გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV 
კვარტალი 

    funjis nabori 200.00       

    plastelini 300.00       

29 378 

ხელთნაკეთობები და ხელოვნების 
ნივთების შესაქმნელად საჭირო 
მასალები 

500.00 
გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV 
კვარტალი 

  

  

  

  

წყლის მრიცხველები 155.00       

დენის მრიცხველები 130.00       

30 384 
ფიზიკური მახასიათებლების 
კონტროლის ხელსაწყოები 285.00 

გამარტ. 
შესყიდვა 

აპრილი-
ივნისი 

II კვარტალი 

    ციფრული ფოტოაპარატი 400.00       

31 386 ოპტიკური ხელსაწყოები 400.00 
გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV 
კვარტალი 

    საბავშვო magida 4480.00       

    საწოლი საბავშვო 10000.00       

    karada საბავშვო 800.00       

    samuSao magida 300.00       

    სკამი საბავშვო 8172.00       

    skami 250.00       

    ლეიბი 2000.00       

32 391 ავეჯი 26002.00 

გამარტ. 
ელექტრ. 
ტენდერი 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV 
კვარტალი 

    makrateli 255.00       

    cocxi 620.00       

    aqandazi 50.00       

    Rrubeli 90.00       
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    ჯამი 480.00       

    ჯამი პატარა 238.00       

    qvabi patara 1890.00       

    qvabi didi 300.00       

    tafa 75.00       

    ღრმა თეფში 45.00       

    თეფში სოუსის 45.00       

    თეფში პატარა 45.00       

    ლამბაქი და ფინჯანი 75.00       

    კოვზი სუფრის 30.00       

    კოვზი ჩაის 15.00       

    ჩანგალი 30.00       

    ვედრო ემალის 100.00       

    ჩერბაკი 6.00       

    დაფა ხორცის საჭრელი 21.00       

    დაფა პურის საჭრელი 10.00       

    სამზარეულოს დანა 25.00       

    ხორცსაკეპი ელექტრო 180.00       

    ლანგარი 12.00       

    თეფშის საწრეტი 60.00       

33 392 ავეჯეულობა 4697.00 
გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV 
კვარტალი 

    xaliCa (gza-kvali) 200.00       

    farda 200.00       

    xelsaxoci 200.00       

    tilo iatakis sawmendi 264.00       

    tilo magidis sawmendi 276.00       

     minis sawmendi sawmendi 180.00       

    iatakis sawmendi joxi 75.00       

    საბანი 2000.00       

    ადიალა 2000.00       

    თეთრეული 2000.00       

    ბალიში 400.00       

    პირსახოცი 160.00       

34 395 ქსოვილის ნივთები 7955.00 

გამარტ. 
ელექტრ. 
ტენდერი 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV 
კვარტალი 

    eleqtroRumeli (gamaTbobeli) 200.00       

    შეშის ღუმელი 200.00       

    mtversasruti 300.00       

    ჩაიდანი ემალის 50.00       

    სასწორი ელექტრო 50.00       

    

  

მაცივარი 4000       

  ჩაიდანი ელექტრო 25.00       

35 397 საოჯახო ტექნიკა 4825.00 
გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV 
კვარტალი 
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    სარეცხი Jele 260.00       

    avejis sawmendi siTxe 15.00       

    dezadori 9.00       

    tualetis sawmendi (ixvi) 287.00       

    sarecxi fxvnili taidi 507.50       

    sarecxi feiri 525.00       

    სარეცხი ,,კომეტი" 325.00       

    სარეცხი ,,რაქშა" 210.00       

36 398 
საწმენდი და საპრიალებელი 

პროდუქტები 
2138.50 

გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV 
კვარტალი 

    wylis xarji 5600.00       

37 411 ბუნებრივი წყალი 5600.00 
გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV 
კვარტალი 

    უკუსარქველები 52.00       

38 421 
დანადგარები მექანიკური ენერგიის 

წარმოებისა და გამოყენებისათვის 
52.00 

გამარტ. 
შესყიდვა 

აპრილი-
ივნისი 

II კვარტალი 

    ჩამდინარე  წყლის ფილტერები 28.00       

39 429 
სხვადასხვა ზოგადი და სპეციალური 

დანიშნულების მანქანა-დანადგარები 
28.00 

გამარტ. 
შესყიდვა 

აპრილი-
ივნისი 

II კვარტალი 

    შეშის ღუმელის მილი 25.00       

    შეშის ღუმელის მუხლი 10.00       

    მილი 4.00       

40 441 
კონსტრუქციის მასალები და 

ანალოგიური ნივთები/საგნები 
39.00 

გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV 
კვარტალი 

    საჭმლის მოსამზადებელი ღუმელები 2000.00       

41 422 

მანქანა დანადგარები 
საკვების,სასმელებისა და თამბაქოს, 
გადასამუშავებლად და მათთან 
დაკავშირებული ნაწილები 

2000.00 
გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV 
კვარტალი 

    ნიჟარა 34.00       

    ონკანი 92.00       

42 444 
სხვადასხვა ქარხნული წარმოების 
მასალა და მათთან დაკავშირებული 
საგნები 

126.00 
გამარტ. 
შესყიდვა 

სექტემბერ-
დეკემბერი 

IV კვარტალი 

    saketis gulari 88.00       

    karis saketi 750.00       

    boqlomi 145.00       

    saRebavi 480.00       

43 445 

ხელსაწყოები, საკეტები, გასაღებები, 

ანჯამები, დამჭერები, ჯაჭვები და 

ზამბარები/რესორები 

1463.00 
გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV 
კვარტალი 

    ბალონი გაზის 80.00       

    კონტეინერი 42.00       

    წყლის რეზერვუარი 60.00       
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44 446 

ავზები, რეზერვუარები და 
კონტეინერები ცენტრალური გათბობის 
რადიატორები და ბოილერები 

182.00 
გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV 
კვარტალი 

  საკანალიზაციო სამუშაოები 800.00       

  კანალიზაციის გაწმენდა 150.00       

45 452 

მთლიანი ან ნაწილობრივი საამშენებლო 
სამუშაოები და სამოქალაქო 
მშენებლობის სამუშაოები 

950.00 
გამარტ. 
შესყიდვა 

ივლისი-
სექტემბერი 

III-IV 
კვარტალი 

  

  

  

  

გამრეცხველიანება 100.00       

გამრეცხველიანება 450.00       

46 453 
ელექტროგაყვანილობებისა და 
ელექტრომოწყობილობების მონტაჟი 550.00       

    პროგრამის შეძენა 600.00       

47 484 

საქმიანი გარიგებებისა და პირადი 

ბიზნესის წარმართვის პროგრამული 

პაკეტები 

600.00 
გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV 
კვარტალი 

    eleqtro sistemis remonti 400.00       

48 501 

სატრანსპორტო საშუალებებისა და 

მათთან დაკავშირებული 

მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური 

მომსახურება და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები 

400.00 
გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV 
კვარტალი 

    კარტრიჯის დატუმბვა 400.00       

    kompiuteruli momsaxureba 300.00       

49 503 

პერსონალური კომპიუტერების, 

საოფისე აპარატურის, 

სატელეკომუნიკაციო და აუდიო - 

ვიზუალური მოწყობილობების 

შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და 

მათთან დაკავშირებული 

მომსახურებები 

700.00 
გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV 
კვარტალი 

    ტრანსპორტის დაქირავება 3000.00       

50 601 
საავტომობილო ტრანსპორტის 

მომსახურებები 
3000.00 

გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV 
კვარტალი 

    satelefono momsaxureba 300.00       

51 642 სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები 300.00 
გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV 
კვარტალი 

    საბანკო მომსახურებები 350.00       

52 661 
საბანკო და საინვესტიციო 

მომსახურებები 
350.00 

გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV 
კვარტალი 

    internetmomsaxureba 1840.00       

53 724 ინტერნეტ მომსახურებები 1840.00 
გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV 
კვარტალი 

    ჯამი 340831.31       
 

ზ) დანართი 4-ში მცირდება: 

1300 ლარით ელექტრო ენერგიის შეძენის ასიგნება; 150 ლარით 15 ცალი მაისურის 

შეძენის ასიგნება; 225 ლარით 15 ცალი შორტის შეძენის ასიგნება; 

თ) დანართი 4-ში იზრდება: 
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1300 ლარით 1 ცალი კომპიუტერის კომპლექტის შეძენის ასიგნება; 400 ლარით  1ცალი 

პრინტერი-ქსეროქსით  შეძენის ასიგნება; 

ი) განკარგულების პირველი პუნქტის „ზ“ და ,,თ“ ქვეპუნქტით განხორციელებული 

ცვლილებების გათვალისწინებით, დანართი 4 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 

„დანართი 1 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2013 წლის 23 იანვრის N1 განკარგულებისა 

 

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

2014 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმა 

 

 

# 

დ
ან
აყ
ო
ფ
ი
ს 

კო
დ
ი

 

დანაყოფის დასახელება 
სავარაუდო 

ღირებულება 

შესყიდვის 

საშუალება 

შესყიდვის 

დაწყების 

სავარაუდო 

ვადები 

შესყიდვის 

ობიექტის 

მიწოდების 

სავარაუდო ვადა 

    gaTbobis xarji (SeSa) 750       

1 034 
მეტყევეობისა და ხე-ტყის 

პროდუქტები 
750 

gamart. 
Sesyidva 

seqtemberi I11 kvart.G 

    ელექტროენერგიის ხარჯი  3500       

2 090 ელექტროენერგიის ხარჯი  3500 
gamart. 
Sesyidva 

Teber-
dekemberi 

I-IV kvart. 

    
ბენზინი 756       

ზეთი 100       

dizelis sawvavi         

3 091 საწვავი 856 
კონსოლიდ

. ტენდერი 

Tebervali-
dekemberi 

I-IV kvart. 

    qloris mJava 15       

4 144 
მარილისა და სუფთა ნატრიუმის 

ქლორიდი 
15 

gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
dekemberi 

I-IV kvart. 

    

sawvimari 420       

კრივის ჩაფხუტი 200       

saSejibro elastiki da maika 240       
savarjiSo damcavi rakovina 45       
saWidao finka 400       
rezinis qelTaTmani 22       

5 184 
სპეციალური ტანსაცმელი და 

აქსესუარები 
1327 

gamart. 
Sesyidva 

ivnisi II kvart. 

    წამზომი 200       

6 185 
სამკაულები, საათები და მონატესავე 

ნივთები 
200 

gamart. 
Sesyidva 

marti Ikvart. 

    
sarbeni fexsacmeli 200       

საჭიდაო ფეხსაცმელი 600       

7 188 ფეხსაცმელი 800 
gamart. 
Sesyidva 

ivnisi 11-kvartali 

    პლასტმასის  მილი 134       

8 192 
საფეიქრო ნაწარმი და 

დაკავშირებული ნივთები 
134 

gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
dekemberi 

I-IV kvart. 

    

faili 84       
bloknoti 36       
rveuli didi 60       
 rveuli 48       
brZanebis wigni 12       
saxatavi rveuli 12       
korespondenciebis aRricxvis 
Jurnali 

24       

ბაინდერი 99       
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საქაღალდე (swrafCamkeri) 66.5       

materialur faseulobaTa 
davTari 

12       

mimdinare angariSsworebis 
davTari 

24       

9 228 

ქაღალდის ან მუყაოს 

სარეგისტრაციო 

ჟურნალები/წიგნები, საბუღალტრო 

წიგნები, ფორმები და სხვა ნაბეჭდი 

საკანცელარიო ნივთები 

477.5 
gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
dekemberi 

I-IV kvart. 

    წებო 28       

10 249 
სუფთა და სხვადასხვა ქიმიური 

ნივთების პროდუქტები 
28 

gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
dekemberi 

I-IV kvart. 

    

feradi flomasteri 12       
feradi fanqari 18       
sakancelario Jurnali 80       
fanqari 22       
markeri 46       
saSleli 9.00       

კალკულატორი 15       

formati 32       
saxazavi 8.5       
stikeri (saniSne qaRaldi) 45       
stikeri (mwebavi) 15       
skoCi 8       
skoCi patara 5       

სტეპლერის ტყვიები 36       

სტეპლერი საშუალო 35       

koreqtori 40       

burTuliani კალამი 30       

burTuliani კალამი 41       

failebiani saqaRalde 129       
magidis kompleqti 22       

qaRaldi sabeWdi AА4 80gr./500 370       

qaRaldi saweri А4 45gr./200 84       
qaRaldi mowmobebisTvis 24       
feradi qaRaldi 20       

11 301 ოფისისათვის საჭირო მასალები 1146.50 
gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
dekemberi 

I-IV kvart. 

    

kartrijis SeZena 120       
kompiuteris saTadarigo 
nawilebi 

900       

printeri qseroqsiT 400       
fleSmexsiereba 30       
kompiuteris kompleqti 1300       
monitori 0       

12 302 
კომპიუტერული მოწყობილობები 

და მარაგი 
2750 

gamart. 
Sesyidva 

ivnisi-
noemberi 

1I-IV kvart. 

    denis maregulirebeli 80       

13 312 
ელექტროენერგიის გამანაწილებელი 

და საკონტროლო აპარატურა 
80 

gamart. 
Sesyidva 

Mamaisi-
seqtemb 

1I-III kvart. 

    
rozeti 21       
CamrTveli 18       

14 313 
იზოლირებული მავთული და 

კაბელი 
39 

gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
oqtomberi 

I-IV kvart. 

    naTura 78       

15 315 
გასანათებელი მოწყობილობები და 

ელექტრონათურები 
78 

gamart. 
Sesyidva 

Tebervali,დ

ეკემბერი 
I-IV kvart. 

    satelefono baraTebis SeZena 800       

16 317 
ელექტრონული, 

ელექტრომექანიკური და 

ელექტროტექნიკური მომარაგება 

800 
gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
dekemberi 

I-IV kvart. 

    ტელეფონი 30       

17 325 სატელეკომუნიკაციო 30 
gamart. 
Sesyidva 

ivnisi-
noemberi 

1I-IV kvart. 



 133

მოწყობილობები და მარაგი 

    

saponi 69       

ნაგვის ყუთი 56       

საშხაპე მოწყობილობა 70       

tualetis qaRaldi 36       

18 337 პირადი ჰიგიენის პროდუქტები 231 
gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
dekemberi 

I-IV kvart. 

    
sastveni 20       
pianino 1000       

19 373 
მუსიკალური ინსტრუმენტები და 

ნაწილები 
1020 

gamart. 
Sesyidva 

ivnisi 1I kvart. 

    

krivis TaTebi 260       

ragbis burTi 240       

gantelis kompleqti 200       

Stanga sadgariT 300       

rezinis trenaJorebi 50       

saxtunela 60       

mklavWidis Jguti 120       

krivis kromatiuli gruSa 105       

კრივის ხელთათმანი 400       

20 374 
სპორტული საქონელი და 

მოწყობილობები 
1735 

gamart. 
Sesyidva 

ivnisi II kvart. 

  
375 

ბილიარდის მაგიდა 1500       

21 თამაშები და სათამაშოები 1500       

    ფუნჯის კომპლექტი 10       

22 378 
ხელნაკეთობები და ხელოვნების 

ნივთების შესაქმნელად საჭირო 

ნივთები 

10 
gamart. 
Sesyidva 

Amarti-
ivnisi 

I-IV kvart. 

    ელექტრო სასწორი 200   

23 383 საზომი ხელსაწყოები 200 
gamart. 
Sesyidva 

ivnisi-
noemberi 

III kvartali 

    

divani 400       

skami 4050       

savarZeli 300       

საწერი magida 200       

24 391 ავეჯი 4950 
გამარტ. 

ელ. 

ტენდერ  

Amarti-

დეკემბერი 
I-IV kvart. 

    

saTli 78       

cocxi 125       

aqandazi 24       

iatakis jagrisi 13       

makrateli 8       

25 392 ავეჯეულობა 248 
gamart. 
Sesyidva 

ianvari-
dekemberi 

I-IV kvart. 

    

tilo iatakis sawmendi 108       
tilo magidis 55       

ფეხსაწმენდი თექა 60       

minis sawmendi  54       
bagiri 200       

minis sawmendi ღრუბელით 10       

26 395 ქსოვილის ნივთები 487 
gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
dekemberi 

I-IV kvart. 

  

397 
ელექტროგამათბობელი 160       

  
შენობის გასათბობი 

ელექტროაპარატურა 
160       

    

saxexi kometi 90       

avejis sawmendi siTxe 12       

sarecxi siTxe (mJava) 40       

sacxi (iatakis saprialebeli) 21       

tualetis sawmendi (ixvi) 65       

27 398 საწმენდი და საპრიალებელი 228 gamart. ianvar- I-IV kvart. 
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პროდუქტები Sesyidva dekemberi 

    wylis xarji 1480       

28 411 ბუნებრივი წყალი 1480 
gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
dekemberi 

I-IV kvart. 

    onkani 45       

29 423 
ოფისისათვის სანიტარული და 

საჭირო მასალების შეძენა 
45 

gamart. 
Sesyidva 

april-
dekemberi 

II-III kvart. 

    კაბელი 50       

30 443 
კაბელი, მავთული და მათთან 

დაკავშირებული მასალები 
50 

gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
dekemberi 

I-IV kvart. 

    
karis saketi 350       

boqlomi 42       

31 445 
ხელსაწყოები, საკეტები, გასაღებები, 

ანჯამები, დამჭერები, ჯაჭვები და 

ზამბარები/რესორები 

392 
gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
dekemberi 

I-IV kvart. 

    
koleris ferebi 8       

akvareli 9       

32 448 საღებავები, ლაქები და მასტიკები 17 
gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
dekemberi 

I-IV kvart. 

    carci TeTri da feradi 30       

33 449 საღებავები, ლაქები და მასტიკები 30 
gamart. 
Sesyidva 

april-
oqtomberi 

II-IV kvart. 

  

484 

ბუღალტრული აღრიცხვის 

პროგრამული პაკეტი 
635       

34
  

საქმიანი გარიგებებისა და პირადი 

საქმეების მართვის პროგრამული 

პაკეტი 

635       

    

kondicioneris remonti 200       
ÓsaTibelas saTadarigo 
nawilebi 

50       

35 501 

სატრანსპორტო საშუალებებისა და 

მათთან დაკავშირებული 

მოწყობილობების შეკეთება, 

ტექნიკური მომსახურება და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები 

250 
gamart. 
Sesyidva 

ianvari-
noemberi 

1-1V kvartali 

    
kartrijis datumbva 140       

kompiuteruli momsaxureba 50       

36 503 

პერსონალური კომპიუტერების, 

საოფისე აპარატურის, 

სატელეკომუნიკაციო და აუდიო - 

ვიზუალური მოწყობილობების 

შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება 

და მათთან დაკავშირებული 

მომსახურებები 

190 
gamart. 
Sesyidva 

ianvari-
noemberi 

1-1V kvartali 

    

ჭიდაობა სამბოს ჯგუფის 

სატრანსპორტო მომსახურება 
600       

ჭადრაკის ჯგუფის სატრანსპორტო 

მომსახურება 
650       

მკლავჭიდის ჯგუფის 

სატრანსპორტო მომსახურება 
400       

კრივის ჯგუფის ტრანსპორტით 

მომსახურება 
150       

ბერძნულ-რომაული ჯგუფის 

სატრანსპორტო მომსახურება 
150       

რაგბის ჯგუფის სატრანსპორტო 

მომსახურება 
1850       

მძლეოსნობის ჯგუფის 

სატრანსპორტო მომსახურება 
300       

ძიუდოს ჯგუფის სატრანსპორტო 

მომსახურება 
600       

37 601 
საავტომობილო ტრანსპორტის 

მომსახურებები 
4700 

gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
dekemberi 

I-IV kvart. 
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    satelefono momsaxureba 290       

38 642 
სატელეკომუნიკაციო 

მომსახურებები 
290 

gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
dekemberi 

I-IV kvart. 

