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263 

36.  N36 27.08.2016 
საკრებულოს წევრის ლაშა გვასალიას უფლებამოსილების ვადამდე  
შეწყვეტის შესახებ 

264 

37.  N37 27.08.2016 

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის 
მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბ „კოლხეთისა“ და არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის მუნიციპალიტეტის 
საფეხბურთო სკოლის“ რეორგანიზაციაზე ხობის მუნიციპალიტეტის 
გამგებლისთვის თანხმობის  მიცემის თაობაზე 

265 

38.  N38 27.08.2016 
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის მუნიციპალიტეტის 
საკუთრებაში არსებული შენობის მიშენებული ნაწილის დემონტაჟზე 
თანხმობის მიცემის შესახებ 

266 

39.  N39 27.08.2016 

„ხობის მუნიციპალიტეტის სოციალურად დაუცველი და ეკონომიკურად 
შეჭირვებული მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის 
გაუმჯობესებისა და ხელშეწყობის 2015 წლის მუნიციპალური 
პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის N102 განკარგულებაში 
ცვლილების შეტანის შესახებ 

268 

40.  N40 27.08.2016 

„ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო-საპროცედურო 
საკითხთა კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“  ხობის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 16 ივლისის N46 
განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

270 

41.  N41 27.08.2016 

„ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-სარევიზიო 
კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ხობის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 16 ივლისის N47 
განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

271 

42.  N42 09.09.2016 

ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოს - 
საკრებულოს 2014 წლის 15 ივნისის არჩევნების გურიფულის თემის 
№66.06 ადგილობრივ მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში 2015 წლის 31 
ოქტომბერს გასამართ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
შუალედურ არჩევნებთან დაკავშირებით გასატარებელი ღონისძიებების 
შესახებ 

272 

43.  N43 23.09.2016 

არასამეწარმეო  (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის 
მუნიციპალიტეტის პროფესიული სწავლების ცენტრის“ ლიკვიდაციაზე 
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლისთვის 
 თანხმობის მიცემის შესახებ 

274 

44.  N44 23.09.2016 

„ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარისთვის ხობის 
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული დამატებითი  ქონების 
ა(ა)იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის პროფესიული სწავლების 
ცენტრისთვის“  გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“ ხობის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 14 სექტემბრის N52 
განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

275 

45.  N45 23.09.2016 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების 
სახელმწიფოსათვის უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის შესახებ 

277 

46.  N46 23.09.2016 

„ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი შესყიდვების 
გეგმის დამტკიცების  შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
2015 წლის 23 იანვრის N1 განკარგულების ძალადაკარგულად 
გამოცხადების თაობაზე 

278 

47.  N47 23.09.2016 

„ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბეჭდების, სატიტულო 
ფურცლების და სამართლებრივი აქტების ბლანკის ნიმუშების 
დამტკიცების თაობაზე“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 
წლის 31 დეკემბრის N50 განკარგულების ძალადაკარგულად 
გამოცხადების შესახებ 

279 



48.  N48 23.09.2016 

„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“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014  
წლის 28 ივლისის N54 განკარგულების ძალადაკარგულად 
გამოცხადების თაობაზე 
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49.  N49 23.09.2016 

„არასამეწარმეო  (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის 
მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანების“ 
შექმნისა და წესდების დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს 2007 წლის 10 ივლისის №49 განკარგულებაში ცვლილების 
შეტანის თაობაზე 

281 

50.  N50 23.09.2016 
„საწვავისა და სატელეფონო მომსახურების ხარჯების ლიმიტის 
განსაზღვრის შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 
წლის 28 ივლისის №53 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

283 

51.  N51 28.10.2015 
„ფრაქცია „ხობის“ რეგისტრაციის  შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს 2014 წლის 30 ოქტომბრის N85 განკარგულებაში 
ცვლილების შეტანის თაობაზე 
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52.  N52 28.10.2015 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების 
სახელმწიფოსათვის უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის შესახებ 

286 

53.  N53 28.10.2015 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ავტოსატრანსპორტო 
საშუალების საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების 
სამსახურისთვის სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ხობის 
მუნიციპალიტეტის გამგებლისთვის თანხმობის  მიცემის თაობაზე 

287 

54.  N54 28.10.2015 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  ზოგიერთ განკარგულებაში 
ცვლილების შეტანის შესახებ 

288 

55.  N55 28.10.2015 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბეჭდების ნიმუშების 
დამტკიცების თაობაზე 

290 

56.  N56 10.11.2015 
ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის 
მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების  2016 წლის სასწავლო გეგმის 
დამტკიცების შესახებ 

292 

57.  N57 25.11.2015 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შუალედური არჩევნების 
შედეგად ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მელორი 
გელანტიას უფლებამოსილების ცნობის შესახებ 

295 

58.  N58 25.11.2015 
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 
საკუთრებაში არსებული ამორტიზებული ქონების ჩამოწერაზე 
თანხმობის მიცემის შესახებ 

296 

59.  N59 25.11.2015 
  ხობის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული  ქონების 
საპრივატიზებო ნუსხის დამტკიცების შესახებ 

299 

60.  N60 25.11.2015 
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის ხობის მუნიციპალიტეტის 
საკუთრებაში არსებული ქონების სარგებლობის უფლებით  გადაცემაზე 
თანხმობის მიცემის შესახებ 

301 

61.  N61 25.11.2015 

„ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარისთვის ხობის 
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ძირითადი 
(განუსხვისებელი)  ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე 
თანხმობის მიცემის შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
2011 წლის 25 მარტის N61 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 

303 

62.  N62 25.11.2015 

  „ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარისთვის ხობის 
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ძირითადი 
(განუსხვისებელი) და დამატებითი ქონების სარგებლობის უფლებით 
გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს 2012 წლის 7 თებერვლის N15 და „ხობის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარისათვის ხობის 
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული  დამატებითი ქონების 
სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“ 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 28 თებერვლის N6 
განკარგულებების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ 

304 

63.  N63 25.12.2015 
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის ხობის მუნიციპალიტეტის 
საკუთრებაში არსებული ქონების სარგებლობის (თხოვების) უფლებით  
გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 

305 

64.  N64 25.12.2015 
„ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საშტატო ნუსხის დამტკიცების 
შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 28 ივლისის 
№52 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

306 



65.  N65 25.12.2015 

„ხობის მუნიციპალიტეტის სოციალურად დაუცველი და ეკონომიკურად 
შეჭირვებული მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის 
გაუმჯობესებისა და ხელშეწყობის 2015 წლის მუნიციპალური 
პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის N102 განკარგულებაში 
ცვლილების შეტანის შესახებ 

310 

66.  N66 25.12.2015 
„საწვავისა და სატელეფონო მომსახურების ხარჯების ლიმიტის 
განსაზღვრის შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 
წლის 28 ივლისის №53 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

312 

67.  N67 25.12.2015 

„ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა 
კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ხობის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 16 ივლისის N49 
განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

314 

68.  N68 25.12.2015 

„ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-სარევიზიო 
კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ხობის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 16 ივლისის N47 
განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

315 



 
 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N1 

2015 წლის 23 იანვარი 

ქ. ხობი 

 
ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის   ადგილობრივი  შესყიდვების   გეგმის დამტკიცების  შესახებ 

 
 საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24-ე 

მუხლის  პირველი პუნქტის „ე.ბ“ ქვეპუნქტის  შესაბამისად:    
1. დამტკიცდეს „ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა 

2015 წლის   ადგილობრივი შესყიდვების გეგმა“ თანახმად  N1 დანართისა; 
2. დამტკიცდეს „ა(ა)იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის“ 2015 წლის 

ადგილობრივი   შესყიდვების გეგმა“ თანახმად N2 დანართისა; 
3. დამტკიცდეს „ა(ა)იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო 

გაერთიანების“ 2015 წლის   ადგილობრივი   შესყიდვების გეგმა“ თანახმად N3 დანართისა; 
4. დამტკიცდეს „ა(ა)იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის განათლების ცენტრის“ 2015 წლის 

ადგილობრივი   შესყიდვების გეგმა“ თანახმად N4 დანართისა; 
5. დამტკიცდეს „ა(ა)იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბ ,,კოლხეთის“ 2015 

წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმა“ თანახმად N5 დანართისა; 
6. დამტკიცდეს „შპს „ხობი დასუფთავება და განათებას“ 2015 წლის ადგილობრივი 

შესყიდვების გეგმა“ თანახმად N6 დანართისა; 
7. დამტკიცდეს „შპს „ხობის მოამბეს“ 2015 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმა“ თანახმად 

N7  დანართისა; 
8. დამტკიცდეს „ა(ა)იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის“ 

2015 წლის   ადგილობრივი შესყიდვების გეგმა“ თანახმად N8 დანართისა; 
9. დამტკიცდეს „ა(ა)იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის პროფესიული სწავლების ცენტრის“ 2015 

წლის   ადგილობრივი შესყიდვების გეგმა“ თანახმად N9 დანართისა; 
10. დამტკიცდეს „ა(ა)იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლის“ 2015 წლის  

ადგილობრივი შესყიდვების გეგმა“ თანახმად N10 დანართისა; 
11. დამტკიცდეს ,,ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლის“ 2015 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                                 ედიშერ ჯობავა 
 
 

 
 
 
 
 



დანართი 1 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2015  წლის 23 იანვრის N1 განკარგულებისა 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების  
2015 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმა 

 

N 
CPV 

კოდი 
დანაყოფის დასახელება 

სავარაუდო 
ღირებულება 

შესყიდვის 
საშუალება 

შესყიდვის 
დაწყების 

სავარაუდო 
ვადები 

შესყიდვის 
ობიექტის 

მიწოდების 
სავარაუდო 

ვადა 

    
გათბობის ხარჯი (თხმელის 
შეშა) 

4500.00       

დეკორატიული მცენარე 400.00       
              

1 034 
მეტყევეობისა და ხე-ტყის 
პროდუქტები 

4900.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
სექტემბერი III კვარტ. 

    

ბენზინი, ევრორეგულარი  111384.00       
ევრო დიზელი, პპმ-50 და 
ნაკლები 

54432.00       

დიზელი, პპმ-50 და მეტი 1134.00       
          

2 091 საწვავი 166950.00 
კონსოლიდ. 

ტენდერი 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    ელენერგიის ხარჯი 37500.00       
              

3 093 
ელექტრო, სითბური, მზისა და 
ბირთვული ენერგია 37500.00 

გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი I-IV კვარტ. 

    
ქლორი 52.00       
          

4 144 
მარილისა და სუფთა 
ნატრიუმის ქლორიდი 

52.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
სახეხი 11.20       
          

5 148 
სხვადასხვა არალითონური 
მინერალური პროდუქტი 11.20 

გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი I-IV კვარტ. 

    
ხელთათმანი (ნაჭერი-რეზინი) 52.50       
ხელთათმანი (რეზინის) 100.00       
          

10 184 
სპეციალური ტანსაცმელი და 
აქსესუარები 

152.50 
გამარტ. 

შესყიდვა 
ივლის-

ნოემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

სოციალურად დაუცველი 
ახალგაზრდებისათვის 
საახალწლო საჩუქარი 

2800.00       

კედლის საათი 480.00       
          

11 185 
სამკაულები, საათები და 
მონათესავე ნივთები 

3280.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
მარტი I-IV კვარტ 

    
ძაფი (კაპრონის) 42.00       
          

13 194 ტექსტილის ნართი და ძაფი 42.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
მარტი I კვარტ. 

    
საკადასტრო რუკების 
დამზადება 

13000.00       

          



14 221 ნაბეჭდი წიგნები, ბროშურები 
და საინფორმაციო ფურცლები 

13000.00 
გამარტ. 
ელექტრ. 

ტენდ. 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    

სსმ-ში დადგ. გამოქვეყნების 
ხარჯები 

10240.00       

კვირის პალიტრა 52.20       
ხობის მოამბე 510.00       
გაზ. ,,კოლხური ვერსია" 1200.00       
გამოცემა ,,ფაქტები 
საქართველოს რეგიონები 
2014" 

600.00       

          

15 222 
გაზეთები, სამეცნიერო 
ჟურნალები, პერიოდიკა და 
ჟურნალები 

12602.20 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი I-IV კვარტ. 

    

ფაილი 826.00       
საქაღალდე (ცელულოიდის, 
თხელი) 

35.50       

საქაღალდე (ცელულოიდის, 
სქელი) 

265.00       

საქაღალდე (რეზინის 
დამჭერით) 

80.00       

საქაღალდე (ტყავის) 175.00       
ბლოკნოტი 980.00       
რვეული (პატარა) 59.50       
ბაინდერი (სწრაფჩამკერი) 1800.00       
ბაინდერი (ჩასაწყობი 
კოლოფი) 140.00       

საქაღალდე (თხელი მუყაოსი, 
„სწრაფჩამკერი“) 

519.00       

საქაღალდე (თხელი მუყაოსი, 
„ზონარიანი“) 

77.50       

მატერიალურ ფასეულობათა 
დავთარი 50.00       

მიმდინარე ანგარიშსწორების 
დავთარი 

40.00       

წიგნი მთავარი დავთარი 18.00       
          

17 228 

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

5065.50 
გამარტ. 
ელექტრ. 

ტენდ. 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    
წებო (მშრალი) 254.00       
წებო (სველი) 68.00       
          

18 249 
სუფთა და სხვადასხვა 
ქიმიური ნივთიერებების 
პროდუქტები 

322.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ქსეროქსი (მრავალფუნქციური 
პრინტერი) 

5500.00       

ფლომასტერი 24.00       
საკანცელარიო ჟურნალი 
(უჯრედებიანი) 

426.00       

საკანცელარიო ჟურნალი 243.00       



(ცალხაზიანი) 
საკანცელარიო დანა 287.50       
საქაღალდე თარო 210.00       
ფანქარი 40.20       
მარკერი (კომპაქტური 
დისკებისთვის) 

75.00       

მარკერი (ტექსტის მოსანიშნი) 186.00       
მარკერი (მაგნიტური 
დაფისთვის) 

51.00       

მაგნიტი (მაგნიტური 
დაფისთვის) 

6.00       

საშლელი მაგნიტური 
დაფისთვის 

60.00       

დაფის საწმენდი „სეტი“ 12.00       
საშლელი 38.00       
დოკუმენტის ასაკინძი ლენტი 
(ცელულოიდის) 8.00       

საკანცელარიო ნივთების 
ჩასაწყობი (ორგანაიზერი) 

225.00       

კალკულატორი 260.00       
კონვერტი DL (დიპლომატი) 101.00       
კონვერტი A4 83.60       
კონვერტი A5 91.60       
კონვერტი (კომპაქტური 
დისკებისთვის) 41.00       

ჭიკარტი 54.00       
კლიპსი (დიდი) N50 131.70       
კლიპსი (პატარა) N25 150.00       
კლიპსი (საშუალო) N41 133.00       
სახაზავი (სამკუთხა) 3.00       
სახაზავი (სწორი) 24.50       
სტიკერი (არამწებავი) 363.00       
სტიკერი (მწებავი) 399.00       
ანტისტეპლერი (მარწუხი) 58.00       
ანტისტეპლერი (მაკრატელი) 40.00       
წაწუნა ბურთულიანი 18.00       
წაწუნა ღრუბლიანი 13.00       
მაგიდის კალენდრის დაფა 96.00       
წებოვანი ლენტი „სკოჩი“ 
(დიდი) 

115.50       

წებოვანი ლენტი „სკოჩი“ 
(პატარა) 11.40       

წებოვანი ლენტი, ორმაგი 
„სკოჩი“ 

50.00       

„სკოჩის“ მოსახევი (სამაგიდე) 35.00       
წებოვანი ქაღალდების ხვეული 5.00       
მაგიდის კალენდარი 178.50       
კედლის კალენდარი 160.00       
სტეპლერის ტყვია N10 80.40       
სტეპლერის ტყვია N23/10 33.50       
სტეპლერის ტყვია N23/13 64.80       
სტეპლერის ტყვია N23/8         
სტეპლერის ტყვია N24/6 165.00       
სტეპლერი (დიდი) (23/13) 150.00       
სტეპლერი პატარა (N10) 160.00       



სტეპლერი საშუალო (N24/6) 145.00       
სტეპლერი-პისტოლეტი 30.00       
საქაღალდე რკინის დამჭერით 312.00       
ქაღალდის სახვრეტი 
„დირაკოლი“ 100-150 
ფურცლისთვის 

300.00       

ქაღალდის სახვრეტი 
„დირაკოლი“ 20-30 
ფურცლისთვის 

252.00       

ქაღალდის სამაგრი „სკრეპი“ 70.20       
კორექტორი (ბურთულიანი) 111.00       
კორექტორი (ფუნჯიანი) 58.00       
კორექტორი (ლენტიანი) 26.00       
კორექტორის ლენტი 27.00       
ბეჭდის ბალიში 7.50       
ფანქრის სათლელი 26.00       
ავტოკალამი (უბრალო, 
ლურჯი) 

253.00       

ავტოკალამი (უბრალო, 
წითელი) 

9.40       

ავტოკალამი (უბრალო, შავი) 12.00       
ავტოკალამი (მაღალი 
ხარისხის) 

393.00       

ავტოკალამი (ზამბარიანი 
სამაგრით) 

58.50       

ფაილიანი საქაღალდე (10 
ფურცლიანი) 

39.00       

ფაილიანი საქაღალდე (20 
ფურცლიანი) 

127.50       

ფაილიანი საქაღალდე (30 
ფურცლიანი) 

180.00       

საფანქრე ჭიქა 17.50       
მაგიდის კომპლექტი 450.00       
ქაღალდის საჭრელი 
„გილიოტინა“ 

40.00       

ტუშის კალამი (ლურჯი) 70.70       
ტუშის კალამი (შავი) 76.30       
ტუშის კალამი (წითელი) 24.50       
ბეჭდის მელანი (ლურჯი) 38.00       
ქაღალდის გასანადგურებელი 
„შრედერი“ 

200.00       

მაგნიტური ჭიქა („სკრეპებისა“ 
და მისთ.) 

15.00       

დისკების ჩასაწყობი ჩანთა 20.00       
ფოტოქაღალდი 225.00       
პლასტიკატის ყდა A4 75.00       
სავიზიტო ბარათების ყუთი 
(ალბომი) 

70.00       

დივაიდერი (საქმის გამყოფი 
სანიშნი) 

        

ნივთების შესაკრავი რეზინი 12.00       
ნომერატორი 30.00       
სამკერდე ბეიჯი (ზონარით) 199.00       
ლაზერული სანიშნებელი 
კალამი-გამშვები 

42.00       



ქაღალდი საბეჭდი А4 
80გრ./500 9080.00       

ქაღალდი საწერი А4 45გრ./200 294.00       
ქაღალდი საბეჭდი (A3) 72.00       
ქაღალდი მოწმობებისთვის 135.00       
ფერადი ქაღალდი (ლურჯი) 20.00       
ფლიტჩარტის ქაღალდი 55.00       
ფერადი ქაღალდი (წითელი) 20.00       
ბეჭედი, შტამპი, ფაქსიმილიე 
(კლიშე) 

290.00       

ბეჭდის მექანიზმი 1400.00       
          

19 301 
საოფისე მანქანები, 
კომპიუტერების, პრინტერების 
და ავეჯის გარდა 

26069.30 
გამარტ. 
ელექტრ. 

ტენდ. 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    

კომპიუტერის კომპლექტი 15500.00       
კომპაქტური დისკი (dvd) 210.00       
კომპაქტური დისკი (cd) 263.50       
მონიტორი 800.00       
პრინტერი 200.00       
კომპიუტერის ნაწილები, 
აქსესუარები და  მარაგები 

7770.00       

კვების წყარო „UPS“ 540.00       
ლაზერული შავთეთრი 
პრინტერის კარტრიჯის შეძენა 

11460.00       

ლაზერული ფერადი 
პრინტერის კარტრიჯის შეძენა 

5400.00       

ჭავლური პრინტერის 
კარტრიჯის შეძენა 

1840.00       

          

20 302 კომპიუტერული 
მოწყობილობები და მარაგი 

43983.50 
გამარტ. 
ელექტრ. 

ტენდ. 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    

ადაპტორი (დამცავი) 45.00       
,,სკოპი" სადენის სამაგრი 41.00       
ავტომატური ამომმრთველი 195.00       

          

22 312 
ელექტროენერგიის 
გამანაწილებელი და 
საკონტროლო აპარატურა 

281.00 გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    

ელ.გამაგრძელებელი 1275.00       
ელ.გამანაწილებელი 380.00       
როზეტი 115.00       
ჩამრთველი 105.00       
ელექტროვაზნა 20.00       
          

23 313 იზოლირებული მავთული და 
კაბელი 

1895.00 გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    

ელემენტი (მრგვალი, დიდი) 36.00       
ელემენტი (მრგვალი, პატარა) 103.00       
ელემენტი (მრგვალი, 
საშუალო) 

60.00       

ფოტოაპარატის ელემენტი 60.00       
          

24 314 აკუმულატორები, პირველადი 259.00 გამარტ. იანვარ- I-IV კვარტ. 



ელემენტები და პირველადი 
ბატარეები 

შესყიდვა დეკემბერი 

    

ფოტოაპარატის 
აკუმულატორი 

450.00       

ვიდეო კამერის აკუმულატორი 300.00       
ნათურა (სტანდარტული 
ვაზნისათვის)) 

381.50       

ნათურა წვრილი ვაზნისთვის 117.00       
ნეონის ნათურები (ნეონის, 
დღის განათება, წრიული) 

75.00       

ნეონის ნათურები 
რკალისებრი 

150.00       

ნათურა (ნეონის, დღის 
განათება, სტანდარტული) 

2250.00       

დამუხტვადი ხელის ფანარი 28.00       
          

25 315 
გასანათებელი 
მოწყობილობები და 
ელექტრონათურები 

3751.50 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
საიზოლაციო ლენტი 20.00       
ელ. ინდიკატორი 3.00       
          

26 316 
ელეტრომოწყობილობები და 
აპარატურა 

23.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
ფოტოაპარატის ჩიპი 150.00       
          

27 317 

ელექტრონული, 
ელექტრომექანიკური და 
ელექტროტექნიკური 
მომარაგება 

150.00 გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    

ვიდეო კამერა 3000.00       
ვიდეო კასეტა 510.00       
შტატივი 150.00       
          

29 323 

ტელე - და რადიომიმღებები 
და ხმის ან ვიდეო ჩამწერები ან 
რეპროდუქცირების 
აპარატურა 

3660.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
ტელეფონი (სტაც.) 35.00       
უკაბელო ინტერნეტის მონტჟი 4200.00       
          

31 325 
სატელეკომუკნიკაციო 
მოწყობილობები და მარაგები 

4235.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

საპონი 94.00       
ტუალეტის ქაღალდი 138.00       
ხელსაშრობის ქაღალდი 120.00       
პირსახოცი 70.00       
თხევადი საპონი 108.00       
          

33 337 პირადი ჰიგიენის 
პროდუქტები 

530.00 გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    
ექსპლოატაციის, მოვლა–
შენახვის და სათადარიგო 
ნაწილების შეძენის ხარჯი 

30700.00       

35 343 ნაწილები და აქსესუარები 
სატრანსპორტო 

30700.00 გამარტ. 
ელექტრ. 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 



საშუალებებისა და მათი 
ძრავებისათვის 

ტენდერი 

    

დროშის სადგამი 1200.00       
დროშა (საქართველოს) 1880.00       
დროშა (ევროკავშირის) 1480.00       
იატაკის საწმენდი ჯოხი 5.00       
          

38 358 
ინდივიდუალური და 
დამხმარე მოწყობილობები 

4565.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
სიგრძის საზომი (,,რულეტკა") 85.00       
          

39 383 საზომი ხელსაწყოები 85.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-
იგვნისი 

II    კვარტ. 

    
ფოტოაპარატი 800.00       
ციფრული ფოტოაპარატი 350.00       

          

41 386 ოპტიკური ხელსაწყოები 1150.00 გამარტ. 
შესყიდვა 

აპრილი II კვარტ. 

    

მაგიდა მისადგმელით 600.00       
ტახტი (სამეული)         
კომპიუტერის მაგიდა 750.00       
კომპიუტერის სკამი 4950.00       
სკამი 1120.00       
გორგოლაჭიანი სავარძელი 3000.00       
          

42 391 ავეჯი 10420.00 
გამარტ. 
ელექტრ. 
ტენდერი 

მარტი-
ნოემბერი 

I-IV კვარტ. 

    

მაკრატელი 78.00       
სურათის ჩარჩო A4 350.00       
სურათის ჩარჩო A3 200.00       
ყვავილის ქოთანი 300.00       
ჩაის სერვიზი 40.00       
ყავის სერვიზი 40.00       
გრაფინი (ჭიქებით) 120.00       
ელექტროჩაიდანი 175.00       
სათლი („ვედრო“) 104.00       
ცოცხი 835.00       
აქანდაზი 372.00       
ღრუბელი 13.50       
სანთელი 3.00       
იატაკის ჯაგრისი 10.00       
ნაგვის ყუთი 410.00       
ნაგვის ყუთი 240.00       
ლამინატის საწმენტი ჯოხი 75.00       
მინის საწმენდი ჯოხი 100.00       

          

43 392 ავეჯეულობა 3465.50 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ფეხსაწმენდი 105.00       
ხელსახოცი (ნაჭრის) 30.00       
იატაკის საწმენდი ტილო 402.00       
მაგიდის ტილო 613.50       
          

44 395 ქსოვილის ნივთები 1150.50 გამარტ. იანვარ- I-IV კვარტ. 



შესყიდვა დეკემბერი 

    
მტვერსასრუტი 400.00       
          

45 397 საოჯახო ტექნიკა 400.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

მინის საწმენდი სითხე 310.00       
ჭურჭლის სარეცხი საშუალება 135.00       
ავეჯის საწმენდი სითხე 546.00       
იატაკის საპრიალებელი სითხე 140.00       
ჟალუზის საწმენდი 24.00       
ჰაერის გამწმენდი დეზოდორი 30.00       
სადეზინფექციო საშუალება 
(„იხვი“ და მსგავსი) 

175.00       

თხევადი საპნის დისპენსერი 120.00       
          

46 398 
საწმენდი და საპრიალებელი 
პროდუქტები 

1480.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
წყლის ხარჯი 2950.00       
წყლის შეზიდვა ყულევში 15000.00       
          

47 411 ბუნებრივი წყალი 17950.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
დისპენსერის წყლის ხარჯი 7784.00       
          

48 411 ბუნებრივი წყალი 7784.00 
გამარტ. 
ელექტრ. 
ტენდერი 

იანვარი-
დეკემბერი I-IV კვარტ. 

    
კონდიციონერი 2100.00       
          

49 425 
გამაგრილებელი და 
სავენტილაციო 
მოწყობილობები 

2100.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
ივნისი II კვარტ. 

    

ლამინირების აპარატის ფირი  60.00       
ასაკინძი აპარატის ზამბარა 30.00       
წყლის ფილტრი 100.00       
ტუალეტის ქაღალდის სათავსი 40.00       
          

51 429 
სხვადასხვა ზოგადი და 
სპეციალური დანიშნულების 
მანქანა–დანადგარები 

230.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
ლურსმანი 4.00       
          

53 441 
კონსტრუქციის მასალები და 
ანალოგიური ნივთები/საგნები 4.00 

გამარტ. 
შესყიდვა იანვარი I    კვარტ. 

    
დასაკეცი კიბე 160.00       
წყლის ონკანი 28.00       
          

56 444 
სხვადასხვა ქარხნული 
წარმოების მასალა და მათთან 
დაკავშირებული საგნები 

188.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
ნოემბერი IV  კვარტ. 

    

კარის სახელური 30.00       
საკეტის გულარი 600.00       
კარის საკეტი 2550.00       
ბოქლომი 48.00       



ბრტყელტუჩა 24.00       
სახრახნისი 15.00       
ჩაქუჩი 7.00       
მეტალოპლასტმასის კარის 
საკეტი 

400.00       

მეტალოპლასტმასის კარის 
პეტლი 

808.00       

          

57 445 

ხელსაწყოები, საკეტები, 
გასაღებები, ანჯამები, 
დამჭერები, ჯაჭვები და 
ზამბარები/რესორები 

4482.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

ნოემბერი 
I-IV  კვარტ. 

    

გზების  მოვლა-შენახვა 30000.00       
მინისტადიონების მოვლა 15000.00       
ხამისქურის საქირიოს უბანში 
სანიაღვრე არხის მოწყობის 
სამუშაოები 

2455.00       

          

59 452 

სამუშაოები მთლიანი ან 
ნაწილობრივი 
მშენებლობისათვის და 
სამოქალაქო მშენებლობის 
სამუშაოები 

47455.00 
გამარტ. 
ელექტრ. 
ტენდერი 

იანვარი-
სექტემბერი 

I-III კვარტ. 

    
მიმდინარე რემონტის ხარჯი 10100.00       
მანქანის რეცხვა 2360.00       
          

66 501 

სატრანსპორტო 
საშუალებებისა და მათთან 
დაკავშირებული 
მოწყობილობების შეკეთება, 
ტექნიკური მომსახურება და 
მასთან დაკავშირებული 
მომსახურებები 

12460.00 
გამარტ. 
ელექტრ. 
ტენდერი 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    

კარტრიჯის დოლურას 
გამოცვლა 

1860.00       

კარტრიჯის დატუმბვა 6150.00       
          

67 503 

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

 

8010.00 
გამარტ. 
ელექტრ. 
ტენდერი 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    

ელექტრომოწყობილობების 
(კონდ. ტელევიზ., მაცივრის 
და სხვა) რემონტი 

3680.00       

          

68 507 
შენობის მოწყობილობების 
შეკეთება და ტექნიკური 
მომსახურება 

3680.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი I-IV კვარტ. 

    
საანგარიშო სტენდური 
კონფერენციის მოწყობა 

300.00       

              



69 551 სასტუმროს მომსახურება 300.00 გამარტ. 
შესყიდვა 

  I-II კვარტ. 

    

ისტორიული ძეგლების 
მდგომარეობის შემოწმება და 
ახალი ობიექტების მოძიება და 
დაფიქსირება (სატრანსპორტო 
მომსახურება) 

700.00       

გაწვევის ხარჯები 
(სატრანსპორტო მომსახურება) 

12000.00       

          

70 601 საავტომობილო ტრანსპორტის 
მომსახურებები 

12700.00 
გამარტ. 
ელექტრ. 
ტენდერი 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    
წერილებთან დაკავშირებული 
საფოსტო მომსახურებები 

4410.00       

          

72 641 
საფოსტო და საკურიერო 
მომსახურებები 

4410.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
სატელეფონო მომსახურება 11080.00       
ფიჭური მომსახურება 17550.00       
          

73 642 
სატელეკომუნიკაციო 
მომსახურებები 

28630.00 
გამარტ. 
ელექტრ. 
ტენდერი 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

      1000.00       

74 661 
საბანკო და საინვესტიციო 
მომსახურებები 

1000.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ურთის მთაზე მდებარე 
,,ჯეგეთის" წმ. გიორგის 
სახელობის არქიტექტურულმ 
კომპლექსზე 
მცირემასშტაბიანი 
არქეოლოგიური სამუშაოების 
ჩატარება 

7000.00       

სოფელ პირველ მაისში 
ისტორიულ-არქიტექტურულ 
კომპლერქსის ,,მაჩხომერის" 
ეზოში მცირემასშტაბიანი 
დაზვერვითი არქეოლოგიური 
სამუშაოების ჩატარება 

4000.00       

ხამისქურის საქირიოს უბანში 
სანიაღვრე არხის მოწყობის 
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

45.00       

          

78 713 საინჟინრო მომსახურებები 11045.00 
გამარტ. 
ელექტრ. 
ტენდერი 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    

სოფელ ბიაში დამეწყრილი 
გზის აღდგენითი სამუშაოების 
საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

1600.00       

პირველ მაისში, მაჩხომერის 
უბანში, შიდა სასოფლო გზაზე 

160.00       



ჩამოწოლილი მეწყერის (მცირე 
მასშტაბის) გაწმენდითი 
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 
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 

1830.00       



სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 
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       

          

79 713 საინჟინრო მომსახურებები 49400.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-
მარტი 

I    კვარტ. 

    
საბუღ. პროგრ. განახლება 2400.00       
          

80 722 

პროგრამები პროგრამული 
უზრუნველყოფისათვის და 
საკონსულტაციო 
მიომსახურებები 

2400.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
მარტი I კვარტ. 

    
კოდექსის განახლება 2400.00       
          

82 723 
მონაცემთა ბაზების 
მომსახურება 

2400.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
ვებ-გვერდის ხარჯი 3300.00       
ინტერნეტის გე გეომენური 
სახელის მომსახურება 

60.00       

              

83 724 ინტერნეტ მომსახურებები 3360.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    ინტერნეტმომსახურება 30948.00       

    
ვებ-გვერდზე ინფორმაციის 
განთავსებისა და DNS 
სერვისით მომსახურება 

768.00       

  724 ინტერნეტ მომსახურებები 31716.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
საქართველოს საკანონმდებლო 
მაცნეს ვებგვერდზე 

864.00       



ავორიზაცია 
          

85 791 იურიდიული მიმსახურებები 864.00 გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    

თვითმმართველობის აუდიტი 5000.00       
სხვადასხვა აუდიტური 
მომსახურება 

10000.00       

          

86 792 
საბუღალტრო, აუდიტორული 
და ფისკალური 
მომსახურებები 

15000.00 
გამარტ. 
ელექტრ. 
ტენდერი 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    
კადრების კვალიფიკაციის 
ამარლების ხარჯები 

4000.00       

          

89 796 

პერსონალის კვალიფიკაციის 
ამარლებასტან 
დაკავშირებული 
მომსახურებები 

4000.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    დაცვის ხარჯები 57700.00       

90 797 

გამოძიებასთან და 
უსაფრთხოებასთან 
დაკავშირებული 
მომსახურებები 

57700.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

კორესპოდენციების 
აღრიცხვის ჟურნალის 
დაბეჭდვა 

1100.00       

სამართლებრივი აქტების 
აღრიცხვის წიგნი 

420.00       

სამსახურებრივი პირადობის 
მოწმობები 

650.00       

სამართალდარღვევის ოქმის 
ბლანკების დაბეჭდვა 

200.00       

მშებლობის ნებართვის 
ბლანკების ბეჭდვა 

200.00       

გასული დოკუმენტაციების 
აღრიცხვის ჟურნალი 

125.00       

შემოსული დოკუმენტაციების 
აღრიცხვის ჟურნალი 

150.00       

წვევამდელის სამხედრო–
სააღრიცხვო მოწმობა 

67.50       

სააღრიცხვო ანბანური წიგნი 50.00       
მოქალაქეთა გამწვევი 
კომისიის ოქმების 
რეგისტრაციის ჟურნალი 

20.00       

რეზერვის დროებითი მოწმობა 80.00       
სამხედრო ნამსახურობის 
ბარათი 

75.00       

სამხედრო სააღრიცხვო ბარათი 120.00       
წვევამდელის პირადი საქმის 
ყდა 

90.00       

სავიზიტო ბარათების 
დაბეჭდვბა 

420.00       

სიგელების, მოწმობების და 
სუვენირების დამზადება 

800.00       

          
91 798 ბეჭდვა და მასთან 4567.50 გამარტ. იანვარ- I-IV კვარტ. 



დაკავშირებული 
მომსახურებები 

შესყიდვა დეკემბერი 

    

მუნიციპალიტეტში 
მოხალისეობის განვითარებისა 
და ხელშეწყობის პროგრამა 
,,თანადგომა" 

2700.00       

მედიაპროექტ ,,ეტალონში" 
ხობელი ახალგაზრდების 
მონაწილეობა 

3000.00       

კონკურსი ,,ჩვენ ვწერთ 
პროექტს" ახალგაზრდული 
ინიციატივების წახალისების 
პროექტი 

1600.00       

სხვადასხვა ღონისძიებებში 
გამარჯვებული მოსწავლე-
ახალგაზრდობისა და მათ 
საქმიანობასთან 
დაკავშირებული პირების 
წასახალისებელი პროგრამა 

500.00       

შემხვედრი 
ღონისძიებებისათვის 900.00       

ექსპედიციები სახელწოდებით 
,,ადამიანები, ტრადიცია და 
მემკვიდრეობა" ხობის 
მუინიციპალიტეტში 
სხვადასხვა დროს მოღვაწე 
ადამიანთა და მათი 
ცხოვრებისა და შემოქმედების 
ამსახველი ფოტომატიანის 
შექმნა. მასალების მოძიება 
ფოლკლორის სხვდასხვა 
ჟანრში ხალხური 
ზეპირსიტყვიერება, 
საგვარეულო დღესასწაულები, 
ხალხური სიმღერა, რეწვა, 
ქარგვა, ქსოვა, მჭედლობა, ხეზე 
კვეთა, ჭედურობა და სხვა), 
ვიდეო-მასალების მომზადება, 
გამოფენის მოწყობა, 
მასშტაბური კონფერენცია 
თემაზე: ტრადიციათა 
კვალდაკვალ 

3000.00       

შემხვედრი 
ღონისძიებებისათვის 

2500.00       

          

93 799 
სხვადასხვა საქმიანობები და 
მასთან დაკავშირებული 
მომსახურებები 

14200.00 
გამარტ. 
ელექტრ. 
ტენდერი 

აპრილ-
ნოემბერი 

II-IV კვარტ. 

    
გაწვევის საექიმო კომისია 1000.00       
          

95 851 
ჯანდაცვის სამსახურის 
მომსახურებები 

1000.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
ამბულატორიული 
მომსახურება 

23400.00       

  851 ჯანდაცვის სამსახურის 
მომსახურებები 

23400 გამარტ. 
ელექტრ. 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 



ტენდერი 

  
  
  

  
  
  

მუნიციპალიტეტის 
წარმატებულ სპორტსმენთა და 
მწვრთნელთა ფოტო 
გამოფენის მომზადება 

1000.00       

არქივის მომსახურება 5800.00       
          

99 925 

ბიბლიოთეკების, არქივების, 
მუზეუმებისა და სხვა 
კულტურული 
დაწესებულებების 
მომსახურებები 

6800.00 
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       

შემხვედრი 
ღონისძიებებისათვის 

2000.00       

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 ნარდში 
მიძღვნილი გოგი ბუკიას 
ხსოვნისადმი 

715.00       

ხობის მუნიციპალიტეტის 
პირველობა ლელობურთში 

758.00       

ხობის მუნიციპალიტეტის 
აბსოლუტური პირველობა 
ჭადრაკში 

539.00       

რუსული აგრესიის შედეგად 
ტრაგიკულად დაღუპული 
რეზერვისტის- გოგა 
ჭითანავასა და ლევან ტურავას  
სახ.თასის გათამაშება 
მ ნ ხბ რ შ  

847.00       

ხობის მუნიციპალიტეტის 
პირველობა  ფრენბურთში  

459.00       



ხობის მუნიციპალიტეტის 
ქართულ ჭიდაობაში 

605.00       

ხობის მუნიციპალიტეტის 
პირველობა  ცხენოსნობაში, 
მარულა-მალანურობის 
ტრადიციის აღდგენა  

1488.00       

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) 

1000.00       

          

100 926 სპორტული მომსახურებები 17487.00 
გამარტ. 
ელექტრ. 
ტენდერი 

თებერვალ-
ნოემბერი   

    ასოციაციების საწევრო 5800.00       

101 981 
საწევრო ორგანიზაციების 
მომსახურებები 

5800.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
დროშის შეკერვა (გარე 
გამოყენების) 8100.00       

          

102 983 სხვადასხვა მომსახურებები 8100.00 
გამარტ. 
ელექტრ. 
ტენდერი 

მარტი-
ნოემბერი 

I-IV კვარტ. 

    ჯამი 792753.20       
 
 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                          ედიშერ ჯობავა 
 

 
 
 
 
 
 
 



დანართი 2 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2015  წლის 23 იანვრის N1 განკარგულებისა 
 

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის მუნიციპალიტეტის კულტურის 
ცენტრის“ 2015 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმა 

 

N 
CPV 

კოდი 
დანაყოფის დასახელება 

სავარაუდო 
ღირებულება 

შესყიდვის 
საშუალება 

შესყიდვის 
დაწყების 

სავარაუდო 
ვადები 

შესყიდვის 
ობიექტის 

მიწოდების 
სავარაუდო ვადა 

    ბენზინი 3780       

1 091 საწვავი 3780 გამარტ. 
შესყიდვა 

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 10       

3 144 
მარილისა და სუფთა ნატრიუმის 
ქლორიდი 

10.00 გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    სახეხი 5       

4 148 სხვადასხვა არალითონური 
მინერალური პროდუქტი 

5 გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    
ხელთათმანი 40       
რეზინის ხელთათმანი 30       

5 184 
სპეციალური ტანსაცმელი და 
აქსესუარები 

70 გამარტ. 
შესყიდვა 

ივლის-
ნოემბერი 

III-IV კვარტ. 

    წიგნები 4550       

6 221 
ნაბეჭდი წიგნები, ბროშურები და 
საინფორმაციო ფურცლები 

4550 
გამარტ. 
ელექტრ. 

ტენდ. 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    
გაზეთები 700       
ჟურნალები 500       

7 222 
გაზეთები, სამეცნიერო 
ჟურნალები, პერიოდიკა და 
ჟურნალები 

1200 გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    

ფაილი 35       
ბრძანების წიგნი 30       
რვეული პატარა 8       
ბაინდერი 200       
საქაღალდე (თხელი მუყაოსი, 
,,სწრაფჩამკერი") 

60       

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 

403 გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    წებო (მშრალი) 20       

9 249 
სუფთა და სხვადასხვა ქიმიური 
ნივთიერებების პროდუქტები 20 გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
საკანც. ჟურნალი (უჯრედებიანი) 80       
მარკერი 10       



საკანც. დანა 10       
საშლელი 6       
მარკერი (კომპაქტური 
დისკებისათვის) 

12       

საქაღალდე თარო 30       
ასაკინძი ლენტი 9       
სტიკერი (არამწებავი, 
კოლოფით) 

10       

სტიკერი (მწებავი) 10       
ანტისტეპლერი 8       
წებოვანი ლენტი ,,სკოჩი" (დიდი, 
48 მმ) 

18       

სტეპლერი საშუალო (#24/6) 35       
სტეპლერი პატარა 10.5       
ქაღალდის სახვრეტელი 
(,,დირაკოლი") 20-30 
ფურცლიანი 

14       

ბურთულიანი პასტა  40       
ბურთულიანი პასტა  70       
ფაილებიანი საქაღალდე  60       
საქაღალდე (სწრაფჩამკერი) 20       
საფანქრე ჭიქა 12       
ტუშის კალამი 20       
ქაღალდი საბეჭდი А4 80გრ./500 680       
ქაღალდი საწერი А4 45გრ./200 40       
ფერადი ქაღალდი 100       
ფაქსის ქაღალდი 28       
          

10 301 
საოფისე მანქანები, 
კომპიუტერების, პრინტერების 
და ავეჯის გარდა 

1332.5 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 960       
          

11 302 
კომპიუტერული 
მოწყობილობები და მარაგი 

1440 გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    
ტესტერი 33       
ადაპტორი (დამცავი) 50       

12 312 
ელექტროენერგიის 
გამანაწილებელი და 
საკონტროლო აპარატურა 

83 გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    

ელ.გამაგრძელებელი 225       
ელ.გამანაწილებელი 45       
როზეტი 45       
ელ კაბელი 250       
ჩამრთველი 60       

13 313 
იზოლირებული მავთული და 
კაბელი 

625 გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    
ნათურა სტანდარტული 300       
ნათურა 122       

14 315 გასანათებელი მოწყობილობები 422 გამარტ. იანვარ- I-IV კვარტ. 



და ელექტრონათურები შესყიდვა დეკემბერი 
    სატელეფონო ბარათების შეძენა 200       

15 317 
ელექტრონული, 
ელექტრომექანიკური და 
ელექტროტექნიკური მომარაგება 

200 გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    
საპონი 50       
ტუალეტის ქაღალდი         

16 337 პირადი ჰიგიენის პროდუქტები 50 გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    სათადარიგო ნაწილები 200       

17 343 
ნაწილები და აქსესუარები 
სატრანსპორტო საშუალებებისა 
და მათი ძრავებისათვის 

200 გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    იატაკის საწმენდი ჯოხი 45       

18 358 ინდივიდუალური და დამხმარე 
მოწყობილობები 

45 გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    

სიმებიანი საკრავი 1400       
დასარტყამი ინსტრუმენტი 300       
ვაირლესის ტიპის თავის 
მიკროფონი 

1500       

პიანინო 3000       
          

19 373 
მუსიკალურიინსრუმენტები 
და ნაწილები 

6200 
გამარტ. 
ელექტრ. 
ტენდერი 

    

    
სკამი 2000       
          

20 391 ავეჯი 2000 გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    

მაკრატელი 4       
სათლი (ვედრო) 20       
ცოცხი 240       
აქანდაზი 50       
ნაგვის ყუთი 100       

21 392 ავეჯეულობა 414 გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    

საცეკვაო ფორმები 6300       
ჩოხა-ახალუხი 6300       
ხალიჩა 250       
ტილო იატაკის საწმენდი 150       
ტილო მაგიდის 50       
მინის საწმენდი 90       

22 395 ქსოვილის ნივთები 13140 გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    

სარეცხი ჟელე 60       
ტუალეტის საწმენდი (იხვი) 160       
ავეჯის საწმენდი 40       
საერცხი სითხე 30       

23 398 
საწმენდი და საპრიალებელი 
პროდუქტები 

290 გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    წყლის ხარჯი 4880       

24 411 ბუნებრივი წყალი 4880 გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარი-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    ელექტრო გამათბობელი 80       

25 425 
გამაგრილებელი და 
სავენტილაციო მოწყობილობები 

80 გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 



    

კარის სახელური 50       
საკეტის გულარი 80       
კარის საკეტი 500       
ბოქლომი 70       

26 445 

ხელსაწყოები, საკეტები, 
გასაღებები, ანჯამები, 
დამჭერები, ჯაჭვები და 
ზამბარები/რესორები 

700 გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
ივნისი 

I-II კვარტ. 

    მიმდინარე რემონტის ხარჯი 100       

27 501 

სატრანსპორტო საშუალებებისა 
და მათთან დაკავშირებული 
მოწყობილობების შეკეთება, 
ტექნიკური მომსახურება და 
მასთან დაკავშირებული 
მომსახურებები 

100 გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    
კარტრიჯის დატუმბვა 320       
კომპიუტერული მომსახურება 350       

28 503 

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

670 გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    სატეელეფონო მომსახურეობა 820       

30 661 
სატელეკომუნიკაცოა 
მომსახურებები 

820 გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    ბანკის მომსახურეობის ხარჯი 300       

31 665 საბანკო და საინვესტიციო 
მომსახურებები 

300 გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
თებერვალი 

I-IV კვარტ. 

    ინტერნეტმომსახურება 1440       

32 724 ინტერნეტ მომსახურებები 1440 გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

              

33 792 
საბუღალტრო, აუდიტორული 
და ფისკალური მომსახურებები 0 გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    დაცვის ხარჯები 14400       

34 797 
გამოძიებასთან და 
უსაფრთხოებასთან 
დაკავშირებული მომსახურებები 

14400 გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    კულტურული ღონისძიებები 45150       

35 799 
სხვადასხვა საქმიანობები და 
მასთან დაკავშირებული 
მომსახურებები 

45150 
გამარტ. 
ელექტრ. 
ტენდერი 

აპრილ-
ნოემბერი 

II-IV კვარტ. 

    ჯამი 115019.5       
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დანართი 3 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2015  წლის 23 იანვრის N1 განკარგულებისა 
 

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი 
სააღმზრდელო გაერთიანების“ 2015 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმა 

 

N 
CPV 

კოდი 
დანაყოფის დასახელება 

სავარაუდო 
ღირებულება 

შესყიდვის 
საშუალება 

შესყიდვის 
დაწყების 

სავარაუდო 
ვადები 

შესყიდვის 
ობიექტის 

მიწოდების 
სავარაუდო ვადა 

    კვერცხი 14189       

1 031 
სოფლის მეურნეობისა და 
ბაღჩეულის პროდუქტები 

14189.00 
გამარტ. 
ელექტრ. 
ტენდერი 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    

კარტოფილი 36036.00       

ხახვი 1694.7       

ნიორი 1729.8       

კომბოსტო 1765.76       

სტაფილო 2972.97       

ლობიო 5765.71       

ჭარხალი 708.11       

2 032 
ბურღულეული, 
კარტოფილი, ბოსტნეული, 
ხილი და თხილეული 

50673.05 
გამარტ. 
ელექტრ. 
ტენდერი 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    gaT bo bis xar ji (S eS a) 17 7 5 0.00       

3 034 
მეტყევეობისა და ხე-ტყის 
პროდუქტები 

17 7 5 0.00 
გამარტ. 
ელექტრ. 
ტენდერი 

აგვისტო-
დეკემბერი 

III-IV კვარტ. 

    bunebr . d a T xevad i air ი 17 6 7 0.00       
    ბუნებრივი აირი 28 00.00       

4 091 საწვავი 2047 0.00 
გამარტ. 
ელექტრ. 
ტენდერი 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

     el ener giis xar ji 7 7 5 0.00       

5 093 
ელექტრო, სითბური, მზისა 
და ბირთვული ენერგია 

7 7 5 0.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    სახეხი 18 0.00       

6 148 
სხვადასხვა არალითონური 

მინერალური პროდუქტი 
18 0.00 

გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    
საქონლის ხორცი 28 8 28 .8 0       
ქათამი (გაუყინავი) 16 396 .38        

7 151 
ცხოველური პროდუქტები, 

ხორცი და ხორცის 
პროდუქტები 

45 225 .18  
გამარტ. 
ელექტრ. 
ტენდერი 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    თევზის ხორცი (ფილე) 108 11.00       

8 152 
მზა და დაკონსერვებული 

თევზი 
108 11.00 

გამარტ. 
ელექტრ. 
ტენდერი 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    ტომატ-პასტა 5 945 .90       

9 153 
ხილი, ბოსტნეული და 
მონათესავე პროდუქტები 

5 945 .90 
გამარტ. 
ელექტრ. 
ტენდერი 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    რაფირინებული ზეთი 6 7 7 4.7 7        

10 154 
ცხოველური ან 
მცენარეული ზეთები და 
ცხიმები 

6 7 7 4.7 7  
გამარტ. 
ელექტრ. 
ტენდერი 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 



    
შესქელებული რძე 26 234.21       
კარაქი 8 918 .91       
არაჟანი 18 018 .00       

11 155 რძის პროდუქტები 5 317 1.12 
გამარტ. 
ელექტრ. 
ტენდერი 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    

კისელი 4324.32       
მანანის ბურღული 225 2.25        
წიწიბურა 225 2.25        
შვრიის ფანტელი 216 2.16        
ბრინჯი 25 22.5 2       

12 156 

დაფქვილი მარცვლეულის 
პროდუქტები, სახამებელი 

და სახამებლის 
პროდუქტები 

135 13.5 0 
გამარტ. 
ელექტრ. 
ტენდერი 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    

მარილი 7 8 1.98        
შაქარი 396 3.95        
მწვანილი 45 40.5 4       
მაკარონი 6 198 .19       
ვერმიშელი 1936 .94       
პური 27 35 1.32       
ფუნთუშა 9009.00       
პეჩენია 216 2.16        
კაკაო 28 8 3.00       
შავი ჩაი 36 0.40       

13 158 
სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტები 
5 918 7 .48  

გამარტ. 
ელექტრ. 
ტენდერი 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    რეზინის ხელთათმანი 5 00.00       

14 184 
სპეციალური ტანსაცმელი 

და აქსესუარები 
5 00.00 

გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    საჩუქრები 6 5 5 2.00       

15 185 
სამკაულები, საათები და 
მონათესავე ნივთები 

6 5 5 2.00 
გამარტ. 
ელექტრ. 
ტენდერი 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    

ფაილი 294       
bl oknoti 6 5 .00       
საკანცელარიო რვეული 440.00       
br Z anebis wigni 24.00       
T anamS r o mel T a 
gamocxad ebis J ur nal i 

15 5 .00       

S esyid ul i saqonl is 
aR r icxvis J ur nal i 

15 0.00       

kor espod enciebis 
aR r icxvis J ur nal i 

24.00       

mater ial ur  faseul o baT a 
d avT ar i 

32.00       

mimd . angar iS swor ebis 
d avT ar i 

48 .00       

memor ial ur i o r d er i 13.00       
ბაინდერი 35 0.00       
საქაღალდე (swr af C amker i) 200.00       

16 228 

ქაღალდის ან მუყაოს 
სარეგისტრაციო 

ჟურნალები/წიგნები, 

საბუღალტრო წიგნები, 

ფორმები და სხვა ნაბეჭდი 

17 95 .00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 



საკანცელარიო ნივთები 

    

ქლორი 46 8 .00       

სამედიცინო სპირტი 36 0.00       

წყალბადის ზეჟანგი 15 0.00       

იოდი 300.00       

ბრილიანტის მწვანე 300.00       

17 243 
ძირითადი არაორგანული 

და ორგანული ქიმიკატები 
15 7 8 .00 

გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    ნიშადურის სპირტი 210.00       

18 244 
სასუქები და 
ნიტროგენული ნაერთები 

210.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
webo  201.6 0       
webo  თხევადი 45 0.00       
პლასტელინები 45 0.00       

19 249 
სუფთა და სხვადასხვა 
ქიმიური ნივთიერებების 
პროდუქტები 

1101.6 0 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

fanqar i  6 0.00       
sakancel ar io  d ana 4.00       
mar ker i 90.00       
saS l el i 39.00       
kal kul ator i 15 0.00       
W ikar ti 7 5 .00       
saxazavi 12.5 0       
stiker i (saniS ne qaR al d i) 7 5 .00       
stiker i (mwebavi) 15 .00       
sko C i patar a 7 5 .00       
sko C i d id i 190.00       
magid is kal end ar i 15 .00       
სტეპლერის ტყვიები 7 2.00       
სტეპლერი პატარა 6 2.5 0       
სტეპლერი საშუალო 49.00       
qaR al d is samagr i 15 .00       
kor eqto r i 8 1.00       
fanqr is saT l el i 21.6 0       
bur T ul iani კალამი 6 6 .00       
fail ebiani saqaR al d e 128 .00       
qaR al d i sabeW d i AА4 
8 0gr ./5 00 

2025 .00       

ქაღალდი მოწმობებისთვის 40.00       
fer ad i qaR al d i 5 10.00       
ქაღალდი ფორმატის 6 00.00       
დისკი 32.00       

20 301 

საოფისე მანქანები, 

კომპიუტერების, 
პრინტერების და ავეჯის 
გარდა 

45 02.6 0 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
კომპიუტერი კომპლექტი 15 00.00       

ფლეშმეხსიერება 5 0.00       

კარტრიჯის შეძენა 300.00       

21 302 კომპიუტერული 

მოწყობილობები და მარაგი 
18 5 0.00 

გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    ad apto r i (d amcavi) 15 0.00       

22 312 
ელექტროენერგიის 
გამანაწილებელი და 
საკონტროლო აპარატურა 

15 0.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 



    el . gamagr Z el ebel i 7 0.00       

23 313 
იზოლირებული მავთული 

და კაბელი 
7 0.00 

გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    el ementi 34.00       

24 314 
აკუმულატორები, 

პირველადი ელემენტები 

და პირველადი ბატარეები 

34.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    naT ur a 25 2.00       

25 315 
გასანათებელი 

მოწყობილობები და 
ელექტრონათურები 

25 2.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
satel efono  bar aT ebis 
S eZ ena 

400.00       

26 317 

ელექტრონული, 

ელექტრომექანიკური და 
ელექტროტექნიკური 

მომარაგება 

400.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    მუსიკალური ცენტრი 8 00       

27 323 

ტელე და რადიოსიგნალის 
მიმღებები და აუდიო ან 
ვიდეოგამოსახულების 
ჩამწერი ან აღწარმოების 
აპარატურა 

8 00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ბამბა 15 0       

ბინტი სტერილური 420       

ბინტი არასტერირული 36 0       

თერმომეტრი 5 40       

სამედიცინო აფთიაქი 210       

28 331 სამედიცინო სახარჯი 

მასალები 
16 8 0 

გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    

saponi (სეიფგარდი) 7 8 0.00       
საპონი სარეცხი 16 0.00       
tual etis qaR al d i 25 6 5 .00       
ქაღალდის ხელსახოცი 5 00.00       

29 337 პირადი ჰიგიენის 
პროდუქტები 

4005 .00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    nagvis yuT i 5 0.00       

30 349 
ოფისისათვის სანიტარული 

საგნების და საჭირო 

მასალების შეძენა 
5 0.00 

გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    პიანინო 1300.00       

31 373 
მუსიკალური 

ინსტრუმენტები და 
ნაწილები 

1300.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    სათამაშოები 207 48 .00       

32 375 
თამაშები და სათამაშოები; 

ატრაქციონები 
207 48 .00 

გამარტ. 
ელექტრ. 
ტენდერი 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    
funjis nabo r i 300.00       
სახატავი ფანქრები 7 5 0.00       

33 378 

ხელთნაკეთობები და 
ხელოვნების ნივთების 
შესაქმნელად საჭირო 

მასალები 

105 0.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    ზუსტი სასწორები 135 0.00       

34 383 საზომი ხელსაწყოები 135 0.00 გამარტ. იანვარ- I-IV კვარტ. 



შესყიდვა დეკემბერი 

    

საწოლი საბავშვო 115 5 0.00       
kar ad a საბავშვო 10000.00       
საოფისე თარო 15 00.00       
skami 46 00.00       
კარადა მასწავლებლის 2000.00       
სტელაჟი 45 00.00       
ლეიბი 5 000.00       

35 391 ავეჯი 3915 0.00 
გამარტ. 
ელექტრ. 
ტენდერი 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    

makr atel i 105 .00       
საკვების კონტეინერი 18 0.00       
წყლის რეზერვუარი         
cocxi 6 00.00       
იატაკის საწმენდი ჯოხი 7 5 .00       
aqand azi 30.00       
R r ubel i 210.00       
ჯამი 200.00       
ჯამი პატარა 140.00       
qvabi patar a 35 0.00       
qvabi d id i 300.00       
tafa 6 6 5 .00       
ღრმა თეფში 7 5 0.00       
თეფში სოუსის 7 5 0.00       
თეფში პატარა 6 25 .00       
ლამბაქი და ფინჯანი 17 5 0.00       
კოვზი დესერტის 300.00       
კოვზი ჩაის 200.00       
ჩანგალი 200.00       
ვედრო ემალის 5 00.00       
ჩერბაკი 45 .00       
დაფა ხორცის საჭრელი 290.00       
დაფა პურის საჭრელი 145 .00       
დაფა თევზის საჭრელი 290.00       
სამზარეულოს დანა 15 0.00       
ხორცსაკეპი ელექტრო 18 0.00       

36 392 ავეჯეულობა 9030.00 
გამარტ. 
ელექტრ. 
ტენდერი 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    

ფარდები 7 5 00.00       
til o  iatakis sawmend i 6 20.00       
til o  magid is sawmend i 410.00       
minis sawmend i sawmend i 220.00       
საბანი 5 000.00       
ადიალა 6 25 0.00       
თეთრეული 6 25 0.00       
ბალიში 125 0.00       
პირსახოცი 3300.00       

37 395 ქსოვილის ნივთები 308 00.00 
გამარტ. 
ელექტრ. 
ტენდერი 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    

el eqtr o R umel i 
(gamaT bo bel i) 

120.00       

შეშის ღუმელი 2000.00       
ჩაიდანი ემალის 17 5 .00       



მაცივარი 2000       
ჩაიდანი ელექტრო 5 0.00       

38 397 საოჯახო ტექნიკა 4345 .00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

sar ecxi J el e 5 05 .00       
tual etis sawmend i (ixvi) 8 8 0.00       
sar ecxi fxvnil i taid i 5 40.00       
sar ecxi fxvnil i ავტომატი 5 40.00       
კალგონი 104.00       
sar ecxi feir i 6 99.00       
სარეცხი ,,კომეტი"  37 5 .00       
სარეცხი ,,რაქშა"  18 0.00       

39 398 
საწმენდი და 
საპრიალებელი 

პროდუქტები 

38 23.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    wyl is xar ji 5 6 00.00       

40 411 ბუნებრივი წყალი 5 6 00.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    სარეცხი მანქანა 28 00.00       

41 427 
ქსოვილების, ტანსაცმლისა 
და ტყავის წარმოების 
მანქანა-დანადგარები 

28 00.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
შეშის ღუმელის მილი 5 00.00       
შეშის ღუმელის მუხლი 25 0.00       

42 441 
კონსტრუქციის მასალები 

და ანალოგიური 

ნივთები/საგნები 

7 5 0.00 
გამარტ. 
ელექტრ. 
ტენდერი 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    
საჭმლის მოსამზადებელი 

ღუმელები 
3000.00       

43 422 

მანქანა დანადგარები 

საკვების,სასმელებისა და 
თამბაქოს, 
გადასამუშავებლად და 
მათთან დაკავშირებული 

ნაწილები 

3000.00 
გამარტ. 
ელექტრ. 
ტენდერი 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    
kar is saketi 15 0.00       
boql omi 5 0.00       
saR ebavi 28 5 .00       

44 445 

ხელსაწყოები, საკეტები, 

გასაღებები, ანჯამები, 

დამჭერები, ჯაჭვები და 
ზამბარები/რესორები 

48 5 .00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
ფერადი საღებავების 
ნაკრები (გუაში 6 ფ) 

1440.00       

45 448 
საღებავები, ლაქები და 
მასტიკები 

1440.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
el eqtr o  sistemis 
r emonti 

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 კვარტ. 

    კარტრიჯის დატუმბვა 400.00       



kompiuter ul i 
mo msaxur eba 

300.00       

47 503 

პერსონალური 

კომპიუტერების, საოფისე 
აპარატურის, 
სატელეკომუნიკაციო და 
აუდიო - ვიზუალური 

მოწყობილობების შეკეთება, 
ტექნიკური მომსახურება 
და მათთან 
დაკავშირებული 

მომსახურებები 

7 00.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    ტრანსპორტის დაქირავება 3000.00       

48 601 
საავტომობილო 

ტრანსპორტის 
მომსახურებები 

3000.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    საფოსტო მომსახურება 5 0.00       

49 641 
საფოსტო და საკურიერო 

მომსახურებები 
5 0.00 

გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    satel efono  mo msaxur eba 300.00       

50 642 
სატელეკომუნიკაციო 

მომსახურებები 
300.00 

გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    საბანკო მომსახურებები 400.00       

51 661 
საბანკო და საინვესტიციო 

მომსახურებები 
400.00 

გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    inter netmomsaxur eba 16 25 .00       

52 724 ინტერნეტ მომსახურებები 16 25 .00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

დეზინფექციასა და 
დეზინსაქციასთან 
დაკავშირებული 

მომსახურებები 

4224.00       

53 909 
მომსახურებები 

დასუფთავების სფეროში 
4224.00 

გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    ჯამი 467541.20       

 
 

 
 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                 ედიშერ ჯობავა 
 
 
 
 

 
 
 



დანართი 4 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2015  წლის 23 იანვრის N1 განკარგულებისა 
 

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის მუნიციპალიტეტის განათლების 
ცენტრის“ 2015 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმა 

 

N 
CPV 

კოდი 
დანაყოფის დასახელება 

სავარაუდო 
ღირებულება 

შესყიდვის 
საშუალება 

შესყიდვის 
დაწყების 

სავარაუდო 
ვადები 

შესყიდვის 
ობიექტის 

მიწოდების 
სავარაუდო ვადა 

    gaT bo bis xar ji (S eS a) 7 5 0       

1 034 
მეტყევეობისა და ხე-ტყის 
პროდუქტები 

7 5 0 
gamar t. 
S esyid va 

seqtember i I 11 kvar t.G 

    ელექტროენერგიის ხარჯი  47 00       

2 090 ელექტროენერგიის ხარჯი  47 00 
gamar t. 
S esyid va 

T eber -
d ekember i 

I -I V  kvar t. 

    
benzini 7 5 6        

zeT i 100       

3 091 საწვავი 8 5 6  
gamar t. 
S esyid va 

T eber val i-
d ekember i 

I -I V  kvar t. 

    ql or is mJ ava 34.5        

4 144 
მარილისა და სუფთა 
ნატრიუმის ქლორიდი 

34.5  
gamar t. 
S esyid va 

ianvar -
d ekember i 

I -I V  kvar t. 

    წამზომი 400       

5 16 3 მოსავლის ასაღები მანქანები 400 
gamar t. 
S esyid va 

mar ti 1-11 kvar t. 

    

spo r tul i fo r ma 3200       

kr ivis C afxuti 26 0       

r agbis fo r ma maika,S o r ti 8 8 0       

sambos C o xa 48 0       

sambos saW id ao  fexsacmel i 36 0       

Z iud os kimono  36 0       

kar ates kimono  5 5 0       

savar jiS o  d amcavi r akovina 30       

saW id ao  finka 8 00       

r ezinis qel T aT mani 36        

6 18 4 
სპეციალური ტანსაცმელი და 
აქსესუარები 

6 95 6  
gamar t. 

Eel  
tend er i 

ivnisi I I  kvar t. 

    saW id ao  fexsacmel i 1200       

7 18 8  ფეხსაცმელი 1200 
gamar t. 
S esyid va 

ivnisi 11-kvar tal i 

    C ais til o  9 
gamar t. 
S esyid va 

ianvar -
d ekember i 

I -I V  kvar t. 
8 192 

საფეიქრო ნაწარმი და 
დაკავშირებული ნივთები 

9 

    

fail i 8 4       

bl oknoti 36        

r veul i d id i 6 0       

 r veul i 48        

br Z anebis wigni 12       

saxatavi r veul i 12       

ko r espond enciebis aR r icxvis 
J ur nal i 

24       

baind er i 90       

saqaR al d e (swr af C amker i) 47 .5        

mater ial ur  faseul o baT a 
d avT ar i 

12       

mimd inar e angar iS swo r ebis 
d avT ar i 

24       



9 228  

ქაღალდის ან მუყაოს 
სარეგისტრაციო 

ჟურნალები/წიგნები, 

საბუღალტრო წიგნები, 

ფორმები და სხვა ნაბეჭდი 

საკანცელარიო ნივთები 

449.5  
gamar t. 
S esyid va 

ianvar -
d ekember i 

I -I V  kvar t. 

    წებო 28        

10 249 

სუფთა და სხვადასხვა 
ქიმიური ნივთების 
პროდუქტები 

28  
gamar t. 
S esyid va 

ianvar -
d ekember i 

I -I V  kvar t. 

    

fer ad i fl omaster i 12       

fer ad i fanqar i 18        

sakancel ar io  J ur nal i 8 0       

fanqar i 17 .6        

mar ker i 38        

saS l el i 9       

კალკულატორი 15        

fo r mati 32       

saxazavi 8        

stiker i (saniS ne qaR al d i) 36        

stiker i (mwebavi) 12       

sko C i 8        

sko C i patar a 4       

stepl er is tyvia 32.4       

stepl er i saS ual o  35        

ko r eqto r i 40       

bur T ul iani კალამი 30       

bur T ul iani კალამი 40       

fail ebiani saqaR al d e 107 .5        

magid is kompl eqti 11       

qaR al d i sabeW d i AА4 
8 0gr ./5 00 

326        

qaR al d i sawer i А4 45 gr ./200 46        

qaR al d i mowmo bebisT vis 24       

fer ad i qaR al d i 20       

11 301 
ოფისისათვის საჭირო 

მასალები 
1001.5 0 

gamar t. 
S esyid va 

ianvar -
d ekember i 

I -I V  kvar t. 

    

kar tr ijis S eZ ena 18 0       

kompiuter is saT ad ar igo  
nawil ebi 

900       

kompiuter is kompl eqti 36 00       

ფლეშმეხსიერება 6 0       

pr o ceso r i 1200       

12 302 
კომპიუტერული 

მოწყობილობები და მარაგი 
5 940 

gamar t. 
Eel  

tend er i 

ivnisi-
noember i 

1I -I V  kvar t. 

    d enis mar egul ir ebel i 8 0       

13 312 

ელექტროენერგიის 
გამანაწილებელი და 
საკონტროლო აპარატურა 

8 0 
gamar t. 
S esyid va 

Mmaisi-
seqtemb 

1I -I I I  kvar t. 

    

r o zeti 33       

C amr T vel i 30       

el .gamagr Z el ebel i 45        

14 313 
იზოლირებული მავთული და 
კაბელი 

108  
gamar t. 
S esyid va 

ianvar -
oqtomber i 

I -I V  kvar t. 

    naT ur a 7 8        

15 315  

გასანათებელი 

მოწყობილობები და 
ელექტრონათურები 

7 8  
gamar t. 
S esyid va 

T eber val i, 
d ekember i 

I -I V  kvar t. 



    
satel efono  bar aT ebis 
S eZ ena 

8 00       

16 317  

ელექტრონული, 

ელექტრომექანიკური და 
ელექტროტექნიკური 

მომარაგება 

8 00 
gamar t. 
S esyid va 

ianvar -
d ekember i 

I -I V  kvar t. 

    tel efoni 90       

17 325  
სატელეკომუნიკაციო 

მოწყობილობები და მარაგი 
90 

gamar t. 
S esyid va 

ivnisi-
noember i 

1I -I V  kvar t. 

    
saponi 6 2       

saS xape mo wyobil o ba 7 0       

tual etis qaR al d i 6 6        

18 337  
პირადი ჰიგიენის 
პროდუქტები 

198  
gamar t. 
S esyid va 

ianvar -
d ekember i 

I -I V  kvar t. 

    ნაგვის ყუთი 6 0       

19 392 

ოფისისათვის სანიტარული 

საგნებისა და საჭირო 

მასალების შეძენა 
6 0 

gamar t. 
S esyid va 

ianvar -
d ekember i 

I -I V  kvar t. 

    

sastveni 30       

musikal ur i instr umenti 15 0       

პიანინო 16 00       

20 37 3 კლავიშებიანი ინსტრუმენტები 17 8 0 
gamar t. 
S esyid va 

mar ti-
d ekember i 

I -I V  kvar t. 

    

kr ivis T aT ebi 15 0       

r agbis bur T i 48 0       

S tanga sad gar iT  1100       

saxtunel a 6 0       

kr ivis kr o matiul i gr uS a 140       

gr uS a 300       

sakontaqto  bal iS i 5 00       

,,C u C el a"  fitul i 8 00       

magid is maud i 5 00       

kr ivis xel T aT mani 6 5 0       

21 37 4 
სპორტული საქონელი და 
მოწყობილობები 

46 8 0 
gamar t. 
S esyid va 

ivnisi I I  kvar t. 

    
bil iar d is car ci 40       

bil iar d is jo xis bunikebi 40       

22 37 5  თამაშები და სათამაშოები 8 0 
gamar t. 
S esyid va 

mar ti-
d ekember i 

I -I V  kvar t. 

    funjis kompl eqti 10       

23 37 8  

ხელნაკეთობები და 
ხელოვნების ნივთების 
შესაქმნელად საჭირო ნივთები 

10 
gamar t. 
S esyid va 

Amar ti-
ivnisi 

I -I V  kvar t. 

    fo toapar ati 7 00       

24 38 6  o ptikur i xel sawyoebi 7 00 
gamar t. 
S esyid va 

ivnisi I I -kvar t. 

    

kar ad a 1000       

savar Z el i\kompiuter is skami) 300       

sawer i magid a 8 00       

far d a 320       

ind ivid ual ur i mer xi 2300       

25 391 ავეჯი 47 20 
gamar t. 
S esyid va 

Amar ti-

დეკემბერი 
I -I V  kvar t. 

    

saT l i 7 2       

co cxi 120       

aqand azi 26        

iatakis jagr isi 13       

makr atel i 8        

26 392 ავეჯეულობა 239 
gamar t. 
S esyid va 

ianvar i-
d ekember i 

I -I V  kvar t. 



    

til o  iatakis sawmend i 102       

S to r i 90       

til o  magid is 5 5        

fexsawmend i T eqa 5 0       

minis sawmend i  48        

bagir i 400       

minis sawmend i ღრუბელით 10       

27 395  ქსოვილის ნივთები 7 5 5  
gamar t. 
S esyid va 

ianvar -
d ekember i 

I -I V  kvar t. 

    

saxexi kometi 90       

avejis sawmend i siT xe 24       

sar ecxi siT xe (mJ ava) 16        

sacxi (iatakis sapr ial ebel i) 12       

tual etis sawmend i (ixvi) 6 0       

28 398  
საწმენდი და საპრიალებელი 

პროდუქტები 
202 

gamar t. 
S esyid va 

ianvar -
d ekember i 

I -I V  kvar t. 

    wyl is xar ji 15 30       

29 411 ბუნებრივი წყალი 15 30 
gamar t. 
S esyid va 

ianvar -
d ekember i 

I -I V  kvar t. 

    onkani 30       

30 423 
ოფისისათვის სანიტარული და 
საჭირო მასალების შეძენა 

30 
gamar t. 
S esyid va 

apr il -
d ekember i 

I I -I I I  kvar t. 

    el eqtr o  saswo r i 240       

31 429 

სხვადასხვა ზოგადი და 
სპეციალური დანიშნულების 
მანქანა-დანადგარები 

240 
gamar t. 
S esyid va 

ivnisi-
noember i 

I I I  kvar tal i 

    კაბელი 17 0       

32 443 
კაბელი, მავთული და მათთან 
დაკავშირებული მასალები 

17 0 
gamar t. 
S esyid va 

ianvar -
d ekember i 

I -I V  kvar t. 

    
kar is saketi 28 0       

boql omi 42       

33 445  

ხელსაწყოები, საკეტები, 

გასაღებები, ანჯამები, 

დამჭერები, ჯაჭვები და 
ზამბარები/რესორები 

322 
gamar t. 
S esyid va 

ianvar -
d ekember i 

I -I V  kvar t. 

    
kol er is fer ebi 8        

akvar el i 6        

34 448  
საღებავები, ლაქები და 
მასტიკები 

14 
gamar t. 
S esyid va 

ianvar -
d ekember i 

I -I V  kvar t. 

    car ci T eT r i d a fer ad i 30       

35 449 
საღებავები, ლაქები და 
მასტიკები 

30 
gamar t. 
S esyid va 

apr il -
oqtomber i 

I I -I V  kvar t. 

    

kond icioner is r emonti 200       

სათიბელას სათადარიგო 

ნაწილები 
5 0       

36 5 01 

სატრანსპორტო საშუალებებისა 
და მათთან დაკავშირებული 

მოწყობილობების შეკეთება, 
ტექნიკური მომსახურება და 
მასთან დაკავშირებული 

მომსახურებები 

25 0 
gamar t. 
S esyid va 

ianvar i-
d ekember i 

1-1V  kvar tal i 

    
kar tr ijis d atumbva 140       

kompiuter ul i mo msaxur eba 5 0       

37 5 03 

პერსონალური 

კომპიუტერების, საოფისე 
აპარატურის, 
სატელეკომუნიკაციო და 
აუდიო - ვიზუალური 

190 
gamar t. 
S esyid va 

ianvar i-
noember i 

1-1V  kvar tal i 



მოწყობილობების შეკეთება, 
ტექნიკური მომსახურება და 
მათთან დაკავშირებული 

მომსახურებები 

    

ჭიდაობა სამბოს ჯგუფის 
სატრანსპორტო მომსახურება 

6 00       

კარატეს ჯგუფის 
სატრანსპორტო მომსახურება 

420       

mkl avW id is jgufis 
satr anspo r to  mo msaxur eba 

400       

kr ivis jgufis satr anspo r to  
mo msaxur eba 

400       

ber Z nul -r o maul i W id ao bis 
jgufis satr anspo r to  
mo msaxur eba 

300       

r agbis jgufis satr anspo r to  
mo msaxur eba 

16 5 0       

mZ l eosno bis jgufis 
satr anspo r to  mo msaxur eba 

45 0       

Z iud os jgufis 
satr anspo r to  mo msaxur eba 

7 00       

38 6 01 
საავტომობილო ტრანსპორტის 
მომსახურებები 

4920 
gamar t. 
S esyid va 

ianvar -
d ekember i 

I -I V  kvar t. 

    satel efono  mo msaxur eba 5 90       

39 6 42 
სატელეკომუნიკაციო 

მომსახურებები 
5 90 

gamar t. 
S esyid va 

ianvar -
d ekember i 

I -I V  kvar t. 

    ბანკის მომსახურება 18 0       

40 6 6 1 
საბანკო და საინვესტიციო 

მომსახურებები 
18 0 

gamar t. 
S esyid va 

ianvar -
d ekember i 

I -I V  kvar t. 

    inter netmomsaxur eba 205 0       

41 7 24 ინტერნეტ მომსახურებები 205 0 
gamar t. 
S esyid va 

ianvar -
d ekember i 

1-1V  kvar tal i 

    

animaciur i fil mi 
master kl asebi 

1000       

ნორჩ შემოქმედთა საღამო, 

დედის დღე 
5 0       

ენის დღისადმი მიძღვნილი 

ღონისძიება 
30       

ნორჩ გობელენისტთა და 
დიზაინერთა ნამუშ გამო 

20       

ბავშვთა დღისადმი 

მიძღვნილი 
5 0       

ცოდნის ზეიმი 5 0       

მასწავლ დღისადმი 

მიძღვნილი  
5 0       

შემოდგომის ზეიმი, 

გიორგობის დღესასწაული 
100       

საშობაო–საახალწლო 

ღონისძიება 
25 0       

ქსელური თამაშების შიდა 
სასკოლო ტურნ 

200       

გაზაფხულის ზეიმი 5 0       

ვიქტორინა კონკურსი 7 5        

დამოუკიდებლობის 
დღისადმი მიძღვნილი 

ღონისძიება 
35        

ნორჩი პიანისტი 8 0       

გიორგობის დღისადმი 100       



მიძღვნილი ღონისძიება 
საახალწლო-საშობაო  290       

W ad r akis tur nir ia zar and ias 
T asze 

200       

mkl avW id is r egional ur i 
pir vel oba W abukT a S o r is 

25 0       

mZ l eosno bis tur nir i 
d anel ias  T asze 

200       

Z iud os r espubl ikur i 
tur nir i 

390       

ber Z nul -r o maul i jgufis 
tur nir i gul iaS vil is sax 
municipal itetis pir vel oba   

45 0       

r agbis festival i 25 0       

kr ivis r egional ur i 
tur nir i 

35 0       

bil iar d is tur nir i 35 0       

42 7 99 

სხვადასხვა საქმიანობები და 
მასთან დაკავშირებული 

მომსახურებები 

48 7 0 
gamar t. 
S esyid va 

ianvar -
d ekember i 

I -I V  kvar t. 

    
პირველადი დახმარების 
მედიკამენტები 

1310       

43 8 5 1 samed icino  მედიკამენტები 1310 
gamar t. 
S esyid va 

ianvar -
d ekember i 

I -I V  kvar t. 

      53600.5       

 
 
 

 
 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                 ედიშერ ჯობავა 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



დანართი 5 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2015  წლის 23 იანვრის N1 განკარგულებისა 
 

არასამეწარმეო  (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო 
კლუბ „კოლხეთის“ 2015 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმა 

 

N 
CPV 

კოდი 
დანაყოფის დასახელება 

სავარაუდო 
ღირებულება 

შესყიდვის 
საშუალება 

შესყიდვის 
დაწყების 

სავარაუდო 
ვადები 

შესყიდვის 
ობიექტის 

მიწოდების 
სავარაუდო 

ვადა 

    
ბენზინი 600       
დიზელის საწვავი 4946.4       
ზეთი 36       

1 091 საწვავი 5582.40 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 300.00       
ჰერბიციდები 160.00       

3 143 
ქიმიური და სასუქი 
მინერალები 

460.00 გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    
შაქარი 51.00       
ჩაი 75.00       
ორცხობილა 390.00       

4 158 
სხვადასხვა კვების 
პროდუქტები 

516.00 გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    

მეკარის ხელთათმანი 600.00       
ფორმა 2200.00       
გეტრები 400.00       
მეკარის ფორმა 200.00       
გადასასხამი 400.00       
რეზინის ხელთათმანი 14.00       

5 184 
სპეციალური ტანსაცმელი და 
აქსესუარები 

3814.00 გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    ბუცები 12000.00       

6 188 ფეხსაცმელი 12000.00 გამარტ. ელ.  
ტენდერი 

იანვარ-
სექტემბერი 

I-III  კვარტ. 

    

faili 35.00       
bloknoti 50.00       
sakancelario rveuli 20.00       
ბაინდერი 25.00       
მატერიალურ ფასეულობათა 
დავთარი 

9.00       

რვეული პატარა 5.00       
mimd. angariSsworebis 
davTari 9.00       

მემორიალური ორდერი 10.00       
brZanebis wigni 15.00       
საქაღალდე (swrafCamkeri) 25.00       
webo 2       

7 228 
 ქაღალდის ან მუყაოს 
სარეგისტრაციო ჟურნალები 
/ წიგნები,ფორმები და სხვა 

    205.00    
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 



ნაბეჭდი საკანცელარიო 

ნივთები  

    

feradi flomasteri 10       
sakanc. Jurnali 10       
sakancelario dana 2       
fanqari 5       
konverti 10       
Wikarti 4       
saxazavi 3       
სტიკერი მწებავი 16       
სკოჩი 120       
magidis kalendari 6       
სტეპლერის ტყვიები 5       
სტეპლერი საშუალო 10       
koreqtori 6       
burTuliani pasta 8       
burTuliani pasta 10       
skrepi 4       
failebiani saqaRalde 15       
კლიფსი 10       
qaRaldi sabeWdi AА4 
80gr./500 

240       

კა;კულატორი 15       
dvd diski 70       
საშლელი 3       

8 301 საკანცელარიო ნივთები 582.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
ფლეშმეხსიერება 30.00       
მაუსი 20.00       
კარტრიჯის შეძენა 180.00       

9 302 
კომპიუტერული 
მოწყობილობები და მარაგი 

230.00 გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    

el. gamagrZelebeli 24.00       
el. gamanawilebeli 6.00       
rozeti 10.00       
CamrTveli 35.00       

10 313 
ელექტროენერგიის 
გამანაწილებელი და 
საკონტროლო აპარატურა 

75.00 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 40.00       

12 315 
გასანათებელი 
მოწყობილობები და 
ელექტრონათურები 

40.00 გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    მედიკამენტების ღირებულება 2560.00       

13 336 ფარმაცევტული პროდუქტები 2560.00 გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    

saponi 25.00       
sarecxi saponi 8.00       
პირსახოცი 50.00       
ტუალეტის ქაღალდი 18.00       

14 337 პირადი ჰიგიენის 101.00 გამარტ. იანვარ- I-IV კვარტ. 



პროდუქტები შესყიდვა დეკემბერი 

    
სათამაშო ბურთები 1500.00       
სავარჯიშო ბურთები 2600.00       
კარის ბადე 300.00       

15 374 
სპორტული საქონელი და 
არჭურვილობა 

4400.00 გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    

saTli (vedro) 75.00       
cocxi 125.00       
nagvis yuTi 20.00       
ჩაის სერვიზი 95.00       
პრიზები 200.00       
წყლის ბოთლები 144.00       
Rrubeli 3.00       

16 392 ავეჯი 662.00 გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    

xelsaxoci 10.00       
tilo iatakis sawmendi 24.00       
tilo magidis 10.00       
 minis sawmendi 15.00       
იატაკის საწმენდი ჯოხი 5.00       
fexsawmendi Teqa 10.00       

17 395  ქსოვილის ნივთები 74.00 გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    

qloris mJava 40.00       
sarecxi Jele 4.00       
WurWlis sarecxi 
saSualeba 9.00       

tualetis sawmendi (ixvi) 5.00       
sarecxi fxvnili 210.00       
კალგონი 42.50       

18 398 
საწმენდი და საპრიალებელი 
პროდუქტები 

310.50 გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    
wylis xarji 2000.00       
მინერალური წყალი 360.00       

19 411 ბუნებრივი წყალი 2360.00 გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    

karis saxeluri 25.00       
saketis gulari 22.50       
karis saketi 140.00       
boqlomi 100.00       
ფუნჯი 6.00       

20 445 

ხელსაწყოები, საკეტები, 
გასაღებები, ანჯამები, 
დამჭერები, ჯაჭვები და 
ზამბარები/რესორები 

293.50 გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    
ცარცი 100.00       
საღებავი 80.00       
          

21 448 საღებავები 180.00 გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    

მიმდინარე რემონტის 
ხარჯები 

400.00       

სათადარიგო ნაწილების 
შეძენა 1800.00       

ტექდათვალიერების ხარჯები 150.00       

22 501 სატრანსპორტო 2350.00 გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 



საშუალებებისა და მათთან 
დაკავშირებული 
მოწყობილობების შეკეთება, 
ტექნიკური მომსახურება და 
მასთან დაკავშირებული 
მომსახურებები 

    

კომპიუტერული 
მომსახურეობა 

100.00       

კატრიჯის დოლურას 
გამოცვლა 

75.00       

კარტრიჯის დატუმბვა 160.00       

23 503 
საოფისე აპარატურის 
ტექ.მომსახურება და 
შეკეთება 

335.00 გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

I-IV კვარტ. 

    გუნდის შეკრება .სბორები. 20200.00       

24 551 სასტუმროს მომსახურება 20200.00 გამარტ. ელ. 
ტენდერი 

  I-III 

    
ფეხბურთელების კვების 
ხარჯები 

4950.00       

25 555 
სასადილოებისა და 
საზოგადოებრივი კვების 
საწარმოების მომსახურებები 

4950.00 გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    
satelefono momsaxureba 360.00       
satelefono baraTebis 
SeZena 480.00       

26 642 სატელეკომუნიკაციო  
მომსახურებები 

840.00 გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    
ბანკის მომსახურება 120.00       
          

27 661 
საბანკო და საინვესტიციო 
მომსახურებები 

120.00 გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    internetmomsaxureba 840.00       

28 724 ინტერნეტ მომსახურებები 840.00 გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    

ფეხბურთელების 
მკურნალობის ხარჯები 

400.00       

სასწრაფო სამედიცინო 
დახმარების მომსახურება 

6800.00       

სამედიცინო მომსახურება 700.00       

29 851 
ჯანდაცვის სამსახურის 
მომსახურებები 

7900.00 გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

              

30 909 
დასუფთავება და 
სანიტარული მომსახურება 

0.00 გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    ბინის ქირა 1500.00       

31 983 სხვადასხვა მომსახურებები 1500.00 გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    ჯამი 75930.40       

 
 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                 ედიშერ ჯობავა 
 

 
 
 



დანართი 6 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2015  წლის 23 იანვრის N1 განკარგულებისა 
 

შპს „ხობი დასუფთავება და განათებას“ 2015  წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმა 
 

N 
CPV 

კოდი დანაყოფის დასახელება 
სავარაუდო 

ღირებულება 
შესყიდვის 
საშუალება 

შესყიდვის 
დაწყების 

სავარაუდო 
ვადები 

შესყიდვის 
ობიექტის 

მიწოდების 
სავარაუდო 

ვადა 

    

მრავალწლიანი მცენარეების 
ნერგები 

5000       

er T wl iani yvavil is 
ner gebi 

15000       

1 034 
მეტყევეობისა და ხე-ტყის 
პროდუქტები 

20000 გამარტ. 
ელექტრ. ტენდ. 

აპრილი-
ივნისი 

II კვარტ. 

    
ბენზინი (რეგულარი) 19952       
დიზელი 23616       
საპოხი მასალები 3114       

2 091 საწვავი 46682 კონსილიდირებ
ული 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. 

    

azo to vani sasuqi 100       
sasuqi o r ganika 72       
kl ini (S xamqimikati) 770       
to r fi 1200       
მიწა 750       
სასუქი სოლინური 50       
კირი 200       

4 144 
მარილისა და სუფთა 
ნატრიუმის ქლორიდი 

3142.00 გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    

ხელთათმანი 924       
spec. tansacmel i 

(საწვიმარი) 
2392       

r ezinis xel T aT mani 20       

5 181 
სამუშაო ტანსაცმელი, 

სპეცტანსაცმელი და 
აქსესუარები 

3336 გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    კედლის საათი 30       

6 185 
სამკაულები, საათები და 
მონათესავე ნივთები 

30 გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    

fail i 35       
saqaR al d e (cel ul oid is) 20       
კორენსპონდენციის 
აღრიცხვის ჟურნალი 

48       

d amW er iani saqaR al d e 20       
bl oknoti 40       
ბრძანების წიგნი 12       
r eveul i patar a 20       



მთავარი წიგნი 12       

  
mimd . angar iS swor ebis 
d avT ar i 

15       

7 228 

ქაღალდის ან მუყაოს 
სარეგისტრაციო 

ჟურნალები/წიგნები, 

საბუღალტრო წიგნები, 

ფორმები და სხვა ნაბეჭდი 

საკანცელარიო ნივთები 

222 გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

  

  

ბეჭდის ბალიში 8       
sakanc. J ur nal i 10       
ბეჭდი,შტამპი,ფაქსიმილიე(კ
ლიშე 

30       

ბეჭდის მექანიზმი 25       
მატერიალურ 

ფასეულობათა დავტთარი 
15       

fanqar i 10       
მარკერი 7.5       
saS l el i 5       
kal kul ator i 30       
წებო 12       
W ikar ti 15       
kl ipsi 15       
saxazavi 5       
stiker i (saniS ne qaR al d i) 7       
stiker i (mwebavi) 15       
antistepl er i 2       
sko C i 6       
სტეპლერის ტყვიები 10       
სტეპლერი საშუალო 15       
ბაინდერი 60       
საქაღალდე (swr af C amker i) 30       
დირაკოლი პატარა 14       
qaR al d is samagr i 10       
kor eqto r i 24       
fanqr is saT l el i 10       
bur T ul iani pasta 40       
bur T ul iani pasta 20       
მარკერი 8       
ასაკინძი ლენტი 5       
საკანცელარიო დანა 4       
საკანცელარიო ნივთების 
ჩასაწყობი 

50       

მაკრატელი 6       
safanqr e W iqa 9       
magid is nabo r i 34       

  
qaR al d i sabeW d i AА4 
8 0gr ./5 00 

288       

  
qaR al d i sawer i А4 
45 gr ./200 

20       

8 301 

საოფისე მანქანები, 

კომპიუტერების, 
პრინტერების და ავეჯის 
გარდა 

874.5 გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    
fl eS mexsier eba 50       
d ivid i d iski 4       



sid i d iski 4       
კვების წყაროU" upiesi"  80       

9 302 
კომპიუტერული 

მოწყობილობები და მარაგი 
138 გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ელ.გამაგრძელებელი 45       
ელ.გამანაწილებელი 18       
ელ.ვაზნა დიდი 30       
როზეტი 18       
ჩამრთველი 18       

10 313 იზოლირებული მავთული 

და კაბელი 
129 გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ლამპიონი 25 0ამპ. 2825       
ლამპიონი 15 0ამპ. 770       
ეკონათურა 8 5 ვტ-იანი 3360       
ეკონათურა 40ვტ-იანი 1000       
ნათურა 25 0ვტ-იანიE-40 584       
ნათურა 15 0ვტ-იანიE-40 400       
ნათურა 400 1250       
მეტალო-ჰალოგენის 
ნათურა 15 0ვტ-იანი 

280       

ნათურა 15 0ვტ-იანიE-40 26       

11 315 
გასანათებელი 

მოწყობილობები და 
ელექტრონათურები 

10495 
გამარტ. 
ელექტრ. 
ტენდერი 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    

იზოლირებული ელ.სადენი 

2,5 მმ-იანი 
300       

ელ.სადენი 10X 10 მმ 560       
იზოლირებული ელ.სადენი 

10მმ-იანი 
280       

დროსელი 25 0ამპ. 1416       
დროსელი 15 0ამპ. 780       
დროსელი 400 ვატიანი. 750       
იგნიკტორი 25 0ამპ. 540       
კონტაქტორი 25 0ამპ. 2280       
კონტაქტორი 15 0ამპ. 3440       
გადამრთველი 100ამპ. 1650       
მინათების პროჟექტორი400 

ვტ 
500       

პლაფონი თეთრი ნათების 462       
ჩამჭერი 168       
საიზოლაციო მასალა 150       
ფოტო-რელე 520       

12 316 
ელექტრომოწყობილობები 

და აპარატურა 
13796 

გამარტ. 
ელექტრ. 
ტენდერი 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    tel efonis(სტაც) 35       

13 325 
სატელეკომუკნიკაციო 

მოწყობილობები და 
მარაგები 

35 გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
ივნისი 

I-II კვარტ. 

    saponi 8       

14 337 
პირადი ჰიგიენის 
პროდუქტები 

8 გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    სათადარიგო ნაწილები 9437       



15 343 

ნაწილები და აქსესუარები 

სატრანსპორტო 

საშუალებებისა და მათი 

ძრავებისათვის 

9437 
გამარტ. 
ელექტრ. 
ტენდერი 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    
ელ.მრიცხველი 

ფაზანულიანი 
700       

16 385 
საკონტროლო და 
გამოსაცდელი აპარატურა 

700 გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
ივნისი 

I-II კვარტ. 

    

skami 160       
samuS ao  magid a 250       
კომპიუტერის skami 300       
მოლის საჭრელი აპარატი 300       

17 391 ავეჯი 1010 გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
ივნისი 

I-II კვარტ. 

  

  

აქანდაზი 264       
  ცოცხი 826       
  ვედრო 330       
  R r ubel i 3       

18 392 ავეჯეულობა 1423 გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    
til o  iatakis sawmend i 20       
til o  magid is 12       
 minis sawmend i 8       

19 395 ქსოვილის ნივთები 40 გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    წყლის ხარჯი 9200       

20 411 ბუნებრივი წყალი 9200 გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარი-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    
საოფისე თარო 200       
ელ.კარადა (დიდი) 360       

21 442 სტრუქტურული მასალები 560 გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
ივნისი 

I-II კვარტ. 

    

l afaT qi  276       
დრელი 60       
ურო 38       
ცელი 40       
ჩაქუჩი 30       
ქანჩების კომპლექტი 30       
ძალაყინი 22       
fo cxi 98       
bar i 207       
თოხი 180       
საკეტის გულარი 20       
კარის საკეტი 75       
ბოქლომი 50       

22 445 

ხელსაწყოები, საკეტები, 

გასაღებები, ანჯამები, 

დამჭერები, ჯაჭვები და 
ზამბარები/რესორები 

1126 გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    

ნაგვის კონტეინერები 240 

ლიტრიანები 
4000       

ნაგვის კონტეინერები 6 0 

ლიტრიანები 
4000       

23 446 
ავზები,რეზერვუარები და 
კონტეინერები 

8000 
გამარტ. 
ელექტრ. 
ტენდერი 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 



    

მანქანების შეკეთება და 
ტექნიკური მომსახურეობა 

4050       

მანქანის რეცხვა და მსგავსი 

მომსახურეობა 
1800       

24 501 

სატრანსპორტო 

საშუალებებისა და მათთან 
დაკავშირებული 

მოწყობილობების შეკეთება, 
ტექნიკური მომსახურება 
და მასთან დაკავშირებული 

მომსახურებები 

5850 გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    

კარტრიჯი შეძენა 480       
კარტრიჯის დატუმბვა 120  

    
კომპიუტერული 

მომსახურება(ჯერზე) 100       

25 503 

პერსონალური 

კომპიუტერების, საოფისე 
აპარატურის, 
სატელეკომუნიკაციო და 
აუდიო - ვიზუალური 

მოწყობილობების შეკეთება, 
ტექნიკური მომსახურება 
და მათთან 
დაკავშირებული 

მომსახურებები 

700 გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    ტრანსპორტის დაქირავება 2000       

26 601 
საავტომობილო 

ტრანსპორტის 
მომსახურებები 

2000 გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    სატელეფონო მომსახურება 720  
    

    
სატელეფონო ბარათების 
შეძენა 

360       

27 642 
სატელეკომუნიკაციო 

მომსახურებები 
1080 გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
საოფისე ფართის 
დაქირავება 

3000  
    

28 701 

კერძო საკუთრებაში უძრავ 
ქონებასთან 
დაკავშირებული 

მომსახურებები 

3000 გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    ინტერნეტმომსახურება 800       

29 720 ინტერნეტმომსახურება 800 გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

              

  
 

ჯამი  339846.50       
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დანართი 7 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2015  წლის 23 იანვრის N1 განკარგულებისა 
 

შპს „ხობის მოამბეს“ 2015 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმა 
 

N 
CPV 

კოდი დანაყოფის დასახელება 
სავარაუდო 

ღირებულება 
შესყიდვის 
საშუალება 

შესყიდვის 
დაწყების 

სავარაუდო 
ვადები 

შესყიდვის 
ობიექტის 

მიწოდების 
სავარაუდო 

ვადა 
     el ener giis xar ji 850.00       

1 093 
ელექტრო, სითბური, მზისა და 
ბირთვული ენერგია 850.00 გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    სახეხი სინა 2.50       

2 148 
სხვადასხვა არალითონული 
მინერალური პროდუქტი 2.50 გამარტ. 

შესყიდვა 
მარტი I კვარტ. 

    რეზინის ხელთათმანი 6.00       

3 184 
სპეციალური ტანსაცმელი და 
აქსესუარები 6.00 გამარტ. 

შესყიდვა 
მარტი I კვარტ. 

    

ფაილი 28       
bl oknoti 80.00       

საკანცელარიო ჟურნალი 6.00       

საქაღალდე (swrafCamkeri) 5.00       

4 228 

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

119.00 გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    ქლორი 10.00       

5 243 ძირითადი არაორგანული და 
ორგანული ქიმიკატები 10.00 გამარტ. 

შესყიდვა 
მარტი I კვარტ. 

    

bur T ul iani კალამი 24.00       
qaR al d i sabeW d i AА4 
8 0gr ./5 00 

400.00       

qaR al d i sabeW d i AА4 
45 gr ./200 

24.00       

დისკი 5.00       

6 301 
საოფისე მანქანები, 
კომპიუტერების, პრინტერების 
და ავეჯის გარდა 

453.00 გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    ფლეშმეხსიერება 30.00       

7 302 
კომპიუტერული 
მოწყობილობები და მარაგი 30.00 გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    el . gamagr Z el ebel i 30.00       

8 313 
იზოლირებული მავთული და 
კაბელი 

30.00 გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    
naT ur a (სტანდარტული 

ვაზნისათვის) 7.00       

9 315 
გასანათებელი 

მოწყობილობები და 
ელექტრონათურები 

7.00 გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    
satel efono  bar aT ebis 
S eZ ena 240.00       



10 317 

ელექტრონული, 

ელექტრომექანიკური და 
ელექტროტექნიკური 

მომარაგება 

240.00 გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    
kar is saketi 50.00       

saketiს გულარი 20.00       

11 445 

ხელსაწყოები, საკეტები, 
გასაღებები, ანჯამები, 
დამჭერები, ჯაჭვები და 
ზამბარები/რესორები 

70.00 გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    
კარტრიჯის დატუმბვა 200.00       
kompiuter ul i mo msaxur eba 200.00       

12 503 

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

400.00 გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    გაზეთის ტრანსპორტირება 720.00       

13 601 
საავტომობილო ტრანსპორტის 
მომსახურებები 720.00 გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    satel efono  mo msaxur eba 300.00       

14 642 სატელეკომუნიკაციო 
მომსახურებები 300.00 გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    საბანკო მომსახურებები 70.00       

15 661 
საბანკო და საინვესტიციო 
მომსახურებები 70.00 გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    inter netmomsaxur eba 700.00       

16 724 ინტერნეტ მომსახურებები 700.00 გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    გაზეთების ბეჭდვის ხარჯი 6720.00       

17 798 
ბეჭვდა და მასთან 
დაკავშირებული 
მომსახურეობები 

6720.00 
გამარტ. 
ელექტრ. 
ტენდერი 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    ჯამი 10727.50       

 
 

 
 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                 ედიშერ ჯობავა 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



დანართი 8 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2015  წლის 23 იანვრის N1 განკარგულებისა 
 
 

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის მუნიციპალიტეტის 
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის“ 2015 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმა 

 

N 
CPV 

კოდი 
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. 

    
pl astikur i sazeT i saS ual eba 23.00       

Z r avis zeT i 200.00       

2 092 
ნავთობის, ქვანახშირისა და 
ზეთის პროდუქტები 

223.00 გამარტ 
შესყიდვა. 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV 
კვარტ. 

    el   ener giie  xar ji 1000.00       

3 093 
ელექტრო, სითბური, მზისა და 
ბირთვული ენერგია 

1000.00 გამარტ 
შესყიდვა. 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV 
კვარტ. 

    მარილი 2.00       

4 158 
სხვადასხვა კვების 
პროდუქტები 

2.00 გამარტ 
შესყიდვა. 

იანვარ-
თებერვალი 

I 
კვარტ. 

    რეზინის  ხელთათმანი 64.00       

5 184 
სპეციალური ტანსაცმელი და 
აქსესუარები 

64.00 გამარტ 
შესყიდვა. 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV 
კვარტ. 

    რეზინის  ჩექმები 60.00       

7 188 ფეხსაცმელი 60.00 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)  
10.00       

რვეული (პატარა, 40 
ფურცლიანი) 

15.00       

ბაინდერი (სწრაფჩამკერი) 50.00       

საქაღალდე (თხელი მუყაოსი, 

„სწრაფჩამკერი“) 
20.00       

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 

167.00 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) 
0.00       

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) N5 0 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) 0.00       

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) 10.00       

ბეჭდის ბალიში 1.00       

ფანქრის სათლელი 1.00       

ავტოკალამი (უბრალო, 30.00       



ლურჯი) 

ავტოკალამი (მაღალი 

ხარისხის) 15.00       

ფაილიანი საქაღალდე (20 
ფურცლიანი) 

30.00       

ტუშის კალამი (ლურჯი) 1.00       

ტუშის კალამი (შავი) 1.00       

ქაღალდი საბეჭდი А4 

8 0გრ./5 00 
400.00       

ქაღალდი საწერი А4 45 გრ./200 40.00       

ბეჭედი  შტამბი 0.00       

11 301 
საოფისე მანქანები, 

კომპიუტერების, პრინტერების 
და ავეჯის გარდა 

708.80 გამარტ 
შესყიდვა. 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV 
კვარტ. 

    პრინტერის კატრიჯის  შეძენა 280.00       

12 302 
კომპიუტერული 

მოწყობილობები და მარაგი 
280.00 გამარტ 

შესყიდვა. 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV 

კვარტ. 

    იზოლირებული  კაბელი  50.00       

13 313 
იზოლირებული მავთული და 
კაბელი 

50.00 გამარტ 
შესყიდვა. 

იანვარ-
სექტემბერი 

I-II-III 
კვარტ. 

    
ნათურა 6.00       

          

14 315 
გასანათებელი 

მოწყობილობები და 
ელექტრონათურები 

6.00 გამარტ 
შესყიდვა. 

ივლისი 
III 

კვარტ. 

    

ბამბა  3.00       

სპირტი 7 0%  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 45.00       

  დეცის  პროფი 200.00       

18 336 ფარმაცევტული პროდუქტები 420.00 გამარტ 
შესყიდვა. 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV 
კვარტ. 

    სათადარიგო ნაწილები 500.00       

19 343 
ნაწილები და აქსესუარები 

სატრანსპორტო საშუალებებისა 
და მათი ძრავებისათვის 

500.00 გამარტ 
შესყიდვა. 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV 
კვარტ. 

    გორგოლაჭებიანი  სავარძელი  366.00 გამარტ 
შესყიდვა. 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV 
კვარტ. 

    საოფისე კარადა 1050.00       

20 391 ავეჯი 1416.00 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. 

    სამკაპი 12.00       

23 397 საოჯახო ტექნიკა 12.00 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. 

    
ბარი 45.00       

ცელი 75.00       

          

26 445 
სხვადასხვა ქარხნული 

წარმოების მასალა და მათთან 
დაკავშირებული საგნები 

120.00 გამარტ 
შესყიდვა. 

იანვარ-
მარტი 

I 
კვარტ. 

    ოფისის  რემონტის  11465.00       

27 453 
სარემონტო-სამონტაჟო 

სამუშაოები 
11465.00 

გამარტ. 
ელექტრ. 

ტენდ. 
ივნისი 

II- 
კვარტ. 

    

ა/მანქანის  მიმდინარე 
რემონტი 

100.00       

ელექტრო  სისტემის  
მიმდ.რემონტი 

100.00       

28 501 

სატრანსპორტო საშუალებებისა 
და მათთან დაკავშირებული 

მოწყობილობების შეკეთება, 
ტექნიკური მომსახურება და 
მასთან დაკავშირებული 

მომსახურებები 

200.00 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 

600.00       

30 642 
სატელეკომუნიკაციო  

მომსახურებები 
720.00 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       

34 906 
დეზინფექცირება და  
შეწამვლა ურბანულ და  
სასოფლო  ზონებში 

400.00 გამარტ 
შესყიდვა. 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV 
კვარტ. 