    ბანკის მომსახურება 180       

39 661 
საბანკო და საინვესტიციო 

მომსახურებები 
180 

gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
dekemberi 

I-IV kvart. 

    internetmomsaxureba 1370       

40 724 ინტერნეტ მომსახურებები 1370 
gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
dekemberi 

1-1V kvartali 

    

ანიმაციური ფილმი მასტერკლასები 1000       

სასწავლო შემოქმედებითი 

კონფერენცია 
0       

ნორჩ შემოქმედთა საღამო, დედის 

დღე 
50       

ენის დღისადმი მიძღვნილი 

ღონისძიება 
30       

ნორჩ გობელენისტთა და 

დიზაინერთა ნამუშ გამო 
20       

ბავშვთა დღისადმი მიძღვნილი 50       

ცოდნის ზეიმი 50       

          

მასწავლ დღისადმი მიძღვნილი  50       

შემოდგომის ზეიმი, გიორგობის 

დღესასწაული 
100       

საშობაო–საახალწლო ღონისძიება 250       

ქსელური თამაშების შიდა სასკოლო 

ტურნ 
200       

გაზაფხულის ზეიმი 50       

ვიქტორინა კონკურსი 75       

დამოუკიდებლობის დღისადმი 

მიძღვნილი ღონისძიება 
35       

ბავშვთა დღისადმი მიძღვნილი 

ღონისძიება 
0       

ნორჩი პიანისტი 80       

          

გიორგობის დღისადმი მიძღვნილი 

ღონისძიება 
100       

საახალწლო-საშობაო  290       

biliardis turniri 350       
Wadrakis turniri 200       
mZleosnobis turniri 250       
Ziudos turniri 400       

berZnul-romauli Widaobis 
turniri 

565       

ragbis turniri 200       
mklavWidis turniri 300       

41 799 
სხვადასხვა საქმიანობები და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები 
4695 

gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
dekemberi 

I-IV kvart. 

  
  

პირველადი დახმარების 

მედიკამენტები 
1250       

42 851 samedicino მედიკამენტები 1250 
gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
dekemberi 

I-IV kvart. 

    ჯამი 39354.0       

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

დადგენილი წესით, მხარისათვის გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში ფოთის საქალაქო სასამართლოში 

(მისამართი: ქ. ფოთი, დავით აღმაშენებლის ქ. N3). 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                   ედიშერ ჯობავა 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
 

განკარგულება N100 
 

2014 წლის 30 დეკემბერი 
 

ქ. ხობი 
 

„საწვავისა და სატელეფონო მომსახურების ხარჯების ლიმიტის განსაზღვრის შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 28 ივლისის N53 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

 

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის შესაბამისად: 

1. „საწვავისა და სატელეფონო მომსახურების ხარჯების ლიმიტის განსაზღვრის შესახებ“  ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 28 ივლისის N53 განკარგულებაში შეტანილ იქნეს შემდეგი 

ცვლილება: 

ა) განკარგულების დანართი N1 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„დანართი N1 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2014 წლის  28 ივლისის N53 განკარგულებისა 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირების, საკრებულოს წევრებისა  და საკრებულოს 

აპარატისთვის განსაზღვრული საწვავის ხარჯების ლიმიტი 
 

 

 

N მხარჯავი სუბიექტების დასახელება 
ლიმიტი თვეში (ლიტრი) 

ლიმიტი წელიწადში 

(ლიტრი) 

ბენზინი დიზელი ბენზინი დიზელი 

1. საკრებულოს თავმჯდომარე - 750 - 9000 

2. საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე  170  2040 

3. საკრებულოს კომისიის თავმჯდომარე 80 - 960 - 

4. საკრებულოს ფრაქციის თავმჯდომარე 80 - 1200 - 

5. საკრებულოს აპარატის უფროსი 220 - 2640 - 

6. საკრებულოს თავმჯდომარის თანაშემწე 30 - 360 - 

 

ბ) განკარგულების დანართი N2 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„დანართი N2 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2014 წლის 28 ივლისის N53 განკარგულებისა 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის განსაზღვრული საწვავის ხარჯების ლიმიტი 

 

N მხარჯავი სუბიექტების დასახელება 

ლიმიტი თვეში 

(ლიტრი) 

ლიმიტი წელიწადში 

(ლიტრი) 

ბენზინი დიზელი ბენზინი დიზელი 

1. გამგებელი 1000 - 12000 - 

2. გამგებლის პირველი მოადგილე - 300 - 3600 

3. გამგებლის მოადგილე 300 - 3600 - 
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4. გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახური 200 - 2400 - 

5. 

გამგეობის ინფრასტრუქტურის, 

ურბანული განვითარებისა და 

არქიტექტურის სამსახური 

300 - 3600 - 

6. 
გამგეობის შიდა აუდიტისა და 

კონტროლის სამსახური 
100 - 1200 - 

7. 

გამგეობის წვევამდელთა, რეზერვისტთა, 

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და 

მობილიზაციის სამსახური 

- 390 - 4680 

8. 

სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ 

ხელშეკრულებების შესრულების 

კონტროლის  ჯგუფი 

- 200 - 2400 

9. 

გამგებლის წარმომადგენელი 

მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ 

ერთეულში 

50 - 600 -“ 

 

გ) განკარგულების დანართი N3 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„დანართი N3 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2014 წლის 28 ივლისის N53 განკარგულებისა 

 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირების, საკრებულოს წევრებისა და საკრებულოს 

აპარატის საჯარო მოსამსახურეებისთვის განსაზღვრული ფიჭური სატელეფონო მომსახურების 

(კორპორაციული საავანსო ნომრების) ხარჯების ლიმიტი 

 

 

N მხარჯავი სუბიექტების დასახელება 
ლიმიტი თვეში 

(ლარი) 

ლიმიტი წელიწადში 

(ლარი) 

1.  საკრებულოს თავმჯდომარე 35 420 

2. საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე 25 300 

3.  საკრებულოს კომისიის თავმჯდომარე 20 240 

4. საკრებულოს ფრაქციის თავმჯდომარე 20 240 

5. საკრებულოს აპარატის უფროსი 20 240 

6. საკრებულოს აპარატის განყოფილების უფროსი 10 120 

7. საკრებულოს თავმჯდომარის თანაშემწე 10 120 

8. მთავარი სპეციალისტი 5 60 

9. 
საკრებულოს აპარატის უმცროსი საჯარო 

თანამდებობის პირი 
5 60 

 

დ) განკარგულების დანართი N4 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 

 

„დანართი N4 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2014 წლის 28 ივლისის N53 განკარგულებისა 
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ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საჯარო მოსამსახურეებისთვის განსაზღვრული ფიჭური სატელეფონო 

მომსახურების (კორპორაციული საავანსო ნომრების) ხარჯების ლიმიტი 

 

 

N მხარჯავი სუბიექტების დასახელება 
ლიმიტი თვეში 

(ლარი) 

ლიმიტი წელიწადში 

(ლარი) 

1. გამგებელი 50 600 

2. გამგებლის პირველი მოადგილე 45 540 

3. გამგებლის მოადგილე 40 480 

4. გამგეობის სამსახურის უფროსი 20 240 

5. გამგებლის თანაშემწე 15 180 

6. გამგეობის სამსახურის განყოფილების უფროსი 10 120 

7. 
გამგებლის წარმომადგენელი მუნიციპალიტეტის 

ადმინისტრაციულ ერთეულში 
15 180 

8. მთავარი სპეციალისტი 5 60 

9. უმცროსი საჯარო თანამდებობის პირი  5 60“ 

 

2. განკარგულების პირველი და მესამე დანართები ამოქმედდეს 2015 წლის 1 იანვრიდან. 

3. განკარგულების მე-2 და მე-4 დანართები ამოქმედდეს 10 იანვრიდან. 

4. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით, ფოთის საქალაქო სასამართლოში (მისამართი: ქ. ფოთი, დავით აღმაშენებლის ქ. N3). 

 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                          ედიშერ ჯობავა 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N101 

2014 წლის  30 დეკემბერი 

ქ. ხობი 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის 2015 წლის  

მუნიციპალური პროგრამის დამტკიცების შესახებ 

 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მე-16 

მუხლის მე-3 და მე-4 ნაწილებისა და მე-19 მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად: 

1. დამტკიცდეს 2015 წლის ხობის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის 

2015 წლის მუნიციპალური პროგრამა თანხმად დანართისა. 

2. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ხობის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის 

დაცვის მუნიციპალური პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2014 წლის 27 თებერვლის N10 განკარგულება. 

3. განკარგულება ძალაშია 2015 წლის 1 იანვრიდან და მოქმედებს 2015 წლის 31 დეკემბრის 

ჩათვლით. 

4. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით, ფოთის საქალაქო სასამართლოში (მისამართი: ქ. ფოთი, დავით აღმაშენებლის 

ქ. N3).  

 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                      ედიშერ ჯობავა 
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დანართი: 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2014 წლის 30 დეკემბრის N101 განკარგულებისა 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის ჯანმრთელობის დაცვის მუნიციპალური პროგრამა 
 

მუხლი 1. პროგრამის რეგულირების სფერო, განსახორციელებელი საქმიანობა და მიზანი 

პროგრამის მიზანია ხობის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის 

ხელშეწყობა და დამატებითი ამბულატორიული მომსახურება იმ ადმინისტრაციულ ერთულებში, 

სადაც არ ფუნქციონირებს სახელმწიფო ამბულატორიული პროგრამა. 
 

მუხლი 2.  პროგრამით მოსარგებლე პირთა წრე 

პროგრამის მოსარგებლეა ხობის მუნიციპალიტეტის იმ ადმინისტრაციული ერთეულების 

მოსახლეობა, სადაც არ ფუნქციონირებს სახელმწიფო ამბულატორიული პროგრამა.  
 

მუხლი 3. პროგრამის მოქმედების ვადა, მისი დაწყების და დასრულების დრო 

პროგრამა მოქმედებს 2015 წლის 1 იანვრიდან 2015 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით. 
 

მუხლი 4. გასაცემლის პერიოდულობა 

პროგრამით გათვალისწინებული გასაცემლები გაიცემა პროგრამის მოქმედების მთელი 

პერიოდის მანძილზე, მე-10 მუხლით გათვალისწინებული ოდენობით და ვადებში. 
 

მუხლი 5. პროგრამის ბიუჯეტი და მისი დაფინანსების წყარო. 

1. პროგრამის ბიუჯეტი შეადგენს 23400 (ოცდასამი ათას ოთხასი) ლარს. 

2. პროგრამა ფინანსდება ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან. 
  
მუხლი 6. პროგრამის ადმინისტრაციული წარმოების სახე 

პროგრამის განხორციელების ფარგლებში ადმინისტრაციული წარმოება მიმდინარეობს 

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით და საქართველოს კანონმდებლობით 

დადგენილი ადმინისტრაციული წარმოების წესებით. 
 

 მუხლი 7. პროგრამის ადმინისტრირების, მისი მართვის, ზედამხედველობის, ინსპექტირებისა 

და კონტროლის წესები და პირობები 

3. პროგრამის ადმინისტრირებას, მართვას, ზედამხედველობას და ინსპექტირებას 

ახორციელებს ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა 

და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა 

საქმეების სამსახური. 

4. კონტროლის წესები და პირობები რეგულირდება ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 

დებულებით, ხობის მუნიციპალიტეტის შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა 

საქმეების სამსახურის დებულებით და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით. 
 

მუხლი 8. ადმინისტრირებისთვის საჭირო სხვა პირობები 

პროგრამა ხორციელდება ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შრომის ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის, დევნილთა, ვეტერანთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახურის 

წინადადებით, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის მეშვეობით 
 

მუხლი 9. ფინანსური დახმარების შესახებ მიღებული გადაწყვეტილების აღსრულების წესი და 

მონაწილე მხარეები 

ფინანსური დახმარება გაიცემა უნაღდო ანგარიშსწორებით, აღსრულდება დასახმარებელი 

სუბიექტის საბანკო ანგარიშზე ან ამ სუბიექტის მომსახურე შესაბამისი იურიდიული პირის 

საბანკო ანგარიშზე თანხის ჩარიცხვით. მონაწილე მხარეებს წარმოადგენენ დასახმარებელი 

სუბიექტი, ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობა და ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

თავმჯდომარე. 

 



 

 
მუხლი 10. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა 

 

ლება შტატი სულ იანვარი თებერვალი მარტი აპრილი მაისი ივნისი ივლისი აგვისტო სექტემბერი ოქტომბერი ნოემბერ

იჯაო 1 მედდა 2760 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 

2400 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

ნტი 360 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

1 მედდა 2760 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 

2400 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

ნტი 360 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

1 მედდა 2760 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 

2400 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

ნტი 360 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

1 მედდა 2760 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 

2400 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

ნტი 360 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

1 ექიმი 6360 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530 

6000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

ნტი 360 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

ტი 6000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

ჯი 5 23400  

 

 

 
 

 

 

 

 



 

  
 

 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N102 

2014 წლის 30 დეკემბერი  

ქ. ხობი 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის სოციალურად დაუცველი და ეკონომიკურად შეჭირვებული მოსახლეობის 

სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებისა და ხელშეწყობის 2015 წლის მუნიციპალური 

პროგრამის დამტკიცების შესახებ 

 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მე-16 მუხლის მე-3 

და მე-4 ნაწილებისა და მე-19 მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად: 

1. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის სოციალურად დაუცველი და ეკონომიკურად შეჭირვებული 

მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებისა და ხელშეწყობის 2015 წლის 

მუნიციპალური პროგრამა თანახმად დანართისა. 

2. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ხობის მუნიციპალიტეტის სოციალურად დაუცველი და 

ეკონომიურად შეჭირვებული მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესებისა და 

ხელშეწყობის მუნიციპალური პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2014 წლის 27 თებერვლის N11 განკარგულება. 

3. განკარგულება ძალაშია 2015 წლის 1 იანვრიდან და მოქმედებს 2015 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით. 

4. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით, ფოთის საქალაქო სასამართლოში (მისამართი: ქ. ფოთი, დავით აღმაშენებლის ქ. N3).  

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                            ედიშერ ჯობავა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

დანართი 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2014 წლის 30 დეკემბრის N102 განკარგულებისა 
 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის სოციალურად დაუცველი და ეკონომიკურად შეჭირვებული მოსახლეობის 

სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებისა და ხელშეწყობის 2015 წლის მუნიციპალური 

პროგრამა 
 

 

მუხლი 1. პროგრამის რეგულირების სფერო, განსახორციელებელი საქმიანობა და მიზანი 

1. პროგრამის რეგულირების სფეროა ხობის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური 

მდგომარეობა. 

2. პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი საქმიანობა მოიცავს ხობის მუნიციპალიტეტის 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მხრიდან ხობის მუნიციპალიტეტის სოციალურად 

დაუცველი და ეკონომიკურად შეჭირვებული მოსახლეობის მდგომარეობის შესწავლას და სათანადო 

ფინანსური დახმარების გაწევას. 

3. პროგრამის მიზანია ხობის მუნიციპალიტეტის სოციალურად დაუცველი და ეკონომიკურად 

შეჭირვებული მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება და ჯანმრთელობის 

დაცვის ხელშეწყობა. 
 

მუხლი 2. პროგრამით მოსარგებლე პირთა წრე 

პროგრამით მოსარგებლე პირთა წრეს მიეკუთვნებიან: 

ა) მარტოხელა პენსიონერები; 

ბ) იძულებით გადაადგილებული პირები; 

გ) ომის ვეტერანები; 

დ) არასრულწლოვანი ობლები; 

ე) მრავალშვილიანი ოჯახები; 

ვ) ავადმყოფები; 

ზ) უმუშევრები; 

თ) ეკონომიურად შეჭირვებული და სიღატაკის ზღვარს მიღმა მყოფი მოქალაქეები; 

ი) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეები, რომლებიც სტიქიის შედეგად საჭიროებენ 

გადაუდებელ დახმარებას; 

კ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ახალშობილთა ოჯახები; 

ლ) 100 და 100 წლის ზემოთ ასაკის მოქალაქეები; 

მ) დიალიზზე მყოფი მოქალაქეები; 

ნ) ჩერნობილის ტრაგედიის დროს დაზარალებული პირები; 

ო) სოციალურად დაუცველი ოჯახები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან მონაცემთა ერთიან ბაზაში, 

რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 57 ათას ქულას  და რომელთა სახლები ავარიულ 

მდგომარეობაშია. 
 

მუხლი 3. პროგრამის მოქმედების ვადა, მისი დაწყების და დასრულების დრო 

პროგრამა მოქმედებს 2015 წლის 1 იანვრიდან 2015 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით. 
 

მუხლი 4. გასაცემლის პერიოდულობა 

პროგრამით განსაზღვრული გასაცემლები შეიძლება გაიცეს პროგრამის მოქმედების მთელი პერიოდის 

მანძილზე, შემოსული განცხადებებისა და წინადადებების შესაბამისად, გარდა მე-13 მუხლით კონკრეტული 

თარიღისთვის განსაზღვრული ერთჯერადი გასაცემლებისა. 
 

მუხლი 5. პროგრამის ბიუჯეტი და მისი დაფინანსების წყარო 

პროგრამის ბიუჯეტი შეადგენს 353950 (სამას ორმოცდაცამეტი ათას ცრაას ორმოცდაათი) ლარს და 

ფინანსდება ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან. 
 

მუხლი 6. პროგრამის ადმინისტრაციული წარმოების სახე 

პროგრამის განხორციელების ფარგლებში ადმინისტრაციული წარმოება მიმდინარეობს საქართველოს 

ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი 

ადმინისტრაციული წარმოების წესებით. 
 