    ჯამი 23564.30       

 
 
 
 

 
 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                 ედიშერ ჯობავა 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



დანართი 9 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2015  წლის 23 იანვრის N1 განკარგულებისა 
 

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის მუნიციპალიტეტის პროფესიული 
სწავლების ცენტრის“ 2015 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმა 

 

N 
CPV 

კოდი 
დანაყოფის დასახელება 

სავარაუდო 
ღირებულება 

შესყიდვის 
საშუალება 

შესყიდვის 
დაწყების 

სავარაუდო 
ვადები 

შესყიდვის 
ობიექტის 

მიწოდების 
სავარაუდო 

ვადა 
    გათბობის ხარჯი 1000       

1 034 
მეტყევეობისა და ხე-ტყის 
პროდუქტები 

1000 
გამარტ. 

შესყიდვა 
დეკემბერი IV კვარტ. 

    
დიზელის საწვავი 3600       

ბენზინი 720       

2 091 საწვავი 4320 
კონსოლიდ. 

ტენდერი 
მარტი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    ელ.ენერგიის საფასური 1000       

3 093 
ელექტრო, სითბური, მზისა და 
ბირთვული ენერგია 

1000 
გამარტ. 

შესყიდვა 
მარტი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    ზუმფარა 75       

4 145 

ძვირფასი და ნახევრად 
ძვირფასი თვლები, პემზის  ქვა, 
ზუმფარა,ბუნებრივისახეხები 
დასხვა მინერალები 

305 
გამარტ. 

შესყიდვა 
მარტი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    გადასაფარებელი წინსაფარი 40       

5 181 
სამუშაო ტანსაცმელი 
სპეცტანსაცმელი და 
აქსესუარები 

40 
გამარტ. 

შესყიდვა 
თებერვალი-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    

ხელთათმანი 15       

რეზინის ხელთათმანი 15       

ერთჯერადი ხელთათმანი 
(სამედიცინო) 

140       

ხელოვნური განაყოფიერების 
ფისტოლეტის შალითა 

256       

ხელოვნური განაყოფიერების 
ტექნიკოსის წინსაფარი 

188       

ხელოვნური განაყოფიერების 
სპეც.ტანსაცმელი 

384       

6 184 
სპეციალური ტანსაცმელი და 
აქსესუარები 

998 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    ვერცხლის სხმულები 200       

    კედლის საათი 15       

7 185 
სამკაულები, საათები და 
მონათესავე ნივთები 

215 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

მატყლი 100       

მატყლის მირინოსი 70       

წებოვანი ტილო 10       

8 192 
ტექსტილის ნაჭრები და 
მონათესავე ნივთები 

180 
გამარტ. 

შესყიდვა 
მარტი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
ქსელის ძაფი 50       

საქსოვი ძაფები 125       

9 194 ტექსტილის ნაერთი და ძაფი 175 
გამარტ.შესყ

იდვა 
მარტი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 



    რეზინის ფითხი 25       

10 195 
რეზინისა და პლასტმასის 
მასალები 

25 
გამარტ. 

შესყიდვა 
მარტი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ფაილი 35       

კორესპოდენციის აღრიცხვის 
ჟურნალი 

24       

საქაღალდე (ცელულოიდის) 30       

11 228 

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

89 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
აზოტის ბალონი 2289.4       

თხევადი აზოტი (1კგ) 240       

12 241 აირები 2529.4 
გამარტ. 

შესყიდვა 
მარტი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
წებო 5       

წებო (სველი) 10       

13 249 
სუფთა ქიმიკატები და 
სხვადასხვა ნივთიერების 
პროდუქტები 

15 
გამარტ. 

შესყიდვა 
მარტი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ფანქარი 6       

მარკერი (კომპაქტური 
დისკებისთვის) 

5       

მარკერი  (ტექსტის 
მოსანიშნი) 

5       

საკანცელარიო დანა 5       

კალკულატორი 15       

ფერადი ფლომასტერი 15       

ანტისტეპლერი 8       

ჭიკარტი 3       

სტიკერი(სანიშნე ქაღალდი) 12       

სტიკერი( მწებავი) 14       

წებოვანი ლენტი ,,სკოჩი" 15       

სტეპლერი პატარა 9       

სტეპლერი საშუალო 8       

სტეპლერი დიდი 10       

სტეპლერის ტყვიები 10       

საქაღალდე თარო 10       

კორექტორი 10       

საშლელი 5       

ბურთულიანი პასტა 12       

ბურთულიანი პასტა 10       

ქაღალდი საბეჭდი AА4 80 
გრ./500 

240       

ქაღალდი საწერი  А4A45 
გრ./200 

8       

ქაღალდი მოწმობისთვის 90       

საკანცელარიო ნივთების 
ჩასაწყობი 

10       

დირაკოლი 7       

ქაღალდის სამაგრი ,,სკრეპი" 12       

ფანქრის სათლელი 2       

საფანქრე ჭიქა 6       

ფაილებიანი საქაღალდე 30       



სახაზავი 2       

ბეჭდის ბალიში 4       

საკანცელარიო ჟურნალი 
(ცალხაზიანი) 

10       

ფერადი ქაღალდი 25       

14 301 
საოფისე მანქანები, 
კომპიუტერებიოს, 
პრინტერების და ავეჯის გარდა 

633 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

კვების წყარო(UPS) 200       

ფლეშ მეხსიერება 50       

პრინტერი 300       

dvd ,cd  დისკები 30       

 კატრიჯის შეძენა 130       

15 302 
კომპიუტერული 
მოწყობილობები დამარაგი 

710 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ელ.გამაგრძელებელი 30       

ელ.გამანაწილებელი 15       

ელ  როზეტი 20       

16 313 
იზოლირებული მავთული და 
კაბელი 

65 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ჯერსის ჯიშის სპერმა 356       

ამერიკული შეიცის ჯიშის 
სპერმა 

355       

ჰოლშტეინის ჯიშის სპერმა 355       

 წითელ-ჭრელ ჰოლშტეინის 
ჯიშის სპერმა 

548       

ანგუსის ჯიშის სპერმა 430       

ბრანგუსის ჯიშის სპერმა 620       

ზუბუს (მერძეული) ჯიშის 
სპერმა 

620       

ზუბუს (მეხორცული) ჯიშის 
სპერმა 

620       

ვაგიუ ს (მეხორცული) ჯიშის 
სპერმა 

928       

 ბელგიური ციხფერი ჯიშის 
სპერმა 

620       

სიმენტლის ჯიშის სპერმა 548       

17 314 
აკუმულატორები, დენის 
წყაროები და პირველადი 
ელემენტენტები 

6000 
გამარტ. 

შესყიდვა 
მარტი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
ნათურები 42       

წერტილოვანი ნათურა 25       

18 315 
გასანათებელი 
მოწყობილობები და 
ელექტრონათურები 

67 
გამარტ. 

შესყიდვა 
თებერვალი-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    
სატელეფონო ბარათების 
შეძენა 

300       

გრინდერი (ბალგარკა) 100       

19 317 

ელექტრონული, 
ელექტრომექანიკური და 
ელექტროტექნიკური 
მომარაგება 

400 
გამარტ. 

შესყიდვა 
თებერვალი-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    
სპეციფიკური პარკი 28       

ხელოვნური განაყოფიერების 
ხელსაწყოების ნაკრები 

712       

20 331 სამედიცინო მოწყობილობები 740 გამარტ. თებერვალი- I-IV კვარტ. 



შესყიდვა დეკემბერი 

    

თმის საღებავი 57       

შამპუნი -ბალზამი 50       

შესასხურებელი 10       

გასაღიავებელი ფხვნილი 30       

პერეკისი 30       

პირსახოცი 50       

ტუალეტის ქაღალდი 18       

საპონი  3       

საპონი სარეცხი 12       

21 337 პირადი ჰიგიენის პროდუქტები 260 
გამარტ. 

შესყიდვა 
თებერვალი-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    პინცეტი 15       

22 339 
აუტოფსიისთვის საჭირო 
მოწყობილობები და 
აქსესუარები 

15       

    

საწვავის მართვის 
დაბოლოებები 

25       

მუშა ცილინდრი 22       

ხუნდები 70       

საქარე მინის მწმენდი 30       

საბურავის კამერა 60       

გვერდით ჩასახედი სარკე 33       

საბურავი 560       

23 343 
ნაწილები და აქსესუარები 
სატრანსპორტო საშუალებებისა 
და მათი ძრავებისათვის 

800 
გამარტ. 

შესყიდვა 
თებერვალი-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    ნაგვის ყუთი 21       

24 349 
ნაგვის კონტეინერები და 
ყუთები 

21 
გამარტ. 

შესყიდვა 
თებერვალი-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    კომპიუტერის სკამი 300       

25 391 ავეჯი 300 
გამარტ. 

შესყიდვა 
თებერვალი-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    
ფუნჯი 25       

ფუნჯი 5       

26 378 
ხელნაკეთობები და 
ხელოვნების ნივთების 
სესაქმნელად საჭირო ნივთები 

30 
გამარტ. 

შესყიდვა 
მარტი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

აქანდაზი 6       

ცოცხი 30       

დუღაბის ვედრო 20       

ვედრო (სათლი) 10       

იატაკის ჯაგრისი 10       

ნემსი ჩასათექი 75       

თმის მაკრატელი 30       

საკანცელარიო მაკრატელი 25       

ღრუბელი 6       

სანთელი 6       

მაკრატელი 9       

27 392 ავეჯეულობა 227 
გამარტ. 

შესყიდვა 
თებერვალი-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    

ტული 75       

ფარდა 160       

იატაკის ტილო 50       

მაგიდის ტილო 15       

ხელსახოცი 10       



მინის საწმენდი 10       

ფეხსაცმლის თექა 30       

თექის აქსესუარები 30       

28 395 ქსოვილის ნივთები 380 
გამარტ. 

შესყიდვა 
თებერვალი-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    

ელ ღუმელი 50       

უთო 35       

ელ.ჩაიდანი 25       

თმის ფენი 105       

29 397 საოჯახო ტექნიკა 215 
გამარტ. 

შესყიდვა 
თებერვალი-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    

სარეცხი ჟელე 5       

ავეჯის საწმენდი სითხე 10       

ჭურჭლის სარეცხი სითხე 14       

30 398 
ოფისისთვის საჭირო 
სანიტარული საგნები და 
მასალები 

29 
გამარტ. 

შესყიდვა 
თებერვალი-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    

წებო ცემენტი 55       

ცემენტი 110       

კერამიკული ფილა 330       

31 441 
კონსტრუქციის მასალები და 
ანალოგიური ნივთები 

495 
გამარტ. 

შესყიდვა 
თებერვალი-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    საოფისე კარადა 100       

32 442 სტრუქტურული მასალები 100 
გამარტ. 

შესყიდვა 
თებერვალი-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    
გობი 8       

ლითონი გობი 12       

33 443 
კაბელები, მავთულები და 
მასთნ დაკავშირებული  
მასალები 

20       

    
მინანქრის ფხვნილი 28       

მინანქრის ტიხარი 20       

34 448 
საღებავები, ლაქები და 
მასტიკები 

48 
გამარტ. 

შესყიდვა 
თებერვალი-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    
ტრანსპორტის მიმდინარე 
რემონტის ხარჯი 

200       

35 501 

სატრანსპორტო საშუალებებისა 
და მათთან დაკავშირებული 
მოწყობილობების შეკეთება, 
ტექნიკური მომსახურება და 
მასთან დაკავშირებული 
მომსახურებები 

200 
გამარტ. 

შესყიდვა 
თებერვალი-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    

კატრიჯი დოლურის გამოცვლა 75       

კატრიჯის დატუმბვა 100       

კომპიუტერის მომსახურება 100       

36 503 კომპიუტერული მომსახურება 275 გამარტ. 

შესყიდვა 
თებერვალი-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    
მაკეობის დასადგენი 
კალენდარი გესტაციის 
კალენდარი 

58       

37 722 

პროგრამული 
უზრუნველყოფის  სემუშავება 
და საკონსულტაციო 
მომსახურებები 

58 გამარტ. 

შესყიდვა 
თებერვალი-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    ინტერნეტ მომსახურება 600       

38 724 ინტერნეტ მომსახურებები 600 
გამარტ. 

შესყიდვა 
თებერვალი-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 



    ბანკის მომსახურება 120       

39 661 
საბანკო და საინვესტიციო 
მომსახურებები 

120 
გამარტ. 

შესყიდვა 
თებერვალი-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    სატრენინგო მომსახურებები 900       

40 805 სატრენინგო მომსახურებები 900 
გამარტ. 

შესყიდვა 
თებერვალი-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    სულ ჯამი 24599       

 
 
 
 

 
საკრებულოს თავმჯდომარე                                 ედიშერ ჯობავა 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



დანართი 10 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2015  წლის 23 იანვრის N1 განკარგულებისა 
 

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის მუნიციპალიტეტის სათნოების 
სახლის“ 2015 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმა 

 
 

N 
CPV 

კოდი 
დანაყოფის დასახელება 

სავარაუდო 
ღირებულება 

შესყიდვის 
საშუალება 

შესყიდვის 
დაწყების 

სავარაუდო 
ვადები 

შესყიდვის 
ობიექტის 

მიწოდების 
სავარაუდო 

ვადა 

    
ჭარხალი 15 2.6 4       

          

1 031 
სოფლის მეურნეობისა და 
ბაღჩეულის პროდუქტები 

15 2.6 4 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარი-

დეკემბერი 
I -I V  კვარტ. 

    

ნიორი 5 01.00       

სტაფილო 47 3.40       

ბრინჯი 15 41.28        

ლობიო 1497 .6 0       

ვაშლი 1130.40       

ხახვი 7 5 1.20       

კარტოფილი 45 09.6 0       

მწვანილის ასორტი 1096 .20       

წითელი ხმელი სუნელი 26 2.08        

კომბოსტო 407 .04       

წიწაკა 17 5 .5 6        

2 032 
ბურღულეული,კარტოფილი,ბ
ოსტნეული,ხილი და თხილი 

12345 .36  
გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარი-

დეკემბერი 
I -I V  კვარტ. 

    ბენზინი 0.00       

    თხევადი და ბუნებრივი აირი 15 00.00       

3 091 საწვავი 15 00.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარი-

დეკემბერი 
I -I V  კვარტ. 

    
ელ.ენერგიის საფასური 8 00.00       

          

4 093 
ელექტრო,სითბური,მზისა და 
ბირთვული ენერგია 

8 00.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარი-

დეკემბერი 
I -I V  კვარტ. 

    ქლორის მჟავა 36 .00       

5  144 
მარილისა და სუფთა 
ნატრიუმის ქლორიდი 

36 .00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარი-

დეკემბერი 
I -I V  კვარტ. 

    სახეხი 30.00       

6  148  
სხვადასხვა არალითონური 

მინერალური პროდუქტი 
30.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარი-

დეკემბერი 
I -I V  კვარტ. 

  

  ხორცი 6 17 7 .6 0       

  ქათმის ბარკალი 36 19.20       

  თევზი 336 9.6 0       

7  15 1 

ცხოველური 

პროდუქტები,ხორცი და 
ხორცის პროდუქტები 

1316 6 .40 
გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარი-

დეკემბერი 
I -I V  კვარტ. 

    
ტომატი 17 12.7 4       

          

8  15 3 
ხილი,ბოსტნეული და 
მონათესავე პროდუქტები 

17 12.7 4 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარი-

დეკემბერი 
I -I V  კვარტ. 

    ზეთი 138 9.7 2       



9 15 4 
ცხოველური ან მცენარეული 

ზეთები და ცხიმები 
138 9.7 2 

გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარი-

დეკემბერი 
I -I V  კვარტ. 

    
კარაქი 939.6 0       

რძის ფხვნილი 37 5 8 .40       

10 15 5  რძის პროდუქტები 46 98 .00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარი-

დეკემბერი 
I -I V  კვარტ. 

    მანანის ბურღულეული 35 5 .6 8        

    სიმინდის ფქვილი 93.6 0       

    კისელი 28 08 .00       

    პურის ფქვილი 7 1.7 6        

11 15 6  

დაფქვილი მარცვლეულის 
პროდუქტები,სახამებელი და 
სახამებლის პროდუქტები 

3329.04 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარი-

დეკემბერი 
I -I V  კვარტ. 

    

მარილი  16 2.04       

შაქარი 4904.6 4       

ვერმიშელი 95 7 .6 0       

პური 136 15 .5 0       

12 15 8  
სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტები 
196 39.7 8  

გამარტ. 

ელექტრ. 

ტენდერი 

იანვარი-

დეკემბერი 
I -I V  კვარტ. 

    ხელთათმანი 120.00       

    წინსაფარი 40.00       

13 18 4 
სპეციალური ტანსაცმელი და 
აქსესუარები 

16 0.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარი-

დეკემბერი 
I -I V  კვარტ. 

    კედლის საათი 15 .00       

14 18 5  
სამკაულები,საათები და 
მონათესავე ნივთები 

15 .00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარი-

დეკემბერი 
I -I V  კვარტ. 

    
გობი დიდი პლასტმასის 30.00       

გობი პატარა პლასტმასის 10.00       

15  195  
რეზინისა და პლასტმასის 
მასალები 

40.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარი-

დეკემბერი 
I -I V  კვარტ. 

    

fail i 24.00       

bl oknoti 24.00       

sakancel ar io  r veul i 24.00       

ko r espod enciis aR r icxvis 
J ur nal i 

24.00       

mimd inar e angar iS wo r ebis 
J ur nal i 

11.00       

ბაინდერი 15 .00       

საქაღალდე (swr af C amker i) 15 .00       

mT avar i wigni sabuR al tr o  6 .00       

16  228  

ქაღალდის ან მუყაოს 
სარეგისტრაციო 

ჟურნალები/წიგნები, 

საბუღალტრო წიგნები, 

ფორმები და სხვა ნაბეჭდი 

საკანცელარიო ნივთები 

143.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარი-

დეკემბერი 
I -I V  კვარტ. 

    წებო 6 .00       

17  249 

სუფთა და სხვადასხვა 
ქიმიური ნივთიერებების 
პროდუქტები 

6 .00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარი-

დეკემბერი 
I -I V  კვარტ. 

    

fanqar i 1       

makr atel i 5        

kal kul ator i 10       

saxazavi 2       

სტეპლერის ტყვიები 3       

სტეპლერი saS ual o  3.5        



fanqr is saT l el i 1       

ko r eqto r i 8        

fail ebiani saqaR al d e 12       

zambar iani swr af C amker i  12       

d ir akol i 6        

mT avar i wigni sabuR al tr o  11       

teqstmar ker i 3.00       

sakancel ar io  d ana  1.6 0       

sko C i 4.00       

fo r mati  4.00       

mel ani 3.00       

fer ad i fanqr ebi 2.00       

qaR al d i sabeW d i AА4 
8 0gr ./5 00 

144.00       

18  301 

საოფისე მანქანები, 

კომპიუტერების, პრინტერების 
და ავეჯის გარდა 

236 .10 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარი-

დეკემბერი 
I -I V  კვარტ. 

    
ფლეშმეხსიერება 30.00       

კარტრიჯის შეძენა 120.00       

19 302 
კომპიუტერული 

მოწყობილობები და მარაგი 
15 0.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარი-

დეკემბერი 
I -I V  კვარტ. 

    ელ.გამაგრძელებელი 30.00       

    ელ.გამანაწილებელი 10.00       

20 313 
იზოლირებული მავთული და 
კაბელი 

40.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარი-

დეკემბერი 
I -I V  კვარტ. 

    ნათურა 7 .00       

21 315  

გასანათებელი 

მოწყობილობები და 
ელექტრონათურები 

7 .00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარი-

დეკემბერი 
I -I V  კვარტ. 

    

saponi 24.00       

სალფეთქი 5 0.00       

tual etis qaR al d i 21.6 0       

22 337  
პირადი ჰიგიენის 
პროდუქტები 

95 .6 0 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარი-

დეკემბერი 
I -I V  კვარტ. 

    
skami 36 0.00       

          

23 391 ავეჯი 36 0.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარი-

დეკემბერი 
I -I V  კვარტ. 

    co cxi 30.00       

    aqand azi 6 .00       

    R r ubel i 30.00       

    saT l i (ved r o ) 30.00       

    qvabi patar a 7 0.00       

    qvabi d id i 8 0.00       

    tafa 30.00       

    saini R r ma 6 0.00       

    l angar i (fo d nosi) 20.00       

    C er baki 10.00       

    l ambaqi pl astmasis 30.00       

    samzar eul os d anebi 30.00       

    xis kovzi d id i 16 .00       

    sasal feT qe 20.00       

    samar il e  12.00       

    d oskebi 240.00       

    gr afini 36 .00       

    kar tofil is saT l el i 9.00       

    T ef S i d id i 45 .00       

    nio r is saW yl eti  4.00       

    gazqur is asanT ebi  8 .00       



    d anebis sal esi 5 .00       

    xo r csakepi manqana  0.00       

    kovzi d id i 25 .00       

    T ef S i patar a 30.00       

              

24 392 ავეჯეულობა 8 7 6 .00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარი-

დეკემბერი 
I -I V  კვარტ. 

    

far d a 5 0       

xel saxoci 24.00       

til o  iatakis sawmend i 8 4.00       

til o  magid is 24.00       

 minis sawmend i 12.00       

magid is gad asafar ebel i 16 0.00       

25  395  ქსოვილის ნივთები 35 4.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარი-

დეკემბერი 
I -I V  კვარტ. 

    

ელექტრო სასწორი 5 0.00       

el eqtr o C aid ani 25 .00       

xo r csaC exinajaxi 20.00       

მზარეულის ხალათი 48 .00       

26  397  საოჯახო ტექნიკა 143.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარი-

დეკემბერი 
I -I V  კვარტ. 

    

sar ecxi fxvnil i  8 .00       

feir i 7 2.00       

sar ecxi kometi 24.00       

          

27  398  
საწმენდი და საპრიალებელი 

პროდუქტი 
104.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარი-

დეკემბერი 
I -I V  კვარტ. 

      wyl is xar ji 8 00.00       

28  411 ბუნებრივი წყალი 8 00.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარი-

დეკემბერი 
I -I V  კვარტ. 

    niJ ar a  7 0.00       

    წყლის ონკანი 20.00       

29 444 

სხვადასხვა ქარხნული 

წარმოების მასალა და მათთან 
დაკავშირებული საგნები 

90.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარი-

დეკემბერი 
I -I V  კვარტ. 

    

kar is saxel ur i 15 .00       

saketis gul ar i 30.00       

kar is saketi 5 0.00       

30 445  

ხელსაწყოები, საკეტები, 

გასაღებები, ანჯამები, 

დამჭერები, ჯაჭვები და 
ზამბარები/რესორები 

95 .00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარი-

დეკემბერი 
I -I V  კვარტ. 

    o fisis sar emonto  samuS aoebi  0.00       

31 45 2 

სამუშაოები მთლიანი ან 
ნაწილობრივი 

მშენებლობისათვის და 
სამოქალაქო მშენებლობის 
სამუშაოები 

0.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარი-

დეკემბერი 
I -I V  კვარტ. 

    
kompiuter ul i mo msaxur eba 200.00       

კარტრიჯის დატუმბვა 120.00       

32 5 03 

პერსონალური 

კომპიუტერების, საოფისე 
აპარატურის, 
სატელეკომუნიკაციო და 
აუდიო - ვიზუალური 

მოწყობილობების შეკეთება, 
ტექნიკური მომსახურება და 
მათთან დაკავშირებული 

მომსახურებები 

320.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარი-

დეკემბერი 
I -I V  კვარტ. 



    
satel efono  mo msaxur eba 120.00       

fiW ur i mo msaxur eba 300.00       

33 6 42 
სატელეკომუნიკაციო 

მომსახურებები 
420.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარი-

დეკემბერი 
I -I V  კვარტ. 

       bankis momsaxur ebis xar ji 100.00       

34 6 6 1 
საბანკო და საინვესტიციო 

მომსახურებები 
100.00 

გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარი-

დეკემბერი 
I -I V  კვარტ. 

    inter netmomsaxur eba 1000.00       

35  7 24 ინტერნეტ მომსახურებები 1000.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარი-

დეკემბერი 
I -I V  კვარტ. 

    
მომსახურება კადრების 
მომზადების სფეროში 

0.00       

36  8 05  სატრენინგო მომსახურებები 0.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარი-

ივნისი 
I -I V  კვარტ. 

              

37  905  

ნარჩენებთან და ნაგავთან 
დაკავშირებული 

მომსახურებები 

0.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარი-

დეკემბერი 
I -I V  კვარტ. 

    ჯამი 6 435 4.38        

 
 
 
 
 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                 ედიშერ ჯობავა 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



დანართი 11 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2015  წლის 23 იანვრის N1 განკარგულებისა 
 

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის მუნიციპალიტეტის  
საფეხბურთო სკოლის“ 2015 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმა 

 

N 
CPV 

კოდი 
დანაყოფის დასახელება 

სავარაუდო 
ღირებულება 

შესყიდვის 
საშუალება 

შესყიდვის 
დაწყების 

სავარაუდო 
ვადები 

შესყიდვის 
ობიექტის 

მიწოდების 
სავარაუდო 

ვადა 
    გათბობის ხარჯი 500       

1 034 მეტყევეობისა და ხე ტყის 
პროდუქტი 

500 გამარტ. 
შესყიდვა 

სექტემბერ 
დეკემბერი 

III-IV კვარტ. 

    
ბენზინი 1373.4       
დიზელის საწვავი 5455.80       
ზეთი 100       

2 091 საწვავი 6929.20 კონსოლიდ. 
ტენდერი 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    ელ.ენერგიის ხარჯი 600.00       

3 093 
ელექტრო, სითბური, მზისა 
და ბირთვული ენერგია 

600.00 გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    მინერალური სასუქი 210.00       

4 143 
ქიმიური და სასუქი 

მინერალები 
210.00 გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    ქლორი 21.00       

5 144 მარილი და სუფთა 
ნატრ.ქლორიდი 

21.00 გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    შორტი 1800.00       

6 182 
გარედან ჩასავმელი 

ტანსაცმელი 
1800.00 გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

სპორტული ფორმა 2600.00       
გეტრები 720.00       
მაისური 1350.00       
რეზინის ხელთათმანი 40.00       

7 184 
სპეციალური ტანსაცმელი და 
აქსესუარები 

4710.00 გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    

fail i 28.00       
საქაღალდე ცელულოიდის 3.00       
დამჭერიანი საქაღალდე 10.00       
ბლოკნოტი 28.00       
რვეული პატარა 16.00       
საკანცელარიო რვეული 16.00       
ბაინდერი 50.00       
მატ.ფას. დავთარი 6.00       
მიმდ.ანგ.დავთარი 12.00       
უწყისის ფორმები 10.00       
მემორიალური ორდერი 4.00       
საქაღალდე სწრაფჩამკერი 10       

8 228 

 ქაღალდის ან მუყაოს 
სარეგისტრაციო ჟურნალები / 

წიგნები,ფორმები და სხვა 
ნაბეჭდი საკანცელარიო 

ნივთები  

    193.00    
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 



     წებო        10.00          

9 249 
 სუფთა და სხვადასხვა 
ქიმ.ნივთიერებების  
პროდუქტები  

     10.00    
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

sakanc. J ur nal i 10       
sakancel ar io  d ana 4       
fanqar i 8       
მარკერი 3       
საკანც.ნივთების ჩასაწყობი 12       
ფაქსის ქაღალდი 7       
W ikar ti 2       
saxazavi 5       
სტიკერი მწებავი 8       
სკოჩი 4.5       
კონვერტი პატარა 3       
სტეპლერის ტყვიები 10       
სტეპლერი საშუალო 10       
kor eqto r i 7.5       
bur T ul iani pasta 20       
bur T ul iani pasta 10       
skr epi 10       
fail ebiani saqaR al d e 22.5       
კლიფსი 10       
ქაღალდი საწერი 20       
qaR al d i sabeW d i AА4 
8 0gr ./5 00 

176       

ქაღალდი მოწმობებისათვის 12       
ფანქრის სათლელი 4       
სტიკერი სანიშნე ქარალდი 8       
კონვერტი  2       
ბეწდის ბალიში 5       
მაგიდის ნაბორი 15       
ანტისტეპლერი 2       
საშლელი 3       

10 301 საკანცელარიო ნივთები 413.50 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
ფლეშმეხსიერება 50.00       
DV D დისკი 10.00       
კარტრიჯის შეძენა 160.00       

11 302 
კომპიუტერული 

მოწყობილობები და მარაგი 
220.00 გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
el . gamagr Z el ebel i 30.00       
el . gamanawil ebel i 15.00       

12 313 
ელექტროენერგიის 
გამანაწილებელი და 
საკონტროლო აპარატურა 

45.00 გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    ელემენტი 6.00       

13 314 
აკუმულატორები, დენის 
პირველადი წყაროები და  
პირველადი ელემენტები 

6.00 გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    naT ur a 14.00       

14 315 
გასანათებელი 

მოწყობილობები და 
ელექტრონათურები 

14.00 გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    წნევის აპარატი 39.00       

    
მედიკამენტების 
ღირებულება 461.00       



15 336 ფარმაცევტული 

პროდუქტები 
500.00 გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
saponi 50.00       
ტუალეტის ქაღალდი 42.00       

16 337 
პირადი ჰიგიენის 
პროდუქტები 

92.00 გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    იატაკის საწმენდი ჯოხი 10.00       
    კუთხური ალმები 240.00       

17 358 
ინდ. და დამხმარე 
მოწყობილობები 

250.00 გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    სათამაშო ბურთები 4675.00       
    კარის ბადე 250.00       

18 374 
სპორტ.საქონელი დ 

აღჭურვილობა 
4925.00 გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    ფოტოაპარატი 700.00       

19 386 ფოტოაპარატები 700.00 გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
ივნისი 

I-II კვარტ. 

    ტელევიზორის მაგიდა 150.00       
    სამუშაო მაგიდა 200.00       

20 391 ავეჯი 350.00 გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    მაკრატელი 5.00       
    სათლი ვედრო 8.00       
    ცოცხი 50.00       
    აქანდაზი 6.00       
    ღრუბელი 3.00       
    სურათის ჩარჩო 50.00       
    ყვავილის ქოთანი 25.00       
    ფუნჯი 15.00       
    ნაგვის ყუთი 30.00       

21 392 ავეჯეულობა 192.00 გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    ხელსახოცი 12.00       
    ტილო იატაკის საწმენდი 50.00       
    ტილო მაგიდის 10.00       
    მინის საწმენდი 8.00       
    ფეხსაწმენდი თექა 10.00       

22 395 ქსოვილის ნივთები 90.00 გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    
sar ecxi J el e 6.00       
ავეჯის საწმენდი სითხე 10.00       

23 398 
საწმენდი და საპრიალებელი 

პროდუქტები 
16.00 გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    wyl is xar ji 400.00       

24 411 ბუნებრივი წყალი 400.00 გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    
saketis gul ar i 10.00       
kar is saketi 105.00       
boql omi 30.00       

25 445 

ხელსაწყოები, საკეტები, 

გასაღებები, ანჯამები, 

დამჭერები, ჯაჭვები და 
ზამბარები/რესორები 

145.00 გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    
სარებავის გამხსნელი 10.00       
საღებავი 100.00       

26 448 საღებავები 110.00 გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 



    კირი 400.00       

27 449 
სამშენებლო ქვა, კირქვა, 
თაბაშირი და ასპიდური 

ფიქალი 

400.00 გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    

მიმდინარე რემონტის 
ხარჯები 

500.00       

სათადარიგო ნაწილების 
შეძენა 

2000.00       

ტექდათვალიერების ხარჯები 200.00       

28 501 

სატრანსპორტო 

საშუალებებისა და მათთან 
დაკავშირებული 

მოწყობილობების შეკეთება, 
ტექნიკური მომსახურება და 
მასთან დაკავშირებული 

მომსახურებები 

2700.00 გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    
კომპიუტერული 

მომსახურეობა 
200.00       

    კარტრიჯის დატუმბვა 120.00       

29 503 
საოფისე აპარატურის 
ტექ.მომსახურება და 
შეკეთება 

320.00 

გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    satel efono  mo msaxur eba 120.00       

    
satel efono  bar aT ebis 
S eZ ena 

480.00       

30 642 
სატელეკომუნიკაციო  

მომსახურებები 
600.00 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. 

    inter netmomsaxur eba 880.00       

32 724 ინტერნეტ მომსახურებები 880.00 გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    ჯამი 28461.70       

 
 
 

 
საკრებულოს თავმჯდომარე                                 ედიშერ ჯობავა 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

 

განკარგულება N2 
 

 2015 წლის 23 იანვარი 
 

ქ. ხობი 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 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 2015 წლის 15 იანვრის 
N06/47 წერილის შესაბამისად: 

1. მიეცეს თანხმობა ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებელს ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 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                                        ედიშერ ჯობავა 
 
 
 

   



დანართი  1 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2015  წლის 23 იანვრის N2 განკარგულებისა 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯების განწერა თვეების 
ჭრილში 

/ათასი ლარი/ 

N ხარჯების დასახელება სულ 
პირველი კვარტალი მეორე კვარტალი მეს     

იანვარ
ი 

თებერ
ვალი 

მარტი ჯამი 
აპრილ

ი 
მაისი ივნისი ჯამი ივლისი 

  
 

   
 

  ხობის მუნიციპალიტეტი 6433.9 466.7 511.3 540.8 1518.8 507.2 511.1 744.0 1762.3 479.4        

01 00 
 წარმომადგენლობითი და 

აღმასრულებელი ორგანოების 
დაფინანსება 

2365.2 179.3 189.2 198.9 567.4 210.5 188.2 268.1 666.8 185.8        

01 01 ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 538.2 41.0 43.4 43.9 128.3 51.6 41.4 60.4 153.4 41.9        
01 02  ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 1517.3 111.0 122.0 133.7 366.7 132.7 120.5 176.4 429.6 117.6        
01 03 სარეზერვო ფონდი 90.0 1.0 3.0 5.0 9.0 10.0 10.0 15.0 35.0 10.0         

01 05 

წინა წლებში წარმოქმნილი 
ვალდებულებების დაფარვა და 

სასამართლოს გადაწყვეტილებების 
აღსრულების ფინანსური 

უზრუნველყოფა 

219.7 26.3 20.8 16.3 63.4 16.2 16.3 16.3 48.8 16.3        

02 00 
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და 

უსაფრთხოება 525.5 37.5 39.3 43.6 120.4 41.4 38.4 62.5 142.3 38.8        

02 01 საგანგებო სიტუაციების მართვა 411.0 30.8 31.9 34.3 97.0 32.8 30.8 52.8 116.4 30.8        

02 03 
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის 

ამაღლების ხელშეწყობა 114.5 6.7 7.4 9.3 23.4 8.6 7.6 9.7 25.9 8.0        

03 00 
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, 
რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  580.0 47.2 56.6 48.9 152.7 39.1 48.1 60.8 148.0 46.5        

03 01 
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, 
რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები 

და ხიდები) 
30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 10.0 20.0 10.0        

03 01 
01 

გზების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და 
მოვლა-შენახვა  30.0       0.0   10.0 10.0 20.0 10.0             

03 01 
02 

ხიდების, ხიდ-ბოგირების მშენებლობა, 
რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა 0.0       0.0       0.0               

03 02 
კომუნალური ინფრასტრუქტურის 

მშენებლობა-რეაბილიტაცია და 
ექსპლოატაცია 

550.0 47.2 56.6 48.9 152.7 39.1 38.1 50.8 128.0 36.5        

03 02 
01 

გარე განათება 222.0 20.3 24.8 15.6 60.7 14.5 13.8 22.2 50.5 12.7        

03 02 
02 

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და 
ექსპლოატაცია 15.0 1.2 1.3 1.3 3.8 1.2 1.3 1.3 3.8 1.2        

03 02 
03  

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 
არსებული აქტივების რეაბილიტაცია 0.0       0.0       0.0               

03 02 
04  

სანიაღვრე არხების მშენებლობა 
რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 0.0       0.0       0.0               

03 02 
05  

დასუფთავების ღონისძიებები 313.0 25.7 30.5 32.0 88.2 23.4 23.0 27.3 73.7 22.6        

03 04 
სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი 

ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია 0.0       0.0       0.0               

03 05 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 0.0       0.0       0.0               
04 00 განათლება 1490.7 122.4 109.6 109.5 341.5 107.6 114.1 186.5 408.2 77.1        
04 01 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება 1062.7 80.8 77.0 77.5 235.3 77.7 80.4 140.0 298.1 48.7        
04 02 საჯარო სკოლების დაფინანსება 0.0       0.0       0.0               

04 03 
ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის 

განათლების ცენტრი" 317.3 22.9 25.2 24.0 72.1 22.4 26.0 37.5 85.9 20.9        

04 04 პროფესიული განათლება 110.7 18.7 7.4 8.0 34.1 7.5 7.7 9.0 24.2 7.5        

05 00 
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული 

და სპორტული ღონისძიებები 995.8 53.5 86.8 83.4 223.7 77.9 85.7 96.3 259.9 99.9        

05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 480.1 21.8 50.3 41.3 113.4 37.9 45.1 45.8 128.8 50.4        
05 01 

01 
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება 23.5   1.6   1.6 2.8 3.7 2.0 8.5           

05 01 
02 

ხობის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო 
კლუბი ,,კოლხეთის" ხელშეწყობის 326.6 16.0 40.9 25.1 82.0 24.7 24.0 21.3 70.0 44.6        



ღონისძიებები 

05 01 
03 

სტადიონების მშენებლობა 
რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვის 

ხარჯები 
15.0   2.0   2.0 3.0 5.0 5.0 13.0               

05 01 
04 

ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა 115.0 5.8 5.8 16.2 27.8 7.4 12.4 17.5 37.3 5.8        

05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 499.4 31.3 33.1 41.2 105.6 36.9 40.2 49.7 126.8 47.5        
05 02 

01 
 კულტურის ცენტრი 425.9 26.8 28.2 35.2 90.2 31.8 35.2 44.3 111.3 31.4        

05 02 
02 

ძეგლთა დაცვის ხარჯები 12.0   0.4   0.4     0.3 0.3 11.0            

05 02 
03 

კულტურული მემკვიდრეობის 
ღონისძიებების დაფინანსება 17.5 1.0 1.0 2.5 4.5 1.6 1.6 1.6 4.8 1.6        

  
კულტურული მემკვიდრეობის 

ღონისძიებები 5.5     1.5 1.5 0.6 0.6 0.6 1.8 0.6           

  სალოტბარო სკოლის გრანტი 12.0 1.0 1.0 1.0 3.0 1.0 1.0 1.0 3.0 1.0        
05 02 

04 
ტელერადიო მაუწყებლობა და 

საგამომცემლო საქმიანობა 44.0 3.5 3.5 3.5 10.5 3.5 3.4 3.5 10.4 3.5        

05 03 
ახალგაზრდული პროგრამების 

დაფინანსება 11.5   3.0 0.5 3.5 2.7   0.4 3.1 1.6           

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        

06 00 
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა 

და  სოციალური უზრუნველყოფა 476.7 26.8 29.8 56.5 113.1 30.7 36.6 69.8 137.1 31.3        

06 01 
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის 

მომსახურება 100.5 6.0 6.2 7.3 19.5 7.5 7.4 19.5 34.4 7.2        

06 02 
მოსახლეობის დამატებითი 

ამბულატორიული სამედიცინო 
დახმარების პროგრამა 

23.4 1.9 1.9 2.0 5.8 2.0 1.9 2.0 5.9 2.0        

06 03 
მოსახლეობის სოციალური 

უზრუნველყოფა 227.8 16.9 16.7 31.2 64.8 18.2 19.3 20.3 57.8 16.1        

06 03 
01 

ავადმყოფთა სოციალური დახმარება 55.6 4.3 4.3 4.8 13.4 4.3 5.3 4.8 14.4 4.3        

  საოპერაციო 40.0 3.0 3.0 3.5 9.5 3.0 4.0 3.5 10.5 3.0        
  დიალეზის პროგრამა 15.6 1.3 1.3 1.3 3.9 1.3 1.3 1.3 3.9 1.3        

06 03 
02 

სარიტუალო მომსახურება (ომის 
ვეტერანთა და დევნილთა დაკრძალვის 

ხარჯები) 
5.0 0.8 0.7 0.4 1.9 0.4 0.1 0.4 0.9 0.1        

06 03 
03 

მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა და 
ჩერნობილით დაზარალებულთა 

სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯები 
4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 2.3 0.0 4.0 0.0        

  მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა 2.3       0.0   2.3   2.3               
  ჩერნობილით დაზარალებულთა  1.7       0.0 1.7     1.7               

06 03 
04 

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

და 100 წელს გადაცილებულთა 
ერთჯერადი დახმარების ხარჯი 

13.7     12.7 12.7     1.0 1.0               

06 03 
05 

უმწეოთა სასადილო და ხანდაზმულთა 
ბინაზე მომსახურება 94.5 7.6 7.5 8.0 23.1 7.5 7.4 8.8 23.7 7.4        

06 03 
06 

 ბავშვის შეძენასთან დაკავშირებული 
ერთჯერადი დახმარების ხარჯი 49.0 3.7 3.7 4.8 12.2 3.8 3.7 4.8 12.3 3.8        

06 03 
07 

უმწეო კატეგორიაზე სასმელი წყლის 
ხარჯის ანაზღაურება 6.0 0.5 0.5 0.5 1.5 0.5 0.5 0.5 1.5 0.5        

06 04  უმწეოთა ერთჯერადი დახმარება 55.0 2.0 3.0 3.0 8.0 3.0 3.0 10.0 16.0 4.0        

06 05 
ხანძრითა და სტიქიით 

დაზარალებულთა დახმარება 30.0   2.0 3.0 5.0   5.0 8.0 13.0 2.0         

06 06 
მოსახლეობის სოციალური და 

საცხოვრებელი გარემოს გაუმჯობესების 
ხელშეწყობა 

40.0     10.0 10.0     10.0 10.0             

 

 
საკრებულოს თავმჯდომარე                                        ედიშერ ჯობავა 

 



დანართი  2 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2015  წლის 23 იანვრის N2  განკარგულებისა 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის საბიუჯეტო წლის შემოსულობების განწერა 
/ათასი ლარი/ 

N დასახელება სულ 
I კვარტალი II კვარტალი I     

სულ 
იანვა

რი 
თებერვ

ალი 
მარტი სულ 

აპრი
ლი 

მაისი ივნისი სულ 
   

 
   

1 არაფინანსური აქტივების კლება 203.6 0.0 0.0 0.0 0.0 203.6 53.6 150.0 0.0 0.0        

  ძირითადი აქტივები 0.0 0.0       0.0       0.0              

  არაწარმოებული აქტივი (მიწა) 203.6 0.0       203.6 53.6 150.0   0.0              

2 ქონების გადასახადი 4000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2170.0 231.5 294.6 1643.9 313.9        

  საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა 
მიწისა) 

2168.0 0.0       2168.0 231.5 294.6 1641.9 0.0              

  ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 2.0 0.0       2.0     2.0 0.0              

  სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 220.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0        

  ფიზიკურ პირებიდან 90.0 0.0       0.0       0.0             

  იურიდიული პირებიდან 130.0 0.0       0.0       0.0             

  არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 
მიწაზე 

1610.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 313.9        

  ფიზიკურ პირებიდან 10.0 0.0       0.0       0.0             

  იურიდიული პირებიდან 1600.0 0.0       0.0       313.9           

3 მიზნ. ტრანსფერი დელეგირებული 
უფლებამოსილებების განს. 

220.0 44.8 13.5 14.3 17.0 61.2 16.5 15.1 29.6 47.5        

4 გათანაბრებითი ტრანსფერი 1551.8 1390.9 432.8 468.1 490.0 160.9 160.9     0.0              

5 სპეციალური ტრანსფერი 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              

  რეგიონალური პროექტები 0.0 0.0       0.0       0.0              

6 სხვა შემოსავლები 448.8 83.1 20.4 28.9 33.8 142.4 44.7 51.4 46.3 144.9        

  მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსების 
სარგებლობისთვის 

115.0 13.0 1.0 4.0 8.0 46.0 14.0 16.0 16.0 48.0         

  შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში 
გადაცემიდან 

0.0 0.0       0.0       0.0              

  სანებართვო მოსაკრებელი 6.0 0.0       2.0   2.0   4.0            

  მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის 
დასუფთავებისათვის 

37.8 9.0 3.0 3.0 3.0 9.6 3.1 3.4 3.1 9.6        

  შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან 80.0 20.1 4.4 7.9 7.8 20.8 7.6 8.0 5.2 15.3        

  ჯარიმები, სანქციები, საურავები 210.0 41.0 12.0 14.0 15.0 64.0 20.0 22.0 22.0 68.0        

7 სულ შემოსულობები 6424.2 1518.8 466.7 511.3 540.8 2738.1 507.2 511.1 1719.8 506.3        

8 ნაშთი 2012 წლის 1 იანვრისათვის 9.7 0.0       0.0       0.0             

9 ჭარბი შემოსავლების გადანაწილება 1527.7 0.0       0.0       975.8          
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  
 

განკარგულება  N3  
 

2015  წლის 23 იანვარი 
 

ქ. ხობი  
 

 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების საქართველოს შინაგან 
საქმეთა სამინისტროსთვის სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ხობის მუნიციპალიტეტის 

გამგებლისთვის თანხმობის  მიცემის თაობაზე 
 

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24-ე მუხლის 
პირველი ნაწილის „ე“ ქვეპუნქტის „ე.ე“ ქვეპუნქტის, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ“ 
ქვეპუნქტის  „დ.გ“ ქვეპუნქტის, 122-ე მუხლის პირველი ნაწილის „ე“ ქვეპუნქტისა და მე-4 
ნაწილის, „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 მოძრავი ქონების საქართველოს შინაგან საქმეთა 
სამინისტროს სსიპ - საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოსთვის სარგებლობის უფლებით, 
თხოვების ფორმით 2 წლის ვადით გადაცემაზე, თანდართული ნუსხის შესაბამისად.  
2. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ხობის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 
აღრიცხული უძრავი და მოძრავი ქონების საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის 
სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლისთვის თანხმობის  
მიცემის თაობაზე“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის N103 
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). 
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დანართი 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2014 წლის 23 იანვრის N3 განკარგულებისა 
 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის სარგებლობის უფლებით გადასაცემი ხობის 
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების ნუსხა 

 

N საქონლის 
კოდი 

ინვენტარის დასახელება 
ერთეულის 

საწყისი 
ღირებულება 

რაოდენობა 
ჯამური 
საწყისი  

ღირებულება 

ჯამური 
ნარჩენი 

ღირებულება 

1 9*001 
კავშირგაბმულობის რაცია 
(კომპლექტი) 

7671,27 1 7671,27 767,1 

2 9*002 გასაშლელი კიბე 1600,00 1 1600,00 448 

3 9*003 გამდენი სახელური 51 მმ 600,00 1 600,00 168 

4 9*004 
ლებიოტკის მექანიკური 
ამწე 

1295,66 1 1295,66 362,81 

5 9*005 სამაშველო დანა 529,48 1 529,48 148,24 

6 9*006 
სამაშველო დანა 
(ბრტყელტუჩა) 

543,00 1 543,00 152,04 

7 9*007 სამაშველო ჩაფხუტი 525,43 2 1050,86 292,32 

8 9*008 მექანიკური გამჭირი 2191,30 1 2191,30 613,6 

9 9*009 ნოუთბუქი 1230,00 1 1230,00 0 

10 9*010 შემწოვი სახელური 125 მმ 500,00 1 500,00 140 

11 9*011 
ხელის რადიოსადგური 
(კომპლექტი) 

541,00 2 1082,00 324,6 

12 9*012 ელექტრობურღი 684,00 1 684,00 137,8 

13 9*013 წყლის ტუმბო 760,00 1 760,00 197,6 

14 9*014 ელექტრო გენერატორი 1320,00 1 1320,00 1056 

15 9*015 პერსონალური 
კომპიუტერი 

1090,00 1 1090,00 436 

16 9*016 საიერიშე კიბე 835,00 1 835,00 584,5 

17 9*017 
კომპიუტერი 
პერსონალური 
(პრინტერით) 

1421,90 1 1421,90 853,14 

18 9*018 მეგაფონი 180,00 1 180,00 
 

19 9*020 გადამყვანი 66/77 მმ 47,00 2 94,00 
 

20 9*021 გადამყვანი  77/51 მმ 47,00 1 47,00 
 

21 9*022 გადამკეტი ლულა „ბ“ 140,00 1 140,00 
 

22 9*023 საავტომობილო რ/ვ ანტენა 36,00 1 36,00 
 

23 9*024 უკანა ხიდი რესორებით 50,00 1 50,00 
 

24 9*025 გადამყვანი ღერძი 40,00 1 40,00  
25 9*026 წინა ხედი 30,00 1 30,00 

 
26 9*027 წინა საქარე მინა 10,00 1 10,00 

 
27 9*028 კარები მანქანის 15,00 4 60,00 

 



28 9*029 ბარი 6,00 2 12,00  
29 9*031 შემწოვი სახელური 77 მმ 438,00 1 438,00 

 
30 9*033 სახელური 77 მმ 260,00 2 520,00 

 
31 9*034 ლულა 60,00 2 120,00 

 
32 9*035 სამკაპი 250,00 1 250,00 

 
33 9*036 ბენზო ხერხი 200,00 1 200,00  
34 9*037 ბალგარკა საშუალო 150,00 1 150,00 

 
35 9*039 სამაშველო თოკი 160,00 1 160,00 

 
36 9*040 საკაცე 200,00 1 200,00 

 
37 9*041 დენის მრიცხველი 90,00 1 90,00 

 
38 9*042 ხელის ფანარი 75,00 5 375,00 

 
39 9*043 სამაშველო თოკი 3,25 100 325,00 

 
40 9*044 სამედიცინო ჩანთა 35,00 1 35,00  
41 9*045 სამაშველო რგოლი 48,00 1 48,00 

 
42 9*046 ძალაყინი 21,60 2 43,20 

 
43 9*047 დიდი ჩაქუჩი 30,00 1 30,00 

 
44 9*048 ცული 30,00 1 30,00 

 
45 9*049 ბენზო ხერხი 400,00 1 400,00  

46 9*050 
წყალზე სამაშველო 
ჟილეტი 

75,24 2 150,48 
 

47 9*051 
წყალზე სამაშველო 
ჟილეტი 

94,93 1 94,93 
 

48 9*052 ნაჯახი, დანა, ნიჩაბი 110,60 1 110,60 
 

49 9*054 სამაშველო ნიჩაბი 91,55 2 183,10 
 

50 9*055 ჩაფხუტი 265,00 6 1590,00  
51 9*056 ნაჯახი 142,00 4 568,00 

 
52 9*057 ლულა „ა“ 75,00 1 75,00 

 
53 9*058 ლულა „ბ“ 87,00 1 87,00 

 
54 9*059 ჩაქუჩი 4,00 2 8,00 

 
55 9*060 სპეციალური ლულა 230,00 1 230,00 

 
56 9*062 გადამყვანი სახელური 290,00 3 870,00 

 
57 9*063 ჩანთა 334,35 1 334,35 

 

58 9*064 
თოკზე ჩამოსაკიდი 
კარაბინი 

246,52 1 246,52 
 

59 9*065 ცუკოდილი 228,99 2 457,98 
 

60 9*066 
სამაშველო დანის 
კომპლექტი 438,85 2 877,70  

61 9*067 აირწინაღი 376,26 2 752,52 
 

62 9*069 გამდენი სახელური 66 მმ 240,00 2 480,00 
 



63 9*071 
ხელის რადიოსადგურის 
კომპლექტი 477,00 1 477,00  

64 9*072 
საავტომობილო 
რადიოსადგური 
(კომპლექტი) 

407,00 1 407,00 
 

65 9*073 აპარატურა ფარსონკა 210,00 1 210,00  
66 9*074 კალონკის ტუმბო 180,00 1 180,00 

 
67 9*075 გალოვკები 10,00 1 10,00 

 
68 9*076 სტარტერი 40,00 1 40,00 

 
69 9*079 პორშინი 15,00 2 30,00 

 
70 9*081 სამაშველო საკაცე 216,67 3 650,00  
71 9*082 სახანძრო ჩაფხუტი 230,00 6 1380,00 

 
72 9*083 სამაშველო ჩაფხუტი 220,00 2 440,00 

 
73 9*084 ცეცხლგამძლე ფორმა 900,00 4 3600,00 

 
74 9*085 სამაშველო ხელთათმანი 18,00 8 144,00 

 

75 9*086 
სპეციალური სამუშაო 
ხელთათმანი 4,00 11 44,00  

76 9*087 ლულა 51 მმ 60,00 3 180,00 
 

77 9*088 ლულა 77 მმ 70,00 3 210,00 
 

78 9*089 ლულა გამაფრქვეველი 80,00 3 240,00 
 

79 9*090 ელექტროგადამყვანი 35,00 2 70,00 
 

80 9*091 წყალგაუმტარი წყალქვეშა 
ფანარი 

315,00 2 630,00 
 

81 9*092 წყალქვეშა ვიდეო თვალი 260,00 1 260,00 
 

82 9*093 კაბელი RG213v 6,00 150 900,00 
 

83 9*094 ანტენა RA 250,00 2 500,00 
 

84 9*095 კვების ბლოკი sec 265,00 1 265,00 
 

85 9*096 კონექტორი 5,00 4 20,00 
 

86 9*097 აკუმულატორი 355,00 1 355,00 
 

87 9*098 რკინის ღუმელი 150,00 2 300,00  
88 9*100 წყალსაქაჩი (პომპა) 435,00 1 435,00 

 
89 9*101 წყალსაქაჩი (პომპა) 415,00 1 415,00 

 
90 9*102 ლულა 150,00 2 300,00 

 
91 9*103 ლულა 1 165,00 2 330,00 

 
92 9*104 გამდენი სახელური 51 მმ 220,00 7 1540,00  
93 9*105 გამდენი სახელური 66 მმ 250,00 2 500,00 

 
94 9*106 გამდენი სახელური 77 მმ 280,00 2 560,00 

 
95 9*107 შემწოვი სახელური 125 მმ 500,00 1 500,00 

 
96 9*108 შემწოვი სახელური 77 მმ 300,00 2 600,00 

 
97 9*109 შემწოვი სახელური 40 მმ 360,00 1 360,00 

 



98 9*110 
გამდენი სახელურის 
გადამყვანი 10,00 10 100,00  

99 9*111 
გამდენი სახელურის 
გადამყვანი 

15,00 5 75,00 
 

100 9*112 
გამდენი სახელურის 
გადამყვანი 

17,00 5 85,00 
 

101 9*113 
სახანძრო საიერიშე 
ჯოხკიბე 500,00 1 500,00  

102 9*114 წყლის ონკანი 10,00 2 20,00 
 

103 9*115 ელექტრომაკრატელი 246,00 1 246,00 
 

104 9*116 ელექტროხელთათმანი 6,00 2 12,00 
 

105 9*117 ელექტროგამაგრძელებელი 144,00 2 288,00 
 

106 9*118 ქსეროქსი 390,00 1 390,00  
107 9*119 ციფრული ფოტო აპარატი 251,00 1 251,00 

 

108 9*121 
ელექტროშემდუღებელი 
„გბტ“ 

395,00 1 395,00 
 

109 9*122 მობილური ტელეფონი 
ნოკია 

61,00 3 183,00 
 

110 9*123 
მრავალფუნქციური 
პრინტერი 

400,00 1 400,00 
 

111 9*124 ჯეო მოდემი 65,00 1 65,00 
 

112 9*125 ელექტრო ღუმელი 50,00 1 50,00 
 

113 9*126 ტელევიზორი სამსუნგი 384,00 1 384,00 
 

114 9*127 ფლეშმეხსიერება 22,00 1 22,00 
 

115 9*128 მაცივარი „ჰაისენსე“ 400,00 2 800,00 
 

116 9*129 ტელეფონის აპარატი 35,00 1 35,00  

117 9*131 
ცეცხლგამძლე 
სპეციალური ჩექმა 

400,00 10 4000,00 
 

118 9*132 საბრძოლო ფორმა 80,00 20 1600,00 
 

119 9*133 ჩექმა მაღალყელიანი 85,59 3 256,78 
 

120 9*134 ცეცხლგამძლე ჩექმა 102,54 10 1025,40 
 

121 9*135 წყალგაუმტარი ლაბადა 70,00 2 140,00  
122 9*137 ჩექმა მაღალყელიანი 36,40 5 182,00 

 
123 9*138 ადიალა 8,24 37 304,88 

 
124 9*140 წყალგაუმტარი პლაში 55,00 4 220,00 

 
125 9*141 ნავის ჩასადები ჩანთა 60,00 1 60,00 

 
126 9*142 ლეიბი 20,61 37 762,57 

 
127 9*143 მაღალყელიანი ბათინკა 100,00 51 5100,00 

 

128 9*144 
მეხანძრის ცეცხლგამძლე 
ჩექმა 

200,00 10 2000,00 
 

129 9*145 ჩექმა მაღალყელიანი 45,00 5 225,00 
 

130 9*146 
საბრძოლო ცეცხლგამძლე 
ფორმა 

900,00 2 1800,00 
 



131 9*147 ცეცხლმაქრი 90,00 5 450,00  
132 9*148 ელექტროფანარი 90,00 2 180,00 

 
133 9*149 ქანჩების კომპლექტი 83,00 2 166,00 

 
134 9*150 ქანჩების კომპლექტი 220,00 2 440,00 

 
135 9*151 მეტალის ხერხი 24,00 1 24,00 

 
136 9*152 მაისური 15,00 51 765,00  
137 9*153 ქურთუკი-შარვალი 160,00 51 8160,00 

 
138 9*154 ქუდი 11,00 51 561,00 

 
139 9*155 ლაბადა-პლაში 35,00 5 175,00 

 

140 9*156 
რკინის კონსტრუქციის 
საწოლი 

100,00 15 1500,00 
 

141 9*157 ბალიში სილიკონი 20,00 46 920,00 
 

142 9*159 ადიალა 15,00 9 135,00 
 

143 9*160 ლეიბი 30,00 9 270,00 
 

144 9*161 სეიფი დიდი 21,00 2 42,00 
 

145 9*162 სეიფი პატარა 15,00 2 30,00 
 

146 9*163 სეიფი 51,20 1 51,20 
 

147 9*164 ფარდა 10,00 20 200,00 
 

148 9*165 მაგიდა 159,71 1 159,71  
149 9*167 კარადა 294,00 2 588,00 

 
150 9*168 საოფისე სკამი 35,00 5 175,00 

 

151 9*169 
საოფისე მაგიდა 
მისადგმელი 

240,00 2 480,00 
 

152 9*170 მაგიდა კათედრა (ლურჯი) 131,93 5 659,65 
 

153 9*171 ავტომანქანა  ზილ-130 27300,00 1 27300,00 5187 

154 9*171 ავტომანქანა ზილ-131 2028,00 1 2028,00 0 

155 9*172 
სახანძრო-ავტოცისტერნა 
კამაზი 

212989,00 1 212989,00 174650,98 

156 9*173 გასაბერი ნავი 3200,00 1 3200,00 2616,25 

157 9*175 ნიჩაბი 25,00 2 50,00 
 

158 9*176 ავტომანქანა ford ranger 40000,00 1 40000,00 17600 

159 
 

ამომწოვი რეზინის შლანგი 
77 მმ 

300,00 1 300,00 
 

160 
 

გადამყვანი 51 მმ 70,00 1 70,00 
 

161 
 

გადამყვანი სახელური 77 
მმ 

260,00 1 260,00 
 

162 
 

დამუხტვადი ხელის 
ფარანი 

80,00 4 320,00 
 

163 
 

თავაკი ჭავლის GPH 70.50 10,00 10 100,00 
 

164 
 

თავაკი ჭავლის GPH 80.50 15,00 5 75,00 
 

165 
 

თავაკი ჭავლის GPH 80.50 17,00 5 85,00 
 



166  მაშველის ჩაფხუტი 250,00 2 500,00  
167 

 
მეხანძრის ჩაფხუტი 230,00 2 460,00 

 

168 
 

სამედიცინო დახამრების 
ყუთი 

200,00 2 400,00 
 

169 
 

სახანძრო სახელური 20 მ 
51 მმ 

220,00 3 660,00 
 

170 
 

სახანძრო სახელური 20 მ 
66 მმ 

250,00 2 500,00 
 

171 
 

სახანძრო სახელური 20 მ 
66 მმ 

280,00 2 560,00 
 

172 
 

ტუმბო 400,00 1 400,00 
 

173 
 

შემწოვი სახელური 40 მმ 8 
მ 

360,00 1 360,00 
 

174  
წყლის გამაცხელებელი 
ავზი 265,00 1 265,00  

175 
 

წყლის ონკანი 35,00 1 35,00 
 

176 
 

რეტლანსატორი 4810 1 4810 3843,19 

177 
 

ლინკი 2500 1 2500 1997,5 

178 
 

ხელის რადიოსადგურის 
კომპლექტი 

1650 1 1650 1318,35 

179 
 

კომპიუტერის სკამი 151,04 4 604,16 
 

180 
 

მაისური 12,29 51 626,79 
 

181 
 

თეთრეულის კომპლექტი 16,38 46 753,48 
 

182 
 

ადიალა 20,48 46 942,08 
 

183 
 

მოტო ხერხი 838,98 1 838,98 
 

184  ელექტრო ბურღი 230,1 1 230,1  
185 

 
ბათინკა 73 51 3723 

 

186 
 

ქურთუკი-შარვალი 
ზაფხულის 

94,56 51 4822,56 
 

187 
 

კეპი 8,26 51 421,26 
 

188 
 

ნაჯახი დიდი 47,79 2 95,58 
 

189  ნაჯახი პატარა 24,78 3 74,34  
190 

 
ურო პატარა 16,52 2 33,04 

 
191 

 
ქანჩების კომპლექტი 25,96 2 51,92 

 

     
403919,3318 213895,02 

 
 

საკრებულოს თავმჯდომარე                               ედიშერ ჯობავა 



 

 
 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
განკარგულება N4 

2015 წლის 23 იანვარი 
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 
ცვლილება და  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 10 120 

9. 
საკრებულოს აპარატის უმცროსი საჯარო 
თანამდებობის პირი 

5 60 

 
2. განკარგულება ძალაში შევიდეს 2015 წლის 1 მარტიდან. 
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 N5 

2015 წლის 25 თებერვალი 
ქ. ხობი 

ა(ა)იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლის“ ლიკვიდაციაზე 
 ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ 

 
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 54-ე 

მუხლის პირველი ნაწილის „დ“ ქვეპუნქტის „დ.ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად: 
1. მიეცეს თანხმობა ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებელს, ა(ა)იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის 

სათნოების სახლის“ ლიკვიდაციაზე. 
2. ა(ა)იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლის“ ლიკვიდაციის პროცესის დაწყების 

ვადა განისაზღვროს არაუადრეს 2015 წლის 1 აპრილისა. 
3. განკარგულება ძალაში შევიდეს მიღებისთანავე. 
4. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით, ფოთის საქალაქო სასამართლოში ერთი თვის ვადაში (მისამართი: ქ. ფოთი, 
დავით აღმაშენებლის ქ. N3).  
 
 
 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                         ედიშერ ჯობავა 
 
 



 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

 
განკარგულება N6 

 
2015 წლის 25 თებერვალი 

 
ქ. ხობი 

 
„ხობის მუნიციპალიტეტის სოციალურად დაუცველი და ეკონომიკურად შეჭირვებული 

მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებისა და ხელშეწყობის 2015 
წლის მუნიციპალური პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2014 წლის 30 დეკემბრის N102 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 
 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მე-16 
მუხლის მე-4 ნაწილისა და „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ 63-ე მუხლის 
შესაბამისად: 

1. „ხობის მუნიციპალიტეტის სოციალურად დაუცველი და ეკონომიკურად შეჭირვებული 
მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებისა და ხელშეწყობის 2015 
წლის მუნიციპალური პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
2014 წლის 30 დეკემბრის N102 განკარგულებაში შეტანილ იქნეს ცვლილება და განკარგულებით 
დამტკიცებული პროგრამის: 

ა) მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 
„მუხლი 5. პროგრამის ბიუჯეტი და მისი დაფინანსების წყარო 
პროგრამის ბიუჯეტი შეადგენს 346836 (სამას ორმოცდაექვსი ათას რვაას ოცდათექვსმეტი) ლარს 

და ფინანსდება ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან.“; 
ბ) მე-8 მუხლის მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 
„2. პროგრამის ფარგლებში გადაწყვეტილებას იღებს ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებელი 

(გარდა ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევებისა), რისთვისაც გამოიცემა 
გამგებლის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი - ბრძანება.“; 

გ) მე-8 მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-3 პუნქტი: 
„3. პროგრამით გათვალისწინებული სოციალური მომსახურებებიდან: 
ა) „უმწეოთა სასადილოს ბენეფიციარების ერთჯერადი კვებით მომსახურება“ ხორციელდება ამ 

მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული სამსახურის წინადადების 
საფუძველზე „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად 
განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების საშუალებით; 

ბ) „სიღატაკის ზღვარს მიღმა მყოფ ოჯახებზე წყლის ხარჯის ანაზღაურება“ ხორციელდება სსიპ 
- „სოციალური მომსახურების სააგენტოდან“ და სს „საქართველოს გაერთიანებული 
წყალმომარაგების კომპანიიდან“ ბენეფიციართა შესახებ წარმოდგენილი მონაცემების 
საფუძველზე, ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული სამსახურის 
წინადადების შესაბამისად.“; 

დ) მე-13 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 
„მუხლი 13. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა 
 

N პროგრამის დასახელება 
პროგრამის 
ბიუჯეტი 

(ლარი) 

პროგრამის 
მოქმედების 

ვადა 

პროგრამით 
მოსარგებლეთა 

რაოდენობა 

პროგრამის 
ღირებულება 
თითოეულ 
სუბიექტზე 

(ლარი) 

1.  
ა(ა) იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის 
სათნოების სახლის“ უმწეოთა 
სასადილო, ბინაზე მომსახურება 

25601 
01.01.2015 - 
31.03.2015 

120 213.3 



2.  
უმწეოთა სასადილოს 
ბენეფიციარების ერთჯერადი კვება 
და მომსახურება 

61285 01.04.2015 - 
31.12.2015 

120 510,7 

3.  

სადღესასწაულო დღეებში: 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 
 

4.  
დახმარება ახალშობილთა 
ოჯახებისთვის 

49000 
01.01.2015 - 
31.12.2015 

350 
პირველ და მეორე 

ბავშვზე - 100; 
მე-3 და მეტი - 300 

5.  
სიღატაკის ზღვარს მიღმა მყოფ 
ოჯახებზე წყლის ხარჯის 
ანაზღაურება 

6000 
01.01.2015 - 
31.12.2015 

100 ოჯახი 1,77 

6.  
ხანძრით და სტიქიით 
დაზარალებულთა დახმარება 

30000 
01.01.2015 - 
31.12.2015 

 300-დან 3000-მდე 

7.  
ერთჯერადი ფულადი დახმარება 
ეკონომიკურად შეჭირვებული 
მოქალაქეებისთვის 

55000 
01.01.2015 - 
31.12.2015 

 60 -200 -მდე 

8.  საოპერაციო ხარჯების დაფინანსება 40000 
01.01.2015 - 
31.12.2015 

30-40 

წარმოდგენილი 
ანგარიშ-

ფაქტურის 20-50% 
არაუმეტეს 2000 

ლარისა 

9.  
დიალიზზე მყოფ მოქალაქეთა 
ყოველთვიური ფულადი დახმარება 

15600 
01.01.2015 - 
31.12.2015 

13 100 ლარი 

10.  დევნილის დაკრძალვის ხარჯები 3000 
01.01.2015 - 
31.12.2015 30 100 

11.  
ომი ვეტერანის დაკრძალვის 
ხარჯები 

3750 
01.01.2015 - 
31.12.2015 

15 250 

12.  
დახმარება ჩერნობილში 
მონაწილეთათვის 

1700 01.04.2015 17 100 

13.  

სოციალურად დაუცველი ოჯახების 
(რომლებიც რეგისტრირებული 
არიან მონაცემთა ერთიან ბაზაში, 
რომელთა სარეიტინგო ქულა არ 
აღემატება 57 ათას ქულას და 
რომელთა სახლები ავარიულ 
მდგომარეობაშია) სახლების 
შესაკეთებლად ერთჯერადი 
თანხით დახმარება.  

40000 
01.01.2015 - 
31.12.2015 

40 500-3000 

14.  სამამულო ომის ვეტერანების 
დახმარება (9 მაისი) 

2250 01.05.2015 15 150 

 სულ 346836    
 

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს 2015 წლის 1 აპრილიდან. 
3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით, ფოთის საქალაქო სასამართლოში ერთი თვის ვადაში (მისამართი: ქ. ფოთი, 
დავით აღმაშენებლის ქ. N3).  

 
საკრებულოს თავმჯდომარე                                         ედიშერ ჯობავა 



 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

 
განკარგულება N7 

 
2015 წლის 25 თებერვალი 

 

ქ. ხობი 
ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის 

შესრულების წლიური ანგარიშის დამტკიცების თაობაზე 
 
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ და 
საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ შესაბამისად: 
1. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შესრულების 
წლიური ანგარიში თანახმად N1 დანართისა 
2. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 საბიუჯეტო წლის ნაშთი 2015 წლის  1 
იანვრისათვის 108.2 ათასი ლარის ოდენობით. 
3. ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შესრულების წლიური 
ანგარიშის შესაბამისად,  2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს თანახმად 
N2 დანართისა, მათ შორის: 
ა) ბიუჯეტის შემოსავლები - 8205,2 ათასი ლარი (აქედან: გადასახადები - 4266,5 ათასი ლარი; 
გრანტები - 3355,8 ათასი ლარი; სხვა შემოსავლები - 582,9 ათასი ლარი); 
ბ) ბიუჯეტის ხარჯები - 6349 ათასი ლარი (აქედან: შრომის ანაზღაურება - 1829.2 ათასი ლარი; 
საქონელი და მომსახურება - 1580.4 ათასი ლარი; პროცენტი - 97.0 ათასი ლარი; სუბსიდიები - 
2656.9 ათასი ლარი; სოციალური უზრუნველყოფა - 183.0 ათასი ლარი; სხვა ხარჯები - 2,8 ათასი 
ლარი); 
გ) საოპერაციო სალდო - 1855,9 ათასი ლარი; 
დ) არაფინასური აქტივების ცვლილება - 1696,8 ათასი ლარი; 
ე) მთლიანი სალდო -  159,1 ათასი ლარი; 
ვ) ფინასური აქტივების ცვლილება - 57,0 ათასი ლარი. 
4. ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შესრულების წლიური 
ანგარიშის შესაბამისად,  2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები განისაზღვროს 
თანახმად N3 დანართისა. 
5. ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შესრულების წლიური 
ანგარიშის შესაბამისად, 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური 
აქტივების საბიუჯეტო კლასიფიკაცია განისაზღვროს თანახმად N4 დანართისა. 
6. ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შესრულების წლიური 
ანგარიშის შესაბამისად, 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური 
აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს თანახმად N5 დანართისა, მათ შორის: 
ა) საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება - 2627,8 ათასი ლარი (აქედან: 
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობა - 2004,4  ათასი ლარი; 
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა - 58,9 ათასი ლარი; ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები - 
564,5 ათასი ლარი); 
ბ) თავდაცვა - 100,0 ათასი ლარი; 
გ) საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - 405,2 ათასი ლარი (ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა - 
405,2 ათასი ლარი); 
დ) ეკონომიკური საქმიანობა - 1585,8 ათასი ლარი (აქედან: სოფლის მეურნეობა - 6,1 ათასი ლარი; 
ტრანსპორტი - 744,5 ათასი ლარი; სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ 
საქმიანობაში - 835,2 ათასი ლარი); 
ე) გარემოს დაცვა - 335,6 ათასი ლარი (აქედან: ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და 
განადგურება - 335,6  ათასი ლარი);  



ვ) საბინაო კომუნალური მეურნეობა - 632,5 ათასი ლარი (აქედან: წყალმომარაგება - 9,1 ათასი 
ლარი; გარე განათება - 150,0 ათასი ლარი; სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო 
კომუნალურ მეურნეობაში - 473,4 ათასი ლარი); 
ზ) ჯანმრთელობის დაცვა - 122,0 ათასი ლარი (აქედან: საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 
- 107,9 ათასი ლარი; ამბულატორიული მომსახურება - 14,1); 
თ) დასვენება, კულტურა და რელიგია - 831,9 ათასი ლარი (აქედან: მომსახურება დასვენებისა და 
სპორტის სფეროში - 412,8 ათასი ლარი; მომსახურება კულტურის სფეროში - 371,8 ათასი ლარი; 
ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა - 36,5 ათასი ლარი; რელიგიური და სხვა 
სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა - 10,8 ათასი ლარი); 
ი) განათლება - 1196,8  ათასი ლარი (აქედან: სკოლამდელი აღზრდა - 850,4 ათასი ლარი; სხვა 
არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში - 266,8 ათასი ლარი; პროფესიული 
განათლება - 79,6); 
კ) სოციალური დაცვა - 261,3 ათასი ლარი (აქედან: ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა - 
111,7 ათასი ლარი; სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება 
კლასიფიკაციას - 80,7 ათასი ლარი; სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის 
სფეროში - 21,4 ათასი ლარი; ავადმყოფთა სოციალური დაცვა - 47,5 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                                            ედიშერ ჯობავა 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
დანართი N1 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
2015 წლის  25 თებერვლის  N5  განკარგულებისა 

 
ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი 

ბიუჯეტის შესრულების  წლიური ანგარიში 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 30 დეკემბრის N21 დადგენილებით 
დამტკიცებულ იქნა  ხობის მუნიციპალიტეტის  2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი საშემოსავლო 
და საგასავლო ნაწილში 5894.4  ათასი ლარის ოდენობით. 2014 წლის იანვარ-დეკემბრის პერიოდში 
მომხდარი ცვლილებების გათვალისწინებით ხობის მუნიციპალიტეტის  2014 წლის ადგილობრივი 
ბიუჯეტის  დაზუსტებულმა გეგმამ  შეადგინა საშემოსავლო ნაწილში 8745.8  ათასი ლარი, ხოლო 
საგასავლო ნაწილში 8703.1 ათასი ლარი.   შემოსულობებიდან 3157.6 ათასი ლარი სახელმწიფო 
ბიუჯეტიდან მისაღები გრანტია, მათ შორის დელეგირებული უფლებამოსილების 
განსახორციელებლად 220.0 ათასი ლარი, ხოლო 2937.6 ათასი ლარი  საქართველოს რეგიონებში 
განსახორციელებელი პროექტების ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრებია. 
  გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან  მიღებულია 3355.8 ათასი ლარი, მათ შორის 
დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 220.0 ათასი ლარი, რეგიონში 
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის სპეციალური ტრანსფერი 3135.8 ათასი ლარი. 
   სხვა შემოსავლები 2014 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული 427.5 ათასი ლარიდან ბიუჯეტში 
შემოსულია 582.9 ათასი ლარი 155.4  ათასი ლარით მეტი. მათ შორის მოსაკრებელი ბუნებრივი 
რესურსებით სარგებლობისათვის 85.4 ათასი ლარით მეტი, შემოსავალი  ჯარიმებიდან და 
სანქციებიდან  63.7 ათასი ლარით  მეტი, მოსაკრებელი ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 2.4 
ათასი ლარით მეტი, შემოსავალი მიწის იჯარიდან შემოსულია 12.6 ათასი ლარი, რაც ბიუჯეტით 
არ იყო გათვალისწინებული, ნაკლებობაა - სანებართვო მოსაკრებელში 2.1  ათასი ლარით ნაკლები,    
6.1 ათასი ლარით ნაკლებია შემოსავალი „დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული 
პროცენტებიდან“.  
  შემოსულობები ,,არაფინანსური აქტივების კლებიდან“ ბიუჯეტში   გათვალისწინებული 160.7 
ათასი ლარიდან  შემოსულია 52.8 ათასი ლარი - 107.9 ათასი ლარით ნაკლები.  
  2014 წლის ბიუჯეტის საგასავლო ნაწილი, ბიუჯეტის შესრულების მიხედვით ათვისებულია 94.2 
%  (გეგმა 8703.1 ათასი ლარი ფაქტიური შესრულება 8201.0 ათასი ლარი) რაც მოდის შემდეგ 
ღონისძიებებში კერძოდ: წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების ხარჯი, გეგმით 
გათვალისწინებული 2855.9  ათასი  ლარიდან ათვისებულია  2729.9 ათასი ლარი ანუ 126.0  ათასი 
ლარით ნაკლები. 
 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოების დაცვა - გეგმიური 530.6 ათასი ლარიდან 
ათვისებულია 505.2 ათასი ლარი- აუთვისებელია 25.4 ათასი ლარით, მათ შორის  საგანგებო 
სიტუაციების მართვა - გეგმით გათვალისწინებული 422.5  ათასი ლარიდან ათვისებულია 405.2 
ათასი ლარი - 17.3  ათასი ლარით ნაკლები,  ხოლო ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების  
ხელშეწყობა - გეგმიური 108.1  ათასი ლარიდან ათვისებულია 100.0 ათასი ლარი - 8.1 ათასი 
ლარით ნაკლები. 
 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია –  გეგმით 
გათვალისწინებული 2828.9 ათასი ლარიდან ათვისებულია  2553.9 ათასი ლარი ანუ 275.0  ათასი 
ლარით ნაკლები, აქედან: 
   გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მათი მოვლა შენახვის ხარჯები - გეგმიური 906.4 
ათასი ლარიდან ათვისებულია 744.5 ათასი ლარი 161.9 ათასი ლარით ნაკლები. 
   წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია - ბიუჯეტით გათვალისწინებული იყო 10.0 
ათასი ლარი, შესრულება 9.1 ათასი ლარი, 0.9 ათასი ლარით ნაკლები. 
   მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული აქტივების რეაბილიტაცია, დაგეგმილი 501.7 ათასი 
ლარიდან ათვისებულია 473.4 ათასი ლარი - 28.3 ათასი ლარით ნაკლები. 
   სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განხორციელდა 835.2 ათასი ლარის სამუშაოები მათ შორის: 
   ა) არასაცხოვრებელი შენობა-ნაგებობების კეთილმოწყობა  - 23.7 ათასი ლარი. 
   ბ) შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია  - 262.0 ათასი ლარი. 



   გ) ხიდბოგირების მშენებლობა რეაბილიტაცია  - 76.0 ათასი ლარი. 
   დ) სანიაღვრე არხების  ამოწმენდის სამუშაოები  - 182.8 ათასი ლარი. 
   ე) წყლის სისტემების რეაბილიტაცია    - 50.2 ათასი ლარი. 
   ვ) საყანე ფართობების შემოღობვა   და სხვა ნაგებობები  - 152.4 ათასი ლარი. 
       ზ) მოსაცდელები და სოფლის ცენტრის კეთილმოწყობის სამუშაოები - 88.1 ათასი ლარი. 
   საგანმანათლებლო ღონისძიებები გეგმიური 1210.9 ათასი ლარიდან ათვისებულია 1196.8 ათასი 
ლარი, მათ შორის:  ა(ა)იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანების“ 
ხარჯი 850.4 ათასი ლარი.  ა(ა)იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის განათლების ცენტრის“ მიერ 
ათვისებულია  266.8  ათასი ლარი. ა(ა)იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის პროფესიული სწავლების 
ცენტრის“  ხარჯი - 79.6 ათასი ლარია. 
  კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები   გეგმიური 868.6  ათასი 
ლარიდან ათვისებულია  831.9  ათასი ლარი. აქედან, სპორტის განვითარების ხელშეწყობა  -  412.8  
ათასი ლარი, კულტურის განვითარების ხელშეწყობა - 408.3 ათასი ლარი და რელიგიური და 
ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა  - 10.8 ათასი ლარი. 
  სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები  2014 წლის  ბიუჯეტით გათვალისწინებული 408.2  
ათასი ლარიდან ათვისებულია 383.3 ათასი ლარი, აქედან  მოსახლეობის ჯანდაცვის პროგრამები - 
122.0 ათასი ლარით, ხოლო სოციალური პროგრამები 261.3 ათასი ლარი. 
ფულადი სახსრების ნაშთი 2015  წლის 1 იანვრის მდგომარეობით  შეადგენს 108.2  ათას ლარს. 
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ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ბალანსი 

დასახელება 

2012 წელი 2013  წელი   

წლიური 
გეგმა 

პერიოდის 
დაზუსტებული 

გეგმა 

საკასო 
შესრულება 

წლიური  
დამტკიცებული 

გეგმა 

წლიური  
დაზუსტებული 

გეგმა 

საკასო 
შესრულება 

 
და  

 

 
 

 

 
 

 
 

1 2 3 4 5 6 7    

I. შემოსავლები 6342,0 9090,5 8820,7 10559,0 10559,0 9097,9    

გადასახადები 5537,6 6146,1 5782,0 4483,8 4483,8 4280,2    

სოციალური 
შენატანები 

                  

გრანტები 380,7 2481,3 2472,8 5597,0 5597,0 4245,6    

სხვა შემოსავლები 423,7 463,1 565,9 478,2 478,2 572,1    

  

II. ხარჯები 5390,6 5997,7 5666,5 8081,5 8081,5 7235,5    
შრომის 
ანაზღაურება 

1412,5 1686,5 1674,0 1972,0 1972,0 1904,9    

საქონელი და 
მომსახურება 1102,6 1021,5 807,0 2911,7 2911,7 2304,7    

 პროცენტი 69,1 185,7 185,7 108,1 108,1 108,0    

სუბსიდიები 2433,9 2773,4 2711,6 2855,1 2855,1 2721,7    
გრანტები                   

სოციალური 
უზრუნველყოფა 

372,5 330,6 288,2 234,6 234,6 196,2    

სხვა ხარჯები                

                    

III. საოპერაციო 
სალდო 951,4 3092,8 3154,2 2477,5 2477,5 1862,4    

                    

IV. არაფინანსური 
აქტივების 
ცვლილება 

903,6 3411,9 2369,0 3464,9 3464,9 2658,1    

ზრდა 1147,6 3655,9 3499,8 3767,9 3767,9 2691,2    

კლება 244,0 244,0 1130,8 303,0 303,0 33,1    
  

V. მთლიანი 
სალდო 

47,8 -319,1 785,2 -987,4 -987,4 -795,7    

  

VI. ფინანსური 
აქტივების 
ცვლილება 

0,0 -525,9 579,4 -1088,8 -1088,8 -893,5    

ზრდა 0,0 0,0 1105,3 0,0 0,0 0,0    
ვალუტა და 
დეპოზიტები 

    1105,3          

სესხები                   
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აქციები და სხვა 
კაპიტალი 

                  

კლება 0,0 525,9 525,9 1088,8 1088,8 893,5    

ვალუტა და 
დეპოზიტები 

0,0 525,9 525,9 1088,8 1088,8 893,5    

სესხები                   

აქციები და სხვა 
კაპიტალი                   

  

VII. 
ვალდებულებების 

ცვლილება 
-47,8 -206,8 -205,8 -101,4 -101,4 -97,8    

ზრდა 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0       

საგარეო                   

საშინაო                   

კლება 47,8 206,8 205,8 101,4 101,4 97,8    

საგარეო                   

საშინაო 47,8 206,8 205,8 101,4 101,4 97,8    

                    

VIII. ბალანსი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    

 

 
საკრებულოს თავმჯდომარე                                                   ედიშერ ჯობავა 
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დანართი N3 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2015 წლის  25 თებერვლის  N5  განკარგულებისა 
 

ხობის  მუნიციპალიტეტის  2014  წლის  ადგილობრივი ბიუჯეტის  შემოსულობები 

 შემოსულობების  სახეების 
დასახელება 

წლიური  
დაზუსტებული 

გეგმა 

შესაბამისი 
პერიოდის 

დაზუსტებული 
გეგმა 

იანვარ- 
დეკემბრის 

თვის 
შესრულება 

წლიური გეგმის 
შესრულების % 

(5/3X100) 

დაზუსტ  
გეგმის შეს  

% (5/4  

 2 3 4 5 6 7 

 
შემოსულობები 8745,8 8745,8 8258,0 94,4 94  

 
შემოსავლები 8585,1 8585,1 8205,2 95,6 95  

 
არაფინანსური აქტივების კლება 160,7 160,7 52,8 32,9 32  

 
ფინანსური აქტივების კლება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,  

 
ვალდებულებების ზრდა 0,0 0,0 0,0 0,0 0,  

        

 
შემოსავლები 8585,1 8585,1 8205,2 95,6 95  

        
 გადასახადები 5000,0 5000,0 4266,5 85,3 85  

 ქონების გადასახადი 5000,0 5000,0 4266,5 85,3 85  

 
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე 
(გარდა მიწისა)         

3198,0 3198,0 2171,5 67,9 67  

 
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა 
მიწისა) 

2,0 2,0 1,7 0,9 0,  

 
ეკონომიკური საქმიანობისთვის 
გამოყენებულ ქონებაზე 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,  

 
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის 
გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე 

1,0 1,0 0,7 70,0 70  

 
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 
მიწაზე                                220,0 220,0 284,0 129,1 129  

 ფიზიკურ პირებიდან 100,0 100,0 87,0 87,0 87  

 იურიდიულ პირებიდან 120,0 120,0 197,0 164,2 164  

 
არასასოფლო-სამეურნეო 
დანიშნულების მიწაზე                                            

1580,0 1580,0 1809,3 114,5 114  

 ფიზიკურ პირებიდან 10,0 10,0 30,3 303,0 303  

 იურიდიულ პირებიდან 1570,0 1570,0 1779,0 113,3 113  

 გრანტები 3157,6 3157,6 3355,8 106,3 106  

 
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 
გამოყოფილი ტრანსფერი 

3157,6 3157,6 3355,8 106,3 106  
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ბიუჯეტით გათვალისწინებული 
ტრანსფერები 

220,0 220,0 220,0 100,0 100  

 
გათანაბრებითი ტრანსფერი 

   
0,0 0,  

 

მიზნობრივი ტრანსფერი 
დელეგირებული უფლებამოსილების 
განსახორციელებლად 

220,0 220,0 220,0 100,0 100  

 
ფონდებიდან გამოყოფილი 
ტრანსფერები 

2937,6 2937,6 3135,8 106,7 106  

 
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 844,6 844,6 844,6 100,0 100  

 

საქართველო 
სრეგიონებშიგანსახორციელებელი 
ფონდებიდან 

2093,0 2093,0 2291,2 109,5 109  

 სხვა შემოსავლები 427,5 427,5 582,9 136,4 136  

 შემოსავლები საკუთრებიდან 132,0 132,0 223,9 169,6 169  

 პროცენტები 19,2 19,2 13,1 68,2 68  

 რენტა 112,8 112,8 210,8 186,9 186  

 
მოსაკრებელი ბუნებრივი 
რესურსებით სარგებლობისათვის                      

112,8 112,8 198,2 175,7 175  

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

0,0 0,0 12,6 0,0 0,  

 
საქონლისა და მომსახურების 
რეალიზაცია 

85,5 85,5 84,4 98,7 98  

 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები 
და გადასახდელები 

43,9 43,9 44,2 100,7 100  

 
საერთო-სახელმწიფოებრივი 
სალიცენზიო მოსაკრებელი 

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

 სანებართვო მოსაკრებელი 6,1 6,1 4,0 65,6 65  

 
ადგილობრივი მოსაკრებელი 
დასახლებული ტერიტორიის 
დასუფთავებისათვის  

37,8 37,8 40,2 106,3 106  

 
არასაბაზრო წესით გაყიდული 
საქონელი და მომსახურება 

41,6 41,6 40,2 96,6 96  

 
შემოსავლები მომსახურების 
გაწევიდან 

41,6 41,6 40,2 96,6 96  

 ჯარიმები, სანქციები და საურავები  210,0 210,0 273,7 130,3 130  

 
შერეული და სხვა 
არაკლასიფიცირებული შემოსავლები   

0,9 0,0 0,  

 არაფინანსური აქტივების კლება 160,7 160,7 52,8 32,9 32  

 ძირითადი აქტივები 10,7 10,7 41,2 385,0 385  

 მატერიალური მარაგები  0,0 0,0 0,5 0,0 0,  

 არაწარმოებული აქტივები 150,0 150,0 11,1 7,4 7,  
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საკრებულოს თავმჯდომარე                                                         ედიშერ ჯობავა 

 მიწა 150,0 150,0 11,1 7,4 7,  
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დანართი N4 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2015 წლის  25 თებერვლის  N5  განკარგულებისა 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელების ორგანიზაციული კლასიფიკაცია 

ორგანიზაც
იული 

კლასიფიკა
ციის  კოდი 

გადასახდელების  
სახეების დასახელება 

წლიური 
დამტკიცებული 

ბიუჯეტი 

დაზუსტებუ
ლი წლიური 

ბიუჯეტი 

პერიოდის 
დაზუსტებული 

ბიუჯეტი 

იანვარ- 
დეკემბრის თვის 

შესრულება 

დამტკიცებული 
გეგმის 

შესრულების % 
(7/4X100) 

წლიური 
დაზუსტებული 

ბიუჯეტის  
შესრულების % 

(7/5X100) 

2 3 4 5 6 7 8 9 

  ხობის მუნიციპალიტეტი 6713,0 8703,1 8703,1 8201,0 122,2 94,2 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 201,0 201,0 201,0 196,0 97,5 97,5 

  ხარჯები 6007,0 6598,9 6598,9 6349,3 105,7 96,2 

  შრომის ანაზღაურება 1828,2 1832,7 1832,7 1829,2 100,1 99,8 

  
საქონელი და 
მომსახურება 956,6 1752,3 1752,3 1580,4 165,2 90,2 

  პროცენტი 97,0 97,0 97,0 97,0 100,0 100,0 

  სუბსიდიები 2759,6 2710,6 2710,6 2656,9 96,3 98,0 

  
სოციალური 
უზრუნველყოფა 

205,1 203,5 203,5 183,0 89,2 89,9 

  სხვა ხარჯები 160,5 2,8 2,8 2,8 0,0 0,0 

  
არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

115,9 1989,7 1989,7 1749,6 1509,6 87,9 

  ვალდებულებების კლება  590,1 114,5 114,5 102,1 17,3 89,2 

0100 წარმომადგენლობითი 
და აღმასრულებელი 

2855,5 2855,9 2855,9 2729,9 95,6 95,6 
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ორგანოები 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 158,0 158,0 158,0 155,0 98,1 98,1 

  ხარჯები 2248,5 2462,1 2462,1 2355,8 104,8 95,7 

  შრომის ანაზღაურება 1459,8 1427,3 1427,3 1424,1 97,6 99,8 

  საქონელი და 
მომსახურება 

691,7 935,4 935,4 832,3 120,3 89,0 

  
ძირითადი კაპიტალის 
მომსახურება 

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

  პროცენტი 97,0 97,0 97,0 97,0 100,0 100,0 

  
სოციალური 
უზრუნველყოფა 

0,0 2,4 2,4 2,4 0,0 100,0 

  
არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

16,9 279,3 279,3 272,0 0,0 97,4 

  ვალდებულებების კლება  590,1 114,5 114,5 102,1 17,3 89,2 

  საშინაო  590,1 227,8 177,1 51,0 8,6 22,4 

0101 
ხობის 
მუნიციპალიტეტის 
საკრებულო 

484,6 484,6 484,6 471,3 97,3 97,3 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 28,0 25,0 25,0 25,0 89,3 100,0 

  ხარჯები 484,6 481,6 481,6 468,7 96,7 97,3 

  შრომის ანაზღაურება 335,8 352,4 352,4 351,5 104,7 99,7 

  
საქონელი და 
მომსახურება 

148,8 129,2 129,2 117,2 78,8 90,7 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

0,0 3,0 3,0 2,6 0,0 0,0 

  ძირითადი აქტივები  0,0 1,5 1,5 0,0 0,0 0,0 

0102 
ხობის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა 

1612,8 1593,2 1593,2 1533,1 95,1 96,2 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 137,0 128,0 128,0 96,0 70,1 75,0 

  ხარჯები 1595,9 1570,0 1570,0 1513,6 94,8 96,4 

97 
 



  შრომის ანაზღაურება 1124,0 1074,9 1074,9 1072,6 95,4 99,8 

  
საქონელი და 
მომსახურება 471,9 492,7 492,7 438,6 92,9 89,0 

  
ძირითადი კაპიტალის 
მომსახურება 

0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 

  პროცენტი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
სოციალური 
უზრუნველყოფა 

0,0 2,4 2,4 2,4 0,0 100,0 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

16,9 23,2 23,2 19,5 115,4 84,1 

  ძირითადი აქტივები  16,9 31,1 31,1 1,2 7,1 3,9 

0103 სარეზერვო ფონდი 70,0 90,0 90,0 58,9 84,1 65,4 

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

  ხარჯები 70,0 90,0 90,0 58,9 84,1 65,4 

  შრომის ანაზღაურება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
საქონელი და 
მომსახურება 

70,0 90,0 90,0 58,9 84,1 65,4 

  
ძირითადი კაპიტალის 
მომსახურება 

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

  პროცენტი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0104 საბანკო მომსახურების 
ხარჯი 

1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 

  ხარჯები 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 

  შრომის ანაზღაურება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
საქონელი და 
მომსახურება 

1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 

0105 

წინა პერიოდში 
წარმოქმნილი 
დავალიანებების 
დაფარვა  

687,1 687,1 687,1 666,6 97,0 97,0 

  ხარჯები 97,0 319,5 319,5 314,6 324,3 98,5 
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  საქონელი და 
მომსახურება 

0,0 222,5 222,5 217,6 0,0 0,0 

  პროცენტი 97,0 97,0 97,0 97,0 100,0 100,0 

  
არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

0,0 253,1 253,1 249,9 0,0 0,0 

  ვალდებულებების კლება  590,1 114,5 114,5 102,1 17,3 89,2 

  საგარეო  0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0201 
საგანგებო სიტუაციების 
მართვის სამსახური 410,7 422,5 422,5 405,2 98,7 95,9 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 51,0 53,0 53,0 53,0 103,9 100,0 

  ხარჯები 408,6 420,4 420,4 404,0 98,9 96,1 

  შრომის ანაზღაურება 310,9 343,1 343,1 343,1 110,4 100,0 

  
საქონელი და 
მომსახურება 

97,7 77,3 77,3 60,9 62,3 78,8 

  
ძირითადი კაპიტალის 
მომსახურება 

0,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0 

  
სოციალური 
უზრუნველყოფა 

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

  
არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 2,1 2,1 2,1 1,2 57,1 57,1 

0203 
თავდაცვის 
ღონისძიებები 108,1 108,1 108,1 100,0 92,5 92,5 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 8,0 8,0 8,0 8,0 100,0 100,0 

  ხარჯები 107,5 106,0 106,0 98,0 91,2 92,5 

  შრომის ანაზღაურება 57,5 62,3 62,3 62,0 107,8 99,5 

  საქონელი და 
მომსახურება 

50,0 43,7 43,7 36,0 72,0 82,4 

  
არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

0,6 2,1 2,1 2,0 333,3 95,2 

0500 
ინფრასტრუქტურის 
მშენებლობა, 
რეაბილიტაცია და 

802,7 2828,9 2828,9 2553,9 318,2 90,3 
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ექსპლუატაცია 

  ხარჯები 706,4 1122,7 1122,7 1079,5 152,8 96,2 

  შრომის ანაზღაურება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
საქონელი და 
მომსახურება 

34,8 608,8 608,8 591,1 259,8 97,1 

  
ძირითადი კაპიტალის 
მომსახურება 

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

  სუბსიდიები 511,1 511,1 511,1 485,6 95,0 95,0 

  გრანტები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  სხვა ხარჯები 160,5 2,8 2,8 2,8 0,0 0,0 

  
არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

96,3 1706,2 1706,2 1474,4 0,0 86,4 

  ძირითადი აქტივები  96,3 840,2 840,2 209,7 0,0 25,0 

0501 

გზის მშენებლობის, 
რეკონსტრუქციისა და 
მათი მოვლა-შენახვის 
ხარჯები 

20,0 906,4 906,4 744,5 3722,5 82,1 

  ხარჯები 20,0 28,8 28,8 20,0 100,0 69,4 

  შრომის ანაზღაურება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
საქონელი და 
მომსახურება 

20,0 28,8 28,8 20,0 100,0 69,4 

  
არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

0,0 877,6 877,6 724,5 0,0 87,8 

  ძირითადი აქტივები  0,0 23,0 23,0 20,2 0,0 87,8 

0502 
ხიდების, ხიდბოგირების 
მშენებლობა 
რეაბილიტაცია 

0,0 13,1 13,1 0,0 0,0 0,0 

  ხარჯები 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 

  შრომის ანაზღაურება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
საქონელი და 
მომსახურება 

0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 
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  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

0,0 12,9 12,9 0,0 0,0 0,0 

0304 

სარწყავი არხებისა და 
ნაპირსამაგრი 
ნაგებობების მოწყობა და 
ექსპლოატაცია 

0,0 33,5 33,5 0,0 0,0 0,0 

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

  ხარჯები 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 

  
საქონელი და 
მომსახურება 

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

  
არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

0,0 33,5 33,5 0,0 0,0 0,0 

0504 
წყლის სისტემის 
რეაბილიტაცია და 
ექსპლოატაცია 

10,0 10,0 10,0 9,1 91,0 91,0 

  ხარჯები 10,0 10,0 10,0 9,1 91,0 91,0 

  
საქონელი და 
მომსახურება 

10,0 10,0 10,0 9,1 91,0 91,0 

  გრანტები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

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

0505 

სანიაღვრე სისტემების 
მოწყობა-
რეაბილიტაციის 
ღონისძიებები 

0,0 0,9 0,9 0,0 0,0 0,0 

  ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
საქონელი და 
მომსახურება 

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

  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

0,0 0,9 0,9 0,0 0,0 0,0 

0502 

ვეტერინარიის ხარჯები  
და მეციტრუსეობის 
დარგში დასაქმებულთა 
სოც. დახმარება 

165,3 7,6 7,6 6,1 3,7 0,0 
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  ხარჯები 165,3 7,6 7,6 6,1 3,7 0,0 

  
საქონელი და 
მომსახურება 4,8 4,8 4,8 3,3 68,8 0,0 

  
ძირითადი კაპიტალის 
მომსახურება 

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

  პროცენტი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  სხვა ხარჯები 160,5 2,8 2,8 2,8 0,0 0,0 

05 07 საშინაო  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0506 
შ.პ.ს. ,,ხობი 
დასუფთავება და 
განათება" 

511,1 511,1 511,1 485,6 95,0 95,0 

  ხარჯები 511,1 511,1 511,1 485,6 95,0 95,0 

  შრომის ანაზღაურება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  სუბსიდიები 511,1 511,1 511,1 485,6 82,3 92,3 

  გრანტები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

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

0302 

მუნიციპალიტეტის 
საკუთრებაში არსებული 
აქტივების 
რეაბილიტაცია 

96,3 501,7 501,7 473,4 18,8 94,4 

  ხარჯები 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 

  
საქონელი და 
მომსახურება 

0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 

  
არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

96,3 501,6 501,6 473,4 18,8 94,4 

  მატერიალური მარაგები  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0305 სოფლის მხარდაჭერის 
პროგრამები 

0,0 844,6 844,6 835,2 0,0 0,0 

  ხარჯები 0,0 564,9 564,9 558,7 0,0 0,0 

  საქონელი და 
მომსახურება 

0,0 564,9 564,9 558,7 0,0 0,0 
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  არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

0,0 279,7 279,7 276,5 0,0 0,0 

0400 
საგანმანათლებლო 
ღონისძიებები 

1240,0 1210,9 1210,9 1196,8 96,5 98,8 

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

  ხარჯები 1240,0 1210,9 1210,9 1196,8 96,5 98,8 

  სუბსიდიები 1240,0 1210,9 1210,9 1196,8 96,5 98,8 

  
არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ძირითადი აქტივები  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0401 

ა.ი.პ. ,,ხობის 
მუნიციპალიტეტის 
სკოლამდელი 
საამღზრდელო გ-ბა" 

892,4 863,3 863,3 850,4 95,3 98,5 

  ხარჯები 892,4 863,3 863,3 850,4 95,3 98,5 

  სუბსიდიები 892,4 863,3 863,3 850,4 95,3 98,5 

0403 
ა.ი.პ. ,,ხობის 
მუნიციპალიტეტის  
განათლების ცენტრი" 

266,9 266,9 266,9 266,8 100,0 100,0 

  ხარჯები 266,9 266,9 266,9 266,8 100,0 100,0 

  სუბსიდიები 266,9 266,9 266,9 266,8 100,0 100,0 

  მატერიალური მარაგები  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0404 

ა.ი.პ. ,,ხობის 
მუნიციპალიტეტის  
პროფესიული სწავლების 
ცენტრი" 

80,7 80,7 80,7 79,6 98,6 98,6 

  ხარჯები 80,7 80,7 80,7 79,6 98,6 98,6 

  სუბსიდიები 80,7 80,7 80,7 79,6 98,6 98,6 

0500 
სპროტული და 
კულტურული 
ღონისძიებები 

882,8 868,6 868,6 831,9 94,2 95,8 
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  ხარჯები 882,8 868,6 868,6 831,9 94,2 95,8 

  
საქონელი და 
მომსახურება 

67,8 72,5 72,5 46,0 67,8 63,4 

  სუბსიდიები 815,0 796,1 796,1 785,9 96,4 98,7 

0501 
სპორტული 
ღონისძიებების 
დაფინანსება 

20,0 22,5 22,5 17,7 88,5 78,7 

  ხარჯები 20,0 22,5 22,5 17,7 88,5 78,7 

  
საქონელი და 
მომსახურება 

20,0 22,5 22,5 17,7 88,5 78,7 

0501 
ა(ა)იპ. ,,საფეხბურთო 
კლუბი კოლხეთი" 

292,5 292,5 292,5 286,4 97,9 97,9 

  ხარჯები 292,5 292,5 292,5 286,4 97,9 97,9 

  სუბსიდიები 292,5 292,5 292,5 286,4 97,9 97,9 

0501 
ა(ა)იპ  ,,საფეხბურთო 
სკოლა" 

98,5 98,5 98,5 96,7 98,2 98,2 

  ხარჯები 98,5 98,5 98,5 96,7 98,2 98,2 

  სუბსიდიები 98,5 98,5 98,5 96,7 98,2 98,2 

0501 

სტადიონების 
მშენებლობა, 
რეაბილიტაცია და 
მოვლა-შენახვა 

15,0 15,0 15,0 12,0 80,0 80,0 

  ხარჯები 15,0 15,0 15,0 12,0 80,0 80,0 

  საქონელი და 
მომსახურება 

15,0 15,0 15,0 12,0 80,0 80,0 

0502 
აიპ ,,ხობის 
მუნიციპალიტეტის 
კულტურის ცენტრი" 

388,2 368,2 368,2 366,3 94,4 99,5 

  ხარჯები 388,2 368,2 368,2 366,3 94,4 99,5 

  სუბსიდიები 388,2 368,2 368,2 366,3 94,4 99,5 
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0503 
ახალგაზრდული 
პროგრამების 
დაფინანსება 

13,0 14,2 14,2 6,2 47,7 43,7 

  ხარჯები 13,0 14,2 14,2 6,2 47,7 43,7 

  
საქონელი და 
მომსახურება 

13,0 14,2 14,2 6,2 47,7 43,7 

0502 საგამომცემლო 
საქმიანობა 

35,8 36,9 36,9 36,5 102,0 98,9 

  ხარჯები 35,8 36,9 36,9 36,5 102,0 98,9 

  სუბსიდიები 35,8 36,9 36,9 36,5 102,0 98,9 

0502 

კულტურული 
მემკვიდრეობის 
ღონისძიებების 
დაფინანსება 

5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 

  ხარჯები 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 

  
საქონელი და 
მომსახურება 

5,0 5,0 5,0   0,0 0,0 

0502 ძეგლთა დაცვის ხარჯები 10,0 8,8 8,8 5,5 55,0 62,5 

  ხარჯები 10,0 8,8 8,8 5,5 55,0 62,5 

  
საქონელი და 
მომსახურება 

10,0 8,8 8,8 5,5 55,0 62,5 

0504 
რელიგიური 
ორგანიზაციების 
ხელშეწყობა 

4,8 7,0 7,0 4,6 95,8 65,7 

  ხარჯები 4,8 7,0 7,0 4,6 95,8 65,7 

  
საქონელი და 
მომსახურება 

4,8 7,0 7,0 4,6 95,8 65,7 

0600 
სოციალური და 
ჯანდაცვის პროგრამა 413,2 408,2 408,2 383,3 92,8 93,9 

  ხარჯები 413,2 408,2 408,2 383,3 92,8 93,9 
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  საქონელი და 
მომსახურება 

14,6 14,6 14,6 14,1 96,6 96,6 

  სუბსიდიები 193,5 192,5 192,5 188,6 97,5 98,0 

  
სოციალური 
უზრუნველყოფა 

205,1 201,1 201,1 180,6 88,1 89,8 

  
არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

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

0601 
საზოგადოებრივი 
ჯანდაცვის მომსახურება 

104,9 108,9 108,9 107,9 102,9 99,1 

  ხარჯები 104,9 108,9 108,9 107,9 102,9 99,1 

  სუბსიდიები 104,9 108,9 108,9 107,9 102,9 99,1 

0602 
ამბულატორიული 
სამედიცინო დახმარება 14,6 14,6 14,6 14,1 96,6 96,6 

  ხარჯები 14,6 14,6 14,6 14,1 96,6 96,6 

  
საქონელი და 
მომსახურება 

14,6 14,6 14,6 14,1 96,6 96,6 

0603 
ავადმყოფთა 
სოციალური დაცვა 

45,6 55,6 55,6 47,5 104,2 85,4 

  ხარჯები 45,6 55,6 55,6 47,5 104,2 85,4 

  
სოციალური 
უზრუნველყოფა 

45,6 55,6 55,6 47,5 104,2 85,4 

0603 
ვეტერანთა და 
დევნილთა დაკრძალვის 
ხარჯები 

7,0 3,0 3,0 2,9 41,4 96,7 

  ხარჯები 7,0 3,0 3,0 2,9 41,4 96,7 

  
სოციალური 
უზრუნველყოფა 

7,0 3,0 3,0 2,9 41,4 96,7 

0603 
უმწეოთა სასადილო და 
ხანდაზმულთა ბინაზე 
მომსახურება 

88,6 83,6 83,6 80,7 91,1 96,5 
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  სუბსიდიები 88,6 83,6 83,6 80,7 91,1 96,5 

0603 
ოჯახებისა და ბავშვების 
სოციალური დაცვა 16,5 16,5 16,5 14,6 88,5 88,5 

  ხარჯები 16,5 16,5 16,5 14,6 88,5 88,5 

  
სოციალური 
უზრუნველყოფა 

16,5 16,5 16,5 14,6 88,5 88,5 

0603 
უმწეოებზე წყლის 
ხარჯის ანაზღაურების 
პროგრამა 

6,0 6,0 6,0 5,8 96,7 96,7 

  ხარჯები 6,0 6,0 6,0 5,8 96,7 96,7 

  
სოციალური 
უზრუნველყოფა 

6,0 6,0 6,0 5,8 96,7 96,7 

0604 
ერთჯერადი ფულადი  
დახმარება 

55,0 55,0 55,0 54,5 99,1 99,1 

  ხარჯები 55,0 55,0 55,0 54,5 99,1 99,1 

  
სოციალური 
უზრუნველყოფა 

55,0 55,0 55,0 54,5 99,1 99,1 

0603 
ახალშობილთა 
ერთჯერადი ფულადი 
დახმარება  

45,0 45,0 45,0 45,0 100,0 100,0 

  ხარჯები 45,0 45,0 45,0 45,0 100,0 100,0 

  
სოციალური 
უზრუნველყოფა 

45,0 45,0 45,0 45,0 100,0 100,0 

0605 
სტიქიითა და ხანძრით 
დაზარალებულთა 
დახმარების პროგრამა 

30,0 20,0 20,0 10,3 34,3 51,5 

  ხარჯები 30,0 20,0 20,0 10,3 34,3 51,5 

  
სოციალური 
უზრუნველყოფა 

30,0 20,0 20,0 10,3 34,3 51,5 

 
საკრებულოს თავმჯდომარე                                                         ედიშერ ჯობავა 

107 
 



 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  
 

განკარგულება N8  
 

2015  წლის 25 თებერვალი 
 

ქ. ხობი  
 

„ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმის დამტკიცების 
შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 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 2015 წლის ადგილობრივი  შესყიდვების   გეგმის 
დამტკიცების  შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 23 იანვრის N1 
განკარგულებაში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება: 

ა) დანართი 1-ში მცირდება: 
1500 ლარით კომპიუტერის ნაწილები, აქსესუარები და  მარაგების შეძენის ასიგნება; 500 

ლარით წერილებთან დაკავშირებული საფოსტო მომსახურებების ასიგნება; 1200 ლარით 
ელენერგიის ხარჯის ასიგნება; 200 ლარით სსიპ „საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს“ 
ვებგვერდზე ავტორიზაციის ასიგნება; 300 ლარით 1000 ცალი სავიზიტო ბარათების 
დაბეჭდვის ასიგნება; 400 ლარით ასოციაციების საწევროს ასიგნება; 

ბ) დანართი 1-ში იზრდება: 
500 ლარით გაზეთის ,,თვითმმართველობა" გამოწერის ასიგნება; 1500 ლარით გაზეთის 

,,რეგიონის ტრიბუნა" გამოწერის ასიგნება; 1200 ლარით ჟურნალის ,,სამეგრელო" 
გამოწერის ასიგნება; 300 ლარით გაზეთის ,,მრწამსი" გამოწერის ასიგნება; 1816 ლარით ქ. 
ხობში ცოტნე დადიანის ქ. N185-ში მდებარე ადმინისტრაციული შენობის დაზიანებული 
სახურავის აღდგენითი სამუშაოების ასიგნება; 8550 ლარით ხობის მუნიციპალიტეტის 
ძველი ხიბულის ადმინისტრაციულ ერთეულში შიდა სასოფლო გზის აღდგენითი 
სამუშაოების ასიგნება; 669700 ლარით ხეთისა და თორსა-დღვაბის წყალსადენის ქსელის 
სარეაბილიტაციო სამუშაოების ასიგნება; 600 ლარით ხეთისა და თორსა-დღვაბის 
წყალსადენის ქსელის სარეაბილიტაციო სამუშაოების საავტორო ზედამხედველობის 
ასიგნება; 4700 ლარით ხეთისა და თორსა-დღვაბის წყალსადენის ქსელის 
სარეაბილიტაციო სამუშაოების ზედამხედველობის ასიგნება; 250 ლარით ხობის 
მუნიციპალიტეტის ძველი ხიბულის ადმინისტრაციულ ერთეულში შიდა სასოფლო გზის 
აღდგენითი სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის 
ასიგნება; 24000 ლარით ხობის მუნიციპალიტეტში კულტურულ-საგანმანათლებო და 
ახალგაზრდული ცენტრის შექმნის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენის ასიგნება; 600 ლარით საბუღალტრო პროგრამის განახლების 
ასიგნება; 3660 ლარით საკონკურსო-საატესტაციო ხარჯის ასიგნება. 