 



 

 

 

 

 

მუხლი 7. პროგრამის ადმინისტრირების, მისი მართვის, ზედამხედველობის, ინსპექტირებისა და 

კონტროლის წესები და პირობები 

3. პროგრამის ადმინისტრირებას, მართვას, ზედამხედველობას და ინსპექტირებას ახორციელებს ხობის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, 

ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმეების სამსახური. 

4. კონტროლის წესები და პირობები რეგულირდება ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულებით, 

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, 

ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმეების სამსახურის დებულებით და 

საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით. 
 

მუხლი 8. გადაწყვეტილების მომზადებასა და მიღებაზე უფლებამოსილი პირები  

1. პროგრამის ფარგლებში გადაწყვეტილების პროექტს ამზადებს: 

ა) ხობის მუნიციპალიტეტის შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, 

ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმეების სამსახური - იმ პროგრამების 

რეალიზებისთვის, რომელთა ბენეფიციარები წინასწარ არის დადგენილი წლის, ან წლის გარკვეული ან/და 

კონკრეტული პერიოდისთვის; 

ბ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში შექმნილი სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის 

მუნიციპალური პროგრამების უზრუნველყოფის კომისია - იმ პროგრამების რეალიზებისთვის, რომელთა 

ბენეფიციარების დადგენა მოითხოვს შერჩევას, შემოწმებას, შეფასებას და კოლეგიური გადაწყვეტილების 

მიღებას. 

2. პროგრამის ფარგლებში გადაწყვეტილებას იღებს ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებელი, რისთვისაც 

გამოიცემა გამგებლის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი - ბრძანება. 
 

მუხლი 9. პროგრამით სარგებლობისთვის წარსადგენი აუცილებელი დოკუმენტები 

პროგრამით სარგებლობისთვის სავალდებულია შემდეგი დოკუმენტაციის წარმოდგენა: 

ა) წერილობითი განცხადება; 

ბ) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი; 

გ) საბანკო ანგარიშის ნომერი; 

დ) შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულში გამგებლის წარმომადგენლის წერილობითი დოკუმენტი 

(დასახმარებელი სუბიექტის სოციალური მდგომარეობის დასაბუთებით); 

ე) კონკრეტული ფაქტის გამო დახმარების გაწევის შემთხვევაში - ამ ფაქტის დამადასტურებელი 

დოკუმენტი; 

ვ) საოპერაციო ხარჯების ანაზღაურების შემთხვევაში - ფორმა N100 (ცნობა ჯანმრთელობის 

მდგომარეობის შესახებ), ანგარიშფაქტურა და კალკულაცია. 
 

მუხლი 10. სოციალური პროგრამით გათვალისწინებული დახმარების მინიმალური და მაქსიმალური 

ოდენობა 

პროგრამით გათვალისწინებული დახმარების მინიმალური ოდენობა განისაზღვრება 60 (სამოცი) ლარით, 

ხოლო მაქსიმალური - 3000 (სამი ათასი) ლარით. 
 

მუხლი 11. ადმინისტრირებისთვის საჭირო სხვა პირობები 

სოციალური დახმარების თაობაზე განაცხადი მიიღება როგორც წერილობითი, ასევე ელექტრონული 

ფორმით.  
 

      მუხლი 12. ფინანსური დახმარების შესახებ მიღებული გადაწყვეტილების აღსრულების წესი და 

მონაწილე მხარეები 

ფინანსური დახმარება გაიცემა უნაღდო ანგარიშსწორებით და აღსრულდება დასახმარებელი სუბიექტის 

საბანკო ანგარიშზე ან ამ სუბიექტის მომსახურე შესაბამისი იურიდიული პირის საბანკო ანგარიშზე თანხის 

ჩარიცხვით. მონაწილე მხარეებს წარმოადგენენ დასახმარებელი სუბიექტი და ხობის მუნიციპალიტეტის 

გამგეობა. 
 

მუხლი 13. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა 

 

 

 

N 

პროგრამის დასახელება 

პროგრამის 

ბიუჯეტი 

(ლარი) 

პროგრამის 

მოქმედების 

ვადა 

პროგრამით 

მოსარგებლეთა 

რაოდენობა 

პროგრამის 

ღირებულება 

თითოეულ 

სუბიექტზე 



 

(ლარი) 

13. 
ა(ა) იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის 

სათნოების სახლის“ უმწეოთა 

სასადილო, ბინაზე მომსახურება 

94000 
01.01.2015 - 

31.12.2015 
120  

14. 

სადღესასწაულო დღეები: 13 650    

მრავალშვილიანთა დახმარება 12000 
01.01.2015 - 

31.12.2015 
80 150 

არასრულწლოვან ობოლთა 

დახმარება 
750 

01.01.2015 - 

31.12.2015 
5 150 

100 წლის და 100 წელზე მეტი 

ასაკის მოქალაქეთა დახმარება 
900 

01.01.2015 - 

31.12.2015 
6 

 

150 

 

15. დახმარება ახალშობილთა 

ოჯახებისთვის 
49000 

01.01.2015 - 

31.12.2015 
350 

პირველ და 

მეორე ბავშვზე - 

100; 

მე-3 და მეტი - 

300 

16. 
სიღატაკის ზღვარს მიღმა მყოფ 

ოჯახებზე წყლის ხარჯის 

ანაზღაურება 

6000 
01.01.2015 - 

31.12.2015 
100 ოჯახი 1,77 

17. სტიქიით დაზარალებულთა 

დახმარება 
30000 

01.01.2015 - 

31.12.2015 
 

საჭიროების 

მიხედვით 

18. 
ერთჯერადი ფულადი დახმარება 

ეკონომიკურად შეჭირვებული 

მოქალაქეებისთვის 

55000 
01.01.2015 - 

31.12.2015 
 60 -200 -მდე 

 

7. 

საოპერაციო ხარჯების 

დაფინანსება 
40000 

01.01.2015 - 

31.12.2015 
30-40 

წარმოდგენილი 

ანგარიშ-

ფაქტურის 20-

50% არაუმეტეს 

2000 ლარისა 

8 

დიალიზზე მყოფ მოქალაქეთა 

ყოველთვიური ფულადი 

დახმარება 

15600 
01.01.2015 - 

31.12.2015 
13 100 ლარი 

9 დევნილის დაკრძალვის ხარჯები 3000 
01.01.2015 - 

31.12.2015 
30 100 

10 
ომი ვეტერანის დაკრძალვის 

ხარჯები 
3750 

01.01.2015 - 

31.12.2015 
15 250 

11 
დახმარება ჩერნობილში 

მონაწილეთათვის 
1700 01.04.2015 17 100 

12 

სოციალურად დაუცველი 

ოჯახები,რომლებიცრეგისტრირებ

ული არიან მონაცემთა ერთიან 

ბაზაში, რომელთა სარეიტინგო 

ქულა არ აღემატება 57 ათას ქულას  

და რომელთა სახლები ავარიულ 

მდგომარეობაშია. 

შესაკეთებლად ერთჯერადი 

თანხით დახმარება 

40000 
01.01.2015 - 

31.12.2015 
40 500-3000 

13 
სამამულო ომის ვეტერანების 

დახმარება (9 მაისი) 
2250 01.05.2015 15 150 

 სულ 353950    

 



 

 

 

 

 

 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

 

განკარგულება  N103  

 

2014  წლის 30 დეკემბერი 
 

ქ. ხობი  
 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული აღრიცხული უძრავი და მოძრავი  ქონების 

შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ხობის 

მუნიციპალიტეტის გამგებლისთვის თანხმობის  მიცემის თაობაზე 
 

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 54-ე მუხლის 

პირველი ნაწილის „დ“ პუნქტის  „დ.გ“ ქვეპუნქტის, „სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ“ 

საქართველოს კანონის 56-ე მუხლის მე-3 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტისა და საქართველოს შინაგან 

საქმეთა სამინისტროს 2014 წლის 24 დეკემბრის N2631707 წერილის შესაბამისად:  

1. მიეცეს თანხმობა ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებელს ხობის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 

არსებული, ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახურის 

ლიკვიდაციის შედეგად აღრიცხული უძრავი და მოძრავი  ქონების (მათ შორის შენობა-ნაგებობა, 

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა და სხვა) და სამსახურებრივი დოკუმენტაციის შინაგან საქმეთა 

სამინისტროს სსიპ - საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოსთვის სარგებლობის უფლებით 

გადაცემაზე, სამსახურებრივი მოვალეობის შესასრულებლად. 

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე. 

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით, ფოთის საქალაქო სასამართლოში (მისამართი: ქ. ფოთი, დავით აღმაშენებლის 

ქ. N3). 

 
 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                  ედიშერ ჯობავა                          



 

დანართი 

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახურის სარგებლობაში 
არსებული ქონების ნუსხა 

 
 

ინვენტარი 
საქონლის 

კოდი 
ინვენტარის დასახელება ფასი რაოდენობა 

ჯამური 

ღირებულება 

აპარატი 9*001 
კავშირგაბმულობის რაცია 

კომპლექტი 
7671,27 1 7671,27 

კომპიუტერის 

მაგიდა 
9*002 გასაშლელი კიბე 1600 1 1600 

აპარატი 9*003 გამდენი სახელური 51მმ 600 1 600 

აპარატი 9*004 ლებიოტკის მექანიკური ამწე 1295,66 1 1295,66 

აპარატი 9*005 სამაშველო დანა 529,48 1 529,48 

აპარატი 9*006 სამაშველო დანა (პლოსკო) 543 1 543 

სეიფი 9*007 სამაშველო კასკა 525,43 2 1050,86 

აპარატი 9*008 მექანიკური გამჭირი 2191,3 1 2191,3 

ნოუთბუქი 9*009 ნოუთბუქი.. 1230 1 1230 

აპარატი 9*010 შემწოვი სახელური 125მმ 500 1 500 

ანტენა 9*011 ხელის რადიოსადგ. კომპლექტი 541 2 1082 

აპარატი 9*012 ელექტრო დრელი 684 1 684 

აპარატი 9*013 წყლის ტუმბო. 760 1 760 

გენერატორი 9*014 ელექტრო გენერატორი 1320 1 1320 

კოპიუტერი 9*015 პერსონალური კომპიუტერი.. 1090 1 1090 

აპარატი 9*016 საიერიშე კიბე 835 1 835 

კოპიუტერი 9*017 კომპ.პერს.პრინტერით 1421,9 1 1421,9 

აპარატი 9*018 მეგაფონი(დიქტაფონი) 180 1 180 

აპარატი 9*020 გადამყვანი 66/77 47 2 94 

აპარატი 9*021 გადამყვანი  77/51 47 1 47 

აპარატი 9*022 გადამკეტი ლულა ,,ბ'' 140 1 140 

ანტენა 9*023 საავტომობილო რ/ვ ანტენა 36 1 36 

ავტომანქანა 9*024 უკანა ხიდი რესორებით 50 1 50 

აპარატი 9*025 გადამყვანი ღერძი 40 1 40 

აპარატი 9*026 წინა ხედი 30 1 30 

ავტომანქანა 9*027 წინა საქარე მინა 10 1 10 

ავტომანქანა 9*028 კარები მანქნის 15 4 60 

აპარატი 9*029 ბარი 6 2 12 

აპარატი 9*031 შემწოვი სახელ 77 მმ 438 1 438 

აპარატი 9*033 სახელური 77 მმ 260 2 520 

აპარატი 9*034 ლულა 60 2 120 

აპარატი 9*035 სამკაპი 250 1 250 

აპარატი 9*036 ბენზო ხერხი 200 1 200 

აპარატი 9*037 ბალგარკა საშუალო 150 1 150 

აპარატი 9*039 სამაშველო თოკი 160 1 160 

აპარატი 9*040 საკაცე 200 1 200 

მრიცხველი 9*041 დენის მრიცხველი 90 1 90 

აპარატი 9*042 ხელის ფანარი 75 5 375 

აპარატი 9*043 სამაშველო თოკი 3,25 100 325 

ჩანთა 9*044 სამედიცინო ჩანთა 35 1 35 

აპარატი 9*045 სამაშველო რგოლი 48 1 48 

აპარატი 9*046 ძალაყინი 21,6 2 43,2 

აპარატი 9*047 დიდი ჩაქუჩი 30 1 30 

აპარატი 9*048 ცული 30 1 30 

აპარატი 9*049 ბენზო ხერხი 400 1 400 

აპარატი 9*050 წყალზე სამაშველო ჟილეტი 75,24 2 150,48 



 

აპარატი 9*051 წყალზე სამაშველო ჟილეტი 94,93 1 94,93 

აპარატი 9*052 ნაჯახი, დანა, ნიჩაბი 110,6 1 110,6 

აპარატი 9*054 სამაშველო თოკის. ნიჩაბი 91,55 2 183,1 

აპარატი 9*055 კასკა 265 6 1590 

აპარატი 9*056 ნაჯახი 142 4 568 

აპარატი 9*057 ლულა ,,ა'' 75 1 75 

აპარატი 9*058 ლულა ,,ბ'' 87 1 87 

აპარატი 9*059 ჩაქუჩი 4 2 8 

აპარატი 9*060 სპეც. ლულა 230 1 230 

აპარატი 9*062 გადამყვ. სახელური 290 3 870 

ჩანთა 9*063 ჩანთა 334,35 1 334,35 

აპარატი 9*064 თოკზე ჩამოსასრი. კარაბინი 246,52 1 246,52 

აპარატი 9*065 ცუკოდილი 228,99 2 457,98 

აპარატი 9*066 სამაშველო დანის კომპლექტი 438,85 2 877,7 

აპარატი 9*067 მასკა აირწინაღი 376,26 2 752,52 

აპარატი 9*069 გამდენი სახელური 66მმ 240 2 480 

აპარატი 9*071 ხელის რადიოსადგ. კომპ 477 1 477 

აპარატი 9*072 საავტომობ.რ/კ კომპლექტი 407 1 407 

აპარატი 9*073 აპარატურა ფარსონკა 210 1 210 

აპარატი 9*074 კალონკის ნასოსის ტუმბო 180 1 180 

აპარატი 9*075 გალოვკები 10 1 10 

აპარატი 9*076 სტარტერი 40 1 40 

აპარატი 9*079 პორშინი 15 2 30 

აპარატი 9*081 სამაშველო საკაცე 216,667 3 649,9998 

აპარატი 9*082 სახანძრო ჩაფხუტი 230 6 1380 

აპარატი 9*083 სამაშველო ჩაფხუტი 220 2 440 

აპარატი 9*084 ცეცხლ გამძლე ფორმა 900 4 3600 

აპარატი 9*085 სამაშველო ხელთათმანი 18 8 144 

აპარატი 9*086 სპეც.სამუშაო ხელთათ 4 11 44 

აპარატი 9*087 ლულა 51 60 3 180 

აპარატი 9*088 ლულა 77 70 3 210 

აპარატი 9*089 ლულა გამაფრქვეველი 80 3 240 

აპარატი 9*090 ელექტრო გადამყვანი 35 2 70 

აპარატი 9*091 
წყალგაუმტარი წყალქვეშა 

ფანარი 
315 2 630 

აპარატი 9*092 წყალქ. ვიდეოთვალი 260 1 260 

კაბელი 9*093 კაბელი RG213v 6 150 900 

აპარატი 9*094 ანტენა RA 250 2 500 

აპარატი 9*095 კვების ბლოკი sec 265 1 265 

აპარატი 9*096 კონექტორი 20 4 80 

აპარატი 9*097 აკუმლატორი 355 1 355 

ღუმელი 9*098 რკინის ღუმელი 150 2 300 

აპარატი 9*100 წყალსაქაჩი(პომპა) 435 1 435 

აპარატი 9*101 წყალსაქაჩი (პომპა) 415 1 415 

აპარატი 9*102 ლულა 150 2 300 

აპარატი 9*103 ლულა 1 165 2 330 

აპარატი 9*104 გამდენი სახელური 51მმ 220 7 1540 

აპარატი 9*105 გამდენი სახელური 66მმ 250 2 500 

აპარატი 9*106 გამდენი სახელური 77 280 2 560 

აპარატი 9*107 შემწობი სახელური 125 500 1 500 

აპარატი 9*108 შემწოვი სახელური 77 300 2 600 

აპარატი 9*109 შემწოვი სახელური 40 360 1 360 

აპარატი 9*110 გამდენისახელურის გადამყვანი 10 10 100 

აპარატი 9*111 გადამყვანისახელურის 15 5 75 



 

გადამყვანი 

აპარატი 9*112 გამდენი სახელურის გადამყვანი 17 5 85 

აპარატი 9*113 სახანძრო საიერიშო ჯოხკიბე 500 1 500 

აპარატი 9*114 წყლის ონკანი 10 2 20 

აპარატი 9*115 ელექტრო მაკრატელი 246 1 246 

აპარატი 9*116 ელექტრო ხელთათმაინი 6 2 12 

აპარატი 9*117 ელექტრო გგამაგრძელებელი 144 2 288 

ქსეროქსი 9*118 ქსეროქსი 390 1 390 

აპარატი 9*119 ციფრული ფოტო აპარატი 251 1 251 

აპარატი 9*121 ელ.შემდუღებელი გებტ 395 1 395 

აპარატი 9*122 მ/ტელეფონი ნოკია 61 3 183 

პრინტერი 9*123 მრავალფუნქციური პრინტერი 400 1 400 

აპარატი 9*124 ჯეო მოდემი 65 1 65 

ღუმელი 9*125 ელექტრო ღუმელი 50 1 50 

ტელევიზორი 9*126 ტელევიზორი სამსუნგი 384 1 384 

ფლეშმეხსიერება 9*127 ფლეშმეხსიერება 22 1 22 

მაცივარი 9*128 მაცივარი ,,ჰაისენსე'' 400 1 400 

აპარატი 9*129 ტელეფონის აპრატი 35 1 35 

აპარატი 9*130 სამსახურის ბეჭედი 45 1 45 

აპარატი 9*131 ცეცხლ გამძლე სპეც ჩექმა 400 10 4000 

აპარატი 9*132 საბრძოლო ფორმა 80 20 1600 

აპარატი 9*133 ჩექმა მაღალ ყელიანი 85,594 3 256,782 

აპარატი 9*134 ცეცხლ გამძლე ჩექმა 102,54 10 1025,4 

აპარატი 9*135 წყალგაუმტარი ლაბადა 70 2 140 

აპარატი 9*137 ჩექმა მაღალ ყელიანი 36,4 5 182 

აპარატი 9*138 ადიალა 8,24 37 304,88 

აპარატი 9*140 წყალგაუმტარი პლაში 55 4 220 

აპარატი 9*141 ნავის ჩასადები ჩანთა 60 1 60 

აპარატი 9*142 ლეიბი 20,61 37 762,57 

აპარატი 9*143 მაღალ ყელიანი ბატინკა 100 51 5100 

აპარატი 9*144 მეხანძრის ცეცხლ გამძლე ჩექმა 200 10 2000 

აპარატი 9*145 ჩექმა მაღალ ყელიანი 45 5 225 

აპარატი 9*146 საბრძოლო ცეცხლ. ფორმა 900 2 1800 

აპარატი 9*147 ცეცხლ გამძლე მაქრი 90 5 450 

აპარატი 9*148 ელექტრო ფანარი 90 2 180 

აპარატი 9*149 ქანჩების კომპლექტი 83 2 166 

აპარატი 9*150 ქანჩების კომპლექტი 220 2 440 

აპარატი 9*151 მეტალის ხერხი 24 1 24 

აპარატი 9*152 მაისური 15 51 765 

აპარატი 9*153 ქურთუკი-შარვალი 160 51 8160 

აპარატი 9*154 ქუდი 11 51 561 

აპარატი 9*155 ლაბადა-პლაში 35 5 175 

აპარატი 9*156 რკინის კონს.საწოლი 100 15 1500 

აპარატი 9*157 ბალიში სილიკონი 20 46 920 

აპარატი 9*159 ადიალა 15 9 135 

აპარატი 9*160 ლეიბი 30 9 270 

სეიფი 9*161 სეიფი დიდი 21 2 42 

სეიფი 9*162 სეიფი პატარა 15 2 30 

სეიფი 9*163 სეიფი 51,2 1 51,2 

ფარდა 9*164 ფარდა 10 20 200 

მაგიდა 9*165 მაგიდა 159,71 1 159,71 

კარადა 9*167 კარადა 294 2 588 

სკამი 9*168 საოფისე სკამი  35 5 175 

მაგიდა 9*169 საოფისე მაგიდა მისადგმელი 240 2 480 



 