გ) განკარგულების პირველი პუნქტის „ა“ და ,,ბ“ ქვეპუნქტებით განხორციელებული 
ცვლილებების გათვალისწინებით, დანართი 1 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 

„დანართი 1 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2015 წლის 23 იანვრის N1 განკარგულებისა 
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ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების  
2015 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმა 

 

N 
დანაყ
ოფის 
კოდი 

დანაყოფის დასახელება 
სავარაუდო 

ღირებულება 
შესყიდვის 
საშუალება 

შესყიდვის 
დაწყების 

სავარაუდო 
ვადები 

შესყიდვის 
ობიექტის 

მიწოდების 
სავარაუდო 

ვადა 

    
გათბობის ხარჯი (თხმელის შეშა) 4500.00     III კვარტ. 
დეკორატიული მცენარე 400.00       

              

1 034 მეტყევეობისა და ხე-ტყის პროდუქტები 4900.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
სექტემბერი III კვარტ. 

    

ბენზინი, ევრორეგულარი  111384.00       
ევრო დიზელი, პპმ-50 და ნაკლები 54432.00       
დიზელი, პპმ-50 და მეტი 1134.00       
          

2 091 საწვავი 166950.00 
კონსოლიდ. 

ტენდერი 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
ქლორი 52.00       
          

4 144 
მარილისა და სუფთა ნატრიუმის 
ქლორიდი 

52.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
სახეხი 11.20       
          

5 148 
სხვადასხვა არალითონური 
მინერალური პროდუქტი 

11.20 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
ხელთათმანი (ნაჭერი-რეზინი) 52.50       
ხელთათმანი (რეზინის) 100.00       
          

10 184 
სპეციალური ტანსაცმელი და 
აქსესუარები 

152.50 
გამარტ. 

შესყიდვა 
ივლის-

ნოემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

სოციალურად დაუცველი 
ახალგაზრდებისათვის საახალწლო 
საჩუქარი 

2800.00       

კედლის საათი 480.00       
          

11 185 
სამკაულები, საათები და მონათესავე 
ნივთები 

3280.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
მარტი I-IV კვარტ 

    
ძაფი (კაპრონის) 42.00       
          

13 194 ტექსტილის ნართი და ძაფი 42.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
მარტი I კვარტ. 

    
საკადასტრო რუკების დამზადება 13000.00       
          

14 221 
ნაბეჭდი წიგნები, ბროშურები და 
საინფორმაციო ფურცლები 

13000.00 
გამარტ. 
ელექტრ. 

ტენდ. 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    

სსმ-ში დადგ. გამოქვეყნების ხარჯები 10240.00       
კვირის პალიტრა 52.20       
ხობის მოამბე 510.00       
გაზ. ,,ეგრისის მაცნე" 1200.00       
გამოცემა ,,ფაქტები საქართველოს 
რეგიონები 2014" 

600.00       

გაზეთის ,,თვითმმართველობა" 500.00       
გაზეთის ,,რეგიონის ტრიბუნა" 1500.00       
ჟურნალის ,,სამეგრელო" 1200.00       
გაზეთის ,,მრწამსი" 300.00       
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15 222 
გაზეთები, სამეცნიერო ჟურნალები, 
პერიოდიკა და ჟურნალები 

16102.20 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ფაილი 826.00       
საქაღალდე (ცელულოიდის, თხელი) 35.50       
საქაღალდე (ცელულოიდის, სქელი) 265.00       
საქაღალდე (რეზინის დამჭერით) 80.00       
საქაღალდე (ტყავის) 175.00       
ბლოკნოტი 980.00       
რვეული (პატარა) 59.50       
ბაინდერი (სწრაფჩამკერი) 1800.00       
ბაინდერი (ჩასაწყობი კოლოფი) 140.00       
საქაღალდე (თხელი მუყაოსი, 
„სწრაფჩამკერი“) 

519.00       

საქაღალდე (თხელი მუყაოსი, 
„ზონარიანი“) 

77.50       

მატერიალურ ფასეულობათა დავთარი 50.00       
მიმდინარე ანგარიშსწორების დავთარი 40.00       
წიგნი მთავარი დავთარი 18.00       
          

17 228 

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

5065.50 
გამარტ. 
ელექტრ. 

ტენდ. 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    
წებო (მშრალი) 254.00       
წებო (სველი) 68.00       
          

18 249 
სუფთა და სხვადასხვა ქიმიური 
ნივთიერებების პროდუქტები 

322.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ქსეროქსი (მრავალფუნქციური 
პრინტერი) 

5500.00       

ფლომასტერი 24.00       
საკანცელარიო ჟურნალი 
(უჯრედებიანი) 

426.00       

საკანცელარიო ჟურნალი (ცალხაზიანი) 243.00       
საკანცელარიო დანა 287.50       
საქაღალდე თარო 210.00       
ფანქარი 40.20       
მარკერი (კომპაქტური დისკებისთვის) 75.00       
მარკერი (ტექსტის მოსანიშნი) 186.00       
მარკერი (მაგნიტური დაფისთვის) 51.00       
მაგნიტი (მაგნიტური დაფისთვის) 6.00       
საშლელი მაგნიტური დაფისთვის 60.00       
დაფის საწმენდი „სეტი“ 12.00       
საშლელი 38.00       
დოკუმენტის ასაკინძი ლენტი 
(ცელულოიდის) 

8.00       

საკანცელარიო ნივთების ჩასაწყობი 
(ორგანაიზერი) 

225.00       

კალკულატორი 260.00       
კონვერტი DL (დიპლომატი) 101.00       
კონვერტი A4 83.60       
კონვერტი A5 91.60       
კონვერტი (კომპაქტური დისკებისთვის) 41.00       
ჭიკარტი 54.00       
კლიპსი (დიდი) N50 131.70       
კლიპსი (პატარა) N25 150.00       
კლიპსი (საშუალო) N41 133.00       
სახაზავი (სამკუთხა) 3.00       
სახაზავი (სწორი) 24.50       
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სტიკერი (არამწებავი) 363.00       
სტიკერი (მწებავი) 399.00       
ანტისტეპლერი (მარწუხი) 58.00       
ანტისტეპლერი (მაკრატელი) 40.00       
წაწუნა ბურთულიანი 18.00       
წაწუნა ღრუბლიანი 13.00       
მაგიდის კალენდრის დაფა 96.00       
წებოვანი ლენტი „სკოჩი“ (დიდი) 115.50       
წებოვანი ლენტი „სკოჩი“ (პატარა) 11.40       
წებოვანი ლენტი, ორმაგი „სკოჩი“ 50.00       
„სკოჩის“ მოსახევი (სამაგიდე) 35.00       
წებოვანი ქაღალდების ხვეული 5.00       
მაგიდის კალენდარი 178.50       
კედლის კალენდარი 160.00       
სტეპლერის ტყვია N10 80.40       
სტეპლერის ტყვია N23/10 33.50       
სტეპლერის ტყვია N23/13 64.80       
სტეპლერის ტყვია N23/8         
სტეპლერის ტყვია N24/6 165.00       
სტეპლერი (დიდი) (23/13) 150.00       
სტეპლერი პატარა (N10) 160.00       
სტეპლერი საშუალო (N24/6) 145.00       
სტეპლერი-პისტოლეტი 30.00       
საქაღალდე რკინის დამჭერით 312.00       
ქაღალდის სახვრეტი „დირაკოლი“ 100-
150 ფურცლისთვის 

300.00       

ქაღალდის სახვრეტი დირაკოლი“  20-30 
ფურცლისთვის 

252.00       

ქაღალდის სამაგრი „სკრეპი“ 70.20       
კორექტორი (ბურთულიანი) 111.00       
კორექტორი (ფუნჯიანი) 58.00       
კორექტორი (ლენტიანი) 26.00       
კორექტორის ლენტი 27.00       
ბეჭდის ბალიში 7.50       
ფანქრის სათლელი 26.00       
ავტოკალამი (უბრალო, ლურჯი) 253.00       
ავტოკალამი (უბრალო, წითელი) 9.40       
ავტოკალამი (უბრალო, შავი) 12.00       
ავტოკალამი (მაღალი ხარისხის) 393.00       
ავტოკალამი (ზამბარიანი სამაგრით) 58.50       
ფაილიანი საქაღალდე (10 ფურცლიანი) 39.00       
ფაილიანი საქაღალდე (20 ფურცლიანი) 127.50       
ფაილიანი საქაღალდე (30 ფურცლიანი) 180.00       
საფანქრე ჭიქა 17.50       
მაგიდის კომპლექტი 450.00       
ქაღალდის საჭრელი გილიოტინა“ 40.00       
ტუშის კალამი (ლურჯი) 70.70       
ტუშის კალამი (შავი) 76.30       
ტუშის კალამი (წითელი) 24.50       
ბეჭდის მელანი (ლურჯი) 38.00       
ქაღალდის გასანადგურებელი 
„შრედერი“ 

200.00       

მაგნიტური ჭიქა („სკრეპებისა“ და 
მისთ.) 

15.00       

დისკების ჩასაწყობი ჩანთა 20.00       
ფოტოქაღალდი 225.00       
პლასტიკატის ყდა A4 75.00       
სავიზიტო ბარათების ყუთი (ალბომი) 70.00       
დივაიდერი (საქმის გამყოფი სანიშნი)         
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ნივთების შესაკრავი რეზინი 12.00       
ნომერატორი 30.00       
სამკერდე ბეიჯი (ზონარით) 199.00       
ლაზერული სანიშნებელი კალამი-
გამშვები 

42.00       

ქაღალდი საბეჭდი А4 80გრ./500 9080.00       
ქაღალდი საწერი А4 45გრ./200 294.00       
ქაღალდი საბეჭდი (A3) 72.00       
ქაღალდი მოწმობებისთვის 135.00       
ფერადი ქაღალდი (ლურჯი) 20.00       
ფლიტჩარტის ქაღალდი 55.00       
ფერადი ქაღალდი (წითელი) 20.00       
ბეჭედი, შტამპი, ფაქსიმილიე (კლიშე) 290.00       
ბეჭდის მექანიზმი 1400.00       
          

19 301 
საოფისე მანქანები, კომპიუტერების, 
პრინტერების და ავეჯის გარდა 

26069.30 
გამარტ. 
ელექტრ. 

ტენდ. 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    

კომპიუტერის კომპლექტი 15500.00       
კომპაქტური დისკი (dvd) 210.00       
კომპაქტური დისკი (cd) 263.50       
მონიტორი 800.00       
პრინტერი 200.00       
კომპიუტერის ნაწილები, აქსესუარები 
და  მარაგები 

6270.00       

კვების წყარო „UPS“ 540.00       
ლაზერული შავთეთრი პრინტერის 
კარტრიჯის შეძენა 

11460.00       

ლაზერული ფერადი პრინტერის 
კარტრიჯის შეძენა 

5400.00       

ჭავლური პრინტერის კარტრიჯის 
შეძენა 

1840.00       

          

20 302 
კომპიუტერული მოწყობილობები და 
მარაგი 

42483.50 
გამარტ. 
ელექტრ. 

ტენდ. 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    

ადაპტორი (დამცავი) 45.00       
,,სკოპი" სადენის სამაგრი 41.00       
ავტომატური ამომმრთველი 195.00       

          

22 312 
ელექტროენერგიის გამანაწილებელი და 
საკონტროლო აპარატურა 

281.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ელ.გამაგრძელებელი 1275.00       
ელ.გამანაწილებელი 380.00       
როზეტი 115.00       
ჩამრთველი 105.00       
ელექტროვაზნა 20.00       
          

23 313 იზოლირებული მავთული და კაბელი 1895.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ელემენტი (მრგვალი, დიდი) 36.00       
ელემენტი (მრგვალი, პატარა) 103.00       
ელემენტი (მრგვალი, საშუალო) 60.00       
ფოტოაპარატის ელემენტი 60.00       
          

24 314 
აკუმულატორები, პირველადი 
ელემენტები და პირველადი ბატარეები 

259.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
ფოტოაპარატის აკუმულატორი 450.00       
ვიდეო კამერის აკუმულატორი 300.00       
ნათურა (სტანდარტული ვაზნისათვის)) 381.50       
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ნათურა წვრილი ვაზნისთვის 117.00       
ნეონის ნათურები (ნეონის, დღის 
განათება, წრიული) 

75.00       

ნეონის ნათურები რკალისებრი 150.00       
ნათურა (ნეონის, დღის განათება, 
სტანდარტული) 

2250.00       

დამუხტვადი ხელის ფანარი 28.00       
          

25 315 
გასანათებელი მოწყობილობები და 
ელექტრონათურები 

3751.50 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
საიზოლაციო ლენტი 20.00       
ელ. ინდიკატორი 3.00       
          

26 316 
ელეტრომოწყობილობები და 
აპარატურა 

23.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
ფოტოაპარატის ჩიპი 150.00       
          

27 317 
ელექტრონული, ელექტრომექანიკური 
და ელექტროტექნიკური მომარაგება 

150.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ვიდეო კამერა 3000.00       
ვიდეო კასეტა 510.00       
შტატივი 150.00       
          

29 323 
ტელე - და რადიომიმღებები და ხმის ან 
ვიდეო ჩამწერები ან რეპროდუქცირების 
აპარატურა 

3660.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
ტელეფონი (სტაც.) 35.00       
უკაბელო ინტერნეტის მონტჟი 4200.00       
          

31 325 
სატელეკომუკნიკაციო მოწყობილობები 
და მარაგები 

4235.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

საპონი 94.00       
ტუალეტის ქაღალდი 138.00       
ხელსაშრობის ქაღალდი 120.00       
პირსახოცი 70.00       
თხევადი საპონი 108.00       
          

33 337 პირადი ჰიგიენის პროდუქტები 530.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
ექსპლოატაციის, მოვლა–შენახვის და 
სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი 

30700.00       

35 343 
ნაწილები და აქსესუარები 
სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათი 
ძრავებისათვის 

30700.00 
გამარტ. 
ელექტრ. 
ტენდერი 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    

დროშის სადგამი 1200.00       
დროშა (საქართველოს) 1880.00       
დროშა (ევროკავშირის) 1480.00       
იატაკის საწმენდი ჯოხი 5.00       
          

38 358 
ინდივიდუალური და დამხმარე 
მოწყობილობები 

4565.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
სიგრძის საზომი (,,რულეტკა") 85.00       
          

39 383 საზომი ხელსაწყოები 85.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-
იგვნისი 

II    კვარტ. 

    
ფოტოაპარატი 800.00       
ციფრული ფოტოაპარატი 350.00       

          

41 386 ოპტიკური ხელსაწყოები 1150.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
აპრილი II კვარტ. 
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მაგიდა მისადგმელით 600.00       
ტახტი (სამეული)         
კომპიუტერის მაგიდა 750.00       
კომპიუტერის სკამი 4950.00       
სკამი 1120.00       
გორგოლაჭიანი სავარძელი 3000.00       
          

42 391 ავეჯი 10420.00 
გამარტ. 
ელექტრ. 
ტენდერი 

მარტი-
ნოემბერი 

I-IV კვარტ. 

    

მაკრატელი 78.00       
სურათის ჩარჩო A4 350.00       
სურათის ჩარჩო A3 200.00       
ყვავილის ქოთანი 300.00       
ჩაის სერვიზი 40.00       
ყავის სერვიზი 40.00       
გრაფინი (ჭიქებით) 120.00       
ელექტროჩაიდანი 175.00       
სათლი („ვედრო“) 104.00       
ცოცხი 835.00       
აქანდაზი 372.00       
ღრუბელი 13.50       
სანთელი 3.00       
იატაკის ჯაგრისი 10.00       
ნაგვის ყუთი 410.00       
ნაგვის ყუთი 240.00       
ლამინატის საწმენდი ჯოხი 75.00       
მინის საწმენდი ჯოხი 100.00       

          

43 392 ავეჯეულობა 3465.50 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ფეხსაწმენდი 105.00       
ხელსახოცი (ნაჭრის) 30.00       
იატაკის საწმენდი ტილო 402.00       
მაგიდის ტილო 613.50       
          

44 395 ქსოვილის ნივთები 1150.50 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
მტვერსასრუტი 400.00       
          

45 397 საოჯახო ტექნიკა 400.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

მინის საწმენდი სითხე 310.00       
ჭურჭლის სარეცხი საშუალება 135.00       
ავეჯის საწმენდი სითხე 546.00       
იატაკის საპრიალებელი სითხე 140.00       
ჟალუზის საწმენდი 24.00       
ჰაერის გამწმენდი დეზოდორი 30.00       
სადეზინფექციო საშუალება („იხვი“ და 
მსგავსი) 

175.00       

თხევადი საპნის დისპენსერი 120.00       
          

46 398 
საწმენდი და საპრიალებელი 
პროდუქტები 

1480.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
წყლის ხარჯი 2950.00       
წყლის შეზიდვა ყულევში 15000.00       
          

47 411 ბუნებრივი წყალი 17950.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 
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დისპენსერის წყლის ხარჯი 7784.00       
          

48 411 ბუნებრივი წყალი 7784.00 
გამარტ. 
ელექტრ. 
ტენდერი 

იანვარი-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    
კონდიციონერი 2100.00       
          

49 425 
გამაგრილებელი და სავენტილაციო 
მოწყობილობები 

2100.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
ივნისი II კვარტ. 

    

ლამინირების აპარატის ფირი  60.00       
ასაკინძი აპარატის ზამბარა 30.00       
წყლის ფილტრი 100.00       
ტუალეტის ქაღალდის სათავსი 40.00       
          

51 429 
სხვადასხვა ზოგადი და სპეციალური 
დანიშნულების მანქანა–დანადგარები 

230.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
ლურსმანი 4.00       
          

53 441 
კონსტრუქციის მასალები და 
ანალოგიური ნივთები/საგნები 

4.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარი I    კვარტ. 

    
დასაკეცი კიბე 160.00       
წყლის ონკანი 28.00       
          

56 444 
სხვადასხვა ქარხნული წარმოების 
მასალა და მათთან დაკავშირებული 
საგნები 

188.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
ნოემბერი IV  კვარტ. 

    

კარის სახელური 30.00       
საკეტის გულარი 600.00       
კარის საკეტი 2550.00       
ბოქლომი 48.00       
ბრტყელტუჩა 24.00       
სახრახნისი 15.00       
ჩაქუჩი 7.00       
მეტალოპლასტმასის კარის საკეტი 400.00       
მეტალოპლასტმასის კარის პეტლი 808.00       
          

57 445 
ხელსაწყოები, საკეტები, გასაღებები, 
ანჯამები, დამჭერები, ჯაჭვები და 
ზამბარები/რესორები 

4482.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

ნოემბერი 
I-IV  კვარტ. 

    

გზების მოვლა-შენახვა 30000.00       
მინისტადიონების მოვლა 15000.00       
ხამისქურის საქირიოს უბანში 
სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოები 

2455.00       

ქ. ხობში სტალინის ქუჩაზე სანიაღვრე 
არხის ამოწმენდის სამუშაოები 

2500.00       

ქ. ხობში ცოტნე დადიანის ქ. #185-ში 
მდებარე ადმინისტრაციული შენობის 
დაზიანებული სახურავის აღდგენითი 
სამუშაოები 

1816.00       

ხობის მუნიციპალიტეტის ძველი 
ხიბულის ადმინისტრაციულ 
ერთეულში შიდა სასოფლო გზის 
აღდგენითი სამუშაოები 

8550.00       

          

59 452 
სამუშაოები მთლიანი ან ნაწილობრივი 
მშენებლობისათვის და სამოქალაქო 
მშენებლობის სამუშაოები 

60321.00 
გამარტ. 
ელექტრ. 
ტენდერი 

იანვარი-
სექტემბერი 

I-III კვარტ. 

    
ხეთისა და თორსა-დღვაბის 
წყალსადენის ქსელის სარეაბილიტაციო 
სამუშაოები 

669700.00       
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60 452 
სამუშაოები მთლიანი ან ნაწილობრივი 
მშენებლობისათვის და სამოქალაქო 
მშენებლობის სამუშაოები 

669700.00 
გამარტ. 
ელექტრ. 
ტენდერი 

თებერვალ-
ივნისი  

I-II კვარტ. 

    
მიმდინარე რემონტის ხარჯი 10100.00       
მანქანის რეცხვა 2360.00       
          

66 501 

სატრანსპორტო საშუალებებისა და 
მათთან დაკავშირებული 
მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური 
მომსახურება და მასთან 
დაკავშირებული მომსახურებები 

12460.00 
გამარტ. 
ელექტრ. 
ტენდერი 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    
კარტრიჯის დოლურას გამოცვლა 1860.00       
კარტრიჯის დატუმბვა 6150.00       

          

67 503 

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

8010.00 
გამარტ. 
ელექტრ. 
ტენდერი 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    
ელექტრომოწყობილობების (კონდ. 
ტელევიზ., მაცივრის და სხვა) რემონტი 

3680.00       

          

68 507 
შენობის მოწყობილობების შეკეთება და 
ტექნიკური მომსახურება 

3680.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
საანგარიშო სტენდური კონფერენციის 
მოწყობა 

300.00       

              

69 551 სასტუმროს მომსახურება 300.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
  I-II კვარტ. 

    

ისტორიული ძეგლების მდგომარეობის 
შემოწმება და ახალი ობიექტების 
მოძიება და დაფიქსირება 
(სატრანსპორტო მომსახურება) 

700.00       

გაწვევის ხარჯები (სატრანსპორტო 
მომსახურება) 

12000.00       

          

70 601 
საავტომობილო ტრანსპორტის 
მომსახურებები 

12700.00 
გამარტ. 
ელექტრ. 
ტენდერი 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    
წერილებთან დაკავშირებული საფოსტო 
მომსახურებები 

3900.00       

          

72 641 
საფოსტო და საკურიერო 
მომსახურებები 

3900.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
სატელეფონო მომსახურება 11080.00       
ფიჭური მომსახურება 17550.00       
          

73 642 სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები 28630.00 
გამარტ. 
ელექტრ. 
ტენდერი 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    ელენერგიის ხარჯი 36200.00       
              

74 653 
ელექტროენერგიის განაწილება და 
მასტან დაკავშირებული მომსახურებები 

36200.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
საბანკო მომსახურება 1000.00       
          

75 661 საბანკო და საინვესტიციო 1000.00 გამარტ. იანვარ- I-IV კვარტ. 
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მომსახურებები შესყიდვა თებერვალი 

    

ხეთისა და თორსა-დღვაბის 
წყალსადენის ქსელის სარეაბილიტაციო 
სამუშაოების საავტორო 
ზედამხედველობა 

600.00       

          

76 712 
არქიტეტქტურული და მასთან 
დაკავშირებული მომსახურებები 

600.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
ოქტომბერ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

  

ხეთისა და თორსა-დღვაბის 
წყალსადენის ქსელის სარეაბილიტაციო 
სამუშაოების ზედამხედველობა 

4700.00       

  
      

77 712 
არქიტეტქტურული და მასთან 
დაკავშირებული მომსახურებები 

4700.00 
გამარტ. 
ელექტრ. 
ტენდერი 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    

ურთის მთაზე მდებარე ,,ჯეგეთის" წმ. 
გიორგის სახელობის არქიტექტურულმ 
კომპლექსზე მცირემასშტაბიანი 
არქეოლოგიური სამუშაოების ჩატარება 

7000.00       

სოფელ პირველ მაისში ისტორიულ-
არქიტექტურულ კომპლერქსის 
,,მაჩხომერის" ეზოში მცირემასშტაბიანი 
დაზვერვითი არქეოლოგიური 
სამუშაოების ჩატარება 

4000.00       

ხამისქურის საქირიოს უბანში 
სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

45.00       

ხობის მუნიციპალიტეტის ძველი 
ხიბულის ადმინისტრაციულ 
ერთეულში შიდა სასოფლო გზის 
აღდგენითი სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

250.00       

ხობის მუნიციპალიტეტში 
კულტურულ-საგანმანათლებო და 
ახალგაზრდული ცენტრის შექმნის 
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა 

24000.00       

          

78 713 საინჟინრო მომსახურებები 35295.00 
გამარტ. 
ელექტრ. 
ტენდერი 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    

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 

410.00       
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საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 
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       

          

79 713 საინჟინრო მომსახურებები 49400.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-
მარტი 

I    კვარტ. 

    
საბუღალტრო პროგრამის განახლება 3000.00       
          

80 722 
პროგრამები პროგრამული 
უზრუნველყოფისათვის და 

3000.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
მარტი I კვარტ. 
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საკონსულტაციო მიომსახურებები 

    
კოდექსის განახლება 2400.00       
          

82 723 მონაცემთა ბაზების მომსახურება 2400.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ვებ-გვერდის ხარჯი 3300.00       
ინტერნეტის გე გეომენური სახელის 
მომსახურება 

60.00       

          

83 724 ინტერნეტ მომსახურებები 3360.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    ინტერნეტმომსახურება 30948.00       

    
ვებ-გვერდზე ინფორმაციის 
განთავსებისა და DNS სერვისით 
მომსახურება 

768.00       

  724 ინტერნეტ მომსახურებები 31716.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს 
ვებგვერდზე ავტორიზაცია 

664.00       

          

85 791 იურიდიული მიმსახურებები 664.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
თვითმმართველობის აუდიტი 5000.00       
სხვადასხვა აუდიტური მომსახურება 10000.00       
          

86 792 
საბუღალტრო, აუდიტორული და 
ფისკალური მომსახურებები 

15000.00 
გამარტ. 
ელექტრ. 
ტენდერი 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

              

87 794 
ბიზნესთან და მენეჯმენტთან 
დაკავშირებული კონსულტაციები და 
მომსახურებები 

0.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
საატესტაციო კონკურსის ჩატარების 
ხარჯი 

3660.00       

88 796 
პერსონალის კვალიფიკაციის 
ამაღლებასთან დაკავშირებული 
მომსახურებები 

3660.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
კადრების კვალიფიკაციის ამაღლების 
ხარჯები 

4000.00       

          

89 796 
პერსონალის კვალიფიკაციის 
ამაღლებასთან დაკავშირებული 
მომსახურებები 

4000.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    დაცვის ხარჯები 57700.00       

90 797 
გამოძიებასთან და საფრთხოებასთან 
დაკავშირებული მომსახურებები 

57700.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

კორესპოდენციების აღრიცხვის 
ჟურნალის დაბეჭდვა 

1100.00       

სამართლებრივი აქტების აღრიცხვის 
წიგნი 

420.00       

სამსახურებრივი პირადობის მოწმობები 650.00       
სამართალდარღვევის ოქმის ბლანკების 
დაბეჭდვა 

200.00       

მშებლობის ნებართვის ბლანკების 
ბეჭდვა 

200.00       

გასული დოკუმენტაციების აღრიცხვის 
ჟურნალი 

125.00       

შემოსული დოკუმენტაციების 
აღრიცხვის ჟურნალი 

150.00       

წვევამდელის სამხედრო–სააღრიცხვო 67.50       
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მოწმობა 
სააღრიცხვო ანბანური წიგნი 50.00       
მოქალაქეთა გამწვევი კომისიის ოქმების 
რეგისტრაციის ჟურნალი 

20.00       

რეზერვის დროებითი მოწმობა 80.00       
სამხედრო ნამსახურობის ბარათი 75.00       
სამხედრო სააღრიცხვო ბარათი 120.00       
წვევამდელის პირადი საქმის ყდა 90.00       
სავიზიტო ბარათების დაბეჭდვა 120.00       
სიგელების, მოწმობების და 
სუვენირების დამზადება 

800.00       

          

91 798 
ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული 
მომსახურებები 

4267.50 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

მუნიციპალიტეტში მოხალისეობის 
განვითარებისა და ხელშეწყობის 
პროგრამა ,,თანადგომა" 

2700.00       

მედიაპროექტ ,,ეტალონში" ხობელი 
ახალგაზრდების მონაწილეობა 

3000.00       

კონკურსი ,,ჩვენ ვწერთ პროექტს" 
ახალგაზრდული ინიციატივების 
წახალისების პროექტი 

1600.00       

სხვადასხვა ღონისძიებებში 
გამარჯვებული მოსწავლე-
ახალგაზრდობისა და მათ 
საქმიანობასთან დაკავშირებული 
პირების წასახალისებელი პროგრამა 

500.00       

შემხვედრი ღონისძიებებისათვის 900.00       
ექსპედიციები სახელწოდებით 
,,ადამიანები, ტრადიცია და 
მემკვიდრეობა" ხობის 
მუინიციპალიტეტში სხვადასხვა დროს 
მოღვაწე ადამიანთა და მათი 
ცხოვრებისა და შემოქმედების 
ამსახველი ფოტომატიანის შექმნა. 
მასალების მოძიება ფოლკლორის 
სხვდასხვა ჟანრში ხალხური 
ზეპირსიტყვიერება, საგვარეულო 
დღესასწაულები, ხალხური სიმღერა, 
რეწვა, ქარგვა, ქსოვა, მჭედლობა, ხეზე 
კვეთა, ჭედურობა და სხვა), ვიდეო-
მასალების მომზადება, გამოფენის 
მოწყობა, მასშტაბური კონფერენცია 
თემაზე: ტრადიციათა კვალდაკვალ 

3000.00       

შემხვედრი ღონისძიებებისათვის 2500.00       
          

93 799 
სხვადასხვა საქმიანობები და მასთან 
დაკავშირებული მომსახურებები 

14200.00 
გამარტ. 
ელექტრ. 
ტენდერი 

აპრილ-
ნოემბერი 

II-IV კვარტ. 

    
გაწვევის საექიმო კომისია 1000.00       
          

95 851 ჯანდაცვის სამსახურის მომსახურებები 1000.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    ამბულატორიული მომსახურება 23400.00       

  851 ჯანდაცვის სამსახურის მომსახურებები 23400 
გამარტ. 
ელექტრ. 
ტენდერი 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    
მუნიციპალიტეტის წარმატებულ 
სპორტსმენთა და მწვრთნელთა ფოტო 
გამოფენის მომზადება 

1000.00       
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    არქივის მომსახურება 5800.00       
              

99 925 
ბიბლიოთეკების, არქივების, 
მუზეუმებისა და სხვა კულტურული 
დაწესებულებების მომსახურებები 

6800.00 
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       

შემხვედრი ღონისძიებებისათვის 2000.00       
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 
ნარდში მიძღვნილი გოგი ბუკიას 
ხსოვნისადმი 

715.00       

ხობის მუნიციპალიტეტის პირველობა 
ლელობურთში 

758.00       

ხობის მუნიციპალიტეტის 
აბსოლუტური პირველობა ჭადრაკში 

539.00       

რუსული აგრესიის შედეგად 
ტრაგიკულად დაღუპული 
რეზერვისტის გოგა ჭითანავასა და 
ლევან ტურავას  სახ. თასის გათამაშება 
მინიფეხბურთში 

847.00       

ხობის მუნიციპალიტეტის პირველობა  
ფრენბურთში  

459.00       

ხობის მუნიციპალიტეტის პირველობა 
ქართულ ჭიდაობაში 

605.00       

ხობის მუნიციპალიტეტის პირველობა  
ცხენოსნობაში, მარულა-მალანურობის 
ტრადიციის აღდგენა  

1488.00       

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) 

1000.00       

          

100 926 სპორტული მომსახურებები 17487.00 
გამარტ. 
ელექტრ. 
ტენდერი 

თებერვალ-
ნოემბერი 

  

    ასოციაციების საწევრო 5400.00       
101 981 საწევრო ორგანიზაციების 5400.00 გამარტ. იანვარ- I-IV კვარტ. 
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მომსახურებები შესყიდვა დეკემბერი 

    
დროშის შეკერვა (გარე გამოყენების) 8100.00       
          

102 983 სხვადასხვა მომსახურებები 8100.00 
გამარტ. 
ელექტრ. 
ტენდერი 

მარტი-
ნოემბერი 

I-IV კვარტ. 

    ჯამი 1508419.20       

 
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                                   ედიშერ ჯობავა 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
განკარგულება N9 

2015 წლის 25 თებერვალი 
ქ. ხობი 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ 
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ და „ხობის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს  2015  წლის 14 ივლისის N7 დადგენილების თანახმად: 
1. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 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 (ნ. შუშანია). 
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                                        ედიშერ ჯობავა 
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დანართი 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2015 წლის 25 თებერვლის  N9  განკარგულებისა 
 

 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის სამუშაო გეგმა 
 

 

  N 
მოსამზადებელი და განსახილველი 

საკითხის დასახელება 
განხილვის 

ვადა 

პასუხისმგებელი 
საკითხის 

მომზადებაზე 

პასუხისმგებელი 
შესრულებაზე 

1.  
2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის 
შესრულების შესახებ ანგარიშის მოსმენა 

I 
კვარტალი 

გამგეობა 
საკრებულოს საფინანსო-

სარევიზიო კომისია 

2.  
გამგეობის მიერ 2014 წელს გაწეული 
მუშაობის შესახებ ანგარიშის მოსმენა 

I 
კვარტალი 

გამგეობა 
საკრებულოს სამანდატო-
საპროცედურო საკითხთა 

კომისია 

3.  
საკრებულოს კომისიების მიერ 2014  წელს 
გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშების 
მოსმენა 

I 
კვარტალი 

საკრებულოს 
შესაბამისი კომისია 

საკრებულოს შესაბამისი 
კომისია 

4.  
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 
მიწის ნორმატიული ფასის დადგენა 

I 
კვარტალი 

გამგეობა 

საკრებულოს 
ეკონომიკური 

განვითარების საკითხთა 
კომისია 

5.  
საკრებულოს მიერ 2014  წელს გაწეული 
მუშაობის შესახებ ანგარიშის მოსმენა 

I I 
კვარტალი 

საკრებულოს 
თავმჯდომარე 

საკრებულოს 
თავმჯდომარე 

6.  
ხობის მუნიციპალიტეტის 2015  წლის 
ადგილობრივი ბიუჯეტის 6 თვის 
შესრულების ანგარიშის განხილვა 

III 
კვარტალი 

გამგეობა 
საკრებულოს  

საფინანსო-სარევიზიო 
კომისია  

7.  
გამგეობის მიერ 2015 წლის 6 თვეში გაწეული 
მუშაობის შესახებ ანგარიშის მოსმენა 

III 
კვარტალი 

გამგეობა 
საკრებულოს სამანდატო-
საპროცედურო საკითხთა 

კომისია 

8.  
საკრებულოს კომისიების მიერ 2015 წლის 6 
თვეში გაწეული მუშაობის შესახებ 
ანგარიშების მოსმენა 

III 
კვარტალი 

საკრებულოს 
შესაბამისი კომისია 

საკრებულოს შესაბამისი 
კომისია 

9.  
ხობის მუნიციპალიტეტის 2016  წლის 
ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტის 
განხილვა და დამტკიცება 

IV 
კვარტალი 

გამგეობა 
საკრებულოს  

საფინანსო-სარევიზიო 
კომისია 

10.  
ხობის მუნიციპალიტეტის 2016  წლის 
ადგილობრივი შესყიდვების გეგმის 
პროექტის განხილვა და დამტკიცება 

IV 
კვარტალი გამგეობა 

საკრებულოს  
საფინანსო-სარევიზიო 

კომისია 

11.  
ხობის მუნიციპალიტეტის 2015  წლის 
ადგილობრივი ბიუჯეტის ცვლილებების 
პროექტის განხილვა და დამტკიცება 

სისტემატურად 
დადგენილ 

ვადებში 
გამგეობა 

საკრებულოს  
საფინანსო-სარევიზიო 

კომისია 

12.  

ხობის მუნიციპალიტეტის 2015  წლის 
ადგილობრივი შესყიდვების გეგმის 
ცვლილების პროექტის განხილვა და 
დამტკიცება 

სისტემატურად 
დადგენილ 

ვადებში 
გამგეობა 

საკრებულოს  
საფინანსო-სარევიზიო 

კომისია 

13.  სხვა მიმდინარე და ინიციირების წესით 
შემოსული საკითხების განხილვა 

სისტემატურად 
დადგენილ 

ვადებში 
- საკრებულოს შესაბამისი 

კომისია 
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                                        ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს                     

განკარგულება N10 
2015 წლის 25 თებერვალი 

ქ.ხობი 
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის ხობის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 

არსებული ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე თანხმობის  
მიცემის შესახებ 

 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“  
შესაბამისად: 

1. მიეცეს თანხმობა ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებელს 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 ერთი თვის ვადაში 
(მისამართი: ქ. ფოთი, დავით აღმაშენებლის ქ. N3)  
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დანართი  1 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2015  წლის 25 თებერვლის N10 განკარგულებისა 
  

სარგებლობის უფლებით გადასაცემი ხობის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების ნუსხა 
 

 

 
საკრებულოს თავმჯდომარე                                                                                       ედიშერ ჯობავა 

N შენობის დასახელება მისამართი სართული 
სარგებლობის 

ფორმა 

შენობის 
საერთო 
ფართი 

შენობის 
ნარჩენი 

საბალანსო 
ღირებულება 

(ლარი) გა
სა

იჯ
არ

აე
ბე

ლ
ი 

 
ფ

არ
თ

ი 

1 
კვ

.მ
 ფ

არ
თ

ის
 

ღ
ირ

ებ
უ

ლ
ებ

ა 
(ლ

არ
ი)

 

ქო
ნე

ბი
ს 

გა
სხ

ვი
სე

ბი
ს 

ვა
დ

ა 
(წ

ელ
ი)

 

იჯ
არ

ის
 ქ

ირ
ის

 გ
ან

აკ
ვე

თ
ი 

 
%

 

სა
იჯ

არ
ო

 ქ
ირ

ა 
1კ

ვმ
  

წლ
იუ

რ
ი 

სუ
ლ

 წ
ლ

იუ
რ

ი 

1 ადმინისტრაციული 
შენობა ქარიატა პირველი 

სართული იჯარა 617 58221 10 94.36 3 10 94.40 1132.80 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

განკარგულება N11 
2015 წლის 25 თებერვალი 

 

ხობის მუნიციპლიტეტის ბალანსზე რიცხული ამორტიზირებული 
ქონების ჩამოწერაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 

 

       საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 16-
ე მუხლის მე-3 პუნქტისა და „ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულისა და 
ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირების 
საკუთრებაში არსებული (ბალანსზე რიცხული) ქონების ინვენტარიზაციის და 
ამორტიზირებული ან გამოუყენებელი ქონების ჩამოწერის წესის დამტკიცების შესახებ“ 
საკრებულოს 2009 წლის 25 ივნისის N23 დადგენილების შესაბამისად: 

1. მიეცეს თანხმობა ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობას ხობის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე 
რიცხული ამორტიზირებული ქონების ჩამოწერის თაობაზე, თანახმად დანართისა. 

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

კანონმდებლობით დადგენილი წესით, ქ. ფოთის საქალაქო სასამართლოში ერთი თვის ვადაში 
(მისამართი ქ. ფოთი დავით აღმაშენებლის N3). 
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დანართი 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2015 წლის 25 თებერვლის N11 განკარგულებისა 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული ჩამოსაწერი ქონების ნუსხა 
 

N 
 

 

დასახელება 
 

რაოდენობა 
ექსპლატაციაში 
შესვლის წელი 

საწყისი 
საბალანსო 

ღირებულება 

დარიცხული 
ცვეთა 

ნარჩენი 
ღირებულება 

აუდიტორის 
დასკვნის შედეგი 

ადგილმდებარეობა 

 

1 
 

 

კომპიუტერი 
 

1 
 

2006 
 

1981,69 
 

1981,69 
 

- 
 
- 

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 
ადმინისტრაციული სამსახური 

 

2 
 

პროცესორი 
 

1 
 

2010 
 

647 
 

647 
 
- 

 
- 

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 
ადმინისტრაციული სამსახური 

 

3 
 

კომპიუტერი 
 

1 
 

2007 
 

2070 
 

2070  
- 

 
- 

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 
ადმინისტრაციული სამსახური 

 

4 
 

კომპიუტერი 
 

1 
 

2009 
 

990 
 

990 
 
- 

 
- 

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 
ადმინისტრაციული სამსახური 

 

5 
 
კომპიუტერი 

 
1 

 
2008 

 
 

1129 
 

1129 
 
- 

 
- 

 

შსს ხობის რაიონული 
სამმართველო 

 

6 
 
კერხერი 

 
1 

 
2010 

 
690 

 
345 

 
345 

 
- 

 

შსს ხობის რაიონული 
სამმართველო 

 

7 
 

კონდინციონერი 
 

1 

 

2007 
 

790 
 

790 
 
- 

 
- 

 

გამგეობის სასადილო 

 

8 
 

კომპიუტერი 
 

1 
 

2007 
 

2070 
 

2070  
- 

 
- 

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 
ადმინისტრაციული სამსახური 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  
 

განკარგულება N12  
 

2015  წლის 25 თებერვალი 
 

ქ. ხობი  
 

 
„ხობის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების საქართველოს შინაგან 
საქმეთა სამინისტროსთვის სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ხობის მუნიციპალიტეტის 

გამგებლისთვის თანხმობის  მიცემის თაობაზე“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 
23 იანვრის N3 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 

 
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის შესაბამისად:  

4. „ხობის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების საქართველოს შინაგან 
საქმეთა სამინისტროსთვის სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ხობის მუნიციპალიტეტის 
გამგებლისთვის თანხმობის  მიცემის თაობაზე“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 
23 იანვრის N3 განკარგულებაში შეტანილ იქნეს ცვლილება და  განკარგულების დანართი 
ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„დანართი 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2014 წლის 23 იანვრის N3 განკარგულებისა 
 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის სარგებლობის უფლებით გადასაცემი ხობის 
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების ნუსხა 

 

N 
საქონლის 

კოდი ინვენტარის დასახელება 
ერთეულის 

საწყისი 
ღირებულება 

რაოდენობა 
ჯამური 
საწყისი  

ღირებულება 

ჯამური 
ნარჩენი 

ღირებულება 

1.  9*001 
კავშირგაბმულობის რაცია 
(კომპლექტი) 

7671,27 1 7671,27 767,1 

2.  9*002 გასაშლელი კიბე 1600,00 1 1600,00 448 

3.  9*003 გამდენი სახელური 51 მმ 600,00 1 600,00 168 

4.  9*004 
ლებიოტკის მექანიკური 
ამწე 

1295,66 1 1295,66 362,81 

5.  9*005 სამაშველო დანა 529,48 1 529,48 148,24 

6.  9*006 
სამაშველო დანა 
(ბრტყელტუჩა) 

543,00 1 543,00 152,04 

7.  9*007 სამაშველო ჩაფხუტი 525,43 2 1050,86 292,32 

8.  9*008 მექანიკური გამჭირი 2191,30 1 2191,30 613,6 

9.  9*009 ნოუთბუქი 1230,00 1 1230,00 0 

10.  9*010 შემწოვი სახელური 125 მმ 500,00 1 500,00 140 

11.  9*011 
ხელის რადიოსადგური 
(კომპლექტი) 

541,00 2 1082,00 324,6 

129 
 



12.  9*012 ელექტრობურღი 684,00 1 684,00 137,8 

13.  9*013 წყლის ტუმბო 760,00 1 760,00 197,6 

14.  9*014 ელექტრო გენერატორი 1320,00 1 1320,00 1056 

15.  9*015 პერსონალური 
კომპიუტერი 

1090,00 1 1090,00 436 

16.  9*016 საიერიშე კიბე 835,00 1 835,00 584,5 

17.  9*017 
კომპიუტერი 
პერსონალური 
(პრინტერით) 

1421,90 1 1421,90 853,14 

18.  9*018 მეგაფონი 180,00 1 180,00 
 

19.  9*020 გადამყვანი 66/77 მმ 47,00 2 94,00  
20.  9*021 გადამყვანი  77/51 მმ 47,00 1 47,00 

 
21.  9*022 გადამკეტი ლულა „ბ“ 140,00 1 140,00 

 
22.  9*023 საავტომობილო რ/ვ ანტენა 36,00 1 36,00 

 
23.  9*024 უკანა ხიდი რესორებით 50,00 1 50,00 

 
24.  9*025 გადამყვანი ღერძი 40,00 1 40,00 

 
25.  9*026 წინა ხედი 30,00 1 30,00 

 
26.  9*027 წინა საქარე მინა 10,00 1 10,00 

 
27.  9*028 კარები მანქანის 15,00 4 60,00 

 
28.  9*029 ბარი 6,00 2 12,00 

 
29.  9*031 შემწოვი სახელური 77 მმ 438,00 1 438,00 

 
30.  9*033 სახელური 77 მმ 260,00 2 520,00 

 
31.  9*034 ლულა 60,00 2 120,00  
32.  9*035 სამკაპი 250,00 1 250,00 

 
33.  9*036 ბენზო ხერხი 200,00 1 200,00 

 
34.  9*037 ბალგარკა საშუალო 150,00 1 150,00 

 
35.  9*039 სამაშველო თოკი 160,00 1 160,00 

 
36.  9*040 საკაცე 200,00 1 200,00 

 
37.  9*041 დენის მრიცხველი 90,00 1 90,00 

 
38.  9*042 ხელის ფანარი 75,00 5 375,00 

 
39.  9*043 სამაშველო თოკი 3,25 100 325,00 

 
40.  9*044 სამედიცინო ჩანთა 35,00 1 35,00 

 
41.  9*045 სამაშველო რგოლი 48,00 1 48,00 

 
42.  9*046 ძალაყინი 21,60 2 43,20 

 
43.  9*047 დიდი ჩაქუჩი 30,00 1 30,00  
44.  9*048 ცული 30,00 1 30,00 

 
45.  9*049 ბენზო ხერხი 400,00 1 400,00 

 

46.  9*050 
წყალზე სამაშველო 
ჟილეტი 

75,24 2 150,48 
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47.  9*051 
წყალზე სამაშველო 
ჟილეტი 94,93 1 94,93  

48.  9*052 ნაჯახი, დანა, ნიჩაბი 110,60 1 110,60 
 

49.  9*054 სამაშველო ნიჩაბი 91,55 2 183,10 
 

50.  9*055 ჩაფხუტი 265,00 6 1590,00 
 

51.  9*056 ნაჯახი 142,00 4 568,00 
 

52.  9*057 ლულა „ა“ 75,00 1 75,00  
53.  9*058 ლულა „ბ“ 87,00 1 87,00 

 
54.  9*059 ჩაქუჩი 4,00 2 8,00 

 
55.  9*060 სპეციალური ლულა 230,00 1 230,00 

 
56.  9*062 გადამყვანი სახელური 290,00 3 870,00 

 
57.  9*063 ჩანთა 334,35 1 334,35 

 

58.  9*064 
თოკზე ჩამოსაკიდი 
კარაბინი 

246,52 1 246,52 
 

59.  9*065 ცუკოდილი 228,99 2 457,98 
 

60.  9*066 
სამაშველო დანის 
კომპლექტი 

438,85 2 877,70 
 

61.  9*067 აირწინაღი 376,26 2 752,52 
 

62.  9*069 გამდენი სახელური 66 მმ 240,00 2 480,00  

63.  9*071 
ხელის რადიოსადგურის 
კომპლექტი 

477,00 1 477,00 
 

64.  9*072 
საავტომობილო 
რადიოსადგური 
(კომპლექტი) 

407,00 1 407,00 
 

65.  9*073 აპარატურა ფარსონკა 210,00 1 210,00 
 

66.  9*074 კალონკის ტუმბო 180,00 1 180,00 
 

67.  9*075 გალოვკები 10,00 1 10,00 
 

68.  9*076 სტარტერი 40,00 1 40,00 
 

69.  9*079 პორშინი 15,00 2 30,00  
70.  9*081 სამაშველო საკაცე 216,67 3 650,00 

 
71.  9*082 სახანძრო ჩაფხუტი 230,00 6 1380,00 

 
72.  9*083 სამაშველო ჩაფხუტი 220,00 2 440,00 

 
73.  9*084 ცეცხლგამძლე ფორმა 900,00 4 3600,00 

 
74.  9*085 სამაშველო ხელთათმანი 18,00 8 144,00 

 

75.  9*086 
სპეციალური სამუშაო 
ხელთათმანი 

4,00 11 44,00 
 

76.  9*087 ლულა 51 მმ 60,00 3 180,00 
 

77.  9*088 ლულა 77 მმ 70,00 3 210,00 
 

78.  9*089 ლულა გამაფრქვეველი 80,00 3 240,00 
 

79.  9*090 ელექტროგადამყვანი 35,00 2 70,00 
 

80.  9*091 
წყალგაუმტარი წყალქვეშა 
ფანარი 

315,00 2 630,00 
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81.  9*092 წყალქვეშა ვიდეო თვალი 260,00 1 260,00  
82.  9*093 კაბელი RG213v 6,00 150 900,00 

 
83.  9*094 ანტენა RA 250,00 2 500,00 

 
84.  9*095 კვების ბლოკი sec 265,00 1 265,00 

 
85.  9*096 კონექტორი 5,00 4 20,00 

 
86.  9*097 აკუმულატორი 355,00 1 355,00  
87.  9*098 რკინის ღუმელი 150,00 2 300,00 

 
88.  9*100 წყალსაქაჩი (პომპა) 435,00 1 435,00 

 
89.  9*101 წყალსაქაჩი (პომპა) 415,00 1 415,00 

 
90.  9*102 ლულა 150,00 2 300,00 

 
91.  9*103 ლულა 1 165,00 2 330,00 

 
92.  9*104 გამდენი სახელური 51 მმ 220,00 7 1540,00 

 
93.  9*105 გამდენი სახელური 66 მმ 250,00 2 500,00  
94.  9*106 გამდენი სახელური 77 მმ 280,00 2 560,00 

 
95.  9*107 შემწოვი სახელური 125 მმ 500,00 1 500,00 

 
96.  9*108 შემწოვი სახელური 77 მმ 300,00 2 600,00 

 
97.  9*109 შემწოვი სახელური 40 მმ 360,00 1 360,00 

 

98.  9*110 
გამდენი სახელურის 
გადამყვანი 10,00 10 100,00  

99.  9*111 
გამდენი სახელურის 
გადამყვანი 

15,00 5 75,00 
 

100.  9*112 
გამდენი სახელურის 
გადამყვანი 

17,00 5 85,00 
 

101.  9*113 სახანძრო საიერიშე 
ჯოხკიბე 

500,00 1 500,00 
 

102.  9*114 წყლის ონკანი 10,00 2 20,00 
 

103.  9*115 ელექტრომაკრატელი 246,00 1 246,00 
 

104.  9*116 ელექტროხელთათმანი 6,00 2 12,00 
 

105.  9*117 ელექტროგამაგრძელებელი 144,00 2 288,00 
 

106.  9*118 ქსეროქსი 390,00 1 390,00 
 

107.  9*119 ციფრული ფოტო აპარატი 251,00 1 251,00 
 

108.  9*121 
ელექტროშემდუღებელი 
„გბტ“ 

395,00 1 395,00 
 

109.  9*122 
მობილური ტელეფონი 
ნოკია 

61,00 3 183,00 
 

110.  9*123 
მრავალფუნქციური 
პრინტერი 

400,00 1 400,00 
 

111.  9*125 ელექტრო ღუმელი 50,00 1 50,00  
112.  9*126 ტელევიზორი სამსუნგი 384,00 1 384,00 

 
113.  9*127 ფლეშმეხსიერება 22,00 1 22,00 

 
114.  9*128 მაცივარი „ჰაისენსე“ 400,00 2 800,00 
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115.  9*129 ტელეფონის აპარატი 35,00 1 35,00  

116.  9*131 
ცეცხლგამძლე 
სპეციალური ჩექმა 

400,00 10 4000,00 
 

117.  9*132 საბრძოლო ფორმა 80,00 20 1600,00 
 

118.  9*133 ჩექმა მაღალყელიანი 85,59 3 256,78 
 

119.  9*134 ცეცხლგამძლე ჩექმა 102,54 10 1025,40 
 

120.  9*135 წყალგაუმტარი ლაბადა 70,00 2 140,00  
121.  9*137 ჩექმა მაღალყელიანი 36,40 5 182,00 

 
122.  9*138 ადიალა 8,24 37 304,88 

 
123.  9*140 წყალგაუმტარი პლაში 55,00 4 220,00 

 
124.  9*141 ნავის ჩასადები ჩანთა 60,00 1 60,00 

 
125.  9*142 ლეიბი 20,61 37 762,57 

 
126.  9*143 მაღალყელიანი ბათინკა 100,00 51 5100,00 

 

127.  9*144 
მეხანძრის ცეცხლგამძლე 
ჩექმა 

200,00 10 2000,00 
 

128.  9*145 ჩექმა მაღალყელიანი 45,00 5 225,00 
 

129.  9*146 
საბრძოლო ცეცხლგამძლე 
ფორმა 

900,00 2 1800,00 
 

130.  9*147 ცეცხლმაქრი 90,00 5 450,00  
131.  9*148 ელექტროფანარი 90,00 2 180,00 

 
132.  9*149 ქანჩების კომპლექტი 83,00 2 166,00 

 
133.  9*150 ქანჩების კომპლექტი 220,00 2 440,00 

 
134.  9*151 მეტალის ხერხი 24,00 1 24,00 

 
135.  9*152 მაისური 15,00 51 765,00 

 
136.  9*153 ქურთუკი-შარვალი 160,00 51 8160,00 

 
137.  9*154 ქუდი 11,00 51 561,00 

 
138.  9*155 ლაბადა-პლაში 35,00 5 175,00 

 

139.  9*156 
რკინის კონსტრუქციის 
საწოლი 

100,00 15 1500,00 
 

140.  9*157 ბალიში სილიკონი 20,00 46 920,00 
 

141.  9*159 ადიალა 15,00 9 135,00 
 

142.  9*160 ლეიბი 30,00 9 270,00  
143.  9*161 სეიფი დიდი 21,00 2 42,00 

 
144.  9*162 სეიფი პატარა 15,00 2 30,00 

 
145.  9*163 სეიფი 51,20 1 51,20 

 
146.  9*164 ფარდა 10,00 20 200,00 

 
147.  9*165 მაგიდა 159,71 1 159,71  
148.  9*167 კარადა 294,00 2 588,00 

 
149.  9*168 საოფისე სკამი 35,00 5 175,00 
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150.  9*169 
საოფისე მაგიდა 
მისადგმელი 240,00 2 480,00  

151.  9*170 მაგიდა კათედრა (ლურჯი) 131,93 5 659,65 
 

152.  9*171 ავტომანქანა  ზილ-130 27300,00 1 27300,00 5187 

153.  9*171 ავტომანქანა ზილ-131 2028,00 1 2028,00 0 

154.  9*172 
სახანძრო-ავტოცისტერნა 
კამაზი 

212989,00 1 212989,00 174650,98 

155.  9*173 გასაბერი ნავი 3200,00 1 3200,00 2616,25 

156.  9*175 ნიჩაბი 25,00 2 50,00 
 

157.  9*176 ავტომანქანა ford ranger 40000,00 1 40000,00 17600 

158.  
 

ამომწოვი რეზინის შლანგი 
77 მმ 

300,00 1 300,00 
 

159.  
 

გადამყვანი 51 მმ 70,00 1 70,00 
 

160.  
 

გადამყვანი სახელური 77 
მმ 

260,00 1 260,00 
 

161.  
 

დამუხტვადი ხელის 
ფარანი 

80,00 4 320,00 
 

162.  
 

თავაკი ჭავლის GPH 70.50 10,00 10 100,00 
 

163.   თავაკი ჭავლის GPH 80.50 15,00 5 75,00  
164.  

 
თავაკი ჭავლის GPH 80.50 17,00 5 85,00 

 
165.  

 
მაშველის ჩაფხუტი 250,00 2 500,00 

 
166.  

 
მეხანძრის ჩაფხუტი 230,00 2 460,00 

 

167.  
 

სამედიცინო დახამრების 
ყუთი 

200,00 2 400,00 
 

168.   
სახანძრო სახელური 20 მ 
51 მმ 220,00 3 660,00  

169.  
 

სახანძრო სახელური 20 მ 
66 მმ 

250,00 2 500,00 
 

170.  
 

სახანძრო სახელური 20 მ 
66 მმ 

280,00 2 560,00 
 

171.  
 

ტუმბო 400,00 1 400,00 
 

172.  
 

შემწოვი სახელური 40 მმ 8 
მ 

360,00 1 360,00 
 

173.  
 

წყლის გამაცხელებელი 
ავზი 

265,00 1 265,00 
 

174.  
 

წყლის ონკანი 35,00 1 35,00 
 

175.  
 

რეტლანსატორი 4810 1 4810 3843,19 

176.  
 

ლინკი 2500 1 2500 1997,5 

177.  
 

ხელის რადიოსადგურის 
კომპლექტი 

1650 1 1650 1318,35 

178.  
 

კომპიუტერის სკამი 151,04 4 604,16 
 

179.  
 

მაისური 12,29 51 626,79 
 

180.  
 

თეთრეულის კომპლექტი 16,38 46 753,48 
 

181.  
 

ადიალა 20,48 46 942,08 
 

182.  
 

მოტო ხერხი 838,98 1 838,98 
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183.   ელექტრო ბურღი 230,1 1 230,1  
184.  

 
ბათინკა 73 51 3723 

 

185.  
 

ქურთუკი-შარვალი 
ზაფხულის 

94,56 51 4822,56 
 

186.  
 

კეპი 8,26 51 421,26 
 

187.  
 

ნაჯახი დიდი 47,79 2 95,58 
 

188.   ნაჯახი პატარა 24,78 3 74,34  
189.  

 
ურო პატარა 16,52 2 33,04 

 
190.  

 
ქანჩების კომპლექტი 25,96 2 51,92 

 

     
403854,3318 213895,02“ 

 
2. განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე. 

  3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით 
დადგენილი წესით, ქ. ფოთის საქალაქო სასამართლოში ერთი თვის ვადაში (მისამართი ქ. ფოთი 
დავით აღმაშენებლის N3). 
 
 
 

საკრებულოს თავმჯდომარე                               ედიშერ ჯობავა 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  
 

განკარგულება N13 
 

2015  წლის 20 მარტი 
 

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 
 

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 2007 წლის 10 ივლისის N49 განკარგულებაში შეტანილ იქნეს 
ცვლილება და განკარგულებით დამტკიცებული წესდების მე-13 მუხლი ამოღებულ იქნეს. 

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 N14 
 

2015  წლის 20 მარტი 
 

ქ. ხობი  
 

 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დაფუძნებული თვითმმართველი ერთეულის 

იურიდიული პირების რეორგანიზაციაზე ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლისთვის თანხმობის  
მიცემის თაობაზე 

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“  54-ე მუხლის 
პირველი ნაწილის „დ“ ქვეპუნქტის  „დ.ბ“ ქვეპუნქტის,  შესაბამისად:  
1. მიეცეს თანხმობა ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებელს ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
მიერ დაფუძნებული თვითმმართველი ერთეულის ქვემოთ ჩამოთვლილი იურიდიული პირების 
რეორგანიზაციაზე: 
ა) „შპს „ხობის მოამბე“; 
ბ) ა(ა)იპ - „ხობის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანება“; 
გ) ა(ა)იპ - „ხობის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი“; 
დ) ა(ა)იპ - „ხობის მუნიციპალიტეტის განათლების ცენტრი“; 
ე) ა(ა)იპ - „ხობის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“; 
ვ) „შპს „ხობი დასუფთავება და განათება“; 
ზ) ა(ა)იპ - „ხობის მუნიციპალიტეტის პროფესიული სწავლების ცენტრი“; 
თ) ა(ა)იპ - „ხობის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბ კოლხეთი“; 
ი) ა(ა)იპ - „ხობის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა“. 
2. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს: 
ა) „შპს „ხობის მოამბეს“ დაფუძნებისა და წესდების დამტკიცების შესახებ“ ხობის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2007 წლის 17 მაისის N39 განკარგულება; 
ბ) „არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის მუნიციპალიტეტის 
სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანების“ შექმნისა და წესდების დამტკიცების შესახებ“ ხობის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2007 წლის 10 ივლისის N49 განკარგულება;  
გ) „არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის მუნიციპალიტეტის 
კულტურის ცენტრის“ შექმნისა და წესდების დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს 2007 წლის 31 ივლისის N50 განკარგულება; 
დ) „არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის მუნიციპალიტეტის 
განათლების ცენტრის“ შექმნისა და წესდების დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს 2007 წლის 31 ივლისის N52 განკარგულება; 
ე) „არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის მუნიციპალიტეტის 
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის“ შექმნისა და წესდების დამტკიცების შესახებ“ ხობის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2007 წლის 23აგვისტოს N54 განკარგულება; 
ვ) „შპს „ხობი დასუფთავება და განათებას“ დაფუძნებისა და წესდების დამტკიცების შესახებ“ 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2008 წლის 28 თებერვლის N88 განკარგულება; 
ზ) „არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის მუნიციპალიტეტის 
პროფესიული სწავლების ცენტრის“ შექმნისა და წესდების დამტკიცების შესახებ“ ხობის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 26 იანვრის N52 განკარგულება; 
თ) „არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის მუნიციპალიტეტის 
საფეხბურთო კლუბ კოლხეთის“ შექმნისა და წესდების დამტკიცების შესახებ“ ხობის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 9 დეკემბრის N102 განკარგულება; 
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ი) „არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის მუნიციპალიტეტის 
საფეხბურთო სკოლის“ შექმნისა და წესდების დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს 2011 წლის 27 დეკემბრის N107 განკარგულება. 
3. განკარგულება, გარდა განკარგულების მე-2 პუნქტისა ამოქმედდეს გაცნობისთანავე. 
4. განკარგულების მე-2 პუნქტი ამოქმედდეს ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი 
თვითმმართველობის იურიდიული პირების დაფუძნებისა და მათი წესდებების დამტკიცების 
შესახებ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის შესაბამისი ბრძანებების გამოცემისთანავე. 
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 N15 
 

2015 წლის 30 მარტი 
 

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 მე-4 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 
„4. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის ფიჭური სატელეფონო მომსახურების 
(კორპორაციული საავანსო ნომრების) ხარჯების ლიმიტი თანახმად N4 დანართისა.“; 
ბ) განკარგულების დანართი N4 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 „დანართი N4 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2014 წლის 28 ივლისის N53 განკარგულებისა 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის განსაზღვრული ფიჭური სატელეფონო მომსახურების 
(კორპორაციული საავანსო ნომრების) ხარჯების ლიმიტი 

 

N მხარჯავი სუბიექტების დასახელება 
ლიმიტი თვეში 

(ლარი) 
ლიმიტი წელიწადში 

(ლარი) 

1. გამგებელი 35 420 

2. გამგებლის პირველი მოადგილე 30 360 

3. გამგებლის მოადგილე 25 300 

4. გამგეობის სამსახურის უფროსი 20 240 

5. 
გამგებლის წარმომადგენელი მუნიციპალიტეტის 
ადმინისტრაციულ ერთეულში 

15 180 

6. გამგებლის თანაშემწე 15 180 

7. გამგეობის სამსახურის განყოფილების უფროსი 10 120 

8. 
გამგეობის სხვა მოსამსახურეები (გარდა 
ადმინისტრაციულ ერთეულებში დასაქმებული 
მოსამსახურეებისა) 

5 60 

9. ინტერნეტი 5 60 

10. ჯეოსელ-კონექტი 8 96 

11. 
ადგილობრივი თვითმმართველობის 
ადმინისტრაციული შენობის დაცვა 

5 60 
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12. 

ადგილობრივი თვითმმართველობის 
ადმინისტრაციულ შენობაში დამონტაჟებული 
სახანძრო უსაფრთხოების სისტემის სასიგნალო 
გადამცემი მოწყობილობა 

1 12 

 
2. განკარგულება ამოქმედდეს მიღებისთანავე და გავრცელდეს 2015 წლის 1 მარტიდან 
წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე. 
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 N16 
2015 წლის 30 მარტი 

ქ.ხობი 
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 

არსებული ძირითადი (განუსხვისებელი) ქონების სახელმწიფოსთვის საკუთრებაში 
უსასყიდლოდ გადაცემაზე თანხმობის  მიცემის შესახებ 

 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე 
მუხლის  პირველი ნაწილის „ე“ პუნქტის „ე.ე“ქვეპუნქტის შესაბამისად: 

1. მიეცეს თანხმობა ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებელს ხობის მუნიციპალიტეტის 
საკუთრებაში არსებული ძირითადი (განუსხვისებელი) ქონების სახელმწიფოსთვის 
უსასყიდლოდ გადაცემის თაობაზე, თანახმად დანართისა. 

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)  
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ხობისმუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
2015  წლის 30  მარტის N16 განკარგულებისა 

  
საკუთრების უფლებით გადასაცემი ხობის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების 

ნუსხა 
 

 
 

საკრებულოს თავმჯდომარე                               ედიშერ ჯობავა 

N შენობის დასახელება მისამართი საკადასტრო კოდი 

1 საბავშვო ბაღის შენობა პირველი ხორგა N45.10.01.556 

2 
ნოჯიხევის ყოფილი 
პროფტექნიკური 
სასწავლებელი 

ნოჯიხევი 
N45.07.25.009 

N8; N11; N12; N14; 

141 
 



 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                        ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს                     

განკარგულება N17 
2015 წლის 30 მარტი 

ქ.ხობი 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 
დამატებითი ქონების საკუთრების უფლებით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის თაობაზე 

 
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 54-ე 

მუხლის პირველი ნაწილის „დ“ პუნქტის „დ.დ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად: 
1. მიეცეს თანხმობა ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებელს ხობის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 
არსებული დამატებითი ქონების საკუთრების 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; დ. აღმაშენებლის ქ.  
N3). 
 
 

საკრებულოს თავმჯდომარე                               ედიშერ ჯობავა 
                                             

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
2015  წლის 30  მარტის N17 განკარგულებისა 

 
საკუთრების უფლებით გადასაცემი ხობის მუნიციპალიტეტის  

საკუთრებაში არსებული დამატებითი ქონება 
 

N 
 

ქონების მისამართი 
 

შენობის სართული 

 
 

ფართობი 
კვ. მ 

 

მესაკუთრის 
გვარი, სახელი 

1. ჭყონდიდელის ქუჩა N19 II სართული 53,56 ეჯიბია ლული 
 
 

საკრებულოს თავმჯდომარე                               ედიშერ ჯობავა 

142 
 



 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
განკარგულება N18 

2015 წლის 30 მარტი 
ქ.ხობი 

 

„ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 
საკუთრებაში არსებული ძირითადი (განუსხვისებელი) და დამატებითი ქონების სარგებლობის 

უფლებით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 
წლის 7 თებერვლის N15 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

 
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის შესაბამისად: 

1. „ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 
საკუთრებაში არსებული ძირითადი (განუსხვისებელი) და დამატებითი ქონების სარგებლობის 
უფლებით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 
წლის 7 თებერვლის N15 განკარგულებაში შეტანილ იქნეს ცვლილება და განკარგულების დანართი 
ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„დანართი 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2012 წლის 7 თებერვლის N15 განკარგულებისა 
 

 
სარგებლობის უფლებით გადასაცემი ხობის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 

ძირითადი (განუსხვისებელი) და დამატებითი ქონება 
 

 

 
2. განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე. 
3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით 
დადგენილი წესით, ფოთის საქალაქო სასამართლოში (მისამართი: ქ. ფოთი, დ. აღმაშენებლის ქ. 
N3). 
 
 

საკრებულოს თავმჯდომარე                               ედიშერ ჯობავა 
 

N 
შენობის 

დასახელება 
მისამართი სართული 

ფართი 
(კვ.მ.) 

სარგებლობის 
ფორმა 

ორგანიზაცია, ვისაც 
გადაეცემა ქონება 

1. 
ადმინისტრაციული 
შენობა 

ქ. ხობი, ცოტნე  
დადიანის ქ. N185 

IV 27 უზუფრუქტი 
ა(ა)იპ „ხობის 

მუნიციპალიტეტის 
საფეხბურთო სკოლა“ 

143 
 



 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
განკარგულება N19 

2015 წლის 30 მარტი 
ქ.ხობი 

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 
არსებული ძირითადი (განუსხვისებელი) ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე 

თანხმობის მიცემის შესახებ 
 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე 
მუხლის პირველი ნაწილის „ე“ პუნქტის „ე.ე“ ქვეპუნქტისა და 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის 
„დ“ პუნქტის „დ.დ“ ქვეპუნქტის  შესაბამისად: 

1. მიეცეს თანხმობა ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებელს 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 ერთი თვის ვადაში 
(მისამართი: ქ. ფოთი, დავით აღმაშენებლის ქ. N3).  

 
 
 

საკრებულოს თავმჯდომარე                               ედიშერ ჯობავა 
                                             

         

144 
 



დანართი 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2015  წლის  30 მარტის N19 განკარგულებისა 
  

სარგებლობის უფლებით გადასაცემი ხობის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონება 
 

 

 
საკრებულოს თავმჯდომარე                                      ედიშერ ჯობავა 

N შენობის 
დასახელება 

მისამართი სართული სარგებლობის 
ფორმა 

შენობის 
საერთო 
ფართი 

შენობის 
ნარჩენი 

საბალანსო 
ღირებულება 

(ლარი) გა
სა

იჯ
არ

აე
ბე

ლ
ი 

ფ
არ

თ
ი 

1 
კვ

.მ
 ფ

არ
თ

ის
 

ღ
ირ

ებ
უ

ლ
ებ

ა 
(ლ

არ
ი)

 

ქო
ნე

ბი
ს 

გა
სხ

ვი
სე

ბი
ს 

ვა
დ

ა 
(წ

ელ
ი)

 

იჯ
არ

ის
 ქ

ირ
ის

 
გა

ნა
კვ

ეთ
ი 

 %
 

სა
იჯ

არ
ო

 ქ
ირ

ა 
 

სუ
ლ

 წ
ლ

იუ
რ

ი 

1 
ადმინისტრაციული 

შენობა 

ქ. ხობი 
სტალინის ქ. 

N6 

პირველი 
სართული 

იჯარა 420 35000 100 83,30 9 თვე 20 184,4 1660 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  
 

განკარგულება N20 
 

2015  წლის 30 აპრილი 
 

ქ. ხობი 
 

„ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმის დამტკიცების 
შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 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 2015 წლის ადგილობრივი  შესყიდვების   გეგმის 
დამტკიცების  შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 23 იანვრის N1 
განკარგულებაში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება: 

ა) დანართი 1-ში მცირდება: 
300 ლარით ბენზინი, ევრო რეგულარის შეძენის ასიგნება; 32,2 ლარით მატერიალურ 

ფასეულობათა დავთრის შეძენის ასიგნება;  25,84 ლარით მიმდინარე ანგარიშსწორების 
დავთრის შეძენის ასიგნება; 14,1 ლარით ფლომასტერის შეძენის ასიგნება; 142,24 ლარით 
საკანცელარიო ჟურნალის (უჯრედებიანი) შეძენის ასიგნება; 71,68 ლარით საკანცელარიო 
ჟურნალის (ცალხაზიანი) შეძენის ასიგნება; 60,75 ლარით საკანცელარიო დანის შეძენის 
ასიგნება; 18 ლარით საქაღალდე თაროს შეძენის ასიგნება; 10,32 ლარით ფანქრის შეძენის 
ასიგნება; 19,11 ლარით მარკერის (კომპაქტური დისკებისთვის) შეძენის ასიგნება; 90,27 
ლარით მარკერის (ტექსტის მოსანიშნი) შეძენის ასიგნება; 22,26 ლარით მარკერის 
(მაგნიტური დაფისთვის) შეძენის ასიგნება; 1 ლარით საშლელის მაგნიტური დაფისთვის 
შეძენის ასიგნება; 16,5 ლარით საშლელის შეძენის ასიგნება; 0,69 ლარით დოკუმენტის 
ასაკინძი ლენტის (ცელულოიდის) შეძენის ასიგნება; 2,55 ლარით საკანცელარიო ნივთების 
ჩასაწყობის (ორგანაიზერი) შეძენის ასიგნება; 10,64 ლარით კალკულატორის შეძენის 
ასიგნება; 39,65 ლარით კონვერტის DL (დიპლომატი) შეძენის ასიგნება; 17,2 ლარით 
კონვერტის A4 შეძენის ასიგნება; 39,65 ლარით კონვერტის A5 შეძენის ასიგნება; 3,6 ლარით 
კონვერტის (კომპაქტური დისკებისთვის) შეძენის ასიგნება; 14,8 ლარით ჭიკარტის შეძენის 
ასიგნება; 22,74 ლარით კლიპსი (დიდი) N50-ს შეძენის ასიგნება; 54,4 ლარით კლიპსი 
(პატარა) N25-ს შეძენის ასიგნება; 0,06 ლარით სახაზავი (სამკუთხა)-ს შეძენის ასიგნება; 8,6 
ლარით სახაზავი (სწორი)-ს შეძენის ასიგნება; 58,5 ლარით სტიკერის (არამწებავი) შეძენის 
ასიგნება; 82,65 ლარით სტიკერის (მწებავი) შეძენის ასიგნება; 7,82 ლარით ანტისტეპლერის 
(მარწუხი) შეძენის ასიგნება; 3,45 ლარით ანტისტეპლერის (მაკრატელი) შეძენის ასიგნება; 
3,84 ლარით წაწუნა ბურთულიანის შეძენის ასიგნება; 0,8 ლარით წაწუნა ღრუბლიანის 
შეძენის ასიგნება; 5,52 ლარით მაგიდის კალენდრის დაფის შეძენის ასიგნება; 58,91 ლარით 
წებოვანი ლენტის „სკოჩი“ (დიდი) შეძენის ასიგნება; 16,4 ლარით წებოვანი ლენტის, 
ორმაგი „სკოჩი“ შეძენის ასიგნება; 1,2 ლარით წებოვანი ქაღალდების ხვეულის შეძენის 
ასიგნება; 28,5 ლარით მაგიდის კალენდრის შეძენის ასიგნება; 8,84 ლარით კედლის 
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კალენდრის შეძენის ასიგნება; 33 ლარით სტეპლერის ტყვიის N10 შეძენის ასიგნება; 14,25 
ლარით სტეპლერის ტყვიის N23/10 შეძენის ასიგნება; 74,5 ლარით სტეპლერის ტყვიის 
N24/6 შეძენის ასიგნება; 29,2 ლარით სტეპლერის (დიდი) (23/13) შეძენის ასიგნება; 102,5 
ლარით სტეპლერის პატარა (N10) შეძენის ასიგნება; 24,75 ლარით სტეპლერის საშუალო 
(N24/6) შეძენის ასიგნება; 0,5 ლარით სტეპლერი-პისტოლეტის შეძენის ასიგნება; 72,8 
ლარით საქაღალდეს რკინის დამჭერით შეძენის ასიგნება; 84,2 ლარით ქაღალდის 
სახვრეტის „დირაკოლი“ 100-150 ფურცლისთვის შეძენის ასიგნება; 108,5 ლარით 
ქაღალდის სახვრეტის „დირაკოლი“ 20-30 ფურცლისთვის შეძენის ასიგნება; 25,5 ლარით 
ქაღალდის სამაგრის „სკრეპი“ შეძენის ასიგნება; 9,9 ლარით კორექტორის (ბურთულიანი) 
შეძენის ასიგნება; 5,76 ლარით კორექტორის (ფუნჯიანი) შეძენის ასიგნება; 12,61 ლარით 
კორექტორის (ლენტიანი) შეძენის ასიგნება; 8,46 ლარით კორექტორის ლენტის შეძენის 
ასიგნება; 0,32 ლარით ბეჭდის ბალიშის შეძენის ასიგნება; 9,35 ლარით ფანქრის სათლელის 
შეძენის ასიგნება; 70,14 ლარით ავტოკალმის (უბრალო, ლურჯი) შეძენის ასიგნება; 1,75 
ლარით ავტოკალმის (უბრალო, წითელი) შეძენის ასიგნება; 2,66 ლარით ავტოკალმის 
(უბრალო, შავი) შეძენის ასიგნება; 51,84 ლარით ავტოკალმის (მაღალი ხარისხის) შეძენის 
ასიგნება; 9,88 ლარით ავტოკალმის (ზამბარიანი სამაგრით) შეძენის ასიგნება; 13,65 ლარით 
ფაილიანი საქაღალდის (10 ფურცლიანი) შეძენის ასიგნება; 40 ლარით ფაილიანი 
საქაღალდის (20 ფურცლიანი) შეძენის ასიგნება; 68,4 ლარით ფაილიანი საქაღალდის (30 
ფურცლიანი) შეძენის ასიგნება; 1,45 ლარით საფანქრე ჭიქის შეძენის ასიგნება; 76 ლარით 
მაგიდის კომპლექტის შეძენის ასიგნება; 18,24 ლარით ტუშის კალმის (ლურჯი) შეძენის 
ასიგნება; 18,88 ლარით ტუშის კალმის (შავი) შეძენის ასიგნება; 6,4 ლარით ტუშის კალმის 
(წითელი) შეძენის ასიგნება; 14,35 ლარით ბეჭდის მელნის (ლურჯი) შეძენის ასიგნება; 99 
ლარით ფოტო ქაღალდის შეძენის ასიგნება; 19,3 ლარით პლასტიკატის ყდა A4-ის შეძენის 
ასიგნება; 2,95 ლარით ნივთების შესაკრავი რეზინის შეძენის ასიგნება; 10 ლარით 
ნომერატორის შეძენის ასიგნება; 0,5 ლარით ლაზერული სანიშნებელი კალამი-გამშვების 
შეძენის ასიგნება; 33,75 ლარით ქაღალდის, საწერი, А4 45გრ./200 შეძენის ასიგნება; 49 
ლარით მოწმობებისთვის ქაღალდის შეძენის ასიგნება; 9 ლარით ფერადი ქაღალდის 
(ლურჯი) შეძენის ასიგნება; 5,96 ლარით ფლიტჩარტის ქაღალდის შეძენის ასიგნება; 9 
ლარით ფერადი ქაღალდის (წითელი) შეძენის ასიგნება; 12000 ლარით 12 ცალი 
კომპიუტერის კომპლექტის შეძენის ასიგნება; 1500 ლარით კომპიუტერის ნაწილები, 
აქსესუარები და  მარაგების შეძენის ასიგნება; 650 ლარით 11 ცალი კვების წყაროს, „UPS“, 
შეძენის ასიგნება; 900 ლარით 6 ცალი დროშის სადგამის შეძენის ასიგნება; 700 ლარით 35 
ცალი დროშა (საქართველოს) შეძენის ასიგნება; 600 ლარით 30 ცალი დროშა 
(ევროკავშირის) შეძენის ასიგნება; 1200 ლარით 8 ცალი კომპიუტერის სკამის შეძენის 
ასიგნება; 650 ლარით 11 ცალი სკამის შეძენის ასიგნება; 1500 ლარით 5 ცალი 
გორგოლაჭიანი სავარძლის შეძენის ასიგნება; 650 ლარით 130 ცალი სამსახურებრივი 
პირადობის მოწმობის შეძენის ასიგნება; 520 ლარით 130 ცალი შემხვედრი ღონისძიებების 
ხარჯების ასიგნება; 380 ლარით ელექტრომოწყობილობების რემონტის ასიგნება; 2900 
ლარით სხვადასხვა აუდიტორული მომსახურების ასიგნება; 4000 ლარით დროშის 
შეკერვის (გარე გამოყენების) ასიგნება; 11000 ლარით ქ. ხობში, სტალინის ქ. #6-ში 
მდებარე უმწეოთა სასადილოს მართვის მომსახურების შესყიდვის ასიგნება; 

ბ) დანართი 1-ში იზრდება: 
23,8 ლარით კლიპსი (საშუალო) N41-ის შეძენის ასიგნება; 9,2 ლარით წებოვანი ლენტის, 

„სკოჩი“, (პატარა) შეძენის ასიგნება; 6,3 ლარით „სკოჩის“ მოსახევის (სამაგიდე) შეძენის 
ასიგნება; 8,8 ლარით სტეპლერის ტყვიის N23/13 შეძენის ასიგნება; 0,85 ლარით ქაღალდის 
გასანადგურებელი „შრედერი“-ს შეძენის ასიგნება; 0,21 ლარით დისკების ჩასაწყობი 
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ჩანთის შეძენის ასიგნება; 6,25 ლარით სავიზიტო ბარათების ყუთის (ალბომი) შეძენის 
ასიგნება; 25,74 ლარით სამკერდე ბეიჯის (ზონარით) შეძენის ასიგნება; 118,86 ლარით 
ქაღალდი საბეჭდის А4 80გრ./500 შეძენის ასიგნება; 1,7 ლარით ქაღალდი საბეჭდის, А3, 
შეძენის ასიგნება; 130 ლარით 2 ცალი მოდემის შეძენის ასიგნება; 19000 ლარით 1 ცალი 
მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილის შეძენის ასიგნება; 300000 ლარით ხობის 
მუნიციპალიტეტში კულტურულ-საგანმანათლებო და ახალგაზრდული ცენტრის შექმნის 
სარეაბილიტაციო სამუშაოების შეძენის ასიგნება; 520 ლარით დ. მესტიაში ტრენინგში 
,,ახალგაზრდა ლიდერთა კლუბი" მონაწილეთა სასტუმროს მომსახურების ხარჯების 
ასიგნება; 61285 ლარით ქ. ხობში, სტალინის ქ. #6-ში მდებარე უმწეოთა სასადილოს 
მართვის მომსახურების შესყიდვის ასიგნება; 300 ლარით ფიჭური მომსახურების ასიგნება; 
9000 ლარით ქალაქ ხობის ქუჩების კეთილმოწყობის (მოასფალტება) სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის ასიგნება; 4500 ლარით ბიის 
წყალსადენის სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენის ასიგნება; 24000 ლარით ხობის #1 და #2 საბავშვო ბაღების 
რეაბილიტაციის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის 
ასიგნება; 2000 ლარით ახალი ამბების სააგენტო ,,აქცენტი ჰოლდინგი"-ს მომსახურების 
შესყიდვის ასიგნება; 200 ლარით დასუფთავების მოსაკრებლის ელექტრონული 
პროგრამის განახლების ასიგნება; 180 ლარით ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობისა 
საკრებულოს ცნობარი 2015-ის ბეჭდვის ასიგნება; 500 ლარით 3 ცალი ვიდეო 
თვალთვალის კამერის შეძენის ასიგნება; 600 ლარით ქ. ხობის ტერიტორიაზე მაწანწალა 
ძაღლების მომრავლების შედეგად წარმოქმნილი პრობლემების აღმოფხვრისა და 
დადგენილი წესების დაცვით მათი მოგვარების ღონისძიებების ასიგნება; 100 ლარით 1 
ცალი მობილური ტელეფონის შეძენის ასიგნება; 800 ლარით 2 ცალი 3-4 ადგილიანი სკამი 
ფოიესთვის, მოქალაქეთა მოსაცდელისთვის, შეძენის ასიგნება; 570 ლარით 3 ცალი სკამის 
ფოიესთვის, მოქალაქეთა მისაღებში (ე.წ. „ბარის სკამი“) შეძენის ასიგნება; 450 ლარით 300 
მეტრი ვიდეო სიგნალის კაბელის შეძენის ასიგნება; 40 ლარით 2 ცალი კაბელის 
გამანაწილებელი კოლოფის (კომუტატორი) შეძენის ასიგნება; 3000 ლარით 1 ცალი 
ფოტოაპარატის შეძენის ასიგნება; 

148 
 



გ) განკარგულების პირველი პუნქტის „ა“ და ,,ბ“  ქვეპუნქტებით განხორციელებული 
ცვლილებების გათვალისწინებით, დანართი 1 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„დანართი 1 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2015  წლის 23 იანვრის N1 განკარგულებისა 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების  
2015 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმა 

 

# 

დ
ან

აყ
ო

ფ
ის

 
კო

დ
ი 

დანაყოფის დასახელება 
სავარაუდო 

ღირებულება 
შესყიდვის 
საშუალება 

შესყიდვის 
დაწყების 

სავარაუდო 
ვადები 

შესყიდვის 
ობიექტის 

მიწოდების 
სავარაუდო ვადა 

    
გათბობის ხარჯი (თხმელის 
შეშა) 

4500.00     III კვარტ. 

დეკორატიული მცენარე 400.00       

1 034 
მეტყევეობისა და ხე-ტყის 
პროდუქტები 

4900.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
სექტემბერი III კვარტ. 

    

ბენზინი, ევრორეგულარი  104476.00       
ევრო დიზელი, პპმ-50 და 
ნაკლები 46112.00       

დიზელი, პპმ-50 და მეტი 1134.00       

2 091 საწვავი 151722.00 
კონსოლიდ. 

ტენდერი 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
ქლორი 52.00       
          

4 144 
მარილისა და სუფთა 
ნატრიუმის ქლორიდი 52.00 

გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი I-IV კვარტ. 

    სახეხი 11.20       

5 148 
სხვადასხვა არალითონური 
მინერალური პროდუქტი 

11.20 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
ხელთათმანი (ნაჭერი-
რეზინი) 

52.50       

ხელთათმანი (რეზინის) 100.00       

6 184 
სპეციალური ტანსაცმელი 
და აქსესუარები 

152.50 
გამარტ. 

შესყიდვა 
ივლის-

ნოემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

სოციალურად დაუცველი 
ახალგაზრდებისათვის 
საახალწლო საჩუქარი 

2800.00       

კედლის საათი 480.00       

7 185 
სამკაულები, საათები და 
მონათესავე ნივთები 

3280.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
მარტი I-IV კვარტ 

    ძაფი (კაპრონის) 42.00       

8 194 ტექსტილის ნართი და ძაფი 42.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
მარტი I კვარტ. 

    საკადასტრო რუკების 
დამზადება 

13000.00       

9 221 
ნაბეჭდი წიგნები, 
ბროშურები და 
საინფორმაციო ფურცლები 

13000.00 
გამარტ. 

ელექტრ. 
ტენდ. 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    
სსმ-ში დადგ. გამოქვეყნების 
ხარჯები 10240.00       
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კვირის პალიტრა 52.20       
ხობის მოამბე 510.00       
გაზ. ,,ეგრისის მაცნე" 1200.00       
გამოცემა ,,ფაქტები 
საქართველოს რეგიონები 
2014" 

600.00       

გაზეთის 
,,თვითმმართველობა" 500.00       

გაზეთის ,,რეგიონის 
ტრიბუნა" 

1500.00       

ჟურნალის ,,სამეგრელო" 1200.00       
გაზეთის ,,მრწამსი" 300.00       

10 222 
გაზეთები, სამეცნიერო 
ჟურნალები, პერიოდიკა და 
ჟურნალები 

16102.20 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი I-IV კვარტ. 

    

ფაილი 826.00       
საქაღალდე (ცელულოიდის, 
თხელი) 

35.50       

საქაღალდე (ცელულოიდის, 
სქელი) 

265.00       

საქაღალდე (რეზინის 
დამჭერით) 

80.00       

საქაღალდე (ტყავის) 175.00       
ბლოკნოტი 980.00       
რვეული (პატარა) 59.50       
ბაინდერი (სწრაფჩამკერი) 1800.00       
ბაინდერი (ჩასაწყობი 
კოლოფი) 140.00       

საქაღალდე (თხელი 
მუყაოსი, „სწრაფჩამკერი“) 

519.00       

საქაღალდე (თხელი 
მუყაოსი, „ზონარიანი“) 

77.50       

მატერიალურ 
ფასეულობათა დავთარი 17.80       

მიმდინარე 
ანგარიშსწორების დავთარი 

14.16       

წიგნი მთავარი დავთარი 18.00       

11 228 

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

5007.46 
გამარტ. 

ელექტრ. 
ტენდ. 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    
წებო (მშრალი) 254.00       
წებო (სველი) 68.00       
          

12 249 
სუფთა და სხვადასხვა 
ქიმიური ნივთიერებების 
პროდუქტები 

322.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ქსეროქსი 
(მრავალფუნქციური 
პრინტერი) 

5500.00       

ფლომასტერი 9.90       
საკანცელარიო ჟურნალი 283.76       
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(უჯრედებიანი) 
საკანცელარიო ჟურნალი 
(ცალხაზიანი) 171.32       

საკანცელარიო დანა 226.75       
საქაღალდე თარო 192.00       
ფანქარი 29.88       
მარკერი (კომპაქტური 
დისკებისთვის) 55.89       

მარკერი (ტექსტის 
მოსანიშნი) 95.73       

მარკერი (მაგნიტური 
დაფისთვის) 

28.74       

საშლელი მაგნიტური 
დაფისთვის 

59.00       

საშლელი 21.50       
დოკუმენტის ასაკინძი 
ლენტი (ცელულოიდის) 

7.31       

საკანცელარიო ნივთების 
ჩასაწყობი (ორგანაიზერი) 

222.45       

კალკულატორი 249.36       
კონვერტი DL (დიპლომატი) 61.35       
კონვერტი A4 66.40       
კონვერტი A5 51.95       
კონვერტი (კომპაქტური 
დისკებისთვის) 

37.40       

ჭიკარტი 39.20       
კლიპსი (დიდი) N50 108.96       
კლიპსი (პატარა) N25 95.60       
კლიპსი (საშუალო) N41 156.80       
სახაზავი (სამკუთხა) 2.94       
სახაზავი (სწორი) 33.10       
სტიკერი (არამწებავი) 304.50       
სტიკერი (მწებავი) 316.35       
ანტისტეპლერი (მარწუხი) 50.18       
ანტისტეპლერი 
(მაკრატელი) 

36.55       

წაწუნა ბურთულიანი 14.16       
წაწუნა ღრუბლიანი 12.20       
მაგიდის კალენდრის დაფა 90.48       
წებოვანი ლენტი „სკოჩი“ 
(დიდი) 56.59       

წებოვანი ლენტი „სკოჩი“ 
(პატარა) 

20.60       

წებოვანი ლენტი, ორმაგი 
„სკოჩი“ 

33.60       

„სკოჩის“ მოსახევი 
(სამაგიდე) 

41.30       

წებოვანი ქაღალდების 
ხვეული 

4.80       

მაგიდის კალენდარი 150.00       
კედლის კალენდარი 151.10       
სტეპლერის ტყვია N10 47.40       
სტეპლერის ტყვია N23/10 19.25       
სტეპლერის ტყვია N23/13 73.60       
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სტეპლერის ტყვია N24/6 90.50       
სტეპლერი (დიდი) (23/13) 120.80       
სტეპლერი პატარა (N10) 57.50       
სტეპლერი საშუალო (N24/6) 120.25       
სტეპლერი-პისტოლეტი 29.50       
საქაღალდე რკინის 
დამჭერით 

239.20       

ქაღალდის სახვრეტი 
„დირაკოლი“ 100-150 
ფურცლისთვის 

215.80       

ქაღალდის სახვრეტი 
„დირაკოლი“ 20-30 
ფურცლისთვის 

143.50       

ქაღალდის სამაგრი „სკრეპი“ 44.70       
კორექტორი (ბურთულიანი) 101.10       
კორექტორი (ფუნჯიანი) 52.24       
კორექტორი (ლენტიანი) 13.39       
კორექტორის ლენტი 18.54       
ბეჭდის ბალიში 7.18       
ფანქრის სათლელი 16.65       
ავტოკალამი (უბრალო, 
ლურჯი) 

182.86       

ავტოკალამი (უბრალო, 
წითელი) 7.65       

ავტოკალამი (უბრალო, 
შავი) 

9.34       

ავტოკალამი (მაღალი 
ხარისხის) 

341.16       

ავტოკალამი (ზამბარიანი 
სამაგრით) 49.22       

ფაილიანი საქაღალდე (10 
ფურცლიანი) 

25.35       

ფაილიანი საქაღალდე (20 
ფურცლიანი) 

87.50       

ფაილიანი საქაღალდე (30 
ფურცლიანი) 

111.60       

საფანქრე ჭიქა 16.05       
მაგიდის კომპლექტი 374.00       
ქაღალდის საჭრელი 
„გილიოტინა“ 

40.00       

ტუშის კალამი (ლურჯი) 52.46       
ტუშის კალამი (შავი) 57.42       
ტუშის კალამი (წითელი) 18.10       
ბეჭდის მელანი (ლურჯი) 23.65       
ქაღალდის 
გასანადგურებელი 
„შრედერი“ 

200.85       

მაგნიტური ჭიქა 
(„სკრეპებისა“ და მისთ.) 11.31       

დისკების ჩასაწყობი ჩანთა 20.21       
ფოტოქაღალდი 126.00       
პლასტიკატის ყდა A4 55.70       
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სავიზიტო ბარათების ყუთი 
(ალბომი) 

76.25       

ნივთების შესაკრავი რეზინი 9.05       
ნომერატორი 20.00       
სამკერდე ბეიჯი (ზონარით) 224.74       
ლაზერული სანიშნებელი 
კალამი-გამშვები 

41.50       

ქაღალდი საბეჭდი А4 
80გრ./500 9198.86       

ქაღალდი საწერი А4 
45გრ./200 

260.25       

ქაღალდი საბეჭდი (A3) 73.70       
ქაღალდი მოწმობებისთვის 86.00       
ფერადი ქაღალდი (ლურჯი) 11.00       
ფლიტჩარტის ქაღალდი 49.04       
ფერადი ქაღალდი 
(წითელი) 11.00       

ბეჭედი, შტამპი, 
ფაქსიმილიე (კლიშე) 

290.00       

ბეჭდის მექანიზმი 1400.00       

13 301 

საოფისე მანქანები, 
კომპიუტერების, 
პრინტერების და ავეჯის 
გარდა 

24062.62 
გამარტ. 

ელექტრ. 
ტენდ. 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    

კომპიუტერის კომპლექტი 3500.00       
კომპაქტური დისკი (dvd) 210.00       
კომპაქტური დისკი (cd) 263.50       
მონიტორი 800.00       
პრინტერი 200.00       
კომპიუტერის ნაწილები, 
აქსესუარები და  მარაგები 

6140.00       

კვების წყარო „UPS“ 700.00       
ლაზერული შავთეთრი 
პრინტერის კარტრიჯის 
შეძენა 

11460.00       

ლაზერული ფერადი 
პრინტერის კარტრიჯის 
შეძენა 

5400.00       

ჭავლური პრინტერის 
კარტრიჯის შეძენა 

1840.00       

14 302 
კომპიუტერული 
მოწყობილობები და მარაგი 

30513.50 
გამარტ. 

ელექტრ. 
ტენდ. 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    

ადაპტორი (დამცავი) 45.00       
,,სკოპი" სადენის სამაგრი 41.00       
ავტომატური ამომმრთველი 195.00       
კაბელის გამანაწილებელი 
კოლოფი (კომუტატორი) 

40.00       

15 312 
ელექტროენერგიის 
გამანაწილებელი და 
საკონტროლო აპარატურა 

321.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
ელ.გამაგრძელებელი 1275.00       
ელ.გამანაწილებელი 380.00       
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როზეტი 115.00       
ჩამრთველი 105.00       
ელექტროვაზნა 20.00       
ვიდეო სიგნალის კაბელი 450.00       

16 313 
იზოლირებული მავთული 
და კაბელი 

2345.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ელემენტი (მრგვალი, დიდი) 36.00       
ელემენტი (მრგვალი, 
პატარა) 

103.00       

ელემენტი (მრგვალი, 
საშუალო) 

60.00       

ფოტოაპარატის ელემენტი 60.00       

17 314 
აკუმულატორები, 
პირველადი ელემენტები და 
პირველადი ბატარეები 

259.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ფოტოაპარატის 
აკუმულატორი 

450.00       

ვიდეო კამერის 
აკუმულატორი 

300.00       

ნათურა (სტანდარტული 
ვაზნისათვის)) 381.50       

ნათურა წვრილი 
ვაზნისთვის 

117.00       

ნეონის ნათურები (ნეონის, 
დღის განათება, წრიული) 

75.00       

ნეონის ნათურები 
რკალისებრი 

150.00       

ნათურა (ნეონის, დღის 
განათება, სტანდარტული) 

2250.00       

დამუხტვადი ხელის ფანარი 28.00       

18 315 
გასანათებელი 
მოწყობილობები და 
ელექტრონათურები 

3751.50 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი I-IV კვარტ. 

    

საიზოლაციო ლენტი 20.00       
ელ. ინდიკატორი 3.00       
მაგნიტი (მაგნიტური 
დაფისთვის) 

2.82       

19 316 
ელეტრომოწყობილობები 
და აპარატურა 25.82 

გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი I-IV კვარტ. 

    ფოტოაპარატის ჩიპი 150.00       

20 317 

ელექტრონული, 
ელექტრომექანიკური და 
ელექტროტექნიკური 
მომარაგება 

150.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    მობილური ტელეფონი 100       

21 322 

რადიო-ტელეფონის, 
რადიო-ტელეგრაფის, 
რადიო-მაუწყებლობის და 
სატელევიზიო გადამცემი 
აპარატურა 

100.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
მაისი II კვარტ. 

    
ვიდეო კამერა 3000.00       
ვიდეო კასეტა 510.00       
შტატივი 150.00       

22 323 ტელე - და რადიომიმღებები 3660.00 გამარტ. იანვარ- I-IV კვარტ. 

154 
 



და ხმის ან ვიდეო ჩამწერები 
ან რეპროდუქცირების 
აპარატურა 

შესყიდვა დეკემბერი 

    

ტელეფონი (სტაც.) 35.00       
უკაბელო ინტერნეტის 
მონტჟი 

4200.00       

მოდემი 130.00       

23 325 
სატელეკომუკნიკაციო 
მოწყობილობები და 
მარაგები 

4365.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

საპონი 94.00       
ტუალეტის ქაღალდი 138.00       
ხელსაშრობის ქაღალდი 120.00       
პირსახოცი 70.00       
თხევადი საპონი 108.00       

24 337 პირადი ჰიგიენის 
პროდუქტები 

530.00 გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    
მაღალი გამავლობის 
მსუბუქი ავტომობილი 

19000.00       

25 341 
ძრავიანი სატრანსპორტო 
საშუალებები 19000.00 

გამარტ. 
ელექტრ. 
ტენდერი 

მაისი II   კვარტ. 

    
ექსპლოატაციის, მოვლა–
შენახვის და სათადარიგო 
ნაწილების შეძენის ხარჯი 

30700.00       

26 343 

ნაწილები და აქსესუარები 
სატრანსპორტო 
საშუალებებისა და მათი 
ძრავებისათვის 

30700.00 
გამარტ. 

ელექტრ. 
ტენდერი 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

27 343 

ნაწილები და აქსესუარები 
სატრანსპორტო 
საშუალებებისა და მათი 
ძრავებისათვის 

0.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    ვიდეო თვალთვალის კამერა 500.00       

28 351 
საგანგებო სიტუაციებისა და 
უსაფრთხოების 
მოწყობილობები 

500.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
მაისი II   კვარტ. 

    

დროშის სადგამი 300.00       
დროშა (საქართველოს) 1180.00       
დროშა (ევროკავშირის) 880.00       
იატაკის საწმენდი ჯოხი 5.00       

29 358 
ინდივიდუალური და 
დამხმარე მოწყობილობები 

2365.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
სიგრძის საზომი 
(,,რულეტკა") 

85.00       

30 383 საზომი ხელსაწყოები 85.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-
იგვნისი 

II    კვარტ. 

    

ფოტოაპარატი 800.00       
ციფრული ფოტოაპარატი 350.00       
ფოტოაპარატი 3000.00       

          

31 386 ოპტიკური ხელსაწყოები 4150.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
აპრილი II კვარტ. 

    მაგიდა მისადგმელით 600.00       
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ტახტი (სამეული)         
კომპიუტერის მაგიდა 750.00       
კომპიუტერის სკამი 3750.00       
სკამი 720.00       
გორგოლაჭიანი სავარძელი 1500.00       
3-4 ადგილიანი სკამი 
ფოიესთვის, მოქალაქეთა 
მოსაცდელისთვის 

800.00       

სკამი ფოიესთვის, 
მოქალაქეთა მისაღებში (ე.წ. 
„ბარის სკამი“) 

570.00       

32 391 ავეჯი 8690.00 
გამარტ. 

ელექტრ. 
ტენდერი 

მარტი-
ნოემბერი 

I-IV კვარტ. 