მაგიდა 9*170 მაგიდა კათედრა (ლურჯი) 131,93 5 659,65 

ავტომანქანა 9*171 ავტომანქანა ზილი-130 27300 1 27300 

ავტომანქანა 9*171 ავტომანქანა ზილი-131 2028 1 2028 

ავტომანქანა 9*172 სახანძრო-ავტოცისტერნა კამაზი 212989 1 212989 

სამაშველო 9*173 გასაბერი ნავი 3200 1 3200 

ავტომანქანა 9*175 ნიჩაბი 25 2 50 

ავტომანქანა 9*176 ავტომანქანა ford ranger 40000 1 40000 

აპარატი   ამომწ.რეზინის შლანგი 77მმ 300 1 300 

აპარატი   გადამყვანი 51 მმ 70 1 70 

აპარატი   გადამყვანი სახელურის 77 მმ 260 1 260 

აპარატი   დამუხტვადი ხელის ფარანი 80 4 320 

აპარატი   თავაკი ჭავლის GPH 70.50 10 10 100 

აპარატი   თავაკი ჭავლის GPH 80.50 15 5 75 

აპარატი   თავაკი ჭავლის GPH 80.50 17 5 85 

აპარატი   მაშველის ჩაფხუტი  250 2 500 

აპარატი   მეხანძრის ჩაფხუტი 230 2 460 

აპარატი   სამედ.დახამრების ყუთი 200 2 400 

აპარატი   სახანძრო სახელური 20 მ 51 მმ 220 3 660 

აპარატი   სახანძრო სახელური 20 მ 66 მმ 250 2 500 

აპარატი   სახანძრო სახელური 20 მ 66 მმ 280 2 560 

აპარატი   ტუმბო 400 1 400 

აპარატი   შემწ. სახელური 40 მმ 8 მ 360 1 360 

აპარატი   წყლის გამაცხელებელი ავზი 265 1 265 

აპარატი   წყლის ონკანი 35 1 35 

აპარატი   რ/ს-ის რეტლანსატორი 8960 1 8960 

          381135,7718 

 
 



 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
 

განკარგულება N104 
 

2014 წლის 31 დეკემბერი 
 

ქ. ხობი 
 

„ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმის დამტკიცების 

შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 23 იანვრის N1 

განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ საქართველოს ორგანული კანონისა და 

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის შესაბამისად: 

1. „ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი  შესყიდვების გეგმის დამტკიცების  

შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 23 იანვრის N1 განკარგულებაში 

შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება: 

ა) დანართი 1-ში მცირდება: 

4000 ლარით ბენზინის შეძენის ასიგნება. 

ბ) დანართი 1-ში იზრდება: 

1600 ლარით სოფელ ბიაში დამეწყრილი გზის აღდგენითი სამუშაოების საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის ასიგნება; 160 ლარით პირველ მაისში, 

მაჩხომერის უბანში, შიდა სასოფლო გზაზე ჩამოწოლილი მეწყერის (მცირე მასშტაბის) 

გაწმენდითი სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის 

ასიგნება; 690 ლარით ძველი ხიბულა-ნარაზენის დამაკავშირებელ გზაზე წარეცხილი ხიდ-

ბოგირის აღგდენითი სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 

შედგენის ასიგნება; 410 ლარით სოფელ ძველ ხიბულაში საღურწკაიოს უბანში ხიდის 

გამაგრების სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის 

ასიგნება; 230 ლარით სოფელ ძველ ხიბულაში საქანთარიოს უბანში ხიდ-ბოგირის 

აღდგენითი სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის 

ასიგნება; 4580 ლარით მდინარე ჭანისწყალზე წყალდიდობის შედეგად წარეცხილი ახალი 

ხიბულა-ძველი ხიბულის დამაკავშირებელი ხიდის მარჯვენა სანაპირო ბურჯის 

გამაგრებითი სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის 

ასიგნება; 1600 ლარით საჯიჯაოში, ღელე ოკურჩხალეზე წყალდიდობის შედეგად 

წარეცხილი ხიდის სარეგულაციო ნაგებობების და სანაპირო ზოლის აღდგენითი 

სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის ასიგნება; 3200 

ლარით სოფელ ბიაში საცალფეხო ხიდის ბურჯის გამაგრებითი სამუშაოების საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის ასიგნება; 367 ლარით პირველ მაისში, 

საკვიკვინიოს უბანში, ღელეზე არსებული ხიდის წარეცხილი ბურჯის გამაგრებითი 

სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის ასიგნება; 1830 

ლარით პირველ მაისში, საკვიკვინიოს უბანში, საცალფეხო ხიდის ბურჯის გამაგრებითი 

სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის ასიგნება; 211 

ლარით სოფელ ნოჯიხევში ხიდის წარეცხილი ბურჯის გამაგრებითი სამუშაოების 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის ასიგნება; 140 ლარით სოფელ 

ბიაში მდინარე ხობის ადიდების შედეგად წარეცხილი საყანე ფართობების შემოღობვის 

(ეკლიანი მავთუღობე), აღდგენითი სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენის ასიგნება; 916 ლარით ხამისქურის საქირიოს უბანში სანიაღვრე 

არხის მოწყობის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის 

ასიგნება; 33466 ლარით გურიფულის თემის სოფ. მეორე გურიფულში ნაპირსამაგრის 



 

მოწყობის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის 

ასიგნება. 

გ) განკარგულების პირველი პუნქტის „ა“ და ,,ბ“  ქვეპუნქტებით განხორციელებული 

ცვლილებების გათვალისწინებით, დანართი 1 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 

 

„დანართი 1 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2014  წლის 23 იანვრის N1 განკარგულებისა 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების  

2014 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმა 

 

# 

დ
ან
აყ
ო
ფ
ი
ს 

კო
დ
ი

 

დანაყოფის დასახელება 
სავარაუდო 

ღირებულება 

შესყიდვის 

საშუალება 

შესყიდვის 

დაწყების 

სავარაუდო 

ვადები 

შესყიდვის 

ობიექტის 

მიწოდების 

სავარაუდო 

ვადა 

    გათბობის ხარჯი (თხმელის შეშა) 6000.00   სექტემბერი III კვარტ. 

1 034 
მეტყევეობისა და ხე-ტყის 

პროდუქტები 
6000.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდ. 

სექტემბერი III კვარტ. 

    

ბენზინი  136300.00       

ევრო დიზელი 54212.00       

დიზელი 1134.00       

2 091 საწვავი 191646.00 
კონსოლიდ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    ელექტროენერგიის ხარჯი 38400.00       

3 093 
ელექტრო, სითბური, მზისა და 

ბირთვული ენერგია 
38400.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    ქლორი 62.00       

4 144 
მარილისა და სუფთა ნატრიუმის 

ქლორიდი 
62.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    სახეხი 10.40       

5 148 
სხვადასხვა არალითონური 

მინერალური პროდუქტი 
10.40 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

6 158 სხვადასხვა კვების პროდუქტები 0.00       

    ცეცხლგამძლე ფორმა         

7 181 
სამუშაო ტანსაცმელი, 

სპეცტანსაცმელი და აქსესუარები 
0.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 
ნოემბერი IV კვარტ. 

    

ქურთუკი–შარვალი ზაფხულის 5100.00       

ქურთუკი-შარვალი, ზამთრის 

დათბუნული 
6460.00       

კეპი 561.00       

წყალგაუმტარი ლაბადა (პლაში) 70.00       

8 182 გარე ტანსაცმელი 12191.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდ. 

ნოემბერი IV კვარტ. 

    
მაისური 765.00       

          

9 183 სამოსი 765.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

ივლის-

ნოემბერი 
III-IV კვარტ. 

    

ხელთათმანი (ნაჭერი-რეზინი) 40.50       

ხელთათმანი (რეზინის) 59.20       

სამაშველო ჩაფხუტი 500.00       

სახანძრო ჩაფხუტი 460.00       

          



 

10 184 
სპეციალური ტანსაცმელი და 

აქსესუარები 
1059.70 

გამარტ. 

შესყიდვა 

ივლის-

ნოემბერი 
III-IV კვარტ. 

    კედლის საათი 480.00       

11 185 
სამკაულები, საათები და მონათესავე 

ნივთები 
480.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 
მარტი I კვარტ. 

    

ფეხსაცმელი სამხედრო 

მაღალყელიანი 
5100.00       

ჩექმა მაღალყელიანი (ვიტიაშკა)         

რეზინის ჩექმები 90.00       

12 188 ფეხსაცმელი 5190.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდ. 

ნოემბერი IV კვარტ. 

    ძაფი (კაპრონის) 35.50       

13 194 ტექსტილის ნართი და ძაფი 35.50 
გამარტ. 

შესყიდვა 
მარტი I კვარტ. 

    საკადასტრო რუკების დამზადება 13400.00       

14 221 
ნაბეჭდი წიგნები, ბროშურები და 

საინფორმაციო ფურცლები 
13400.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდ. 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

სსმ-ში დადგ. გამოქვეყნების ხარჯები 10576.00       

24 საათი 130.20       

კვირის პალიტრა 52.20       

ხობის მოამბე 380.00       

გაზ. ,,ყველა სიახლე" 142.40       

გამოცემა ,,ფაქტები საქართველოს 

რეგიონები 2013" 
600.00       

ეგრისის მაცნე 1000.00       

გაზ. რეგიონის ტრიბუნა 300.00       

15 222 
გაზეთები, სამეცნიერო ჟურნალები, 

პერიოდიკა და ჟურნალები 
13180.80 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ფაილი 659.00       

საქაღალდე (ცელულოიდის, თხელი) 34.10       

საქაღალდე (ცელულოიდის, სქელი) 134.00       

საქაღალდე (რეზინის დამჭერით) 41.00       

საქაღალდე (ტყავის) 190.00       

ბლოკნოტი 504.00       

რვეული (პატარა) 77.00       

ბაინდერი (სწრაფჩამკერი) 1343.00       

ბაინდერი (ჩასაწყობი კოლოფი) 63.00       

საქაღალდე (თხელი მუყაოსი, 

„სწრაფჩამკერი“) 
388.00       

საქაღალდე (თხელი მუყაოსი, 

„ზონარიანი“) 
54.00       

მატერიალურ ფასეულობათა 

დავთარი 
15.00       

მიმდინარე ანგარიშსწორების 

დავთარი 
12.00       

წიგნი მთავარი დავთარი 9.00       

საინვენტარიზაციო აღრიცხვის 

ფურცლები 
80.00       

          

16 228 

ქაღალდის ან მუყაოს სარეგისტრაციო 

ჟურნალები/წიგნები, საბუღალტრო 

წიგნები, ფორმები და სხვა ნაბეჭდი 

საკანცელარიო ნივთები 

3603.10 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
წებო (მშრალი) 212.00       

წებო (სველი) 42.10       

17 249 
სუფთა და სხვადასხვა ქიმიური 

ნივთიერებების პროდუქტები 
254.10 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    ფლომასტერი 18.80       



 

საკანცელარიო ჟურნალი 

(უჯრედებიანი) 
102.14       

საკანცელარიო ჟურნალი 

(ცალხაზიანი) 
73.30       

საკანცელარიო დანა 205.56       

საქაღალდე თარო 529.80       

ფანქარი 28.32       

მარკერი (კომპაქტური 
დისკებისთვის) 35.80       

მარკერი (ტექსტის მოსანიშნი) 107.10       

მარკერი (მაგნიტური დაფისთვის) 23.65       

საშლელი მაგნიტური დაფისთვის 24.60       

საშლელი 39.85       

დოკუმენტის ასაკინძი ლენტი 

(ცელულოიდის) 
5.04       

საკანცელარიო ნივთების ჩასაწყობი 

(ორგანაიზერი) 
230.56       

კალკულატორი 154.37       

ფაქსის ქაღალდი 6.00       

კონვერტი DL (დიპლომატი) 45.00       

კონვერტი A4 69.88       

კონვერტი A5 36.00       

კონვერტი (კომპაქტური 

დისკებისთვის) 
37.50       

ჭიკარტი 34.06       

კლიპსი (დიდი) N50 94.32       

კლიპსი (პატარა) N25 87.20       

კლიპსი (საშუალო) N41 104.00       

სახაზავი (სამკუთხა) 1.18       

სახაზავი (სწორი) 28.09       

სტიკერი (არამწებავი) 303.04       

სტიკერი (მწებავი) 255.00       

ანტისტეპლერი (მარწუხი) 24.96       

ანტისტეპლერი (მაკრატელი) 24.80       

წაწუნა ბურთულიანი 8.52       

წაწუნა ღრუბლიანი 8.30       

მაგიდის კალენდრის დაფა 91.64       

წებოვანი ლენტი „სკოჩი“ (დიდი) 62.22       

წებოვანი ლენტი „სკოჩი“ (პატარა) 7.40       

წებოვანი ლენტი, ორმაგი „სკოჩი“ 21.70       

„სკოჩის“ მოსახევი (სამაგიდე) 14.16       

წებოვანი ქაღალდების ხვეული 1.00       

მაგიდის კალენდარი 176.58       

კედლის კალენდარი 89.80       

სტეპლერის ტყვია N10 84.30       

სტეპლერის ტყვია N23/10 10.29       

სტეპლერის ტყვია N23/13 54.22       

სტეპლერის ტყვია N24/6 116.80       

სტეპლერი (დიდი) (23/13) 102.20       

სტეპლერი პატარა (N10) 110.20       

სტეპლერი საშუალო (N24/6) 130.56       

საქაღალდე რკინის დამჭერით 264.20       

ქაღალდის სახვრეტი „დირაკოლი“ 

100-150 ფურცლისთვის 
198.00       

ქაღალდის სახვრეტი „დირაკოლი“ 20-

30 ფურცლისთვის 
200.23       

ქაღალდის სამაგრი „სკრეპი“ 66.50       

კორექტორი (ბურთულიანი) 115.28       

კორექტორი (ფუნჯიანი) 36.46       

კორექტორი (ლენტიანი) 32.00       



 

კორექტორის ლენტი 22.70       

ბეჭდის ბალიში 5.00       

ფანქრის სათლელი 9.26       

ავტოკალამი (უბრალო, ლურჯი) 173.80       

ავტოკალამი (უბრალო, წითელი) 12.60       

ავტოკალამი (უბრალო, შავი) 6.60       

ავტოკალამი (მაღალი ხარისხის) 226.64       

ავტოკალამი (ზამბარიანი სამაგრით) 41.30       

ფაილიანი საქაღალდე (10 

ფურცლიანი) 
63.72       

ფაილიანი საქაღალდე (20 

ფურცლიანი) 
41.18       

ფაილიანი საქაღალდე (30 

ფურცლიანი) 
108.60       

საფანქრე ჭიქა 66.28       

მაგიდის კომპლექტი 100.00       

ქაღალდის საჭრელი „გილიოტინა“ 60.00       

ტუშის კალამი (ლურჯი) 49.22       

ტუშის კალამი (შავი) 53.91       

ტუშის კალამი (წითელი) 15.17       

ბეჭდის მელანი (ლურჯი) 9.49       

მაგნიტური ჭიქა („სკრეპებისა“ და 

მისთ.) 
14.75       

დისკების ჩასაწყობი ჩანთა 46.52       

ფოტოქაღალდი 192.50       

პლასტიკატის ყდა A4 94.40       

სავიზიტო ბარათების ყუთი (ალბომი) 56.48       

დივაიდერი (საქმის გამყოფი სანიშნი) 10.60       

ნივთების შესაკრავი რეზინი 17.70       

ნომერატორი 84.00       

სამკერდე ბეიჯი (ზონარით) 201.00       

ლაზერული სანიშნებელი კალამი-

გამშვები 
17.70       

ქაღალდი საბეჭდი А4 80გრ./500 8390.51       

ქაღალდი საწერი А4 45გრ./200 278.64       

ქაღალდი საბეჭდი (A3) 67.40       

ქაღალდი მოწმობებისთვის 93.00       

ფერადი ქაღალდი (ლურჯი) 10.00       

ფლიტჩარტის ქაღალდი 42.48       

ფერადი ქაღალდი (წითელი) 10.00       

ბეჭედი, შტამპი, ფაქსიმილიე (კლიშე) 70.00       

ბეჭდის მექანიზმი 1640.00       

მაგნიტური დაფის სადგამი 94.40       

ფლიტჩარტი (საპრეზენტაციო დაფა) 88.50       

ქსეროქსი 2000.00       

18 301 
საოფისე მანქანები, კომპიუტერების, 

პრინტერების და ავეჯის გარდა 
19318.53 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდ. 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

კომპაქტური დისკი (dvd) 290.00       

კომპაქტური დისკი (cd) 203.50       

მონიტორი 400.00       

მრავალფუნქციური პრინტერი 450.00       

კომპიუტერის ნაწილები, 

აქსესუარები და  მარაგები 
8690.00       

კვების წყარო „UPS“ 845.00       

ლაზერული შავთეთრი პრინტერის 

კარტრიჯის შეძენა 
9900.00       

ლაზერული ფერადი პრინტერის 

კარტრიჯის შეძენა 
3900.00       

ჭავლური პრინტერის კარტრიჯის 

შეძენა 
900.00       



 

კომპიუტერის კომპლექტი 4500.00       

პორტაბელური კომპიუტერი 

(ლეპტოპი) 
1300.00       

19 302 
კომპიუტერული მოწყობილობები და 

მარაგი 
31378.50 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდ. 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ადაპტორი (დამცავი) 86.00       

,,სკოპი" სადენის სამაგრი 52.00       

ავტომატური ამომმრთველი 151.00       

მულტიმეტრი, წრედის ტესტერი 25.00       

USB გამაგრძელებელი, ჰაბი 125.00       

USB გამაგრძელებელი 75.00       

ავტომატური ამომმრთველი 16.00       

20 312 
ელექტროენერგიის გამანაწილებელი 

და საკონტროლო აპარატურა 
530.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ელ.გამაგრძელებელი 1110.00       

ელ.გამანაწილებელი 233.00       

როზეტი 170.00       

ჩამრთველი 125.00       

ელექტროვაზნა 20.00       

21 313 იზოლირებული მავთული და კაბელი 1658.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ფოტოაპარატის აკუმულატორი 450.00       

ვიდეო კამერის აკუმულატორი 300.00       

ელემენტი (მრგვალი, დიდი) 74.00       

ელემენტი (მრგვალი, პატარა) 98.00       

ელემენტი (მრგვალი, საშუალო) 49.40       

ფოტოაპარატის ელემენტი 212.00       

ბიოსის ელემენტი  30.00       

22 314 

აკუმულატორები, პირველადი 

ელემენტები და პირველადი 

ბატარეები 

1213.40 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ნათურა 372.00       

ნათურა წვრილი ვაზნისთვის 35.00       

ნეონის ნათურები (კორიდორისთვის) 1545.00       

ნათურა (ნეონის, დღის განათება, 

სტანდარტული) 
1295.00       

დამუხტვადი ხელის ფანარი 37.00       

დამუხტვადი ხელის ფანარი მაღალი 

სიმძლავრის 
450.00       

გარე განათების ნათურა 6.00       

23 315 
გასანათებელი მოწყობილობები და 

ელექტრონათურები 
3740.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

მაგნიტი (მაგნიტური დაფისთვის) 15.50       

საიზოლაციო ლენტი 35.00       

ელ. ინდიკატორი 5.50       

ელ.შედუღების ჩხირი 75.00       

24 316 
ელეტრომოწყობილობები და 

აპარატურა 
131.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    ფოტოაპარატის ჩიპი 180.00       

25 317 

ელექტრონული, 

ელექტრომექანიკური და 

ელექტროტექნიკური მომარაგება 

180.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ვიდეო კასეტა 635.00       

მიკროფონი 450.00       

მეგაფონი 35.00       

ინტერკომის სისტემა 75.00       

საყურისი 200.00       

speaker, დინამიკი 120.00       



 

26 323 

ტელე - და რადიომიმღებები და ხმის 

ან ვიდეო ჩამწერები ან 

რეპროდუქცირების აპარატურა 

1515.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ხობის მუნიციპალიტეტის 

ადგილობრივი თვითმმართველობის 

ადმინისტრაციულ შენობაში 

ციფრული საკომუნიკაციო და 

უსაფრთხოების სისტემის მოწყობა 

63063.00       

27 324 ქსელები 63063.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

თებერვალ-

ივნისი 
II კვარტ. 

    

ტელეფონი (სტაც.) 140.00       

მოდემი (მაგთიფიქსის) 240.00       

          

28 325 
სატელეკომუკნიკაციო 

მოწყობილობები და მარაგები 
380.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    პირველადი დახმარების ყუთი 400.00       

29 331 სამედიცინო მოწყობილობები 400.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარი I     კვარტ. 

    

საპონი 49.00       

ტუალეტის ქაღალდი 128.00       

ხელსაშრობის ქაღალდი 120.00       

პირსახოცი 52.00       

თხევადი საპონი 82.80       

30 337 პირადი ჰიგიენის პროდუქტები 431.80 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

  
  

მაღალი გამავლობის მსუბუქი 

ავტომობილი 
14000.00       

  მსუბუქი ავტომობილი 240.00       

31 341 
ძრავიანი სატრანსპორტო 

საშუალებები 
14240.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

მაისი II   კვარტ. 

    სათადარიგო ნაწილები 28800.00       

32 343 

ნაწილები და აქსესუარები 

სატრანსპორტო საშუალებებისა და 

მათი ძრავებისათვის 

28800.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    სათადარიგო ნაწილები 1200.00       

33 343 

ნაწილები და აქსესუარები 

სატრანსპორტო საშუალებებისა და 

მათი ძრავებისათვის 

1200.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

შტრიხკოდის წამკითხავი 

მოწყობილობა (რიდერი) 
80.00       

          

34 351 
საგანგებო სიტუაციებისა და 

უსაფრთხოების მოწყობილობები 
80.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარი I    კვარტ. 

    

დროშის სადგამი 25.00       

დროშა (საქართველოს) 1410.00       

დროშა (ევროკავშირის) 1035.00       

იატაკის საწმენდი ჯოხი 18.00       

დროშის ტარი 300.00       

35 358 
ინდივიდუალური და დამხმარე 

მოწყობილობები 
2788.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

სიგრძის საზომი (,,რულეტკა"), 100 მ-

იანი 
90.00       

სიგრძის საზომი (,,რულეტკა"), 10 მ-

იანი 
10.00       

ელექტრ. ,ბორბლიანი მანძილმზომი 350.00       

36 383 საზომი ხელსაწყოები 450.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

იგვნისი 
II    კვარტ. 

    
ელ. მრიცხველი 165.00       

          



 

37 385 
საკონტროლო და გამოსაცდელი 

აპარატურა 
165.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

ოქტომბერ-

ნოემბერი 
IV კვარტ. 

    ციფრული ფოტოაპარატი 350.00       

38 386 ოპტიკური ხელსაწყოები 350.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
აპრილი II კვარტ. 

    

მაგიდა მისადგმელით 500.00       

კომპიუტერის სკამი 6150.00       

სკამი 1160.00       

გორგოლაჭიანი სავარძელი 3600.00       

სკამი 3-4 ადგილიანი 1050.00       

ორიარუსიანი საწოლი, რკინის 3200.00       

კარადა 150.00       

39 391 ავეჯი 15810.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

მარტი-

ნოემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

დაფის საწმენდი „სეტი“ 11.00       

მაკრატელი 50.00       

სურათის ჩარჩო A4 150.00       

სურათის ჩარჩო A3 60.00       

ყვავილის ქოთანი 100.00       

ჩაის სერვიზი 50.00       

ყავის სერვიზი 50.00       

გრაფინი (ჭიქებით) 30.00       

ელექტროჩაიდანი 80.00       

სათლი („ვედრო“) 88.00       

ცოცხი 842.00       

აქანდაზი 318.00       

ღრუბელი 10.50       

სანთელი 6.00       

იატაკის ჯაგრისი 12.00       

ნაგვის ყუთი 255.00       

40 392 ავეჯეულობა 2112.50 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ფარდა 80.00       

ფეხსაწმენდი 92.00       

ხელსახოცი (ნაჭრის) 40.00       

იატაკის საწმენდი ტილო 275.00       

მაგიდის ტილო 294.60       

თეთრეულის კომპლექტი 920.00       

ადიალა 1150.00       

41 395 ქსოვილის ნივთები 2851.60 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

მაცივარი 400.00       

ელექროღუმელი (გამათბობელი) 150.00       

მტვერსასრუტი 300.00       

წყლის გამათბობელი ,,კალონკა" 

გაზის 
300.00       

წყლის გამათბობელი ,,ატმორი"  70.00       

42 397 საოჯახო ტექნიკა 1220.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

მინის საწმენდი სითხე 254.00       

ჭურჭლის სარეცხი საშუალება 122.00       

ავეჯის საწმენდი სითხე 471.00       

იატაკის საპრიალებელი სითხე 110.00       

ჟალუზის საწმენდი 40.00       

ჰაერის გამწმენდი დეზოდორი 28.80       

სადეზინფექციო საშუალება („იხვი“ 

და მსგავსი) 
136.50       

43 398 
საწმენდი და საპრიალებელი 

პროდუქტები 
1162.30 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    წყლის ხარჯი 5750.00       



 

დისპენსერის წყლის ხარჯი 6280.00       

წყლის შეზიდვა ყულევში 16677.74       

44 411 ბუნებრივი წყალი 28707.74 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
წყლის ტუმბო 3500.00       

წყლის საქაჩი ტუმბო 500.00       

45 421 
საწარმოო დანადგარები და 

მექანიკურიო ენერგიის გამოყენება 
4000.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

ივნისი-

ნოემბერი 
II-IV   კვარტ. 

    
კონდიციონერი 2000.00   ივნისი   

ჟალუზი 64.80   ივნისი   

46 425 
გამაგრილებელი და სავენტილაციო 

მოწყობილობები 
2064.80 

გამარტ. 

შესყიდვა 
ივნისი II კვარტ. 

    სარჩილავი 50.00       

47 426 ჩარხები 50.00       

    

ლამინირების აპარატის ფირი  85.00       

ასაკინძი აპარატის ზამბარა 12.50       

ლამინირების აპარატი 100.00       

ქულერი, Socker 775 30.00       

ქულერი, Socker 1155 45.00       

48 429 
სხვადასხვა ზოგადი და სპეციალური 

დანიშნულების მანქანა–დანადგარები 
272.50 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
ლურსმანი 4.00       

თერმო პასტა 45.00       

49 441 
კონსტრუქციის მასალები და 

ანალოგიური ნივთები/საგნები 
49.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარი I    კვარტ. 

    

კარადა (სადურგლო ნაკეთობა) 1500.00       

კარადა სტენდი (სადურგლო 

ნაკეთობა) 
600.00       

მაგიდა მისადგმელით (სადურგლო 

ნაკეთობა) 
250.00       

კომპიუტერის მაგიდა (სადურგლო 

ნაკეთობა) 
1320.00       

მოსასვენებელი ტახტი (სადურგლო 

ნაკეთობა) 
400.00       

საინფორმაციო დაფა (სადურგლო 

ნაკეთობა) 
200.00       

საწყობის თაროები (სადურგლო 

ნაკეთობა) 
800.00       

ტანსაცმლიც კედლის საკიდი 

(სადურგლო ნაკეთობა) 
100.00       

ტელევიზორის დასადგამი ტუმბო 

(სადურგლო ნაკეთობა) 
100.00       

საერთო მაგიდის დამხმარე 

სათავსოები (სადურგლო ნაკეთობა) 
300.00       

50 442 სტრუქტურული მასალები 5570.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

ივნისი 
I-II კვარტ. 

    კაბელი 12.00       

51 443 
კაბელი, მავთული და მათთან 

დაკავშირებული მასალები 
12.00       

    

შემწოვი სახელური 125 მმ      ნოემბერი   

გამდენი სახელური 51 მმ 20 მ. 660.00   ნოემბერი   

გამდენი სახელური 66 მმ 20 მ. 500.00   ნოემბერი   

გამდენი სახელური 77 მმ 20 მ. 560.00   ნოემბერი   

შემწოვი სახელური 77 მმ  300.00   ნოემბერი   

შემწოვი სახელური 40 მმ 8 მ. 360.00   ნოემბერი   

გამდენი სახელურის გადამყვანი 51 მმ 100.00   ნოემბერი   

გამდენი სახელურის გადამყვანი 66 მმ 75.00   ნოემბერი   

გამდენი სახელურის გადამყვანი 77 მმ 85.00   ნოემბერი   

წყლის ონკანი 60.00       



 

52 444 

სხვადასხვა ქარხნული წარმოების 

მასალა და მათთან დაკავშირებული 

საგნები 

2700.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
ნოემბერი IV  კვარტ. 

    

რკინისა და ქვის საჭრელი 

მოტოხერხი 
800.00   ნოემბერი   

ელექტრობურღი დიდი 

პერფორატორით 
800.00   ნოემბერი   

კარის სახელური 30.00       

საკეტის გულარი 284.00       

კარის საკეტი 2650.00       

ბოქლომი 90.00       

ბრტყელტუჩა 12.00       

სახრახნისი 25.00       

ჩაქუჩი 14.00       

მეტალოპლასტმასის კარის საკეტი 400.00       

მეტალოპლასტმასის კარის პეტლი 184.00       

ნაჯახი დიდი 180.00       

ნაჯახი პატარა 90.00       

ურო პატარა, 1.2 კგ–იანი 84.00       

ქანჩების კომპლექტი ,,გალოვკებით" 440.00       

სახრახნისი 30.00       

53 445 

ხელსაწყოები, საკეტები, გასაღებები, 

ანჯამები, დამჭერები, ჯაჭვები და 

ზამბარები/რესორები 

6113.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

ნოემბერი 
I-IV  კვარტ. 

    მრიცხველის ყუთი 25.00       

54 446 

ავზები, რეზერვუარები და 

კონტეინერები; ცენტრალური 

გათბობის რადიატორები და 

ბოილერები 

25.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
ნოემბერი I-IV  კვარტ. 

    

ასფალტიანი ქუჩების მოვლა-შენახვა 20000.00       

მინისტადიონების მოვლა 15000.00       

სოფელ შავღელეს ამბულატორიის 

შენობის გარე საინჟინრო 

კომუნიკაციების მოწყობის 

სამუშაოები 

19000.00       

ხობის წმინდა სამების ეკლესიის 

გაზმომარაგების სამუშაოები
865.63 

გამარტ. 

შესყიდვა 
    

ქ. ხობში ცენტრის კეთილმოწყობის 

სამუშაოები (ტროტუარები, გზის 

სავალი ნაწილი და მიწისქვესა 

კომუნიკაციები)  

399998.00       

ქ. ხობში გორგასალის ქუჩის ასფალტ-

ბეტონის საფარის კაპიტალური 

შეკეთება 

539830.00       

ქ. ხობში ბარათაშვილის ქუჩის 

მოასფალტება 
309560.00       

ქ. ხობში გზაჯვარედინებზე 

მარეგულირებელი საგზაო ნიშნების 

დაყენება 

2500.00       

სოფელ ნოჯიხევში სასოფლო 

საავტომობილო გზის საბავშვო 

ბაღისა და საჯარო სკოლის 

მიმდებარე მონაკვეთზე და ქ. ხობში 

#2 საჯარო სკოლის წინ ავტომობილის 

სიჩქარის შემზღუდავი საშუალებების 

(მწოლიარე პოლიციელები) მოწყობის  

სამუშაოები 

4500.00       

          



 

55 452 

სამუშაოები მთლიანი ან 

ნაწილობრივი მშენებლობისათვის და 

სამოქალაქო მშენებლობის 

სამუშაოები 

1311253.63 
ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარი-

სექტემბერი 
I-III კვარტ. 

    

თორსა-დღვაბის, საჯიჯაოს, ხეთის 

თემებისა და სოფელ ყულევის 

ტერიტიული ორგანოების 

ადმინისტრაციულ შენობებში 

ელექტრო გაყვანილობისა და 

ელექტროენერგიის აღრიცხვის 

კვანძების მოწესრიგების სამუშაოები

3898.33 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

თებერვალი  
  

ადგილობრივი თვითმმართველობის 

ადმინისტრაციული შენობის 

დაზიანებული წყალმომარაგების 

ქსელისა და წყლის აღრიცხვის 

კვანძის მოწესრიგების სამუშაოები 

411.37 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარი    

გამგეობის ადმინისტრაციული 

შენობის წყალმომარაგების ტუმბოს 

გამოცვლის სამუშაოები 

500.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
თებერვალი    

ც. დადიანის ქუჩის #236 

მრავალბინიანი საცხოვრებელი 

სახლის სარდაფში 

წყალგაყვანილობის სისტემის 

შეკეთების სამუშაოები 

2295.75       

გამგეობის წვევამდელთა, 

რეზერვისტთა სამხედრო 

აღრიცხვის, გაწვევისა და 

მობილიზაციის სამსახურის 

შენობაში სველი წერტილის 

სარემონტო სამუშაოები  

4520.00   ივლისი   

ც. დადიანის ქუჩის #240 

მრავალბინიანი საცხოვრებელი 

სახლის სარდაფში საკანალიზაციო 

ქსელის შეკეთების სამუშაოები

8750.12       

ხეთის ადმინისტრაციული 

ერთეულის სოფელ ოხვამეკარის 

წყალსადენის წყლის ტუმბოს 

კომპლექტის შეძენა და 

დამონტაჟება 

3000.00       

56 453 სარემონტო-სამონტაჟო სამუშაოები 23375.57 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ–

მაისი 
I-II    კვარტ. 

    

სამხედრო სამსახურის ოფისის 

რემონტი 
4740.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 
    

გამგეობის ეკონომიკისა და 

ინფრასტრუქტურის განვითარების 

სამსახურის სამუშაო ოთახებში 

კარებისა და სტელაჟების მოწყობა

6441.11       

ადგილობრივი თვითმმართველობის 

ადმინისტრაციული შენობის 

აღმოსავლეთ ფლანგზე 

განთავსებული სათადარიგო 

კარების გამოცვლის სამუშაოები

1915.00       

გამგეობის ადმინისტრაციული 

შენობის 313, 314 და 315 ოთახების 

გადატიხვრისა და სარემონტო 

სამუშაოები 

2000.00       

ხობის წმინდა სამების ეკლესისს 

აღმოსავლეთ ფასადზე დაზიანებული 

კედლის ფილების სარემონტო 

სამუშაოები 

2200.00       



 

რკინის კარების დამზადება და 

მონტაჟი 
1200.00       

57 454 შენობის მოწყობის სამუშაოები 18496.11 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

მარტი-

აპრილი 
II   კვარტ. 

    
მიმდინარე რემონტის ხარჯი 9000.00       

მანქანის რეცხვა 1540.00       

58 501 

სატრანსპორტო საშუალებებისა და 

მათთან დაკავშირებული 

მოწყობილობების შეკეთება, 

ტექნიკური მომსახურება და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები 

10540.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
კარტრიჯის დოლურას გამოცვლა 880.00       

კარტრიჯის დატუმბვა 3907.00       

59 503 

პერსონალური კომპიუტერების, 

საოფისე აპარატურის, 

სატელეკომუნიკაციო და აუდიო - 

ვიზუალური მოწყობილობების 

შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება 

და მათთან დაკავშირებული 

მომსახურებები 

4787.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    ელექტრომოწყობილობების რემონტი 2890.00       

60 507 
შენობის მოწყობილობების შეკეთება 

და ტექნიკური მომსახურება 
2890.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ექსკურსია ახალციხეში (რაბათის 

ციხისა და და საფარის მონასტრის 

მიმართულებით) 

3000.00   ივლისი   

ექსკურსია (დავით გარეჯი-სიღნაღი-

ბოდბე-ხირსის მიმართულებით) 
3000.00   სექტემბერი   

მეგრული ფოლკლორის კონცერტი 

ლაზეთში (ქ. არხავი) გაცვლითი 

პროგრამის ფარგლებში 

2000.00   აგვისტო   

გაწვევის ხარჯები (სატრანსპორტო 

მომსახურება) 
11500.00   წლის განმ.   

ტრანსპორტის დაქირავება ძეგლების 

მონიტორინგისათვის 
500.00   წლის განმ.   