    

მაკრატელი 78.00       
სურათის ჩარჩო A4 350.00       
სურათის ჩარჩო A3 200.00       
ყვავილის ქოთანი 300.00       
ჩაის სერვიზი 40.00       
ყავის სერვიზი 40.00       
გრაფინი (ჭიქებით) 120.00       
ელექტროჩაიდანი 175.00       
სათლი („ვედრო“) 104.00       
ცოცხი 835.00       
აქანდაზი 372.00       
ღრუბელი 13.50       
სანთელი 3.00       
იატაკის ჯაგრისი 10.00       
ნაგვის ყუთი 410.00       
ნაგვის ყუთი 240.00       
ლამინატის საწმენდი ჯოხი 75.00       
მინის საწმენდი ჯოხი 100.00       
დაფის საწმენდი „სეტი“ 12.00       

33 392 ავეჯეულობა 3477.50 გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    

ფეხსაწმენდი 105.00       
ხელსახოცი (ნაჭრის) 30.00       
იატაკის საწმენდი ტილო 402.00       
მაგიდის ტილო 613.50       

34 395 ქსოვილის ნივთები 1150.50 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    მტვერსასრუტი 400.00       

35 397 საოჯახო ტექნიკა 400.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

მინის საწმენდი სითხე 310.00       
ჭურჭლის სარეცხი 
საშუალება 

135.00       

ავეჯის საწმენდი სითხე 546.00       
იატაკის საპრიალებელი 
სითხე 

140.00       

ჟალუზის საწმენდი 24.00       
ჰაერის გამწმენდი 
დეზოდორი 

30.00       

სადეზინფექციო საშუალება 175.00       
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(„იხვი“ და მსგავსი) 
თხევადი საპნის 
დისპენსერი 

120.00       

36 398 
საწმენდი და 
საპრიალებელი 
პროდუქტები 

1480.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
წყლის ხარჯი 2950.00       
წყლის შეზიდვა ყულევში 15000.00       

37 411 ბუნებრივი წყალი 17950.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    დისპენსერის წყლის ხარჯი 7784.00       

38 411 ბუნებრივი წყალი 7784.00 
გამარტ. 

ელექტრ. 
ტენდერი 

იანვარი-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    კონდიციონერი 2100.00       

39 425 
გამაგრილებელი და 
სავენტილაციო 
მოწყობილობები 

2100.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
ივნისი II კვარტ. 

    

ლამინირების აპარატის 
ფირი  

60.00       

ასაკინძი აპარატის ზამბარა 30.00       
წყლის ფილტრი 100.00       
ტუალეტის ქაღალდის 
სათავსი 

40.00       

40 429 

სხვადასხვა ზოგადი და 
სპეციალური 
დანიშნულების მანქანა–
დანადგარები 

230.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    ლურსმანი 4.00       

40 441 
კონსტრუქციის მასალები 
და ანალოგიური 
ნივთები/საგნები 

4.00 გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარი I    კვარტ. 

    
დასაკეცი კიბე 160.00       
წყლის ონკანი 28.00       

41 444 

სხვადასხვა ქარხნული 
წარმოების მასალა და 
მათთან დაკავშირებული 
საგნები 

188.00 
გამარტ. 

შესყიდვა ნოემბერი IV  კვარტ. 

    

კარის სახელური 30.00       
საკეტის გულარი 600.00       
კარის საკეტი 2550.00       
ბოქლომი 48.00       
ბრტყელტუჩა 24.00       
სახრახნისი 15.00       
ჩაქუჩი 7.00       
მეტალოპლასტმასის კარის 
საკეტი 

400.00       

მეტალოპლასტმასის კარის 
პეტლი 

808.00       

42 445 

ხელსაწყოები, საკეტები, 
გასაღებები, ანჯამები, 
დამჭერები, ჯაჭვები და 
ზამბარები/რესორები 

4482.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

ნოემბერი 
I-IV  კვარტ. 

    გზების მოვლა-შენახვა 30000.00       
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მინისტადიონების მოვლა 15000.00       
ხამისქურის საქირიოს 
უბანში სანიაღვრე არხის 
მოწყობის სამუშაოები 

2455.00       

ქ. ხობში სტალინის ქუჩაზე 
სანიაღვრე არხის 
ამოწმენდის სამუშაოები 

2500.00       

ქ. ხობში ცოტნე დადიანის ქ. 
N185-ში მდებარე 
ადმინისტრაციული 
შენობის დაზიანებული 
სახურავის აღდგენითი 
სამუშაოები 

1816.00       

ხობის მუნიციპალიტეტის 
ძველი ხიბულის 
ადმინისტრაციულ 
ერთეულში შიდა სასოფლო 
გზის აღდგენითი 
სამუშაოები 

8550.00       

43 452 

სამუშაოები მთლიანი ან 
ნაწილობრივი 
მშენებლობისათვის და 
სამოქალაქო მშენებლობის 
სამუშაოები 

60321.00 
გამარტ. 

ელექტრ. 
ტენდერი 

იანვარი-
სექტემბერი 

I-III კვარტ. 

    

ხეთისა და თორსა-დღვაბის 
წყალსადენის ქსელის 
სარეაბილიტაციო 
სამუშაოები 

669700.00       

ხობის მუნიციპალიტეტში 
კულტურულ-
საგანმანათლებო და 
ახალგაზრდული ცენტრის 
შექმნის სარეაბილიტაციო 
სამუშაოები 

300000.00       

44 452 

სამუშაოები მთლიანი ან 
ნაწილობრივი 
მშენებლობისათვის და 
სამოქალაქო მშენებლობის 
სამუშაოები 

969700.00 
გამარტ. 

ელექტრ. 
ტენდერი 

თებერვალ-
სექტემბერი  

I-III კვარტ. 

    
მიმდინარე რემონტის 
ხარჯი 

10100.00       

მანქანის რეცხვა 2360.00       

45 501 

სატრანსპორტო 
საშუალებებისა და მათთან 
დაკავშირებული 
მოწყობილობების შეკეთება, 
ტექნიკური მომსახურება და 
მასთან დაკავშირებული 
მომსახურებები 

12460.00 
გამარტ. 

ელექტრ. 
ტენდერი 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    
კარტრიჯის დოლურას 
გამოცვლა 

1860.00       

კარტრიჯის დატუმბვა 6150.00       

46 503 
პერსონალური 
კომპიუტერების, საოფისე 
აპარატურის, 

8010.00 
გამარტ. 

ელექტრ. 
ტენდერი 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 
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სატელეკომუნიკაციო და 
აუდიო - ვიზუალური 
მოწყობილობების შეკეთება, 
ტექნიკური მომსახურება და 
მათთან დაკავშირებული 
მომსახურებები 

    
ელექტრომოწყობილობების 
(კონდ. ტელევიზ., მაცივრის 
და სხვა) რემონტი 

3270.00       

47 507 
შენობის მოწყობილობების 
შეკეთება და ტექნიკური 
მომსახურება 

3270.00 გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    
საანგარიშო სტენდური 
კონფერენციის მოწყობა 

300.00       

    

დ. მესტიაში ტრენინგში 
,,ახალგაზრდა ლიდერთა 
კლუბი" მონაწილეთა 
სასტუმროს მომსახურების 
ხარჯები 

520.00       

48 551 სასტუმროს მომსახურება 820.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი I-IV კვარტ. 

    

ქ. ხობში, სტალინის ქ. #6-ში 
მდებარე უმწეოთა 
სასადილოს მართვის 
მომსახურების შესყიდვა  

50285.00       

49 555 

სასადილოებისა და 
საზოგადოებრივი კვების 
საწარმოების 
მომსახურებები 

50285.00 
გამარტ. 

ელექტრ. 
ტენდერი 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    

ისტორიული ძეგლების 
მდგომარეობის შემოწმება 
და ახალი ობიექტების 
მოძიება და დაფიქსირება 
(სატრანსპორტო 
მომსახურება) 

700.00       

გაწვევის ხარჯები 
(სატრანსპორტო 
მომსახურება) 

12000.00       

50 601 
საავტომობილო 
ტრანსპორტის 
მომსახურებები 

12700.00 
გამარტ. 

ელექტრ. 
ტენდერი 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    

წერილებთან 
დაკავშირებული საფოსტო 
მომსახურებები 

3900.00       

          

51 641 
საფოსტო და საკურიერო 
მომსახურებები 

3900.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
სატელეფონო მომსახურება 11080.00       
ფიჭური მომსახურება 17850.00       

52 642 სატელეკომუნიკაციო 
მომსახურებები 

28930.00 
გამარტ. 

ელექტრ. 
ტენდერი 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    ელენერგიის ხარჯი 36200.00       

53 653 
ელექტროენერგიის 
განაწილება და მასტან 

36200.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 
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დაკავშირებული 
მომსახურებები 

    საბანკო მომსახურება 1000.00       

54 661 
საბანკო და საინვესტიციო 
მომსახურებები 

1000.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

თებერვალი 
I-IV კვარტ. 

    

ხეთისა და თორსა-დღვაბის 
წყალსადენის ქსელის 
სარეაბილიტაციო 
სამუშაოების საავტორო 
ზედამხედველობა 

600.00       

55 712 
არქიტეტქტურული და 
მასთან დაკავშირებული 
მომსახურებები 

600.00 გამარტ. 
შესყიდვა 

ოქტომბერ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    

ხეთისა და თორსა-დღვაბის 
წყალსადენის ქსელის 
სარეაბილიტაციო 
სამუშაოების 
ზედამხედველობა 

4700.00       

56 712 
არქიტეტქტურული და 
მასთან დაკავშირებული 
მომსახურებები 

4700.00 
გამარტ. 

ელექტრ. 
ტენდერი 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    

ურთის მთაზე მდებარე 
,,ჯეგეთის" წმ. გიორგის 
სახელობის 
არქიტექტურულმ 
კომპლექსზე 
მცირემასშტაბიანი 

 
  

7000.00       

სოფელ პირველ მაისში 
ისტორიულ-
არქიტექტურულ 
კომპლერქსის ,,მაჩხომერის" 
ეზოში მცირემასშტაბიანი 
დაზვერვითი 
არქეოლოგიური 
სამუშაოების ჩატარება 

4000.00       

ხამისქურის საქირიოს 
უბანში სანიაღვრე არხის 
მოწყობის სამუშაოების 
საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

45.00       

ხობის მუნიციპალიტეტის 
ძველი ხიბულის 
ადმინისტრაციულ 
ერთეულში შიდა სასოფლო 
გზის აღდგენითი 
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

250.00       

57 713 საინჟინრო მომსახურებები 11295.00 
გამარტ. 

ელექტრ. 
ტენდერი 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    

სოფელ ბიაში დამეწყრილი 
გზის აღდგენითი 
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

1600.00       
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დოკუმენტაციის შედგენა 
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       
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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 

მ ნტ ს შ ნ  

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       

ხობის მუნიციპალიტეტში 
კულტურულ-
საგანმანათლებო და 
ახალგაზრდული ცენტრის 
შექმნის სამუშაოების 
საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

24000.00       

ქალაქ ხობის ქუჩების 
კეთილმოწყობის 
(მოასფალტება) 
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

9000.00       
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ბიის წყალსადენის 
სისტემის სარეაბილიტაციო 
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

4500.00       

ხობის #1 და #2 საბავშვო 
ბაღების რეაბილიტაციის 
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

24000.00       

58 713 საინჟინრო მომსახურებები 110900.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-
მარტი 

I    კვარტ. 

    

საბუღალტრო პროგრამის 
განახლება 

3000.00       

დასუფთავების 
მოსაკრებლის 
ელექტრონული პროგრამის 
განახლება 

200.00       

59 722 

პროგრამები პროგრამული 
უზრუნველყოფისათვის და 
საკონსულტაციო 
მიომსახურებები 

3200.00 გამარტ. 
შესყიდვა 

მარტი I-II კვარტ. 

    
კოდექსის განახლება 2400.00       
          

60 723 
მონაცემთა ბაზების 
მომსახურება 2400.00 

გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი I-IV კვარტ. 

    
ვებ-გვერდის ხარჯი 3300.00       
ინტერნეტის გე გეომენური 
სახელის მომსახურება 

60.00       

61 724 ინტერნეტ მომსახურებები 3360.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    ინტერნეტმომსახურება 30948.00       

    
ვებ-გვერდზე ინფორმაციის 
განთავსებისა და DNS 
სერვისით მომსახურება 

768.00       

 62 724 ინტერნეტ მომსახურებები 31716.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
საქართველოს 
საკანონმდებლო მაცნეს 
ვებგვერდზე ავორიზაცია 

664.00       

63 791 
იურიდიული 
მიმსახურებები 

664.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

თვითმმართველობის 
აუდიტი 

5000.00       

სხვადასხვა აუდიტური 
მომსახურება 

7100.00       

64 792 
საბუღალტრო, 
აუდიტორული და 
ფისკალური მომსახურებები 

12100.00 
გამარტ. 

ელექტრ. 
ტენდერი 

იანვარ-
დეკემბერი I-IV კვარტ. 

    
საატესტაციო კონკურსის 
ჩატარების ხარჯი 

3660.00       

65 796 

პერსონალის 
კვალიფიკაციის 
ამაღლებასთან 
დაკავშირებული 

3660.00 გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

163 
 



მომსახურებები 

    
კადრების კვალიფიკაციის 
ამაღლების ხარჯები 

4000.00       

66 796 

პერსონალის 
კვალიფიკაციის 
ამაღლებასთან 
დაკავშირებული 
მომსახურებები 

4000.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი I-IV კვარტ. 

    დაცვის ხარჯები 57700.00       

67 797 

გამოძიებასთან და 
უსაფრთხოებასთან 
დაკავშირებული 
მომსახურებები 

57700.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი I-IV კვარტ. 

    

კორესპოდენციების 
აღრიცხვის ჟურნალის 
დაბეჭდვა 

1100.00       

სამართლებრივი აქტების 
აღრიცხვის წიგნი 

420.00       

სამსახურებრივი 
პირადობის მოწმობები 

        

სამართალდარღვევის ოქმის 
ბლანკების დაბეჭდვა 200.00       

მშებლობის ნებართვის 
ბლანკების ბეჭდვა 

200.00       

გასული დოკუმენტაციების 
აღრიცხვის ჟურნალი 

125.00       

შემოსული 
დოკუმენტაციების 
აღრიცხვის ჟურნალი 

150.00       

წვევამდელის სამხედრო–
სააღრიცხვო მოწმობა 

67.50       

სააღრიცხვო ანბანური 
წიგნი 50.00       

მოქალაქეთა გამწვევი 
კომისიის ოქმების 
რეგისტრაციის ჟურნალი 

20.00       

რეზერვის დროებითი 
მოწმობა 

80.00       

სამხედრო ნამსახურობის 
ბარათი 

75.00       

სამხედრო სააღრიცხვო 
ბარათი 

120.00       

წვევამდელის პირადი 
საქმის ყდა 90.00       

სავიზიტო ბარათების 
დაბეჭდვა 

120.00       

სიგელების, მოწმობების და 
სუვენირების დამზადება 

800.00       

ხობის მუნიციპალიტეტის 
გამგეობისა საკრებულოს 
ცნობარი 2015-ის ბეჭდვა 

180.00       

68 798 
ბეჭდვა და მასთან 
დაკავშირებული 
მომსახურებები 

3797.50 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 
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მუნიციპალიტეტში 
მოხალისეობის 
განვითარებისა და 
ხელშეწყობის პროგრამა 
,,თანადგომა" 

2700.00       

მედიაპროექტ ,,ეტალონში" 
ხობელი ახალგაზრდების 
მონაწილეობა 

3000.00       

კონკურსი ,,ჩვენ ვწერთ 
პროექტს" ახალგაზრდული 
ინიციატივების 
წახალისების პროექტი 

1600.00       

სხვადასხვა ღონისძიებებში 
გამარჯვებული მოსწავლე-
ახალგაზრდობისა და მათ 
საქმიანობასთან 
დაკავშირებული პირების 
წასახალისებელი პროგრამა 

500.00       

შემხვედრი 
ღონისძიებებისათვის 

900.00       

ექსპედიციები 
სახელწოდებით 
,,ადამიანები, ტრადიცია და 
მემკვიდრეობა" ხობის 
მუინიციპალიტეტში 
სხვადასხვა დროს მოღვაწე 
ადამიანთა და მათი 
ცხოვრებისა და 
შემოქმედების ამსახველი 
ფოტომატიანის შექმნა. 
მასალების მოძიება 
ფოლკლორის სხვდასხვა 
ჟანრში ხალხური 
ზეპირსიტყვიერება, 
საგვარეულო 
დღესასწაულები, ხალხური 
სიმღერა, რეწვა, ქარგვა, 
ქსოვა, მჭედლობა, ხეზე 
კვეთა, ჭედურობა და სხვა), 
ვიდეო-მასალების 
მომზადება, გამოფენის 
მოწყობა, მასშტაბური 
კონფერენცია თემაზე: 
ტრადიციათა კვალდაკვალ 

3000.00       

შემხვედრი 
ღონისძიებებისათვის 

2500.00       

69 799 
სხვადასხვა საქმიანობები 
და მასთან დაკავშირებული 
მომსახურებები 

14200.00 
გამარტ. 

ელექტრ. 
ტენდერი 

აპრილ-
ნოემბერი 

II-IV კვარტ. 

    
გაწვევის საექიმო კომისია 1000.00       
          

70 851 
ჯანდაცვის სამსახურის 
მომსახურებები 

1000.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    ამბულატორიული 23400.00       
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მომსახურება 

71 851 
ჯანდაცვის სამსახურის 
მომსახურებები 

23400.00 
გამარტ. 

ელექტრ. 
ტენდერი 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    
ახალი ამბების სააგენტო 
,,აქცენტი ჰოლდინგი"-ს 
მომსახურება 

2000.00       

72 924 
ახალი ამბების 
სააგენტოების 
მომსახურებები 

2000.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

მუნიციპალიტეტის 
წარმატებულ სპორტსმენთა 
და მწვრთნელთა ფოტო 
გამოფენის მომზადება 

1000.00       

არქივის მომსახურება 5800.00       

73 925 

ბიბლიოთეკების, არქივების, 
მუზეუმებისა და სხვა 
კულტურული 
დაწესებულებების 
მომსახურებები 

6800.00 
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       

შემხვედრი 
ღონისძიებებისათვის 

2000.00       

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 ნარდში 
მიძღვნილი გოგი ბუკიას 

715.00       
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ხსოვნისადმი 
ხობის მუნიციპალიტეტის 
პირველობა ლელობურთში 

758.00       

ხობის მუნიციპალიტეტის 
აბსოლუტური პირველობა 
ჭადრაკში 

539.00       

რუსული აგრესიის შედეგად 
ტრაგიკულად დაღუპული 
რეზერვისტის- გოგა 
ჭითანავასა და ლევან 
ტურავას  სახ.თასის 
გათამაშება მინიფეხბურთში 

847.00       

ხობის მუნიციპალიტეტის 
პირველობა  ფრენბურთში  

459.00       

ხობის მუნიციპალიტეტის 
ქართულ ჭიდაობაში 

605.00       

ხობის მუნიციპალიტეტის 
პირველობა  ცხენოსნობაში, 
მარულა-მალანურობის 
ტრადიციის აღდგენა  

1488.00       

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) 

1000.00       

74 926 სპორტული მომსახურებები 17487.00 
გამარტ. 

ელექტრ. 
ტენდერი 

თებერვალ-
ნოემბერი   

    ასოციაციების საწევრო 5400.00       

75 981 
საწევრო ორგანიზაციების 
მომსახურებები 

5400.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

დროშის შეკერვა (გარე 
გამოყენების) 4100.00       

 ქ. ხობის ტერიტორიაზე 
მაწანწალა ძაღლების 
მომრავლების შედეგად 
წარმოქმნილი პრობლემების 
აღმოფხვრისა და 
დადგენილი წესების 
დაცვით მათი მოგვარების 
ღონისძიებები 

600.00        

76 983 სხვადასხვა მომსახურებები 4100.00 
გამარტ. 

ელექტრ. 
ტენდერი 

მარტი-
ნოემბერი 

I-IV კვარტ. 

    ჯამი 1882086.30       
 

დ) დანართი 3-ში იზრდება: 
70,00  ლარით  წყლის მრიცხველის  შეძენის ასიგნება;  
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15,00  ლარით  წყლის ფილტრის  შეძენის ასიგნება;  
35,00  ლარით  ონკანის  შეძენის ასიგნება;  
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ე) განკარგულების პირველი პუნქტის „დ“  ქვეპუნქტით განხორციელებული 
ცვლილებების გათვალისწინებით, დანართი 3 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 

„დანართი 3 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2015  წლის 23 იანვრის N1 განკარგულებისა 
 

ა(ა)იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანების“  
2015 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმა 

 

№ 

დ
ან

აყ
ო

ფ
ის

 
კო

დ
ი 

დანაყოფის დასახელება სავარაუდ
ო ღირ. 

შესყიდვის 
საშ. 

შესყიდვის 
დაწყების 

სავარაუდო 
ვადები 

შესყიდვის 
ობიექტის 

მიწოდების 
სავარაუდო 

ვადა 
    კვერცხი 14189       

1 031 
სოფლის მეურნეობისა და 
ბაღჩეულის პროდუქტები 

14189.00 
გამარტ. 

ელექტრ. 
ტენდერი 

იანვარ-
დეკემბერი I-IV კვარტ. 

    

კარტოფილი 30189.60       

ხახვი 1694.7       

ნიორი 1729.8       

კომბოსტო 1765.76       

სტაფილო 2972.97       

ლობიო 5765.71       

ჭარხალი 708.11       

2 032 
ბურღულეული, კარტოფილი, 
ბოსტნეული, ხილი და 
თხილეული 

44826.65 
გამარტ. 

ელექტრ. 
ტენდერი 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    გათბობის ხარჯი (შეშა) 17750.00       

3 034 
მეტყევეობისა და ხე-ტყის 
პროდუქტები 17750.00 

გამარტ. 
ელექტრ. 
ტენდერი 

აგვისტო-
დეკემბერი III-IV კვარტ. 

    
თხევადი აირი 17670.00       
ბუნებრივი აირი 2800.00       

4 091 საწვავი 20470.00 
გამარტ. 

ელექტრ. 
ტენდერი 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    ელენერგიის ხარჯი 7750.00       

5 093 
ელექტრო, სითბური, მზისა და 
ბირთვული ენერგია 

7750.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    სახეხი 180.00       

6 148 
სხვადასხვა არალითონური 
მინერალური პროდუქტი 

180.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
საქ.ხორცი 28828.80       
ქათამი (გაუყინავი) 16396.38       

7 151 
ცხოველური პროდუქტები, 
ხორცი და ხორცის 
პროდუქტები 

45225.18 
გამარტ. 

ელექტრ. 
ტენდერი 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    თევზის ხორცი (ფილე) 10811.00       

8 152 მზა და დაკონსერვებული 
თევზი 

10811.00 
გამარტ. 

ელექტრ. 
ტენდერი 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    ტომატ-პასტა 5945.90       
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9 153 
ხილი, ბოსტნეული და 
მონათესავე პროდუქტები 

5945.90 
გამარტ.ელ
ექტრ.ტენდ

ერი 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    რაფირინებული ზეთი 6774.77       

10 154 
ცხოველური ან მცენარეული 
ზეთები და ცხიმები 6774.77 

გამარტ. 
ელექტრ. 
ტენდერი 

იანვარ-
დეკემბერი I-IV კვარტ. 

  
  
  

  
  
  

შესქელებული რძე 26234.21       
კარაქი 8918.91       
არაჟანი 18018.00       

11 155 რძის პროდუქტები 53171.12 
გამარტ. 

ელექტრ. 
ტენდერი 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    

კისელი 4324.32       
მანანის ბურღული 2252.25       
წიწიბურა 2252.25       
შვრიის ფანტელი 2162.16       
ბრინჯი 2522.52       

12 156 
დაფქვილი მარცვლეულის 
პროდუქტები, სახამებელი და 
სახამებლის პროდუქტები 

13513.50 
გამარტ. 

ელექტრ. 
ტენდერი 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    

მარილი 1061.95       
შაქარი 4261.26       
მწვანილი 4324.32       
მაკარონი 5535.13       
ვერმიშელი 1756.76       
კაკაო 2162.25       
შავი ჩაი 388.33       
პური 29566.73       
ფუნთუშა 12273.41       
პეჩენია 3703.74       

13 158 
სხვადასხვა საკვები 
პროდუქტები 

65033.88 
გამარტ. 

ელექტრ. 
ტენდერი 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    რეზინის ხელთათმანი 500.00       

14 184 
სპეციალური ტანსაცმელი და 
აქსესუარები 500.00 

გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი I-IV კვარტ. 

    საჩუქრები 6552.00       

15 185 სამკაულები, საათები და 
მონათესავე ნივთები 

6552.00 
გამარტ. 

ელექტრ. 
ტენდერი 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    

ფაილი 294       

ბლოკნოტი 65.00       
საკანცელარიო რვეული 440.00       
ბრძანების წიგნი 24.00       
TanamSromelTa 
gamocxadebis Jurnali 155.00       

Sesyiduli saqonlis 
aRricxvis Jurnali 150.00       

korespodenciebis 
aRricxvis Jurnali 24.00       

materialur faseulobaTa 
davTari 32.00       

mimd. angariSsworebis 
davTari 48.00       
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მემორიალური ორდერი 13.00       
ბაინდერი 350.00       
საქაღალდე (სწრაფჩამკერი) 200.00       

16 228 

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

1795.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ქლორი 468.00       
სამედიცინო სპირტი 360.00       
წყალბადის ზეჟანგი 150.00       
იოდი 300.00       
ბრილიანტის მწვანე 300.00       

17 243 
ძირითადი არაორგანული და 
ორგანული ქიმიკატები 

1578.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    ნიშადურის სპირტი 210.00       

18 244 
სასუქები და ნიტროგენული 
ნაერთები 

210.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
წებო 201.60       
წებო თხევადი 450.00       
პლასტელინები 450.00       

19 249 
სუფთა და სხვადასხვა ქიმიური 
ნივთიერებების პროდუქტები 

1101.60 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ფანქარი 60.00       
საკანცელარიო დანა 4.00       
მარკერი 90.00       
საშლელი 39.00       
კალკულატორი 150.00       
ჭიკარტი 75.00       
სახაზავი 12.50       
სტიკერი (სანიშნე ქაღალდი) 75.00       
სტიკერი (მწებავი) 15.00       
სკოჩი პატარა 75.00       
სკოჩი დიდი 190.00       
მაგიდის კალენდარი 15.00       
სტეპლერის ტყვიები 72.00       
სტეპლერი პატარა 62.50       
სტეპლერი საშუალო 49.00       
ქაღალდის სამაგრი 15.00       
კორექტორი 81.00       
fanqris saTleli 21.60       
burTuliani კალამი 66.00       
ფაილებიანი საქაღალდე 128.00       
ქაღალდი საბეჭდი AА4 
80gr./500 

2025.00       

ქაღალდი მოწმობებისთვის 40.00       
ფერადი ქაღალდი 510.00       
ქაღალდი ფორმატის 600.00       
დისკი 32.00       

20 301 
საოფისე მანქანები, 
კომპიუტერების, პრინტერების 
და ავეჯის გარდა 

4502.60 გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    კომპიუტერი კომპლექტი 1500.00       
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ფლეშმეხსიერება 50.00       
კარტრიჯის შეძენა 300.00       

21 302 
კომპიუტერული 
მოწყობილობები და მარაგი 

1850.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    adaptori (damcavi) 150.00       

22 312 
ელექტროენერგიის 
გამანაწილებელი და 
საკონტროლო აპარატურა 

150.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    ელ.გამაგრძელებელი 70.00       

23 313 
იზოლირებული მავთული და 
კაბელი 

70.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    ელემენტი 34.00       

24 314 
აკუმულატორები, პირველადი 
ელემენტები და პირველადი 
ბატარეები 

34.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი I-IV კვარტ. 

    ნათურა 252.00       

25 315 
გასანათებელი მოწყობილობები 
და ელექტრონათურები 

252.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
სატელეფონო ბარათების 
შეძენა 

400.00       

26 317 

ელექტრონული, 
ელექტრომექანიკური და 
ელექტროტექნიკური 
მომარაგება 

400.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    მუსიკალური ცენტრი 800       

27 323 

ტელე და რადიოსიგნალის 
მიმღებები და აუდიო ან 
ვიდეოგამოსახულების ჩამწერი 
ან აღწარმოების აპარატურა 

800 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ბამბა 150       
ბინტი სტერილური 420       
ბინტი არასტერირული 360       
თერმომეტრი 540       
სამედიცინო აფთიაქი 210       

28 331 სამედიცინო სახარჯი მასალები 1680 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

saponi (სეიფგარდი) 780.00       
საპონი სარეცხი 160.00       
ტუალეტის ქაღალდი 2565.00       
ქაღალდის ხელსახოცი 500.00       

29 337 პირადი ჰიგიენის პროდუქტები 4005.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
ნარჩენებისა და ნაგვის 
კონტეინერები და ყუთები 

50.00       

30 349 
სხვადასხვა სატრანსპორტო 
მოწყობილობა და სათადარიგო 
ნაწილები 

50.00 გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    პიანინო 1300.00       

31 373 
მუსიკალური ინსტრუმენტები 
და ნაწილები 

1300.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    სათამაშოები 20748.00       

32 375 
თამაშები და სათამაშოები; 
ატრაქციონები 

20748.00 
გამარტ. 

ელექტრ. 
ტენდერი 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 
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ფუნჯის ნაბორი 300.00       
სახატავი ფანქრები 750.00       

33 378 
ხელთნაკეთობები და 
ხელოვნების ნივთების 
შესაქმნელად საჭირო მასალები 

1050.00 
გამარტ.შეს

ყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    ზუსტი სასწორები 1350.00       

34 383 საზომი ხელსაწყოები 1350.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი I-IV კვარტ. 

    წყლის მრიცხველი 70.00       

35 384 
ფიზიკური მახასიათებლების 
კონტროლის ხელსაწყოები 

70.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
აპრილი-

მაისი 
II კვარტ. 

    

საწოლი საბავშვო 11550.00       
karada საბავშვო 10000.00       
საოფისე თარო 1500.00       
სკამი 4600.00       
კარადა მასწავლებლის 2000.00       
სტელაჟი 4500.00       

36 391 ავეჯი 34150.00 
გამარტ. 

ელექტრ. 
ტენდერი 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    

მაკრატელი 105.00       
საკვების კონტეინერი 180.00       
ცოცხი 600.00       
იატაკის საწმენდი ჯოხი 75.00       
აქანდაზი 30.00       
ღრუბელი 210.00       
ჯამი 200.00       
ჯამი პატარა 140.00       
ქვაბი საშუალო 350.00       
ქვაბი დიდი 300.00       
ტაფა 665.00       
ღრმა თეფში 750.00       
თეფში სოუსის 750.00       
თეფში პატარა 625.00       
ლამბაქი და ფინჯანი 1750.00       
კოვზი დესერტის 300.00       
კოვზი ჩაის 200.00       
ჩანგალი 200.00       
ვედრო ემალის 500.00       
ჩერბაკი 45.00       
დაფა ხორცის საჭრელი 290.00       
დაფა პურის საჭრელი 145.00       
დაფა თევზის საჭრელი 290.00       
სამზარეულოს დანა 150.00       
ხორცსაკეპი ელექტრო 180.00       
ჩაიდანი ემალის 175.00       
ჩაიდანი ელექტრო 50.00       

37 392 ავეჯეულობა 9255.00 
გამარტ. 

ელექტრ. 
ტენდერი 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    

ფარდები 7500.00       
ტილო იატაკის საწმენდი 620.00       
ტილო მაგიდის საწმენდი 410.00       
ტილო მინის საწმენდი 220.00       
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ლეიბი 5000.00       
საბანი 5000.00       
ადიალა 6250.00       
თეთრეული 6250.00       
ბალიში 1250.00       
პირსახოცი 3300.00       

38 395 ქსოვილის ნივთები 35800.00 
გამარტ. 

ელექტრ. 
ტენდერი 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    

ელექტრო ღუმელი 
(გამათბობელი) 120.00       

შეშის ღუმელი 2000.00       
მაცივარი 2000       

39 397 საოჯახო ტექნიკა 4120.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

სარეცხი ჟელე 505.00       
tualetis sawmendi (ixvi) 880.00       
სარეცხი ფხვნილი ,,ტაიდი" 540.00       
სარეცხი ფხვნილი ავტომატი 540.00       
კალგონი 104.00       
სარეცხი ფეირი 699.00       
სარეცხი ,,კომეტი" 375.00       
სარეცხი ,,რაქშა" 180.00       

40 398 
საწმენდი და საპრიალებელი 
პროდუქტები 

3823.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    წყლის ხარჯი 5600.00       

41 411 ბუნებრივი წყალი 5600.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    საჭმლის მოსამზადებელი 
ღუმელები 

3000.00       

42 422 

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

3000.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    სარეცხი მანქანა 2800.00       

43 427 
ქსოვილების, ტანსაცმლისა და 
ტყავის წარმოების მანქანა-
დანადგარები 

2800.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    წყლის ფილტრი 15.00       

44 429 
სხვადასხვა ზოგადი და 
სპეციალური დანიშნულების 
მანქანა-დანადგარები 

15.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
აპრილი-

მაისი 
II კვარტ. 

  
  

  
  

შეშის ღუმელის მილი 500.00       
შეშის ღუმელის მუხლი 250.00       

45 441 
კონსტრუქციის მასალები და 
ანალოგიური ნივთები/საგნები 

750.00 
გამარტ. 

ელექტრ. 
ტენდერი 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    ონკანი 35.00       

46 444 
სხვადასხვა ქარხნული 
წარმოების მასალა და მათთან 
დაკავშირებული საგნები 

35.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
აპრილი-

მაისი II კვარტ. 

    კარის საკეტი 150.00       
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ბოქლომი 50.00       
საღებავი 285.00       

47 445 

ხელსაწყოები, საკეტები, 
გასაღებები, ანჯამები, 
დამჭერები, ჯაჭვები და 
ზამბარები/რესორები 

485.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    ფერადი საღებავების ნაკრები 
(გუაში 6ფ) 

1440.00       

48 448 
საღებავები, ლაქები და 
მასტიკები 

1440.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    ელექტრო სისტემის რემონტი 400.00       

49 501 

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       
კომპიუტერული მომსახურება 300.00       

50 503 

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       

51 601 
საავტომობილო ტრანსპორტის 
მომსახურებები 

3000.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    საფოსტო მომსახურება 50.00       

52 641 
საფოსტო და საკურიერო 
მომსახურებები 50.00 

გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი I-IV კვარტ. 

    სატელეფონო მომსახურება 300.00       

53 642 
სატელეკომუნიკაციო 
მომსახურებები 

300.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    საბანკო მომსახურებები 400.00       

54 661 
საბანკო და საინვესტიციო 
მომსახურებები 

400.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    ინტერნეტ მომსახურება 1625.00       

55 724 ინტერნეტ მომსახურებები 1625.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

დეზინფექციასა და 
დეზინსაქციასთან 
დაკავშირებული 
მომსახურებები 

4224.00       

56 909 
მომსახურებები დასუფთავების 
სფეროში 

4224.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    ჯამი 467661.20       
 

ვ) დანართი 5-ში მცირდება: 
2100 ლარით 21 ცალი ბურთის შეძენის   ხარჯების ასიგნება; 
400 ლარით „სამედიცინო მომსახურების ხარჯების“ ასიგნება; 
620 ლარით  ბუცების შეძენის ასიგნება; 
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ზ) დანართი 5-ში იზრდება: 
2450 ლარით ბინის ქირის ხარჯების ასიგნება; 
620 ლარით 1 ცალი პორტაბელური კომპიუტერის შეძენის ასიგნება;  
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თ) განკარგულების პირველი პუნქტის „ვ“ და ,,ზ“ ქვეპუნქტებით განხორციელებული 
ცვლილების გათვალისწინებით, დანართი 5 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„დანართი 5 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2015  წლის 23 იანვრის N1 განკარგულებისა 
 

ა(ა)იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი ,,კოლხეთის“  
2015 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმა 

 

# 

დ
ან

აყ
ო

ფ
ის

 
კო

დ
ი 

დანაყოფის დასახელება 
სავარაუდო 

ღირებულება 
შესყიდვის 
საშუალება 

შესყიდვის 
დაწყების 

სავარაუდო 
ვადები 

შესყიდვის 
ობიექტის 

მიწოდების 
სავარაუდო 

ვადა 

    
ბენზინი 600       
დიზელის საწვავი 4946.4       
ზეთი 36       

1 091 საწვავი 5582.40 
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 300.00       
ჰერბიციდები 160.00       

3 143 
ქიმიური და სასუქი 
მინერალები 

460.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
შაქარი 51.00       
ჩაი 75.00       
ორცხობილა 390.00       

4 158 
სხვადასხვა კვების 
პროდუქტები 

516.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

მეკარის ხელთათმანი 600.00       
ფორმა 2200.00       
გეტრები 400.00       
მეკარის ფორმა 200.00       
გადასასხამი 400.00       
რეზინის ხელთათმანი 14.00       

5 184 
სპეციალური ტანსაცმელი და 
აქსესუარები 

3814.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    ბუცები 11380.00       

6 188 ფეხსაცმელი 11380.00 
გამარტ. 

ელ.ტენდერ
ი 

იანვარ-
სექტემბერი I-III  კვარტ. 

    

faili 35.00       
bloknoti 50.00       
sakancelario rveuli 20.00       
ბაინდერი 25.00       
მატერიალურ ფასეულობათა 
დავთარი 

9.00       

რვეული პატარა 5.00       
mimd. angariSsworebis 
davTari 9.00       

მემორიალური ორდერი 10.00       
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brZanebis wigni 15.00       
საქაღალდე (swrafCamkeri) 25.00       
webo 2       

7 228 

 ქაღალდის ან მუყაოს 
სარეგისტრაციო ჟურნალები 
/ წიგნები,ფორმები და სხვა 
ნაბეჭდი საკანცელარიო 

ნივთები  

    205.00    
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

feradi flomasteri 10       
sakanc. Jurnali 10       
sakancelario dana 2       
fanqari 5       
konverti 10       
Wikarti 4       
saxazavi 3       
სტიკერი მწებავი 16       
სკოჩი 120       
magidis kalendari 6       
სტეპლერის ტყვიები 5       
სტეპლერი საშუალო 10       
koreqtori 6       
burTuliani pasta 8       
burTuliani pasta 10       
skrepi 4       
failebiani saqaRalde 15       
კლიფსი 10       
qaRaldi sabeWdi AА4 
80gr./500 

240       

კალკულატორი 15       
dvd diski 70       
საშლელი 3       

8 301 საკანცელარიო ნივთები 582.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ფლეშმეხსიერება 30.00       
მაუსი 20.00       
კარტრიჯის შეძენა 180.00       
პორტაბელური კომპიუტერის 
შეძენა 

620.00       

9 302 
კომპიუტერული 
მოწყობილობები და მარაგი 

850.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    el. gamagrZelebeli 24.00       
el. gamanawilebeli 6.00       
rozeti 10.00       
CamrTveli 35.00       

10 313 
ელექტროენერგიის 
გამანაწილებელი და 
საკონტროლო აპარატურა 

75.00 
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 40.00       

12 315 
გასანათებელი 
მოწყობილობები და 

40.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 
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ელექტრონათურები 
    მედიკამენტების ღირებულება 2560.00       

13 336 ფარმაცევტული პროდუქტები 2560.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

  

  

saponi 25.00       

  
sarecxi saponi 8.00       
პირსახოცი 50.00       
ტუალეტის ქაღალდი 18.00       

14 337 
პირადი ჰიგიენის 
პროდუქტები 101.00 

გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი I-IV კვარტ. 

  
  

სათამაშო ბურთები 1500.00       

  
სავარჯიშო ბურთები 500.00       
კარის ბადე 300.00       

15 374 
სპორტული საქონელი და 
არჭურვილობა 

2300.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

saTli (vedro) 75.00       
cocxi 125.00       
nagvis yuTi 20.00       
ჩაის სერვიზი 95.00       
პრიზები 200.00       
წყლის ბოთლები 144.00       
Rrubeli 3.00       

16 392 ავეჯი 662.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

xelsaxoci 10.00       
tilo iatakis sawmendi 24.00       
tilo magidis 10.00       
 minis sawmendi 15.00       
იატაკის საწმენდი ჯოხი 5.00       
fexsawmendi Teqa 10.00       

17 395  ქსოვილის ნივთები 74.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

qloris mJava 40.00       
sarecxi Jele 4.00       
WurWlis sarecxi 
saSualeba 9.00       

tualetis sawmendi (ixvi) 5.00       
sarecxi fxvnili 210.00       
კალგონი 42.50       

18 398 საწმენდი და საპრიალებელი 
პროდუქტები 

310.50 გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    
wylis xarji 2000.00       
მინერალური წყალი 360.00       

19 411 ბუნებრივი წყალი 2360.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

karis saxeluri 25.00       
saketis gulari 22.50       
karis saketi 140.00       
boqlomi 100.00       
ფუნჯი 6.00       

20 445 

ხელსაწყოები, საკეტები, 
გასაღებები, ანჯამები, 
დამჭერები, ჯაჭვები და 
ზამბარები/რესორები 

293.50 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 
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ცარცი 100.00       
  საღებავი 80.00       

21 448 საღებავები 180.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

მიმდინარე რემონტის 
ხარჯები 

400.00       

სათადარიგო ნაწილების 
შეძენა 1800.00       

ტექდათვალიერების ხარჯები 150.00       

22 501 

სატრანსპორტო 
საშუალებებისა და მათთან 
დაკავშირებული 
მოწყობილობების შეკეთება, 
ტექნიკური მომსახურება და 
მასთან დაკავშირებული 
მომსახურებები 

2350.00 გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    

კომპიუტერული 
მომსახურეობა 

100.00       

კატრიჯის დოლურას 
გამოცვლა 

75.00       

კარტრიჯის დატუმბვა 160.00       

23 503 
საოფისე აპარატურის 

ტექ.მომსახურება და შეკეთება 
335.00 

გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    გუნდის შეკრება .სბორები. 20200.00       

24 551 სასტუმროს მომსახურება 20200.00 
გამარტ. ელ. 

ტენდერი 
  I-III 

    
ფეხბურთელების კვების 
ხარჯები 

4950.00       

25 555 
სასადილოებისა და 
საზოგადოებრივი კვების 
საწარმოების მომსახურებები 

4950.00 გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    
satelefono momsaxureba 360.00       
satelefono baraTebis 
SeZena 480.00       

26 642 
სატელეკომუნიკაციო  
მომსახურებები 

840.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    ბინის ქირა 3950.00       

27 701 

კერძო საკუთრებაში მყოფ 
უძრავ ქონებასთან 
დაკავშირებული 
მომსახურებები 

3950.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    internetmomsaxureba 840.00       

28 724 ინტერნეტ მომსახურებები 840.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი I-IV კვარტ. 

    
სასწრაფო სამედიცინო 
დახმარების მომსახურება 

6800.00       

სამედიცინო მომსახურება 700.00       

29 851 
ჯანდაცვის სამსახურის 
მომსახურებები 

7500.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

                 ჯ ა მ ი  75760.40       
 

ი) დანართი 6-ში მცირდება: 
1500 ლარით გასანათებელი მოწყობილობებისა შეძენის ხარჯების ასიგნება.  
3180 ლარით „ელექტრო ენერგიის“ ხარჯების ასიგნება. 
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კ) განკარგულების პირველი პუნქტის „ი“ ქვეპუნქტით განხორციელებული 
ცვლილებების გათვალისწინებით, დანართი 6 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„დანართი 6 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2015  წლის 23 იანვრის N1 განკარგულებისა 
 

შპს „ხობი დასუფთავება და განათებას“  
2015 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმა 

 
 

# 

დ
ან

აყ
ო

ფ
ის

 კ
ო

დ
ი 

დანაყოფის დასახელება 
სავარაუდო 

ღირებულება 
შესყიდვის 
საშუალება 

შესყიდვის 
დაწყების 

სავარაუდო 
ვადები 

შესყიდვის 
ობიექტის 

მიწოდების 
სავარაუდო ვადა 

  

  
  
  

მრავალწლიანი მცენარეების 
ნერგები 

5000       

erTwliani yvavilis 
nergebi 15000       

1 034 
მეტყევეობისა და ხე-ტყის 
პროდუქტები 

20000 
გამარტ. 
ელექტრ. 

ტენდ. 

აპრილი-
ივნისი 

II კვარტ. 

    
ბენზინი (რეგულარი) 19952       
დიზელი 23616       
საპოხი მასალები 3114       

2 091 საწვავი 46682 
კონსილიდ
ირებული 
ტენდერი 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

  
  
  
  

ელექტროენერგიის ხარჯი 186338       
ოფისის ელექტროენერგიის 
ხარჯი 

2280       

შადრევნის 
ელექტროენერგიის ხარჯი 

4200       

3 093 
ელექტრო, სითბური, მზისა 
და ბირთვული ენერგია 

192818 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
  

azotovani sasuqi 100       
sasuqi organika 72       
klini (Sxamqimikati) 770       
torfi 1200       
მიწა 750       
სასუქი სოლინური 50       
კირი 200       

4 144 
მარილისა და სუფთა 
ნატრიუმის ქლორიდი 

3142.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

  
  
  
  

ხელთათმანი 924       
spec. tansacmeli 

(საწვიმარი) 2392       

rezinis xelTaTmani 20       

5 181 
სამუშაო ტანსაცმელი, 
სპეცტანსაცმელი და 
აქსესუარები 

3336 
გამარტ. 

შესყიდვა 
    

    კედლის საათი 30       

6 185 კელიდ საათი 30 
გამარტ. 

შესყიდვა 
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faili 35       
saqaRalde 
(celuloidis) 

20       

კორენსპონდენციის 
აღრიცხვის ჟურნალი 

48       

damWeriani saqaRalde 20       
bloknoti 40       
ბრძანების წიგნი 12       
reveuli patara 20       
მთავარი წიგნი 12       

  
mimd. angariSsworebis 
davTari 

15       

7 228 

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

222 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ბეჭდის ბალიში 8       
sakanc. Jurnali 10       
ბეჭდი,შტამპი,ფაქსიმილიე(კ
ლიშე 

30       

ბეჭდის მექანიზმი 25       
მატერიალურ 

ფასეულობათა დავტთარი 
15       

fanqari 10       
მარკერი 7.5       
saSleli 5       
kalkulatori 30       
წებო 12       
Wikarti 15       
klipsi 15       
saxazavi 5       
stikeri (saniSne 
qaRaldi) 7       

stikeri (mwebavi) 15       
antistepleri 2       
skoCi 6       
სტეპლერის ტყვიები 10       
სტეპლერი საშუალო 15       
ბაინდერი 60       
საქაღალდე (swrafCamkeri) 30       
დირაკოლი პატარა 14       
qaRaldis samagri 10       
koreqtori 24       
fanqris saTleli 10       
burTuliani pasta 40       
burTuliani pasta 20       
მარკერი 8       
ასაკინძი ლენტი 5       
საკანცელარიო დანა 4       
საკანცელარიო ნივთების 
ჩასაწყობი 

50       

მაკრატელი 6       
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safanqre Wiqa 9       
magidis nabori 34       

  qaRaldi sabeWdi AА4 
80gr./500 

288       

  qaRaldi saweri А4 
45gr./200 

20       

8 301 

საოფისე მანქანები, 
კომპიუტერების, 
პრინტერების და ავეჯის 
გარდა 

874.5 გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    

fleSmexsiereba 50       
dividi diski 4       
sidi diski 4       
კვების წყაროU"upiesi" 80       

9 302 კომპიუტერული 
მოწყობილობები და მარაგი 

138 გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    

ელ.გამაგრძელებელი 45       
ელ.გამანაწილებელი 18       
ელ.ვაზნა დიდი 30       
როზეტი 18       
ჩამრთველი 18       

10 313 
იზოლირებული მავთული 
და კაბელი 

129 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

  

  
ლამპიონი 250ამპ. 2825       
ლამპიონი 150ამპ. 770       

  

ეკონათურა 85ვტ-იანი 1860       
ეკონათურა 40ვტ-იანი 1000       
ნათურა 250ვტ-იანიE-40 584       
ნათურა 150ვტ-იანიE-40 400       
ნათურა 400 1250       

  
  

მეტალო-ჰალოგენის 
ნათურა 150ვტ-იანი 

280       

ნათურა 150ვტ-იანიE-40 26       

11 315 
გასანათებელი 
მოწყობილობები და 
ელექტრონათურები 

8995 
გამარტ. 
ელექტრ. 
ტენდერი 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    

იზოლირებული ელ.სადენი 
2,5მმ-იანი 300       

ელ.სადენი 10X10 მმ 560       
იზოლირებული ელ.სადენი 
10მმ-იანი 

280       

დროსელი 250ამპ. 1416       
დროსელი 150ამპ. 780       
დროსელი 400 ვატიანი. 750       
იგნიკტორი 250ამპ. 540       
კონტაქტორი 250ამპ. 2280       
კონტაქტორი 150ამპ. 3440       
გადამრთველი 100ამპ. 1650       
მინათების პროჟექტორი400 
ვტ 

500       

პლაფონი თეთრი ნათების 462       
ჩამჭერი 168       
საიზოლაციო მასალა 150       
ფოტო-რელე 520       
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12 316 
ელექტრომოწყობილობები 
და აპარატურა 

13796 
გამარტ. 
ელექტრ. 
ტენდერი 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    telefonis(სტაც) 35       

13 325 
სატელეკომუკნიკაციო 
მოწყობილობები და 
მარაგები 

35 
გამარტ. 

შესყიდვა იანვარ-ივნისი I-II კვარტ. 

    saponi 8       

14 337 
პირადი ჰიგიენის 
პროდუქტები 

8 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    სათადარიგო ნაწილები 9437       

15 343 

ნაწილები და აქსესუარები 
სატრანსპორტო 
საშუალებებისა და მათი 
ძრავებისათვის 

9437 
გამარტ. 
ელექტრ. 
ტენდერი 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    
ელ.მრიცხველი 
ფაზანულიანი 

700       

16 385 საკონტროლო და 
გამოსაცდელი აპარატურა 

700 გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-ივნისი I-II კვარტ. 

    
    
  
    

  
  
  
  

skami 160       
samuSao magida 250       
კომპიუტერის skami 300       
მოლის საჭრელი აპარატი 300       

17 391 ავეჯი 1010 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-ივნისი I-II კვარტ. 

  

  

აქანდაზი 264       
  ცოცხი 826       
  ვედრო 330       
  Rrubeli 3       

18 392 ავეჯეულობა 1423 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
tilo iatakis sawmendi 20       
tilo magidis 12       
 minis sawmendi 8       

19 395 ქსოვილის ნივთები 40 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    წყლის ხარჯი 9200       

20 411 ბუნებრივი წყალი 9200 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
საოფისე თარო 200       
ელ.კარადა (დიდი) 360       

21 442 სტრუქტურული მასალები 560 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-ივნისი I-II კვარტ. 

    

lafaTqi  276       
დრელი 60       
ურო 38       
ცელი 40       
ჩაქუჩი 30       
ქანჩების კომპლექტი 30       
ძალაყინი 22       
focxi 98       
bari 207       
თოხი 180       
საკეტის გულარი 20       

185 
 



კარის საკეტი 75       
    ბოქლომი 50       

22 445 

ხელსაწყოები, საკეტები, 
გასაღებები, ანჯამები, 
დამჭერები, ჯაჭვები და 
ზამბარები/რესორები 

1126 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

  
  

  
  

ნაგვის კონტეინერები 240 
ლიტრიანები 4000       

ნაგვის კონტეინერები 60 
ლიტრიანები 

4000       

23 446 
ავზები,რეზერვუარები და 
კონტეინერები 

8000 
გამარტ. 
ელექტრ. 
ტენდერი 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    
მანქანების შეკეთება და 
ტექნიკური მომსახურეობა 

4050       

    
მანქანის რეცხვა და მსგავსი 
მომსახურეობა 

1800       

24 501 

სატრანსპორტო 
საშუალებებისა და მათთან 
დაკავშირებული 
მოწყობილობების შეკეთება, 
ტექნიკური მომსახურება და 
მასთან დაკავშირებული 
მომსახურებები 

5850 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

კარტრიჯი შეძენა 480       
კარტრიჯის დატუმბვა 120 

 
    

კომპიუტერული 
მომსახურება(ჯერზე) 

100       

25 503 

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

700 გამარტ. 
შესყიდვა 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    ტრანსპორტის დაქირავება 2000       

26 601 
საავტომობილო 
ტრანსპორტის 
მომსახურებები 

2000 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

  
  

  
  

სატელეფონო მომსახურება 720 
 

    
სატელეფონო ბარათების 
შეძენა 

360       

27 642 
სატელეკომუნიკაციო 
მომსახურებები 

1080 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
საოფისე ფართის 
დაქირავება 

3000 
 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

28 701 

კერძო საკუთრებაში უძრავ 
ქონებასთან 
დაკავშირებული 
მომსახურებები 

3000 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    ინტერნეტმომსახურება 800      
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29 724 ინტერნეტმომსახურება 800 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი I-IV კვარტ. 