სსიპ ,,საქართველოს სტატისტიკის 

ეროვნული სამსახური“-ს 

საავტომობილო ტრანსპორტით 

უზრუნველყოფა 

784.00   თებერვალი   

სოფელ შავღელეში აშენებული 

ამბულატორიისათვის განკუთვნილი 

ავეჯისა და სამედიცინო აპარატურის 

ქ. თბილისიდან ტრანსპორტირება 

500.00   მაისი   

ხობის მუნიციპალიტეტში 

საქართველოს მოსახლეობის 

საყოველთაო აღწერისთვის 

მოსამზადებელი სამუშაოების 

დროულად და ხარისხიანად 

განხორციელების 

უზრუნველსაყოფად ოქტომბერ-

ნოემბერში საქართველოს 

სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის 

1 ერთეული ავტოსატრანსპორტო 

საშუალებით მომსახურება 

2200.00       

61 601 
საავტომობილო ტრანსპორტის 

მომსახურებები 
23484.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    ევაკუატორით მომსახურება 170.00       

62 637 

სახმელეთო, წყლისა და საჰაერო 

ტრანსპორტის დამხმარე 

მოსამსახურებები 

170.00       



 

    
წერილებთან დაკავშირებული 

საფოსტო მომსახურებები 
3490.00       

63 641 
საფოსტო და საკურიერო 

მომსახურებები 
3490.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

სატელეფონო მომსახურება 13590.00       

ფიჭური მომსახურება 26260.00       

          

64 642 სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები 39850.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    ბანკის მომსახურება 1000.00       

65 661 
საბანკო და საინვესტიციო 

მომსახურებები 
1000.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    პირადი შემადგენლობის დაზღვევა 16120.00       

66 665 
სადაზღვევო და საპენსიო 

მომსახურებები 
16120.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

თებერვალი 
I-IV კვარტ. 

    

ხობის მუნიციპალიტეტში 

საქართველოს მოსახლეობის 

საყოველთაო აღწერისთვის 

მოსამზადებელი სამუშაოების 

დროულად და ხარისხიანად 

განხორციელების 

უზრუნველსაყოფად ოქტომბერ-

დეკემბერში საქართველოს 

სტატისტიკის ეროვნული 

სამსახურისათვის სამუშაო ფართის 

დაქირავება 

600.00       

67 701 

უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული 

მომსახურებები, კერძო 

საკუთრებასთან ერთად 

600.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

ოქტომბერ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ისტორიული ძეგლების შესახებ 

განახლებული რუკის ბეჭდური 

გამოცემა 

320.00   სექტემბერი   

ქ. ხობში ცენტრის კეთილმოწყობის 

სამუშაოების (ტროტუარები, გზის 

სავალი ნაწილი და მიწისქვესა 

კომუნიკაციები) ზედამხედველობის 

მომსახურება 

3000.00       

ქ. ხობში გორგასალის ქუჩის 

ასფალტო-ბეტონის საფარის 

კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების 

ტქზედამხედველობის მომსახურებ 

3000.00       

ქ. ხობში ბარათაშვილის ქუჩის 

მოასფალტების სამუშაოების 

ზედამხედველობის მომსახურება 

2100.00       

68 712 
არქიტეტქტურული და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები 
8420.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ხობის მონასტრის ეზოში 

არქეოლოგიური სამუშაოების 

ჩატარება 

5500.00   მაისი   

გამგეობის ეკონომიკისა და 

ინფრასტრუქტურის განვითარების 

სამსახურის კარებებისა და 

სტელაჟების მოწყობის სამუშაოების 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

150.00   იანვარი   



 

სოფელ შავღელეს ამბულატორიის 

შენობის გარე საინჟინრო 

კომუნიკაციების მოწყობის 

სამუშაოების საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 

შედგენა 

1000.00   
იანვარ-

თებერვალი 
  

ქ. ხობში ცენტრის კეთილმოწყობის 

სამუშაოების (ტროტუარები, გზის 

სავალი ნაწილი და მიწისქვესა 

კომუნიკაციები) საპროექტო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

8784.00   
იანვარ-

თებერვალი 
  

ქ. ხობში გორგასალის ქუჩის ასფალტ-

ბეტონის საფარის კაპიტალური 

შეკეთების სამუშაოების საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 

შედგენა 

12800.00   მარტი   

ქ. ხობში ბარათაშვილის ქუჩის 

მოასფალტების სამუშაოების 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

8400.00   აპრილი   

ც. დადიანის ქუჩის #236 

მრავალბინიანი საცხოვრებელი 

სახლის სარდაფში 

წყალგაყვანილობის სისტემის 

შეკეთების სამუშაოების საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 

შედგენა 

150.00   აპრილი   

ც. დადიანის ქუჩის #240 

მრავალბინიანი საცხოვრებელი 

სახლის სარდაფში საკანალიზაციო 

ქსელის შეკეთების სამუშაოების 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

150.00   აპრილი   

მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციის 

შენობაში დაშვების კონტროლის 

სისტემის (ბარიერები, ტურნიკები) 

მონტაჟის, ასევე საყრდენი სვეტისა 

და ფანჯრის დაზიანებული მინის 

გამოცვლის სამუშაოების საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 

შედგენა 

200.00   მაისი   

გამგეობის ადმინისტრაციული 

შენობის დარბაზის რემონტის  

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

500.00   ივნისი   

ხობის წმინდა სამების ეკლესიის 

აღმოსავლეთ ფასადზე 

დაზიანებული კედლის ფილების 

სარემონტო სამუშაოების 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

80.00   ივნისი   

გამგეობის წვევამდელთა, 

რეზერვისტთა სამხედრო 

აღრიცხვის, გაწვევისა და 

მობილიზაციის სამსახურის 

შენობაში სველი წერტილის 

სარემონტო სამუშაოების 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა  

220.00       



 

ადგილობრივი თვითმმართველობის 

ადმინისტრაციული შენობის 

აღმოსავლეთ ფლანგზე 

განთავსებული სათადარიგო 

კარების გამოცვლის სამუშაოების 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა  

85.00       

გამგეობის ადმინისტრაციული 

შენობის 313, 314 და 315 ოთახების 

გადატიხვრისა და სარემონტო 

სამუშაოების საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 

შედგენა 

100.00       

,,ადგილობრივი მნიშვნელობის 

საავტომობილო გზის შუა ქვალონი-

გიმოზგონჯილის კაპიტალური 

შეკეთების" პროექტის 

გადაანგარიშება 

3300.00       

რკინის კარების დამზადება და 

მონტაჟის სამუშაოების საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 

შედგენა 

100.00       

ქვემო ქვალონის საბავშვო ბაგა-ბაღის 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

6700.00       

          

69 713 საინჟინრო მომსახურებები 48219.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

სოფელ საჯიჯაოში მდინარე 

ჭანისწყალზე ნაპირსამაგრი 

ნაგებობისა და მდინარე 

ხობისწყალზე სოფელ შუა ხორგაში 

(სამურღულიოს უბანი) 

ნაპირსამაგრი ნაგებობის 

კონსტრუქციული ექსპერტიზის 

დასკვნების მომზადება 

2000.00       

ხობის მუნიციპალიტეტის 

ადგილობრივი თვითმმართველობის 

ადმინისტრაციულ შენობაში 

ციფრული საკომუნიკაციო და 

უსაფრთხოების სისტემის 

მოწყობაზე შესრულებული და 

შესასრულებელი სამუშაოების 

მოცულობისა და ღირებულების 

დადგენის ექსპერტიზა 

2000.00       

სოფელ ბიაში დამეწყრილი გზის 

აღდგენითი სამუშაოების საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 

შედგენა 

1600.00       

პირველ მაისში, მაჩხომერის უბანში, 

შიდა სასოფლო გზაზე ჩამოწოლილი 

მეწყერის (მცირე მასშტაბის) 

გაწმენდითი სამუშაოების 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

160.00       

ძველი ხიბულა-ნარაზენის 

დამაკავშირებელ გზაზე წარეცხილი 

ხიდ-ბოგირის აღგდენითი 

სამუშაოების საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 

შედგენა 

690.00       



 

სოფელ ძველ ხიბულაში 

საღურწკაიოს უბანში ხიდის 

გამაგრების სამუშაოების საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 

შედგენა 

410.00       

სოფელ ძველ ხიბულაში საქანთარიოს 

უბანში ხიდ-ბოგირის აღდგენითი 

სამუშაოების საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 

შედგენა 

230.00       

მდინარე ჭანისწყალზე 

წყალდიდობის შედეგად წარეცხილი 

ახალი ხიბულა-ძველი ხიბულის 

დამაკავშირებელი ხიდის მარჯვენა 

სანაპირო ბურჯის გამაგრებითი 

სამუშაოების საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 

შედგენა 

4580.00       

საჯიჯაოში, ღელე ოკურჩხალეზე 

წყალდიდობის შედეგად წარეცხილი 

ხიდის სარეგულაციო ნაგებობების და 

სანაპირო ზოლის აღდგენითი 

სამუშაოების საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 

შედგენა 

1600.00       

სოფელ ბიაში საცალფეხო ხიდის 

ბურჯის გამაგრებითი სამუშაოების 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

3200.00       

პირველ მაისში, საკვიკვინიოს 

უბანში, ღელეზე არსებული ხიდის 

წარეცხილი ბურჯის გამაგრებითი 

სამუშაოების საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 

შედგენა 

367.00       

პირველ მაისში, საკვიკვინიოს 

უბანში, საცალფეხო ხიდის ბურჯის 

გამაგრებითი სამუშაოების 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

1830.00       

სოფელ ნოჯიხევში ხიდის 

წარეცხილი ბურჯის გამაგრებითი 

სამუშაოების საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 

შედგენა 

211.00       

სოფელ ბიაში მდინარე ხობის 

ადიდების შედეგად წარეცხილი 

საყანე ფართობების შემოღობვის 

(ეკლიანი მავთუღობე), აღდგენითი 

სამუშაოების საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 

შედგენა 

140.00       

ხამისქურის საქირიოს უბანში 

სანიაღვრე არხის მოწყობის 

სამუშაოების საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 

შედგენა 

916.00       

გურიფულის თემის სოფ. მეორე 

გურიფულში ნაპირსამაგრის 

მოწყობის სამუშაოების საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 

შედგენა 

33466.00       



 

70 713 საინჟინრო მომსახურებები 53400.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

მიწის აღრიცხვიანობის პროგრამა 2500.00       

მიწის აღრიცხვიანობის პროგრამის 

განახლება 
1000.00       

71 722 

პროგრამები პროგრამული 

უზრუნველყოფისათვის და 

საკონსულტაციო მიომსახურებები 

3500.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
მარტი I კვარტ. 

    

არსებული ბუღალტრული 

პროგრამისათვის ხელფასის 

მოდულის დამატება 

1200.00       

არსებული ბუღალტრული 

პროგრამის განახლება 
2400.00       

          

72 722 

პროგრამები პროგრამული 

უზრუნველყოფისათვის და 

საკონსულტაციო მიომსახურებები 

3600.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

მარტი-

აპრილი 
I-II კვარტ. 

    კოდექსის განახლება 2400.00       

73 723 მონაცემთა ბაზების მომსახურება 2400.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ინტერნეტმომსახურება 28480.00       

ვებ-გვერდის ხარჯი 715.00       

ინტერნეტის გე გეომენური სახელის 

მომსახურება 
446.00       

74 724 ინტერნეტ მომსახურებები 29641.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
ბუნებიდან მგლის ამოღება 2310.00       

ბუნებიდან ტურის ამოღება 2500.00       

75 776 
ნადირობასთან დაკავშირებული 

მომსახურებები 
4810.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

მარტი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

თვითმმართველობის აუდიტური 

შემოწმება 
2800.00       

აუდიტური მომსახურება 7500.00       

76 792 
საბუღალტრო, აუდიტორული და 

ფისკალური მომსახურებები 
10300.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
კადრების კვალიფიკაციის ამარლების 

ხარჯები 
2000.00       

77 796 

პერსონალის კვალიფიკაციის 

ამარლებასტან დაკავშირებული 

მომსახურებები 

2000.00       

    დაცვის ხარჯები 57700.00       

78 797 

გამოძიებასთან და 

უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული 

მომსახურებები 

57700.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

კორესპოდენციების აღრიცხვის 

ჟურნალის დაბეჭდვა 
1880.00       

სამართლებრივი აქტების აღრიცხვის 

წიგნი 
380.00       

სამსახურებრივი პირადობის 

მოწმობები 
40.00       

შემოსული ინფორმაციის აღრიცხვის 

ჟურნალი 
45.00       

სამუშაოს მაძიებელთა ჟურნალი 40.00       

საკომლო წიგნი 270.00       

სახანძრო უსაფრხოების ჟურნალი 120.00       

გასული დოკუმენტაციების 

აღრიცხვის ჟურნალი 
60.00       

შემოსული დოკუმენტაციების 

აღრიცხვის ჟურნალი 
60.00       



 

სამსახურის წიგნი 375.00       

წვევამდელის სამხედრო–სააღრიცხვო 

მოწმობა 
30.00       

სააღრიცხვო ანბანური წიგნი 20.00       

საკომუნიკაციო ურთიერთობის 

ბარათი 
15.00       

უწყება 50.00       

მოქალაქეთა გამწვევი კომისიის 

ოქმების რეგისტრაციის ჟურნალი 
10.00       

რეზერვის დროებითი მოწმობა 200.00       

სამხედრო ნამსახურობის ბარათი 40.00       

სამხედრო სააღრიცხვო ბარათი 200.00       

სავიზიტო ბარათების დაბეჭდვბა 60.00       

სიგელების, მოწმობების და 

სუვენირების დამზადება 
500.00       

წვევამდელის პირადი საქმის ყდა 400.00       

XIX საუკუნისა და  XX საუკუნის 

დამდეგის ქართულ პრესაში – 

,,ივერია", ,,ცნობის ფურცელი" და 

სხვა გამოცემები ქ. ხობისა და 

მუნიციპალიტეტის სოფლების 

შესახებ არსებული მასალების 

შეკრება და ბეჭდური გამოცემა 

2500.00       

79 798 
ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული 

მომსახურებები 
7295.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

მშებლობის ნებართვის ბლანკების 

ბეჭდვა 
300.00       

          

80 798 
ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული 

მომსახურებები 
300.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 
დეკემბერი IV კვარტ. 

    

მოსწავლე-ახალგაზრდობის 

შემოქმედებითი კონფერენცია 
910.00   აპრილი   

გარემოს დაცვის მსოფლიო დღის 

აღნიშვნა 
1500.00   ივნისი   

ინტელექტუალური თამაში რა?, სად?, 

როდის? მუნიციპალიტეტის 

ახალგაზრდების მონაწილეობით 

1400.00   სექტემბერი   

შემხვედრი ღონისძიებებისათვის 1200.00       

81 799 
სხვადასხვა საქმიანობები და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები 
5010.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

აპრილ-

ნოემბერი 
II-IV კვარტ. 

82 799 
სხვადასხვა საქმიანობები და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები 
0.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 
მაისი II კვარტ. 

    
გაწვევის საექიმო კომისია 1000.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 
    

ამბულატორიული მომსახურება 14630.00       

83 851 
ჯანდაცვის სამსახურის 

მომსახურებები 
15630.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

პროექტის ,,არის ასეთი ქვეყანა - მას 

საქართველო ქვია" თანადაფინანსება 

შპს ,,შემოქმედებითი გაერთიანება 

,,კადრი XXI"-თან 

2000.00       

საიმიჯო-საინფორმაციო 

ვიდეორგოლის მომზადება 
1180.00       

84 921 კინო და ვიდეო მომსახურებები 3180.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    არქივის მომსახურება 5700.00       

85 925 

ბიბლიოთეკების, არქივების, 

მუზეუმებისა და სხვა კულტურული 

დაწესებულებების მომსახურებები 

5700.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 



 

    

2008 წლის აგვისტოს ომის დროს 

ტრაგიკულად დაღუპული 

რეზერვისტის დათა ხურცილავას 

სახელობის თასის გათამაშება 

მინიფეხბურთში 

847.00   თებერვალი   

საქართველოს ჩემპიონატი ბერძნულ–

რომაულ ჭიდაობაში 
800.00       

2008 წლის აგვისტოს ომის დროს 

ტრაგიკულად დაღუპული 

რეზერვისტის -გოგა ბერაიას 

სახ.თასის გათამაშება 

მინიფეხბურთში 

777.00   აპრილი   

ხობის მუნიციპალიტეტის 

პირველობა ფეხბურთში, მიძღვნილი 

საქართველოს დამოუკიდებლობის  

დღის - 26 მაისისადმი 

3700.00   აპრილი   

ხობის მუნიციპალიტეტის 

პირველობა მაგიდის ჩოგბურთში 
1138.00   ივნისი   

2008 წლის აგვისტოს ომის დროს 

ტრაგიკულად დაღუპული ზვიად 

დათუაშვილის სახ.თასის გათამაშება 

მინიფეხბურთში 

867.00   ივნისი   

ხობის მუნიციპალიტეტის 

პირველობა ჭადრაკში მიძღვნილი 

რუბენ და იური ბახიების 

ხსოვნისადმი 

438.00   ივლისი   

ხობის მუნიციპალიტეტის 

პირველობა ნარდში მიძღვნილი გოგი 

ბუკიას ხსოვნისადმი 

715.00   ივლისი   

ხობის მუნიციპალიტეტის 

პირველობა ლელოში 
500.00   ივლისი   

რუსული აგრესიის შედეგად 

ტრაგიკულად დაღუპული 

რეზერვისტის- გოგა ჭითანავასა და 

ლევან ტურავას  სახ.თასის 

გათამაშება მინიფეხბურთში 

847.00   აგვისტო   

ხობის მუნიციპალიტეტის 

პირველობა  კალათბურთში  
389.00   აგვისტო   

ხობის მუნიციპალიტეტის 

პირველობა  ფრენბურთში  
459.00   აგვისტო   

ხობის მუნიციპალიტეტის ქართულ 

ჭიდაობაში 
605.00   აგვისტო   

ხობის მუნიციპალიტეტის 

პირველობა  ცხენოსნობაში  
1138.00   სექტემბერი   

ხობის მუნიციპალიტეტის 

პირველობა მინი ფეხბურთში 

წარმოება–დაწესებულებებს შორის 

რამაზ კიტიას სახელობის თასზე 

947.00   სექტემბერი   

რუსული აგრესიის შედეგად 

ტრაგიკულად დაღუპული 

რეზერვისტის მიხეილ იოსავას  

სახელობის თასის გათამაშება 

ბილიარდში (უმცროსი ასაკი – 

დიდები) 

1370.00   ნოემბერი   

86 926 სპორტული მომსახურებები 15537.00 

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

თებერვალ-

ნოემბერი 
  

    ასოციაციების საწევრო 5800.00       

87 981 
საწევრო ორგანიზაციების 

მომსახურებები 
5800.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
სამუშაო ოთახების აბრების 

დამზადება (ზეინკლის მომსახურება) 
3126.00       



 

ქ. ხობის ტერიტორიაზე მაწანწალა 

ძაღლების მომრავლების შედეგად 

წარმოქმნილი პრობლემების 

აღმოფხვრისა და დადგენილი 

წესების დაცვით მათი მოგვარების 

ღონისძიებები 

1200.00       

          

88 983 სხვადასხვა მომსახურებები 4326.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

მარტი-

ნოემბერი 
I-IV კვარტ. 

    ჯამი 2273834.58       

89   სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 844580.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 

აპრილი–

ივლისი   

  

  

სოფელ საგვიჩიოს I უბანში საყანე 
ფართობის შემოღობვა 4038.29 
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სოფელ საგვიჩიოს I უბანში საყანე 
ფართობის შემოღობვის სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

170.80 

  

სოფელ საგვიჩიოს II უბანში 
ადმინისტრაციული შენობის 
(ტერიტორიული ორგანო) შემოღობვა 

4066.50 

სოფელ საგვიჩიოს II უბანში 
ადმინისტრაციული შენობის 
(ტერიტორიული ორგანო) 
შემოღობვის სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

201.54 

  

სოფელ საგვიჩიოს III საძოვრების 
გამიჯვნა საავტომობილო გზის 
გასხვისების ზოლიდან  

4786.99 

სოფელ საგვიჩიოს III საძოვრების 
გამიჯვნა საავტომობილო გზის 
გასხვისების ზოლიდან  სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

201.84 

  

სოფელ საგვიჩიოს II უბანში საბავშვო 
ბაღის სახურავის სარემონტო 
სამუშაოები 

2337.99 

სოფელ საგვიჩიოს II უბანში საბავშვო 
ბაღის სახურავის სარემონტო 
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

105.05 

  

ქვემო ქვალონის თემის სოფ. 
გიმოზგონჯილში სანიაღვრე არხის 
ამოწმენდის სამუშაოები 

14026.34 

ქვემო ქვალონის თემის სოფ. 
გიმოზგონჯილში სანიაღვრე არხის 
ამოწმენდის სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

589.41 

  

ქვემო ქვალონის თემის სოფ. 
გვიმარონში წყალსადენის 
სარეაბილიტაციო  სამუშაოები 

9231.89 

ქვემო ქვალონის თემის სოფ. 
გვიმარონში წყალსადენის 
სარეაბილიტაციო  სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

389.04 

  

ქვემო ქვალონის თემის სოფ. 
დურღენაში სანიაღვრე არხის 
ამოწმენდის სამუშაოები 

12769.95 



 

ქვემო ქვალონის თემის სოფ. 
დურღენაში სანიაღვრე არხის 
ამოწმენდის სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

583.67 

  

ქვემო ქვალონის თემის სოფ. 
ბულიშში სანიაღვრე არხის 
ამოწმენდის სამუშაოები 

11001.28 

ქვემო ქვალონის თემის სოფ. 
ბულიშში სანიაღვრე არხის 
ამოწმენდის სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

466.23 

  

ქვემო ქვალონის თემის სოფ. 
ჭითაუშკურში სანიაღვრე არხის 
ამოწმენდის სამუშაოები 

2827.05 

ქვემო ქვალონის თემის სოფ. 
ჭითაუშკურში სანიაღვრე არხის 
ამოწმენდის სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

120.91 

  

ქვემო ქვალონის თემის სოფ. 
ჭითაუშკურში ჯავახიშვილის ქუჩაზე 
ხიდბოგირის სარეაბილიტაციო 
სამუშაოები 

2584.87 

ქვემო ქვალონის თემის სოფ. 
ჭითაუშკურში ჯავახიშვილის ქუჩაზე 
ხიდბოგირის სარეაბილიტაციო 
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

131.14 

  

ქვემო ქვალონის თემის სოფ. 
ჭითაუშკურში წყალსადენის 
სარეაბილიტაციო  სამუშაოები 

1656.37 

ქვემო ქვალონის თემის სოფ. 
ჭითაუშკურში წყალსადენის 
სარეაბილიტაციო  სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

82.74 

  

ქვემო ქვალონის თემის სოფ. 
გვიმარონში წყალსადენის სარემონტო  
სამუშაოები 

6699.00 

ქვემო ქვალონის თემის სოფ. 
გვიმარონში წყალსადენის სარემონტო  
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

301.00 

  

ქვემო ქვალონის თემის სოფ. 
დურღენაში სანიაღვრე არხის 
ამოწმენდის სამუშაოები 

2897.90 

ქვემო ქვალონის თემის სოფ. 
დურღენაში სანიაღვრე არხის 
ამოწმენდის სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

130.21 

  

სოფელ პატარა ფოთის I უბანში 
სასაფლაოს შემოღობვა 7145.58 

სოფელ პატარა ფოთის I უბანში 
სასაფლაოს შემოღობვის სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

300.11 



 

  

სოფელ პატარა ფოთის II უბანში 
ადმინისტრაციული შენობის 
(ტერიტორიული ორგანო) 
სარემონტო სამუშაოები 

6795.12 

სოფელ პატარა ფოთის II უბანში 
ადმინისტრაციული შენობის 
(ტერიტორიული ორგანო) 
სარემონტო სამუშაოებს საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

285.39 

  

სოფელ პატარა ფოთში ქუჩების 
დამისამართება 

2260.84 

სოფელ პატარა ფოთში ქუჩების 
დამისამართების სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

94.96 

  

სოფელ შავღელეში სოფლის 
ამბულატორიისა და საბავშვო ბაღის 
ეზოების კეთილმოწყობის 
სამუშაოები 

24503.84 

სოფელ შავღელეში სოფლის 
ამბულატორიისა და საბავშვო ბაღის 
ეზოების კეთილმოწყობის 
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

1029.16 

  

გურიფულის თემის სოფ. პირველ 
გურიფულში სანიაღვრე არხის 
ამოწმენდის სამუშაოები 

11499.91 

გურიფულის თემის სოფ. პირველ 
გურიფულში სანიაღვრე არხის 
ამოწმენდის სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

488.40 

  

გურიფულის თემის სოფ. მეორე 
გურიფულში სანიაღვრე არხის 
ამოწმენდის სამუშაოები 

8704.37 

გურიფულის თემის სოფ. მეორე 
გურიფულში სანიაღვრე არხის 
ამოწმენდის სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

368.55 

  

გურიფულის თემის სოფ. მეორე 
გურიფულში საყანე ფართობთან 
მისასვლელი გზის აღდგენა 

4497.59 

გურიფულის თემის სოფ. მეორე 
გურიფულში საყანე ფართობთან 
მისასვლელი გზის აღდგენის 
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

160.08 

  
საყანე ფართობთან მისასვლელი 
გზის შეკეთება  2210.37 

  

საყანე ფართობთან მისასვლელი 
გზის შეკეთების სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა  

99.32 

  

გურიფულის თემის სოფ. მეორე 
გურიფულში სანიაღვრე არხის 
ამოწმენდის სამუშაოები 

1643.56 



 

გურიფულის თემის სოფ. მეორე 
გურიფულში სანიაღვრე არხის 
ამოწმენდის სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

73.85 

  

ახალსოფლის თემის სოფ. 

ახალსოფელში საყანე ფართობების 

შემოღობვის სამუშაოები 

(გორგაძეების უბანი) 

6030.84 

ახალსოფლის თემის სოფ. 

ახალსოფელში საყანე ფართობების 

შემოღობვის სამუშაოების 

(გორგაძეების უბანი) საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 

შედგენა 

255.27 

  

ახალსოფლის თემის სოფ. 

ახალსოფელში სანიაღვრე არხის 

ამოწმენდის სამუშაოები (სასაფლაოს 

მიმდებარე ტერიტორია) 

4434.60 

ახალსოფლის თემის სოფ. 

ახალსოფელში სანიაღვრე არხის 

ამოწმენდის სამუშაოების 

(სასაფლაოს მიმდებარე ტერიტორია) 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

186.79 

  

ახალსოფლის თემის სოფ. 
ახალსოფელში N1 საბავშვო ბაღის 
წყალგაყვანილობისა და 
კანალიზაციის სარემონტო  
სამუშაოები 

3900.74 

ახალსოფლის თემის სოფ. 
ახალსოფელში N1 საბავშვო ბაღის 
წყალგაყვანილობისა და 
კანალიზაციის სარემონტო  
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

193.74 

  

ახალსოფლის თემის სოფ. გაღმა 
პირველი ხორგის სანადარაიოს 
უბანში (ამბულატორიის მიმდებარე 
ტერიტორია) სანიაღვრე არხის 
ამოწმენდის სამუშაოები 

5440.20 

ახალსოფლის თემის სოფ. გაღმა 
პირველი ხორგის სანადარაიოს 
უბანში (ამბულატორიის მიმდებარე 
ტერიტორია) სანიაღვრე არხის 
ამოწმენდის სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

252.60 

  

ახალსოფლის თემის სოფ. გაღმა 
პირველ ხორგაში სანიაღვრე არხის 
ამოწმენდის სამუშაოები (ჩაჩიბაიების 
უბანი) 

3021.99 

ახალსოფლის თემის სოფ. გაღმა 
პირველ ხორგაში სანიაღვრე არხის 
ამოწმენდის სამუშაოების 
(ჩაჩიბაიების უბანი) საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

125.25 

  

ახალსოფლის თემის სოფ. გაღმა 
პირველი ხორგის N2 საბავშვო ბაღის 
სარემონტო სამუშაოები 

4646.53 



 

ახალსოფლის თემის სოფ. გაღმა 
პირველი ხორგის N2 საბავშვო ბაღის 
სარემონტო სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

271.50 

  

ახალსოფლის თემის სოფ. გაღმა 
პირველ ხორგაში სანიაღვრე არხის 
ამოწმენდის სამუშაოები  

6547.75 

  

ახალსოფლის თემის სოფ. გაღმა 
პირველ ხორგაში სანიაღვრე არხის 
ამოწმენდის სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

294.20 

  

ჭალადიდის თემის სოფ. საბაჟოში 
გზის  შეკეთება ქვიშა-ხრეშით 32151.63 

ჭალადიდის თემის სოფ. საბაჟოში 
გზის  შეკეთება ქვიშა-ხრეშით 
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

1144.38 

  

ჭალადიდის თემის სოფ. საქორქიოში 
შიდა სამიმოსვლო გზის  შეკეთება 
ქვიშა-ხრეშით 

3566.32 

ჭალადიდის თემის სოფ. საქორქიოში 
შიდა სამიმოსვლო გზის  შეკეთება 
ქვიშა-ხრეშით სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

149.79 

  

ჭალადიდის თემის სოფ. 
საღვამიჩაოში გზის ორმული 
შეკეთება ქვიშა-ხრეშით 

13571.98 

ჭალადიდის თემის სოფ. 
საღვამიჩაოში გზის ორმული 
შეკეთება ქვიშა-ხრეშით სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

483.07 

  

ჭალადიდის თემის სოფ. საჭოჭუოში 
გზის ორმული შეკეთება ქვიშა-
ხრეშით 

10632.89 

ჭალადიდის თემის სოფ. საჭოჭუოში 
გზის ორმული შეკეთება ქვიშა-
ხრეშით სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

448.16 

  

ჭალადიდის თემის სოფ. საბაჟოში 
გზის  შეკეთება ქვიშა-ხრეშით  2795.19 

ჭალადიდის თემის სოფ. საბაჟოში 
გზის  შეკეთება ქვიშა-ხრეშით 
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

125.59 

  

ნოჯიხევის თემის სოფ. ნოჯიხევში 
წერეთლის ქუჩაზე ხიდბოგირის 
მოწყობის სამუშაოები 

11177.18 

ნოჯიხევის თემის სოფ. ნოჯიხევში 
წერეთლის ქუჩაზე ხიდბოგირის 
მოწყობის სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

496.75 

  

ნოჯიხევის თემის სოფ. ნოჯიხევში 
კოსტავას ქუჩაზე ხიდბოგირის 
მოწყობის სამუშაოები 

10199.54 



 

ნოჯიხევის თემის სოფ. ნოჯიხევში 
კოსტავას ქუჩაზე ხიდბოგირის 
მოწყობის სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

541.52 

  

ნოჯიხევის თემის სოფ. ნოჯიხევში 
სტალინისა და ვაჟა ფშაველას 
ქუჩების კვეთაზე არსებული ცხაურის 
რეაბილიტაცია 

2807.89 

ნოჯიხევის თემის სოფ. ნოჯიხევში 
სტალინისა და ვაჟა ფშაველას 
ქუჩების კვეთაზე არსებული ცხაურის 
რეაბილიტაციის სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

120.92 

  

ნოჯიხევის თემის სოფ. ნოჯიხევში 
სტალინის ქუჩაზე სანიაღვრე არხის 
ამოწმენდის სამუშაოები 

3146.41 

ნოჯიხევის თემის სოფ. ნოჯიხევში 
სტალინის ქუჩაზე სანიაღვრე არხის 
ამოწმენდის სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

132.84 

  

ნოჯიხევის თემის სოფ. ზენში საყანე 
ფართობთან მისასვლელი გზის 
მოხრეშვა 

7832.05 

ნოჯიხევის თემის სოფ. ზენში საყანე 
ფართობთან მისასვლელი გზის 
მოხრეშვის სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

278.77 

  

ნოჯიხევის თემის სოფ. კუთხე 
ნოჯიხევში ყაზბეგის ქუჩაზე 
ხიდბოგირის მოწყობა 

8847.40 

ნოჯიხევის თემის სოფ. კუთხე 
ნოჯიხევში ყაზბეგის ქუჩაზე 
ხიდბოგირის მოწყობის სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

371.59 

  

 ნოჯიხევის თემის სოფ. ნაფოშტუში 
საყანე ფართობთან მისასვლელი 
ხიდბოგირის მოწყობა (საცხომარიოს 
უბანი) 

10555.71 

 ნოჯიხევის თემის სოფ. ნაფოშტუში 
საყანე ფართობთან მისასვლელი 
ხიდბოგირის მოწყობის 
(საცხომარიოს უბანი) სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

529.31 

  

ნოჯიხევის თემის სოფ. დასახლებაში 
სანიაღვრე არხის ამოწმენდის 
სამუშაოები 

9056.64 

ნოჯიხევის თემის სოფ. დასახლებაში 
სანიაღვრე არხის ამოწმენდის 
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

381.65 

  
ნოჯიხევის თემის სოფ. დასახლებაში 
საბავშვო ბაღის რებილიტაცია 4760.51 



 

ნოჯიხევის თემის სოფ. დასახლებაში 
საბავშვო ბაღის რებილიტაციის 
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

201.54 

  

ნოჯიხევის თემის სოფ. კუთხე 
ნოჯიხევში ყაზბეგის ქუჩაზე 
ხიდბოგირის მოწყობის სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

7555.30 

ნოჯიხევის თემის სოფ. კუთხე 
ნოჯიხევში ყაზბეგის ქუჩაზე 
ხიდბოგირის მოწყობის სამუშაოები 

339.48 

  

ხეთის თემის სოფ. ლარჩვაში 
ცენტრის კეთილმოწყობა 
(მოასფალტება) 

18075.35 

ხეთის თემის სოფ. ლარჩვაში 
ცენტრის კეთილმოწყობის 
(მოასფალტება) სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

643.36 

  

ხეთის თემის სოფ. ლარჩვაში 
ხიდბოგირის რეაბილიტაცია (ლევან 
ტურავას ქუჩა) 

1176.49 

ხეთის თემის სოფ. ლარჩვაში 
ხიდბოგირის რეაბილიტაციის (ლევან 
ტურავას ქუჩა) სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

49.41 

  

ხეთის თემის სოფ. ლარჩვაში 
სანიაღვრე არხის ამოწმენდის 
სამუშაოები 

6807.35 

ხეთის თემის სოფ. ლარჩვაში 
სანიაღვრე არხის ამოწმენდის 
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

244.01 

  

ხეთის თემის სოფ. ნოჩხონში 
სანიაღვრე არხის ამოწმენდის 
სამუშაოები 

18022.03 

ხეთის თემის სოფ. ნოჩხონში 
სანიაღვრე არხის ამოწმენდის 
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

641.53 

  

 ხეთის თემის სოფ. ოხვამეკარში 
წყალსადენის სარეაბილიტაციო  
სამუშაოები (საჭითანაოს უბანი) 

10875.29 

 ხეთის თემის სოფ. ოხვამეკარში 
წყალსადენის სარეაბილიტაციო  
სამუშაოების (საჭითანაოს უბანი) 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

456.76 

  

 ხეთის თემის სოფ. ოხვამეკარში გზის 
ორმული შეკეთება ქვიშა-ხრეშით 
(საგაბრაოს უბანი) 

2765.78 

 ხეთის თემის სოფ. ოხვამეკარში გზის 
ორმული შეკეთება ქვიშა-ხრეშით 
(საგაბრაოს უბანი) სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

98.44 



 

  

ხეთის თემის სოფ. წინაგოლაში 
გზისპირა ნაპირსამაგრი სამუშაოები 2194.28 

ხეთის თემის სოფ. წინაგოლაში 
გზისპირა ნაპირსამაგრი სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

94.29 

  

ხეთის თემის სოფ. წინაგოლაში გზის 
ორმული შეკეთება ასფალტო 
ბეტონით 

12422.87 

ხეთის თემის სოფ. წინაგოლაში გზის 
ორმული შეკეთება ასფალტო 
ბეტონით სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

442.17 

  

 ხეთის თემის სოფ. ლარჩვაში გზის 
ორმული შეკეთება ქვიშა-ხრეშით 
(საკანკიოს უბანი) 

5003.70 

 ხეთის თემის სოფ. ლარჩვაში გზის 
ორმული შეკეთება ქვიშა-ხრეშით 
(საკანკიოს უბანი) სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

179.04 

  

 ხეთის თემის სოფ. ხეთაში 
წყალსადენის სარეაბილიტაციო  
სამუშაოები (საკანკიოს უბანი) 

1346.60 

 ხეთის თემის სოფ. ხეთაში 
წყალსადენის სარეაბილიტაციო  
სამუშაოების (საკანკიოს უბანი) 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

56.56 

  

ხეთის თემის სოფ. ხეთაში 
მოსაცდელის მოწყობის სამუშაოები 5266.31 

ხეთის თემის სოფ. ხეთაში 
მოსაცდელის მოწყობის სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

261.00 

  

ხეთის თემის სოფ. ნოჩხონში 
სანიაღვრე არხის ამოწმენდის 
სამუშაოები 

1364.09 

ხეთის თემის სოფ. ნოჩხონში 
სანიაღვრე არხის ამოწმენდის 
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა  

61.29 

  

პირველი მაისის თემის სოფ. 
ბულიწყუში საყანე ფართობების 
გამიჯვნა საძოვრებისაგან  

10897.28 

პირველი მაისის თემის სოფ. 
ბულიწყუში საყანე ფართობების 
გამიჯვნა საძოვრებისაგან 
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა  

388.66 

  

პირველი მაისის თემის სოფ. 
ბულიწყუში სანიაღვრე არხის 
ამოწმენდის სამუშაოები 

6751.38 

პირველი მაისის თემის სოფ. 
ბულიწყუში სანიაღვრე არხის 
ამოწმენდის სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა  

241.48 



 

  

პირველი მაისის თემის სოფ. 
ბულიწყუში ხიდბოგირის მოწყობის 
სამუშაოები 

10076.97 

პირველი მაისის თემის სოფ. 
ბულიწყუში ხიდბოგირის მოწყობის 
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა  

444.05 

  

პირველი მაისის თემის სოფ. 
საკვიკვინიოში საყანე ფართობების 
გამიჯვნა საძოვრებისაგან  

13614.09 

პირველი მაისის თემის სოფ. 
საკვიკვინიოში საყანე ფართობების 
გამიჯვნა საძოვრებისაგან 
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა  

572.97 

  

პირველი მაისის თემის სოფ. ჭიხუში 
სასაფლაოს მისასვლელ გზაზე 
ცხაურის შეკეთების სამუშაოები 

964.24 

პირველი მაისის თემის სოფ. ჭიხუში 
სასაფლაოს მისასვლელ გზაზე 
ცხაურის შეკეთების სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა  

40.97 

  

პირველი მაისის თემის სოფ. ჭიხუში 
გზის ორმული შეკეთება ქვიშა-
ხრეშით 

2170.76 

პირველი მაისის თემის სოფ. ჭიხუში 
გზის ორმული შეკეთება ქვიშა-
ხრეშით სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა  

78.05 

  

პირველი მაისის თემის სოფ. ჭიხუში 
სანიაღვრე არხის ამოწმენდის 
სამუშაოები 

9120.79 

პირველი მაისის თემის სოფ. ჭიხუში 
სანიაღვრე არხის ამოწმენდის 
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა  

384.68 

  

პირველი მაისის თემის სოფ. 
ბულიწყუში გზის ორმული შეკეთება 
ქვიშა-ხრეშით (მ. კოსტავას ქუჩა)  

4808.57 

პირველი მაისის თემის სოფ. 
ბულიწყუში გზის ორმული შეკეთება 
ქვიშა-ხრეშით (მ. კოსტავას ქუჩა) 
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა  

216.06 

  

საჯიჯაოს თემის სოფელ ზენში 
საყანე ფართობების გამიჯვნა 
საძოვრებისგან 

18039.25 

საჯიჯაოს თემის სოფელ ზენში 
საყანე ფართობების გამიჯვნა 
საძოვრებისგან სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა  

759.46 

  
საჯიჯაოს თემის სოფელ ზენში გზის 
ორმული შეკეთება ქვიშა-ხრეშით 2334.01 



 

საჯიჯაოს თემის სოფელ ზენში გზის 
ორმული შეკეთება ქვიშა-ხრეშით 
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

98.78 

  

საჯიჯაოს თემის სოფელ გაღმა 
საჯიჯაოში საყანე ფართობების 
გამიჯვნა საძოვრებისაგან  

11510.27 

საჯიჯაოს თემის სოფელ გაღმა 
საჯიჯაოში საყანე ფართობების 
გამიჯვნა საძოვრებისაგან  
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

484.30 

  

საჯიჯაოს თემის სოფელ ზუბში 
საყანე ფართობების გამიჯვნა 
საძოვრებისაგან  

8547.26 

საჯიჯაოს თემის სოფელ ზუბში 
საყანე ფართობების გამიჯვნა 
საძოვრებისაგან  სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა  

358.98 

  

საჯიჯაოს თემის სოფელ ზუბში გზის 
ორმული შეკეთება ქვიშა-ხრეშით 4136.95 

საჯიჯაოს თემის სოფელ ზუბში გზის 
ორმული შეკეთება ქვიშა-ხრეშით  
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა  

173.75 

  

საჯიჯაოს თემის სოფელ ჯაპიშაქარში 
საყანე ფართობების გამიჯვნა 
საძოვრებისაგან  

12473.15 

საჯიჯაოს თემის სოფელ ჯაპიშაქარში 
საყანე ფართობების გამიჯვნა 
საძოვრებისაგან სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა  

525.45 

  

საჯიჯაოს თემის სოფელ ჯაპიშაქარში 
გზის ორმული შეკეთება ქვიშა-
ხრეშით 

1479.35 

საჯიჯაოს თემის სოფელ ჯაპიშაქარში 
გზის ორმული შეკეთება ქვიშა-
ხრეშით სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა  

62.73 

  სპორტული ინვენტარის შეძენა  3858.50 

  

საჯიჯაოს თემის სოფელ ჯაპიშაქარში 
გზის ორმული შეკეთება ქვიშა-
ხრეშით  

6751.45 

საჯიჯაოს თემის სოფელ ჯაპიშაქარში 
გზის ორმული შეკეთება ქვიშა-
ხრეშით სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა  

303.36 

  

ხამისქურის თემის სოფ. ხამისქურში 
გზის ორმული შეკეთება (ზემო 
საფარცვანიოს უბანი) 

8408.71 

ხამისქურის თემის სოფ. ხამისქურში 
გზის ორმული შეკეთების (ზემო 
საფარცვანიოს უბანი) სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა  

353.80 



 

  

ხამისქურის თემის სოფლებში 
ხამისქური და საკუკავოში საყანე 
ფართობებთან მისასვლელი გზის 
შეკეთება (ქვემო საფარცვანიოს 
უბანი) 

8139.40 

ხამისქურის თემის სოფლებში 
ხამისქური და საკუკავოში საყანე 
ფართობებთან მისასვლელი გზის 
შეკეთების (ქვემო საფარცვანიოს 
უბანი) სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

291.29 

  

ხამისქურის თემის სოფ. საკუკავოში 
სანიაღვრე არხის ამოწმენდის 
სამუშაოები 

6885.95 

ხამისქურის თემის სოფ. საკუკავოში 
სანიაღვრე არხის ამოწმენდის 
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

247.81 

  

ხამისქურის თემის სოფ. საკუკავოში 
საყანე ფართობებთან მისასვლელი 
გზის შეკეთება 

2221.58 

ხამისქურის თემის სოფ. საკუკავოში 
საყანე ფართობებთან მისასვლელი 
გზის შეკეთების სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

93.78 

  

ხამისქურის თემის სოფ. საქირიოში 
წყალსადენის სარეაბილიტაციო  
სამუშაოები 

9408.19 

ხამისქურის თემის სოფ. საქირიოში 
წყალსადენის სარეაბილიტაციო  
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

396.08 

  

ხამისქურის თემის სოფ. საქირიოში 
საყანე ფართობთან მისასვლელი 
ხიდბოგირის მოწყობა 

4711.44 

ხამისქურის თემის სოფ. საქირიოში 
საყანე ფართობთან მისასვლელი 
ხიდბოგირის მოწყობის სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

235.46 

  

ხამისქურის თემის სოფ. საქირიოში 
გზის ორმული შეკეთება 2956.66 

ხამისქურის თემის სოფ. საქირიოში 
გზის ორმული შეკეთების 
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

132.85 

  

თორსა-დღვაბის თემის სოფ. 
თორსაში სანიაღვრე არხის 
ამოწმენდის სამუშაოები 

5433.27 

თორსა-დღვაბის თემის სოფ. 
თორსაში სანიაღვრე არხის 
ამოწმენდის სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

229.51 

  
თორსა-დღვაბის თემის სოფ. 
თორსაში ცენტრის კეთილმოწყობა 2817.10 



 

თორსა-დღვაბის თემის სოფ. 
თორსაში ცენტრის კეთილმოწყობის 
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

165.35 

  

თორსა-დღვაბის თემის სოფ. 
თორსაში გზის ორმული შეკეთება 
ქვიშა-ხრეშით 

3317.49 

თორსა-დღვაბის თემის სოფ. 
თორსაში გზის ორმული შეკეთება 
ქვიშა-ხრეშით სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

140.52 

  

თორსა-დღვაბის თემის სოფ. 
დღვაბაში გზის ორმული შეკეთება 
ქვიშა-ხრეშით 

9089.24 

თორსა-დღვაბის თემის სოფ. 
დღვაბაში გზის ორმული შეკეთება 
ქვიშა-ხრეშით სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

323.52 

  

თორსა-დღვაბის თემის სოფ. 
საბუკიოში გზის ორმული შეკეთება 
ქვიშა-ხრეშით 

13618.04 

თორსა-დღვაბის თემის სოფ. 
საბუკიოში გზის ორმული შეკეთება 
ქვიშა-ხრეშით სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

484.71 

  

თორსა-დღვაბის თემის სოფ. 
თორსაში ცხრა აპრილი მემორიალის 
სარემონტო სამუშაოები 

2849.23 

თორსა-დღვაბის თემის სოფ. 
თორსაში ცხრა აპრილი მემორიალის 
სარემონტო სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

128.02 

  

ზემო ქვალონის თემის სოფ. ზემო 
ქვალონში სანიაღვრე არხის 
ამოწმენდის სამუშაოები 

4971.44 

ზემო ქვალონის თემის სოფ. ზემო 
ქვალონში სანიაღვრე არხის 
ამოწმენდის სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

210.55 

  

ზემო ქვალონის თემის სოფ. 
საალანიო- საფაჩულიოში 
წყალსადენის მოწყობის სამუშაოები 

5782.65 

ზემო ქვალონის თემის სოფ. 
საალანიო- საფაჩულიოში 
წყალსადენის მოწყობის სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

243.62 

  

ზემო ქვალონის თემის სოფ. 
სახოჭოლავოში სასაფლაოს 
მისასვლელ გზაზე ცხაურის 
მოწყობის სამუშაოები 

2191.69 



 

ზემო ქვალონის თემის სოფ. 
სახოჭოლავოში სასაფლაოს 
მისასვლელ გზაზე ცხაურის 
მოწყობის სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

92.52 

  

ზემო ქვალონის თემის სოფ. 
სახოჭოლავოში ხიდბოგირის 
სარეაბილიტაციო სამუშაოები 

5381.02 

ზემო ქვალონის თემის სოფ. 
სახოჭოლავოში ხიდბოგირის 
სარეაბილიტაციო სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

226.56 

  

ზემო ქვალონის თემის სოფ. 
სახოჭოლავოში საყანე ფართობების 
შემოღობვის სამუშაოები  

1246.43 

ზემო ქვალონის თემის სოფ. 
სახოჭოლავოში საყანე ფართობების 
შემოღობვის სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა  

52.96 

  

ზემო ქვალონის თემის სოფ. 
სახოჭოლავოში სანიაღვრე არხის 
ამოწმენდის სამუშაოები 

2761.28 

ზემო ქვალონის თემის სოფ. 
სახოჭოლავოში სანიაღვრე არხის 
ამოწმენდის სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა  

116.18 

  

 ზემო ქვალონის თემის სოფ. ზემო 
ქვალონში გზის, ქვიშა - ხრეშოვანი 
საფარით 

1721.74 

 ზემო ქვალონის თემის სოფ. ზემო 
ქვალონში გზის, ქვიშა - ხრეშოვანი 
საფარით სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა  

77.36 

  

სოფელ ძველ ხიბულაში შიდა 
სამიმოსვლო გზების ორმული  
შეკეთება ქვიშა-ხრეშით 

17297.50 

სოფელ ძველ ხიბულაში შიდა 
სამიმოსვლო გზების ორმული  
შეკეთება ქვიშა-ხრეშით სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა  

616.50 

  

შუა ხორგის თემის სოფელ გამოღმა 
შუა ხორგაში მინი სპორტული 
მოედნის რეკონსტრუქცია 

36543.32 

შუა ხორგის თემის სოფელ გამოღმა 
შუა ხორგაში მინი სპორტული 
მოედნის რეკონსტრუქციის 
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

1551.86 

  

შუა ხორგის თემის სოფელ გამოღმა 
შუა ხორგაში ადმინისტრაციული 
შენობის ეზოში წყლის სიტემის 
რემონტის სამუშაოები  

388.37 



 

შუა ხორგის თემის სოფელ გამოღმა 
შუა ხორგაში ადმინისტრაციული 
შენობის ეზოში წყლის სიტემის 
რემონტის სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა  

17.45 

  

ბიის თემის სოფ. ბიაში საძოვრების 
შემოღობვის სამუშაოები 12961.50 

ბიის თემის სოფ. ბიაში საძოვრების 
შემოღობვის სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

462.13 

  

ბიის თემის სოფ. ბია-საშონიოში 
მოსაცდელის მოწყობის სამუშაოები 5397.37 

ბიის თემის სოფ. ბია-საშონიოში 
მოსაცდელის მოწყობის სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

261.00 

  

ბიის თემის სოფ. ბია-საშონიოში 
საძოვრების შემოღობვის სამუშაოები 

1395.02 

ბიის თემის სოფ. ბია-საშონიოში 
საძოვრების შემოღობვის სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

59.22 

  

ბიის თემის სოფ. ზემო ბიაში გზის 
ორმული შეკეთება ქვიშა-ხრეშით 3592.12 

ბიის თემის სოფ. ზემო ბიაში გზის 
ორმული შეკეთება ქვიშა-ხრეშით 
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

153.47 

  

ბიის თემის სოფ. ბიაში საძოვრების 
შემოღობვის სამუშაოები  1831.86 

ბიის თემის სოფ. ბიაში საძოვრების 
შემოღობვის სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა  

82.31 

  

ახალი ხიბულის თემის სოფ. ახალ 
ხიბულაში სანიაღვრე არხის 
ამოწმენდის სამუშაოები 
(საღურწკაიოს უბანი) 

1531.02 

ახალი ხიბულის თემის სოფ. ახალ 
ხიბულაში სანიაღვრე არხის 
ამოწმენდის სამუშაოების 
(საღურწკაიოს უბანი) საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

55.17 

  

ახალი ხიბულის თემის სოფ. ახალ 
ხიბულაში გზის ორმული შეკეთება 
ქვიშა-ხრეშით (საღურწკაიო-
სავარდიო) 

13345.37 

ახალი ხიბულის თემის სოფ. ახალ 
ხიბულაში გზის ორმული შეკეთება 
ქვიშა-ხრეშით (საღურწკაიო-
სავარდიო) სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

560.51 

  

ახალი ხიბულის თემის სოფ. 
გაშფერდში გზის ორმული შეკეთება 
ქვიშა-ხრეშით  

12228.71 



 

ახალი ხიბულის თემის სოფ. 
გაშფერდში გზის ორმული შეკეთება 
ქვიშა-ხრეშით სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

529.19 

  

ახალი ხიბულის თემის სოფ. 
გაშფერდში არსებული წყაროს 
მოწესრიგების სამუშაოები  

1208.97 

ახალი ხიბულის თემის სოფ. 
გაშფერდში არსებული წყაროს 
მოწესრიგების სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა  

51.38 

  

ახალი ხიბულის თემის სოფ. 
გაშფერდში მილხიდის მოწყობის 
სამუშაოები (თ. ჯიშკარიანის 
სახლთან) 

753.32 

ახალი ხიბულის თემის სოფ. 
გაშფერდში მილხიდის მოწყობის 
სამუშაოების (თ. ჯიშკარიანის 
სახლთან) საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა  

32.25 

  

ახალი ხიბულის თემის სოფ. ზუბში 
გზის ორმული შეკეთება ქვიშა-
ხრეშით 

14022.07 

ახალი ხიბულის თემის სოფ. ზუბში 
გზის ორმული შეკეთება ქვიშა-
ხრეშით სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა  

499.09 

  

ახალი ხიბულის თემის სოფ. ზუბში 
წყალსადენის მოწყობის სამუშაოები  

5003.15 

ახალი ხიბულის თემის სოფ. ზუბში 
წყალსადენის მოწყობის სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა   

224.80 

  

ქარიატის თემის სოფ. გაღმა 
ქარიატაში ეკლესიის ეზოს 
შემოღობვა 

8773.40 

ქარიატის თემის სოფ. გაღმა 
ქარიატაში ეკლესიის ეზოს 
შემოღობვის სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა  

375.78 

  

ქარიატის თემის სოფ. გაღმა 
ქარიატაში დამბის აღდგენის 
სამუშაოები 

1802.17 

ქარიატის თემის სოფ. გაღმა 
ქარიატაში დამბის აღდგენის 
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

75.69 

  

ქარიატის თემის სოფ. გამოღმა 
ქარიატაში გზის ორმული შეკეთება 
ქვიშა-ხრეშით 

6784.54 

ქარიატის თემის სოფ. გამოღმა 
ქარიატაში გზის ორმული შეკეთება 
ქვიშა-ხრეშით სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

284.95 



 

  

ქარიატის თემის სოფ. გაღმა 
ქარიატაში გზის ორმული შეკეთება 
ქვიშა-ხრეშით  

3248.51 

ქარიატის თემის სოფ. გაღმა 
ქარიატაში გზის ორმული შეკეთება 
ქვიშა-ხრეშით  

145.96 

  

სოფ. პირველ ხორგაში გზის ორმული 
შეკეთება ქვიშა-ხრეშით 2179.11 

სოფ. პირველ ხორგაში გზის ორმული 
შეკეთება ქვიშა-ხრეშით სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

92.63 

  

სოფ. პირველ ხორგაში სანიაღვრე 
არხის ამოწმენდის სამუშაოები 13759.31   

სოფ. პირველ ხორგაში სანიაღვრე 
არხის ამოწმენდის სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

490.22   

  

სოფ. პირველ ხორგაში საბავშვო 
ბაღის წყალგაყვანილობა-
კანალიზაციის სარემონტო  
სამუშაოები 

486.85   

სოფ. პირველ ხორგაში საბავშვო 
ბაღის წყალგაყვანილობა-
კანალიზაციის სარემონტო  
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

21.88   

  

სოფელ ყულევში გზის ორმული 
შეკეთება ქვიშა-ხრეშით 6848.14   

სოფელ ყულევში გზის ორმული 
შეკეთება ქვიშა-ხრეშით სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

293.15   

  

სოფელ ყულევში გზის ორმული 
შეკეთება ქვიშა-ხრეშით 

1378.76   

სოფელ ყულევში გზის ორმული 
შეკეთება ქვიშა-ხრეშით სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

61.95   
  

ქვიშა-ხრეშის კარიერების 

ღირებულების საფასური 
887.00   

        

    სულ ჯამი 3118414.58       
 

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

დადგენილი წესით, მხარისათვის გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში ფოთის საქალაქო სასამართლოში 

(მისამართი: ქ. ფოთი, დავით აღმაშენებლის ქ. N3). 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                   ედიშერ ჯობავა 