    ჯამი 335131.50       
 

 
ლ) დანართი 8-ში მცირდება: 
9400 ლარით ოფისის მიმდინარე რემონტის ხარჯის ასიგნება; 
მ) განკარგულების პირველი პუნქტის „ლ“ ქვეპუნქტით განხორციელებული 

ცვლილებების გათვალისწინებით, დანართი 8 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 
 

„დანართი 8 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2015  წლის 23 იანვრის N1 განკარგულებისა 
 

ა(ა)იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის“  
2015 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმა 

 
 

# 

დ
ან

აყ
ო

ფ
ის

 კ
ო

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 1900.00       

3 093 
ელექტრო, სითბური, მზისა 
და ბირთვული ენერგია 

1900.00 
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  0.00       

6 164 შასაწამლი  მანქანები  
სოფლის  მეურნეობისათვის 

0.00 გამარტ 
შესყიდვა. 

მარტი I 
კვარტ. 

    რეზინის  ჩექმები 60.00       

7 188 ფეხსაცმელი 60.00 
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)  

10.00       

რვეული (პატარა, 40 15.00       
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ფურცლიანი) 
ბაინდერი (სწრაფჩამკერი) 50.00       
საქაღალდე (თხელი 
მუყაოსი, „სწრაფჩამკერი“) 

20.00       

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 

167.00 
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) 

0.00       

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) 0.00       
სტეპლერი პატარა (N10) 0.00       
სტეპლერი საშუალო (N24/6) 9.00       
საქაღალდე რკინის 0.00       
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დამჭერით 
ქაღალდის სახვრეტი 
„დირაკოლი“ 20-30 
ფურცლისთვის 

7.00       

ქაღალდის სამაგრი „სკრეპი“ 3.00       
კორექტორი (ბურთულიანი) 10.00       
ბეჭდის ბალიში 1.00       
ფანქრის სათლელი 1.00       
ავტოკალამი (უბრალო, 
ლურჯი) 

30.00       

ავტოკალამი (მაღალი 
ხარისხის) 

15.00       

ფაილიანი საქაღალდე (20 
ფურცლიანი) 

30.00       

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 0.00       

11 301 

საოფისე მანქანები, 
კომპიუტერების, 
პრინტერების და ავეჯის 
გარდა 

708.80 
გამარტ 

შესყიდვა. 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV 

კვარტ. 

    

პრინტერის კატრიჯის  
შეძენა 

280.00       

კვების  წყარო 0.00       
ფლეშმეხსიერება 0.00       
კომპიუტერის  კომპლექტი  0.00       
მონიტორი 0.00       

12 302 
კომპიუტერული 
მოწყობილობები და მარაგი 

280.00 
გამარტ 

შესყიდვა. 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV 

კვარტ. 

    
იზოლირებული კაბელი 50.00       
როზეტი 0.00       
ჩამრთველი 0.00       

13 313 
იზოლირებული მავთული 
და კაბელი 

50.00 
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.) 0.00       

15 325 
სატელეკომუკნიკაციო 
მოწყობილობები და 
მარაგები 

0.00 
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. 
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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 45.00       
დეცის  პროფი 200.00       

18 336 ფარმაცევტული 
პროდუქტები 

420.00 გამარტ 
შესყიდვა. 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV 
კვარტ. 

    სათადარიგო ნაწილები 500.00       

19 343 

ნაწილები და აქსესუარები 
სატრანსპორტო 
საშუალებებისა და მათი 
ძრავებისათვის 

500.00 
გამარტ 

შესყიდვა. 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV 

კვარტ. 

    

გორგოლაჭიანი  სავარძელი 366.00       
საოფისე  კარადა 1050.00       
ტახტი 0.00       
კომპიუტერის  სკამი  0.00       
 მაგიდა  მისადგმელით 0.00       
სამუშაო  მაგიდა 0.00       

20 391 ავეჯი 1416.00 
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 0.00       
სამკაპი 12.00       
ვენტილიატორი 0.00       
          

23 397 საოჯახო ტექნიკა 12.00 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 0.00       

25 425 
გამაგრილებელი და 
სავენტილაციო 
მოწყობილობები 

0.00 
გამარტ 

შესყიდვა. 
ივნისი 

II 
კვარტ. 

    
ბარი 45.00       
ცელი 75.00       

26 445 სხვადასხვა ქარხნული 120.00 გამარტ იანვარ-მარტი I 

190 
 



წარმოების მასალა და 
მათთან დაკავშირებული 
საგნები 

შესყიდვა. კვარტ. 

    ოფისის  რემონტის  465.00       

27 453 
სარემონტო-სამონტაჟო 
სამუშაოები 465.00 

გამარტ. 
ელექტრ. 

ტენდ. 
ივნის-ივლისი 

II-III 
კვარტ. 

    

ა/მანქანის  მიმდინარე 
რემონტი 

100.00       

ელექტრო  სისტემის  
მიმდ.რემონტი 

100.00       

28 501 

სატრანსპორტო 
საშუალებებისა და მათთან 
დაკავშირებული 
მოწყობილობების შეკეთება, 
ტექნიკური მომსახურება და 
მასთან დაკავშირებული 
მომსახურებები 

200.00 
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 

600.00       

30 642 
სატელეკომუნიკაციო  
მომსახურებები 

720.00 
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 1420.00       

32 724 ინტერნეტ მომსახურებები 1420.00 გამარტ 
შესყიდვა. 

გამარტ 
შესყიდვა. 

I-IV 
კვარტ. 

    კერის დამუშავება 400.00       

33 906 
დეზინფექცირება და  
შეწამვლა ურბანულ და  
სასოფლო  ზონებში 

400.00 
გამარტ 

შესყიდვა. 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV 

კვარტ. 

    ჯამი 14008.30       
 

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 N21 

2015 წლის 30 აპრილი 
ქ.ხობი 

 

„საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ხობის 
მუნიციპალიტეტში დასაფინანსებელი პროექტების თაობაზე საპროექტო წინადადებების 
მოწონების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 28 ნოემბრის N94 

განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 
 

საქართველოს კანონის „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ 63-ე მუხლის 
შესაბამისად: 

1. „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ხობის 
მუნიციპალიტეტში დასაფინანსებელი პროექტების თაობაზე საპროექტო წინადადებების 
მოწონების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 28 ნოემბრის N94 
განკარგულებაში შეტანილ იქნეს ცვლილება და განკარგულების პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს 
შემდეგი რედაქციით:  

„1. მოწონებულ იქნეს საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან 
2015 წელს ხობის მუნიციპალიტეტში დასაფინანსებელი პროექტების თაობაზე საპროექტო 
წინადადებები: 

ა) ხეთა-თორსა-დღვაბის  წყალსადენი ქსელის სარეაბილიტაციო სამუშაოებთან დაკავშირებით; 
ბ) ხობის მუნიციპალიტეტში  კულტურულ-საგანმანათლებლო და ახალგაზრდული ცენტრის    

შექმნასთან დაკავშირებით; 
გ) ქალაქ ხობში ჭყონდიდელის ქუჩაზე 60 ბინიანი საცხოვრებელი სახლის სახურავის 

რეაბილიტაციასთან დაკავშირებით; 
დ) სასოფლო გზების ხრეშოვანი საფარის რეაბილიტაციის, სანიაღვრე არხების 

წყალგამტარუნარიანობის აღდგენისა და ნაპირსამაგრი ღონისძიებების განხორციელებასთან 
დაკავშირებით;  

ე) ქალაქ ხობის ქუჩების კეთილმოწყობის (მოასფალტება) სამუშაოებთან დაკავშირებით;  
ვ) ხობის მუნიციპალიტეტის საექიმო ამბულატორიებში სარემონტო სამუშაოების ჩატარებისა 

და ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობასთან დაკავშირებით; 
ზ) ბიის  წყალსადენი ქსელის სარეაბილიტაციო სამუშაოებთან დაკავშირებით; 
თ) ხობის N 1 და N 2 საბავშვო ბაღების   რეაბილიტაციასთან დაკავშირებით.“. 
2. ამ განკარგულების პირველ პუნქტში ჩამოთვლილ სამუშაოებთან დაკავშირებული, 

„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 დადგენილებით 
განსაზღვრული დოკუმენტაცია 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 N22 
 

2015  წლის 30 აპრილი 
 

ქ.ხობი 
 

შპს „ხობი დასუფთავება და განათებას“ დაფუძნებისა და წესდების დამტკიცების შესახებ“ 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2008 წლის 28 თებერვლის N 88 განკარგულებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონისა და 
„შპს 
„ხობი დასუფთავება და განათებას“ დაფუძნებისა და წესდების დამტკიცების შესახებ“ 
ხობის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2008წლის 28 თებერვლის N88 განკარგულების 
შესაბამისად: 

1. შ.პ.ს. „ხობი დასუფთავება და განათებას“ 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 1853571,11 ლარის ღირებულების 
ქონებას, 
კერძოდ: 
 

N დასახელება მოდელი 
ზომის 

ერთეულ
ი 

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 
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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, 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 
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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 
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 
 195 

 



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 

20 სმ 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 

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 და სადენები 
სოფელ საჯიჯაოში შესასვლელიდან 
სტადიონამდე 

    16 170 2720 

 
90 

გარე განათების ბოძები და სადენები 
სოფელ საჯიჯაოში ცენტრიდან სოფელ 
ჯაპიშაქრის მიმართულებით 

    8 70 560 

 91 წყლის შადრევანი (სოკო)   1 1434.29 1434.29  

                                                                 ჯამი 1853571.11 

  
 

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე. 
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3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული 
კანონმდებლობით დადგენილი წესით, ქ. ფოთის საქალაქო სასამართლოში ერთი თვის ვადაში 
(მისამართი ქ. ფოთი დავით აღმაშენებლის N3). 
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განკარგულება N23 
2015 წლის 30 აპრილი 

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“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 20 მარტის N13 
განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე 

 
საქართველოს კანონის „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ 61-ე მუხლის 

შესაბამისად: 
1. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „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“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 
წლის 20 მარტის N13 განკარგულება. 

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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განკარგულება N24 
2015 წლის 30 აპრილი 

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 კანონის „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ 62-ე და 63-ე 

მუხლების შესაბამისად: 
1. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის მუნიციპალიტეტის 
სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანების“ შექმნისა და წესდების დამტკიცების შესახებ“ ხობის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2007 წლის 10 ივლისის N49 განკარგულებაში შეტანილ იქნეს 
ცვლილება და ძალადაკარგულად გამოცხადდეს განკარგულებით დამტკიცებული წესდების მე-13 
მუხლი. 

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 

199 
 



 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N25 

2015 წლის 29 მაისი 

ქ. ხობი 
 

„ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმის დამტკიცების 
შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 23 იანვრის N1 

განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ და 
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის შესაბამისად: 

1. „ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი  შესყიდვების   გეგმის 
დამტკიცების  შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 23 იანვრის N1 
განკარგულებაში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება: 

ა) დანართი 1-ში მცირდება: 
100 ლარით ბენზინი, ევრო რეგულარის შეძენის ასიგნება; 1800 ლარით მაღალი 

გამავლობის მსუბუქი ავტომობილის შეძენის ასიგნება; 400 ლარით სხვადასხვა 
აუდიტორული მომსახურებას ასიგნება; 380 ლარით ახალგაზრდული ორგანიზაციების 
დაფინანსების შემხვედრი ღონისძიებების ასიგნება; 

ბ) დანართი 1-ში იზრდება: 
103000 ლარით ქ. ხობში ჭყონდიდელის ქუჩაზე 60 ბინიანი სახლის სახურავის 

რეაბილიტაციის სამუშაოების ასიგნება; 3050 ლარით ჭალადიდის ადმინისტრაციული 
ერთეულის ადმინისტრაციული შენობის სარემონტო სამუშაოების ასიგნება; 55000 ლარით 
საბავშვო ბაღების შენობების სარემონტო სამუშაოების ასიგნება; 2200 ლარით როუტერის 
პროგრამული პაკეტის შეძენის ასიგნება; 380 ლარით ინტელექტუალური თამაშის ,,რა?, 
სად?, როდის?“ მუნიციპალურ ტურში გამარჯვებული ჭალადიდის საჯარო სკოლის 
გუნდის თბილისში ტრანსპორტირების დაფინანსების ხარჯების ასიგნება; 150 ლარით 
ჭალადიდის ადმინისტრაციული ერთეულის ადმინისტრაციული შენობის სარემონტო 
სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის ასიგნება; 1700 
ლარით საბავშვო ბაღების შენობების სარემონტო სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის ასიგნება; 22755,47 ლარით სოფლის 
მხარდაჭერის პროგრამით გათვალისწინებული ობიექტების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის ასიგნება; 818208,53 ლარით სოფლის 
მხარდაჭერის პროგრამით გათვალისწინებული ობიექტების სამუშაოების ასიგნება. 

გ) განკარგულების პირველი პუნქტის „ა“ და ,,ბ“  ქვეპუნქტებით განხორციელებული 
ცვლილებების გათვალისწინებით, დანართი 1 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 
 
 
 
 
 
 

200 
 



„დანართი 1 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2015 წლის   23 იანვრის N1   განკარგულებისა 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების  
2015 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმა 

 

# 

დ
ან

აყ
ო

ფ
ის

 
კო

დ
ი 

დანაყოფის დასახელება 
სავარაუდო 

ღირებულება 
შესყიდვის 
საშუალება 

შესყიდვის 
დაწყების 

სავარაუდო 
ვადები 

შესყიდვის 
ობიექტის 

მიწოდების 
სავარაუდო ვადა 

    
გათბობის ხარჯი (თხმელის შეშა) 4500.00     III კვარტ. 
დეკორატიული მცენარე 400.00       

1 034 
მეტყევეობისა და ხე-ტყის 
პროდუქტები 

4900.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
სექტემბერი III კვარტ. 

    
ბენზინი, ევრორეგულარი  104376.00       
ევრო დიზელი, პპმ-50 და ნაკლები 46112.00       
დიზელი, პპმ-50 და მეტი 1134.00       

2 091 საწვავი 151622.00 
კონსოლიდ
. ტენდერი 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    ქლორი 52.00       

3 144 
მარილისა და სუფთა ნატრიუმის 
ქლორიდი 

52.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    სახეხი 11.20       

4 148 
სხვადასხვა არალითონური 
მინერალური პროდუქტი 

11.20 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
ხელთათმანი (ნაჭერი-რეზინი) 52.50       
ხელთათმანი (რეზინის) 100.00       

5 184 
სპეციალური ტანსაცმელი და 
აქსესუარები 

152.50 
გამარტ. 

შესყიდვა 
ივლის-

ნოემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

სოციალურად დაუცველი 
ახალგაზრდებისათვის საახალწლო 
საჩუქარი 

2800.00       

კედლის საათი 480.00       

6 185 
სამკაულები, საათები და 
მონათესავე ნივთები 

3280.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
მარტი I-IV კვარტ 

    ძაფი (კაპრონის) 42.00       

7 194 ტექსტილის ნართი და ძაფი 42.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
მარტი I კვარტ. 

    საკადასტრო რუკების დამზადება 13000.00       

8 221 
ნაბეჭდი წიგნები, ბროშურები და 
საინფორმაციო ფურცლები 

13000.00 
გამარტ. 
ელექტრ. 

ტენდ. 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    

სსმ-ში დადგ. გამოქვეყნების 
ხარჯები 

10240.00       

კვირის პალიტრა 52.20       
ხობის მოამბე 510.00       
გაზ. ,,ეგრისის მაცნე" 1200.00       
გამოცემა ,,ფაქტები საქართველოს 
რეგიონები 2014" 

600.00       

გაზეთის ,,თვითმმართველობა" 500.00       
გაზეთის ,,რეგიონის ტრიბუნა" 1500.00       
ჟურნალის ,,სამეგრელო" 1200.00       
გაზეთის ,,მრწამსი" 300.00       
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9 222 
გაზეთები, სამეცნიერო 
ჟურნალები, პერიოდიკა და 
ჟურნალები 

16102.20 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ფაილი 826.00       
საქაღალდე (ცელულოიდის, 
თხელი) 

35.50       

საქაღალდე (ცელულოიდის, 
სქელი) 

265.00       

საქაღალდე (რეზინის დამჭერით) 80.00       
საქაღალდე (ტყავის) 175.00       
ბლოკნოტი 980.00       
რვეული (პატარა) 59.50       
ბაინდერი (სწრაფჩამკერი) 1800.00       
ბაინდერი (ჩასაწყობი კოლოფი) 140.00       
საქაღალდე (თხელი მუყაოსი, 
„სწრაფჩამკერი“) 

519.00       

საქაღალდე (თხელი მუყაოსი, 
„ზონარიანი“) 

77.50       

მატერიალურ ფასეულობათა 
დავთარი 

17.80       

მიმდინარე ანგარიშსწორების 
დავთარი 

14.16       

წიგნი მთავარი დავთარი 18.00       

10 228 

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

5007.46 
გამარტ. 
ელექტრ. 

ტენდ. 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    
წებო (მშრალი) 254.00       
წებო (სველი) 68.00       

11 249 
სუფთა და სხვადასხვა ქიმიური 
ნივთიერებების პროდუქტები 

322.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ქსეროქსი (მრავალფუნქციური 
პრინტერი) 

5500.00       

ფლომასტერი 9.90       
საკანცელარიო ჟურნალი 
(უჯრედებიანი) 

283.76       

საკანცელარიო ჟურნალი 
(ცალხაზიანი) 

171.32       

საკანცელარიო დანა 226.75       
საქაღალდე თარო 192.00       
ფანქარი 29.88       
მარკერი (კომპაქტური 
დისკებისთვის) 

55.89       

მარკერი (ტექსტის მოსანიშნი) 95.73       
მარკერი (მაგნიტური დაფისთვის) 28.74       
საშლელი მაგნიტური დაფისთვის 59.00       
საშლელი 21.50       
დოკუმენტის ასაკინძი ლენტი 
(ცელულოიდის) 

7.31       

საკანცელარიო ნივთების 
ჩასაწყობი (ორგანაიზერი) 

222.45       

კალკულატორი 249.36       
კონვერტი DL (დიპლომატი) 61.35       
კონვერტი A4 66.40       
კონვერტი A5 51.95       
კონვერტი (კომპაქტური 
დისკებისთვის) 

37.40       

ჭიკარტი 39.20       
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კლიპსი (დიდი) N50 108.96       
კლიპსი (პატარა) N25 95.60       
კლიპსი (საშუალო) N41 156.80       
სახაზავი (სამკუთხა) 2.94       
სახაზავი (სწორი) 33.10       
სტიკერი (არამწებავი) 304.50       
სტიკერი (მწებავი) 316.35       
ანტისტეპლერი (მარწუხი) 50.18       
ანტისტეპლერი (მაკრატელი) 36.55       
წაწუნა ბურთულიანი 14.16       
წაწუნა ღრუბლიანი 12.20       
მაგიდის კალენდრის დაფა 90.48       
წებოვანი ლენტი „სკოჩი“ (დიდი) 56.59       
წებოვანი ლენტი „სკოჩი“ (პატარა) 20.60       
წებოვანი ლენტი, ორმაგი „სკოჩი“ 33.60       
„სკოჩის“ მოსახევი (სამაგიდე) 41.30       
წებოვანი ქაღალდების ხვეული 4.80       
მაგიდის კალენდარი 150.00       
კედლის კალენდარი 151.10       
სტეპლერის ტყვია N10 47.40       
სტეპლერის ტყვია N23/10 19.25       
სტეპლერის ტყვია N23/13 73.60       
სტეპლერის ტყვია N24/6 90.50       
სტეპლერი (დიდი) (23/13) 120.80       
სტეპლერი პატარა (N10) 57.50       
სტეპლერი საშუალო (N24/6) 120.25       
სტეპლერი-პისტოლეტი 29.50       
საქაღალდე რკინის დამჭერით 239.20       
ქაღალდის სახვრეტი „დირაკოლი“ 
100-150 ფურცლისთვის 

215.80       

ქაღალდის სახვრეტი „დირაკოლი“ 
20-30 ფურცლისთვის 

143.50       

ქაღალდის სამაგრი „სკრეპი“ 44.70       
კორექტორი (ბურთულიანი) 101.10       
კორექტორი (ფუნჯიანი) 52.24       
კორექტორი (ლენტიანი) 13.39       
კორექტორის ლენტი 18.54       
ბეჭდის ბალიში 7.18       
ფანქრის სათლელი 16.65       
ავტოკალამი (უბრალო, ლურჯი) 182.86       
ავტოკალამი (უბრალო, წითელი) 7.65       
ავტოკალამი (უბრალო, შავი) 9.34       
ავტოკალამი (მაღალი ხარისხის) 341.16       
ავტოკალამი (ზამბარიანი 
სამაგრით) 

49.22       

ფაილიანი საქაღალდე (10 
ფურცლიანი) 

25.35       

ფაილიანი საქაღალდე (20 
ფურცლიანი) 

87.50       

ფაილიანი საქაღალდე (30 
ფურცლიანი) 

111.60       

საფანქრე ჭიქა 16.05       
მაგიდის კომპლექტი 374.00       
ქაღალდის საჭრელი „გილიოტინა“ 40.00       
ტუშის კალამი (ლურჯი) 52.46       
ტუშის კალამი (შავი) 57.42       
ტუშის კალამი (წითელი) 18.10       
ბეჭდის მელანი (ლურჯი) 23.65       

203 
 



ქაღალდის გასანადგურებელი 
„შრედერი“ 

200.85       

მაგნიტური ჭიქა („სკრეპებისა“ და 
მისთ.) 

11.31       

დისკების ჩასაწყობი ჩანთა 20.21       
ფოტოქაღალდი 126.00       
პლასტიკატის ყდა A4 55.70       
სავიზიტო ბარათების ყუთი 
(ალბომი) 

76.25       

ნივთების შესაკრავი რეზინი 9.05       
ნომერატორი 20.00       
სამკერდე ბეიჯი (ზონარით) 224.74       
ლაზერული სანიშნებელი კალამი-
გამშვები 

41.50       

ქაღალდი საბეჭდი А4 80გრ./500 9198.86       
ქაღალდი საწერი А4 45გრ./200 260.25       
ქაღალდი საბეჭდი (A3) 73.70       
ქაღალდი მოწმობებისთვის 86.00       
ფერადი ქაღალდი (ლურჯი) 11.00       
ფლიტჩარტის ქაღალდი 49.04       
ფერადი ქაღალდი (წითელი) 11.00       
ბეჭედი, შტამპი, ფაქსიმილიე 
(კლიშე) 

290.00       

ბეჭდის მექანიზმი 1400.00       

12 301 
საოფისე მანქანები, 
კომპიუტერების, პრინტერების და 
ავეჯის გარდა 

24062.62 
გამარტ. 
ელექტრ. 

ტენდ. 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    

კომპიუტერის კომპლექტი 3500.00       
კომპაქტური დისკი (dvd) 210.00       
კომპაქტური დისკი (cd) 263.50       
მონიტორი 800.00       
პრინტერი 200.00       
კომპიუტერის ნაწილები, 
აქსესუარები და  მარაგები 

6140.00       

კვების წყარო „UPS“ 700.00       
ლაზერული შავთეთრი პრინტერის 
კარტრიჯის შეძენა 

11460.00       

ლაზერული ფერადი პრინტერის 
კარტრიჯის შეძენა 

5400.00       

ჭავლური პრინტერის კარტრიჯის 
შეძენა 

1840.00       

13 302 
კომპიუტერული მოწყობილობები 
და მარაგი 

30513.50 
გამარტ. 
ელექტრ. 

ტენდ. 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    

ადაპტორი (დამცავი) 45.00       
,,სკოპი" სადენის სამაგრი 41.00       
ავტომატური ამომმრთველი 195.00       
კაბელის გამანაწილებელი 
კოლოფი (კომუტატორი) 

40.00       

14 312 
ელექტროენერგიის 
გამანაწილებელი და საკონტროლო 
აპარატურა 

321.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ელ.გამაგრძელებელი 1275.00       
ელ.გამანაწილებელი 380.00       
როზეტი 115.00       
ჩამრთველი 105.00       
ელექტროვაზნა 20.00       
ვიდეო სიგნალის კაბელი 450.00       
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15 313 
იზოლირებული მავთული და 
კაბელი 

2345.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ელემენტი (მრგვალი, დიდი) 36.00       
ელემენტი (მრგვალი, პატარა) 103.00       
ელემენტი (მრგვალი, საშუალო) 60.00       
ფოტოაპარატის ელემენტი 60.00       

16 314 
აკუმულატორები, პირველადი 
ელემენტები და პირველადი 
ბატარეები 

259.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

ფოტოაპარატის აკუმულატორი 450.00       
ვიდეო კამერის აკუმულატორი 300.00       
ნათურა (სტანდარტული 
ვაზნისათვის)) 

381.50       

ნათურა წვრილი ვაზნისთვის 117.00       
ნეონის ნათურები (ნეონის, დღის 
განათება, წრიული) 

75.00       

ნეონის ნათურები რკალისებრი 150.00       
ნათურა (ნეონის, დღის განათება, 
სტანდარტული) 

2250.00       

დამუხტვადი ხელის ფანარი 28.00       

17 315 
გასანათებელი მოწყობილობები და 
ელექტრონათურები 

3751.50 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
საიზოლაციო ლენტი 20.00       
ელ. ინდიკატორი 3.00       
მაგნიტი (მაგნიტური დაფისთვის) 2.82       

18 316 
ელეტრომოწყობილობები და 
აპარატურა 

25.82 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    ფოტოაპარატის ჩიპი 150.00       

19 317 
ელექტრონული, 
ელექტრომექანიკური და 
ელექტროტექნიკური მომარაგება 

150.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    მობილური ტელეფონი 100       

20 322 

რადიო-ტელეფონის, რადიო-
ტელეგრაფის, რადიო-
მაუწყებლობის და სატელევიზიო 
გადამცემი აპარატურა 

100.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
მაისი II კვარტ. 

    
ვიდეო კამერა 3000.00       
ვიდეო კასეტა 510.00       
შტატივი 150.00       

21 323 
ტელე - და რადიომიმღებები და 
ხმის ან ვიდეო ჩამწერები ან 
რეპროდუქცირების აპარატურა 

3660.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
ტელეფონი (სტაც.) 35.00       
უკაბელო ინტერნეტის მონტჟი 4200.00       
მოდემი 130.00       

22 325 
სატელეკომუკნიკაციო 
მოწყობილობები და მარაგები 

4365.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

საპონი 94.00       
ტუალეტის ქაღალდი 138.00       
ხელსაშრობის ქაღალდი 120.00       
პირსახოცი 70.00       
თხევადი საპონი 108.00       
          

23 337 პირადი ჰიგიენის პროდუქტები 530.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
მაღალი გამავლობის მსუბუქი 
ავტომობილი 

17220.00       

24 341 
ძრავიანი სატრანსპორტო 
საშუალებები 

17220.00 
გამარტ. 
ელექტრ. 
ტენდერი 

მაისი II   კვარტ. 
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ექსპლოატაციის, მოვლა–შენახვის 
და სათადარიგო ნაწილების 
შეძენის ხარჯი 

30700.00       

25 343 
ნაწილები და აქსესუარები 
სატრანსპორტო საშუალებებისა და 
მათი ძრავებისათვის 

30700.00 
გამარტ. 
ელექტრ. 
ტენდერი 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    ვიდეო თვალთვალის კამერა 500.00       

26 351 
საგანგებო სიტუაციებისა და 
უსაფრთხოების მოწყობილობები 

500.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
მაისი II   კვარტ. 

    

დროშის სადგამი 300.00       
დროშა (საქართველოს) 1180.00       
დროშა (ევროკავშირის) 880.00       
იატაკის საწმენდი ჯოხი 5.00       

27 358 
ინდივიდუალური და დამხმარე 
მოწყობილობები 

2365.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    სიგრძის საზომი (,,რულეტკა") 85.00       

28 383 საზომი ხელსაწყოები 85.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-
იგვნისი 

II    კვარტ. 

    
ფოტოაპარატი 800.00       
ციფრული ფოტოაპარატი 350.00       
ფოტოაპარატი 3000.00       

29 386 ოპტიკური ხელსაწყოები 4150.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
აპრილი II კვარტ. 

    

მაგიდა მისადგმელით 600.00       
ტახტი (სამეული)         
კომპიუტერის მაგიდა 750.00       
კომპიუტერის სკამი 3750.00       
სკამი 720.00       
გორგოლაჭიანი სავარძელი 1500.00       
3-4 ადგილიანი სკამი ფოიესთვის, 
მოქალაქეთა მოსაცდელისთვის 

800.00       

სკამი ფოიესთვის, მოქალაქეთა 
მისაღებში (ე.წ. „ბარის სკამი“) 

570.00       

30 391 ავეჯი 8690.00 
გამარტ. 
ელექტრ. 
ტენდერი 

მარტი-
ნოემბერი 

I-IV კვარტ. 

    

მაკრატელი 78.00       
სურათის ჩარჩო A4 350.00       
სურათის ჩარჩო A3 200.00       
ყვავილის ქოთანი 300.00       
ჩაის სერვიზი 40.00       
ყავის სერვიზი 40.00       
გრაფინი (ჭიქებით) 120.00       
ელექტროჩაიდანი 175.00       
სათლი („ვედრო“) 104.00       
ცოცხი 835.00       
აქანდაზი 372.00       
ღრუბელი 13.50       
სანთელი 3.00       
იატაკის ჯაგრისი 10.00       
ნაგვის ყუთი 410.00       
ნაგვის ყუთი 240.00       
ლამინატის საწმენდი ჯოხი 75.00       
მინის საწმენდი ჯოხი 100.00       
დაფის საწმენდი „სეტი“ 12.00       

31 392 ავეჯეულობა 3477.50 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
ფეხსაწმენდი 105.00       
ხელსახოცი (ნაჭრის) 30.00       
იატაკის საწმენდი ტილო 402.00       
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მაგიდის ტილო 613.50       

32 395 ქსოვილის ნივთები 1150.50 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
მტვერსასრუტი 400.00       
          

33 397 საოჯახო ტექნიკა 400.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

მინის საწმენდი სითხე 310.00       
ჭურჭლის სარეცხი საშუალება 135.00       
ავეჯის საწმენდი სითხე 546.00       
იატაკის საპრიალებელი სითხე 140.00       
ჟალუზის საწმენდი 24.00       
ჰაერის გამწმენდი დეზოდორი 30.00       
სადეზინფექციო საშუალება 
(„იხვი“ და მსგავსი) 

175.00       

თხევადი საპნის დისპენსერი 120.00       

34 398 
საწმენდი და საპრიალებელი 
პროდუქტები 

1480.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
წყლის ხარჯი 2950.00       
წყლის შეზიდვა ყულევში 15000.00       

35 411 ბუნებრივი წყალი 17950.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    დისპენსერის წყლის ხარჯი 7784.00       

36 411 ბუნებრივი წყალი 7784.00 
გამარტ. 
ელექტრ. 
ტენდერი 

იანვარი-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    კონდიციონერი 2100.00       

37 425 
გამაგრილებელი და 
სავენტილაციო მოწყობილობები 

2100.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
ივნისი II კვარტ. 

    

ლამინირების აპარატის ფირი  60.00       
ასაკინძი აპარატის ზამბარა 30.00       
წყლის ფილტრი 100.00       
ტუალეტის ქაღალდის სათავსი 40.00       

38 429 
სხვადასხვა ზოგადი და 
სპეციალური დანიშნულების 
მანქანა–დანადგარები 

230.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარი-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

39 431 სამთო მანქანები 0.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    ლურსმანი 4.00       

40 441 
კონსტრუქციის მასალები და 
ანალოგიური ნივთები/საგნები 

4.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარი I    კვარტ. 

    
დასაკეცი კიბე 160.00       
წყლის ონკანი 28.00       

41 444 
სხვადასხვა ქარხნული წარმოების 
მასალა და მათთან 
დაკავშირებული საგნები 

188.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
ნოემბერი IV  კვარტ. 

    

კარის სახელური 30.00       
საკეტის გულარი 600.00       
კარის საკეტი 2550.00       
ბოქლომი 48.00       
ბრტყელტუჩა 24.00       
სახრახნისი 15.00       
ჩაქუჩი 7.00       
მეტალოპლასტმასის კარის საკეტი 400.00       
მეტალოპლასტმასის კარის პეტლი 808.00       

42 445 
ხელსაწყოები, საკეტები, 
გასაღებები, ანჯამები, დამჭერები, 
ჯაჭვები და ზამბარები/რესორები 

4482.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

ნოემბერი 
I-IV  კვარტ. 

    
გზების მოვლა-შენახვა 30000.00       
მინისტადიონების მოვლა 15000.00       
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ხამისქურის საქირიოს უბანში 
სანიაღვრე არხის მოწყობის 
სამუშაოები 

2455.00       

ქ. ხობში სტალინის ქუჩაზე 
სანიაღვრე არხის ამოწმენდის 
სამუშაოები 

2500.00       

ქ. ხობში ცოტნე დადიანის ქ. #185-
ში მდებარე ადმინისტრაციული 
შენობის დაზიანებული სახურავის 
აღდგენითი სამუშაოები 

1816.00       

ხობის მუნიციპალიტეტის ძველი 
ხიბულის ადმინისტრაციულ 
ერთეულში შიდა სასოფლო გზის 
აღდგენითი სამუშაოები 

8550.00       

43 452 

სამუშაოები მთლიანი ან 
ნაწილობრივი მშენებლობისათვის 
და სამოქალაქო მშენებლობის 
სამუშაოები 

60321.00 
გამარტ. 
ელექტრ. 
ტენდერი 

იანვარი-
სექტემბერი 

I-III კვარტ. 

    

ხეთისა და თორსა-დღვაბის 
წყალსადენის ქსელის 
სარეაბილიტაციო სამუშაოები 

669700.00       

ხობის მუნიციპალიტეტში 
კულტურულ-საგანმანათლებო და 
ახალგაზრდული ცენტრის შექმნის 
სარეაბილიტაციო სამუშაოები 

300000.00       

ქ. ხობში ჭყონდიდელის ქუჩაზე 60 
ბინიანი სახლის სახურავის 
რეაბილიტაცია 

103000.00       

44 452 

სამუშაოები მთლიანი ან 
ნაწილობრივი მშენებლობისათვის 
და სამოქალაქო მშენებლობის 
სამუშაოები 

1072700.00 
გამარტ. 
ელექტრ. 
ტენდერი 

თებერვალ-
სექტემბერი  

I-III კვარტ. 

    

ჭალადიდის ადმინისტრაციული 
ერთეულის ადმინისტრაციული 
შენობის სარემონტო სამუშაოები 

3050.00       

საბავშვო ბაღების შენობების 
სარემონტო სამუშაოები 

55000.00       

45 454 შენობის მოწყობის სამუშაოები 58050.00 
გამარტ. 
ელექტრ. 
ტენდერი 

მარტი-
აპრილი 

II   კვარტ. 

    როუტერის პროგრამული პაკეტი 2200.00       

46 482 
ქსელის, ინტერნეტისა და 
ინტერნეტის პროგრამული პაკეტი 

2200.00       

    
მიმდინარე რემონტის ხარჯი 10100.00       
მანქანის რეცხვა 2360.00       

47 501 

სატრანსპორტო საშუალებებისა და 
მათთან დაკავშირებული 
მოწყობილობების შეკეთება, 
ტექნიკური მომსახურება და 
მასთან დაკავშირებული 
მომსახურებები 

12460.00 
გამარტ. 
ელექტრ. 
ტენდერი 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    
კარტრიჯის დოლურას გამოცვლა 1860.00       
კარტრიჯის დატუმბვა 6150.00       

48 503 

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

8010.00 
გამარტ. 
ელექტრ. 
ტენდერი 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 
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ელექტრომოწყობილობების (კონდ. 
ტელევიზ., მაცივრის და სხვა) 
რემონტი 

3270.00       

49 507 
შენობის მოწყობილობების 
შეკეთება და ტექნიკური 
მომსახურება 

3270.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
საანგარიშო სტენდური 
კონფერენციის მოწყობა 

300.00       

    

დ. მესტიაში ტრენინგში 
,,ახალგაზრდა ლიდერთა კლუბი" 
მონაწილეთა სასტუმროს 
მომსახურების ხარჯები 

520.00       

50 551 სასტუმროს მომსახურება 820.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
ქ. ხობში, სტალინის ქ. #6-ში 
მდებარე უმწეოთა სასადილოს 
მართვის მომსახურების შესყიდვა  

50285.00       

51 555 
სასადილოებისა და 
საზოგადოებრივი კვების 
საწარმოების მომსახურებები 

50285.00 
გამარტ. 
ელექტრ. 
ტენდერი 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    

ისტორიული ძეგლების 
მდგომარეობის შემოწმება და 
ახალი ობიექტების მოძიება და 
დაფიქსირება (სატრანსპორტო 
მომსახურება) 

700.00       

გაწვევის ხარჯები (სატრანსპორტო 
მომსახურება) 

12000.00       

ინტელექტუალური თამაშის ,,რა?, 
სად?, როდის?“ მუნიციპალურ 
ტურში გამარჯვებული 
ჭალადიდის საჯარო სკოლის 
გუნდის თბილისში 
ტრანსპორტირების დაფინანსების 
ხარჯები 

380.00       

52 601 
საავტომობილო ტრანსპორტის 
მომსახურებები 

13080.00 
გამარტ. 
ელექტრ. 
ტენდერი 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    
წერილებთან დაკავშირებული 
საფოსტო მომსახურებები 

3900.00       

          

53 641 
საფოსტო და საკურიერო 
მომსახურებები 

3900.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
სატელეფონო მომსახურება 11080.00       
ფიჭური მომსახურება 17850.00       

54 642 
სატელეკომუნიკაციო 
მომსახურებები 

28930.00 
გამარტ. 
ელექტრ. 
ტენდერი 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    ელენერგიის ხარჯი 36200.00       

55 653 
ელექტროენერგიის განაწილება და 
მასტან დაკავშირებული 
მომსახურებები 

36200.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    საბანკო მომსახურება 1000.00       

56 661 
საბანკო და საინვესტიციო 
მომსახურებები 

1000.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

თებერვალი 
I-IV კვარტ. 

    

ხეთისა და თორსა-დღვაბის 
წყალსადენის ქსელის 
სარეაბილიტაციო სამუშაოების 
საავტორო ზედამხედველობა 

600.00       

57 712 
არქიტეტქტურული და მასთან 
დაკავშირებული მომსახურებები 

600.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
ოქტომბერ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 
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ხეთისა და თორსა-დღვაბის 
წყალსადენის ქსელის 
სარეაბილიტაციო სამუშაოების 
ზედამხედველობა 

4700.00       

58 712 
არქიტეტქტურული და მასთან 
დაკავშირებული მომსახურებები 

4700.00 
გამარტ. 
ელექტრ. 
ტენდერი 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    

ურთის მთაზე მდებარე ,,ჯეგეთის" 
წმ. გიორგის სახელობის 
არქიტექტურულმ კომპლექსზე 
მცირემასშტაბიანი 
არქეოლოგიური სამუშაოების 
ჩატარება 

7000.00       

სოფელ პირველ მაისში 
ისტორიულ-არქიტექტურულ 
კომპლერქსის ,,მაჩხომერის" ეზოში 
მცირემასშტაბიანი დაზვერვითი 
არქეოლოგიური სამუშაოების 
ჩატარება 

4000.00       

ხამისქურის საქირიოს უბანში 
სანიაღვრე არხის მოწყობის 
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

45.00       

ხობის მუნიციპალიტეტის ძველი 
ხიბულის ადმინისტრაციულ 
ერთეულში შიდა სასოფლო გზის 
აღდგენითი სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

250.00       

ჭალადიდის ადმინისტრაციული 
ერთეულის ადმინისტრაციული 
შენობის სარემონტო სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

150.00       

საბავშვო ბაღების შენობების 
სარემონტო სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

1700.00       

59 713 საინჟინრო მომსახურებები 13145.00 
გამარტ. 
ელექტრ. 
ტენდერი 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    

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       
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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       
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გურიფულის თემის სოფ. მეორე 
გურიფულში ნაპირსამაგრის 
მოწყობის სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

33466.00       

ხობის მუნიციპალიტეტში 
კულტურულ-საგანმანათლებო და 
ახალგაზრდული ცენტრის შექმნის 
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

24000.00       

ქალაქ ხობის ქუჩების 
კეთილმოწყობის (მოასფალტება) 
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

9000.00       

ბიის წყალსადენის სისტემის 
სარეაბილიტაციო სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

4500.00       

ხობის #1 და #2 საბავშვო ბაღების 
რეაბილიტაციის სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

24000.00       

60 713 საინჟინრო მომსახურებები 110900.00 
გამარტ. 
ელექტრ. 
ტენდერი 

იანვარ-
მარტი 

I    კვარტ. 

    

საბუღალტრო პროგრამის 
განახლება 

3000.00       

დასუფთავების მოსაკრებლის 
ელექტრონული პროგრამის 
განახლება 

200.00       

61 722 
პროგრამები პროგრამული 
უზრუნველყოფისათვის და 
საკონსულტაციო მიომსახურებები 

3200.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
მარტი I-II კვარტ. 

    კოდექსის განახლება 2400.00       

62 723 მონაცემთა ბაზების მომსახურება 2400.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
ვებ-გვერდის ხარჯი 3300.00       
ინტერნეტის გე გეომენური 
სახელის მომსახურება 

60.00       

63 724 ინტერნეტ მომსახურებები 3360.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    ინტერნეტმომსახურება 30948.00       

    
ვებ-გვერდზე ინფორმაციის 
განთავსებისა და DNS სერვისით 
მომსახურება 

768.00       

 64 724 ინტერნეტ მომსახურებები 31716.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
საქართველოს საკანონმდებლო 
მაცნეს ვებგვერდზე ავორიზაცია 

664.00       

65 791 იურიდიული მიმსახურებები 664.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
თვითმმართველობის აუდიტი 5000.00       
სხვადასხვა აუდიტური 
მომსახურება 

7100.00       

66 792 
საბუღალტრო, აუდიტორული და 
ფისკალური მომსახურებები 

12100.00 
გამარტ. 
ელექტრ. 
ტენდერი 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 
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67 794 
ბიზნესთან და მენეჯმენტთან 
დაკავშირებული კონსულტაციები 
და მომსახურებები 

0.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
საატესტაციო კონკურსის 
ჩატარების ხარჯი 

3660.00       

68 796 
პერსონალის კვალიფიკაციის 
ამაღლებასთან დაკავშირებული 
მომსახურებები 

3660.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    
კადრების კვალიფიკაციის 
ამაღლების ხარჯები 

4000.00       

69 796 
პერსონალის კვალიფიკაციის 
ამაღლებასთან დაკავშირებული 
მომსახურებები 

4000.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    დაცვის ხარჯები 57700.00       

70 797 
გამოძიებასთან და 
უსაფრთხოებასთან 
დაკავშირებული მომსახურებები 

57700.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

კორესპოდენციების აღრიცხვის 
ჟურნალის დაბეჭდვა 

1100.00       

სამართლებრივი აქტების 
აღრიცხვის წიგნი 

420.00       

სამსახურებრივი პირადობის 
მოწმობები 

        

სამართალდარღვევის ოქმის 
ბლანკების დაბეჭდვა 

200.00       

მშებლობის ნებართვის ბლანკების 
ბეჭდვა 

200.00       

გასული დოკუმენტაციების 
აღრიცხვის ჟურნალი 

125.00       

შემოსული დოკუმენტაციების 
აღრიცხვის ჟურნალი 

150.00       

წვევამდელის სამხედრო–
სააღრიცხვო მოწმობა 

67.50       

სააღრიცხვო ანბანური წიგნი 50.00       
მოქალაქეთა გამწვევი კომისიის 
ოქმების რეგისტრაციის ჟურნალი 

20.00       

რეზერვის დროებითი მოწმობა 80.00       
სამხედრო ნამსახურობის ბარათი 75.00       
სამხედრო სააღრიცხვო ბარათი 120.00       
წვევამდელის პირადი საქმის ყდა 90.00       
სავიზიტო ბარათების დაბეჭდვა 120.00       
სიგელების, მოწმობების და 
სუვენირების დამზადება 

800.00       

ხობის მუნიციპალიტეტის 
გამგეობისა საკრებულოს ცნობარი 
2015-ის ბეჭდვა 

180.00       

71 798 
ბეჭდვა და მასთან 
დაკავშირებული მომსახურებები 

3797.50 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

მუნიციპალიტეტში მოხალისეობის 
განვითარებისა და ხელშეწყობის 
პროგრამა ,,თანადგომა" 

2700.00       

მედიაპროექტ ,,ეტალონში" 
ხობელი ახალგაზრდების 
მონაწილეობა 

3000.00       

კონკურსი ,,ჩვენ ვწერთ პროექტს" 
ახალგაზრდული ინიციატივების 
წახალისების პროექტი 

1600.00       
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სხვადასხვა ღონისძიებებში 
გამარჯვებული მოსწავლე-
ახალგაზრდობისა და მათ 
საქმიანობასთან დაკავშირებული 
პირების წასახალისებელი 
პროგრამა 

500.00       

შემხვედრი ღონისძიებებისათვის         
ექსპედიციები სახელწოდებით 
,,ადამიანები, ტრადიცია და 
მემკვიდრეობა" ხობის 
მუინიციპალიტეტში სხვადასხვა 
დროს მოღვაწე ადამიანთა და მათი 
ცხოვრებისა და შემოქმედების 
ამსახველი ფოტომატიანის შექმნა. 
მასალების მოძიება ფოლკლორის 
სხვდასხვა ჟანრში ხალხური 
ზეპირსიტყვიერება, საგვარეულო 
დღესასწაულები, ხალხური 
სიმღერა, რეწვა, ქარგვა, ქსოვა, 
მჭედლობა, ხეზე კვეთა, ჭედურობა 
და სხვა), ვიდეო-მასალების 
მომზადება, გამოფენის მოწყობა, 
მასშტაბური კონფერენცია თემაზე: 
ტრადიციათა კვალდაკვალ 

3000.00       

შემხვედრი ღონისძიებებისათვის 2500.00       

72 799 
სხვადასხვა საქმიანობები და 
მასთან დაკავშირებული 
მომსახურებები 

13300.00 
გამარტ. 
ელექტრ. 
ტენდერი 

აპრილ-
ნოემბერი 

II-IV კვარტ. 

    გაწვევის საექიმო კომისია 1000.00       

73 851 
ჯანდაცვის სამსახურის 
მომსახურებები 

1000.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    ამბულატორიული მომსახურება 23400.00       

74 851 
ჯანდაცვის სამსახურის 
მომსახურებები 

23400.00 
გამარტ. 
ელექტრ. 
ტენდერი 

იანვარ-
დეკემბერი 

I-IV კვარტ. 

    
ახალი ამბების სააგენტო ,,აქცენტი 
ჰოლდინგი"-ს მომსახურება 

2000.00       

75 924 
ახალი ამბების სააგენტოების 
მომსახურებები 

2000.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

მუნიციპალიტეტის წარმატებულ 
სპორტსმენთა და მწვრთნელთა 
ფოტო გამოფენის მომზადება 

1000.00       

არქივის მომსახურება 5800.00       

76 925 

ბიბლიოთეკების, არქივების, 
მუზეუმებისა და სხვა 
კულტურული დაწესებულებების 
მომსახურებები 

6800.00 
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       

შემხვედრი ღონისძიებებისათვის 2000.00       
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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 ნარდში მიძღვნილი 
გოგი ბუკიას ხსოვნისადმი 

715.00       

ხობის მუნიციპალიტეტის 
პირველობა ლელობურთში 

758.00       

ხობის მუნიციპალიტეტის 
აბსოლუტური პირველობა 
ჭადრაკში 

539.00       

რუსული აგრესიის შედეგად 
ტრაგიკულად დაღუპული 
რეზერვისტის- გოგა ჭითანავასა და 
ლევან ტურავას  სახ.თასის 
გათამაშება მინიფეხბურთში 

847.00       

ხობის მუნიციპალიტეტის 
პირველობა  ფრენბურთში  

459.00       

ხობის მუნიციპალიტეტის 
ქართულ ჭიდაობაში 

605.00       

ხობის მუნიციპალიტეტის 
პირველობა  ცხენოსნობაში, 
მარულა-მალანურობის 
ტრადიციის აღდგენა  

1488.00       

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) 

1000.00       

77 926 სპორტული მომსახურებები 17487.00 
გამარტ. 
ელექტრ. 
ტენდერი 

თებერვალ-
ნოემბერი 

  

    ასოციაციების საწევრო 5400.00       

78 981 
საწევრო ორგანიზაციების 
მომსახურებები 

5400.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV კვარტ. 

    

დროშის შეკერვა (გარე 
გამოყენების) 

4100.00       

ქ. ხობის ტერიტორიაზე მაწანწალა 
ძაღლების მომრავლების შედეგად 
წარმოქმნილი პრობლემების 
აღმოფხვრისა და დადგენილი 
წესების დაცვით მათი მოგვარების 
ღონისძიებები 

600.00       

79 983 სხვადასხვა მომსახურებები 4700.00 
გამარტ. 

შესყიდვა 
მარტი-

ნოემბერი 
I-IV კვარტ. 

    ჯამი 2044786.30       
80   სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 840964.00       

 81   გამარტივებული შესყიდვა         
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ახალი სოფლის 
ადმინისტრაციული ერთეულის 
სოფელ ახალსოფელში შიდა 
სასოფლო ხრეშოვანი გზის 
ორმული შეკეთების სამუშაოები 

9708.74 
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ახალი სოფლის 
ადმინისტრაციული ერთეულის 
სოფელ ახალსოფელში შიდა 
სასოფლო ხრეშოვანი გზის 
ორმული შეკეთების სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

291.26 

  

ახალი სოფლის 
ადმინისტრაციული ერთეულის 
სოფელ გაღმა პირველ ხორგაში 
საბავშვო ბაღის სარემონტო  
სამუშაოები 

25181.19 

ახალი სოფლის 
ადმინისტრაციული ერთეულის 
სოფელ გაღმა პირველ ხორგაში 
საბავშვო ბაღის სარემონტო  
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

251.81 

  

ახალი ხიბულის 
ადმინისტრაციული ერთეულის 
სოფელ ახალ ხიბულაში საბავშვო 
ბაღის სარემონტო  სამუშაოები 

17414.56 

ახალი ხიბულის 
ადმინისტრაციული ერთეულის 
სოფელ ახალ ხიბულაში საბავშვო 
ბაღის სარემონტო  სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

522.44 

  

ახალი ხიბულის 
ადმინისტრაციული ერთეულის 
სოფელ ზუბის   საბავშვო ბაღის 
სარემონტო  სამუშაოები 

31103.88 

ახალი ხიბულის 
ადმინისტრაციული ერთეულის 
სოფელ ზუბის   საბავშვო ბაღის 
სარემონტო  სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

933.12 

  

ბიის ადმინისტრაციული 
ერთეულის სოფელ ბიაში საბავშვო 
ბაღის სარემონტო  სამუშაოები 

25389.32 

ბიის ადმინისტრაციული 
ერთეულის სოფელ ბიაში საბავშვო 
ბაღის სარემონტო  სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

761.68 

  

პირველი მაისის 
ადმინისტრაციული ერთეულის 
სოფელ ბულიწყუში საბავშვო 
ბაღის სარემონტო  სამუშაოები 

48543.69 
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პირველი მაისის 
ადმინისტრაციული ერთეულის 
სოფელ ბულიწყუში საბავშვო 
ბაღის სარემონტო  სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

1456.31 

  

პირველი მაისის 
ადმინისტრაციული ერთეულის 
სოფელ საკვიკვინიოში წყაროს 
წყლის სათაო ნაგებობის 
კაპიტალური რემონტის 
სამუშაოები 

10208.74 

პირველი მაისის 
ადმინისტრაციული ერთეულის 
სოფელ საკვიკვინიოში წყაროს 
წყლის სათაო ნაგებობის 
კაპიტალური რემონტის 
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

306.26 

  

გურიფულის ადმინისტრაციული 
ერთეულის სოფელ პირველ 
გურიფულში სასაფლაოს 
ტერიტორიის (შემოღობვა) 
შემოკავება 

13828.16 

გურიფულის ადმინისტრაციული 
ერთეულის სოფელ პირველ 
გურიფულში სასაფლაოს 
ტერიტორიის (შემოღობვა) 
შემოკავების სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

414.84 

  

გურიფულის ადმინისტრაციული 
ერთეულის სოფელ მეორე 
გურიფულში სასაფლაოს 
ტერიტორიის (შემოღობვა) 
შემოკავება 

14962.14 

გურიფულის ადმინისტრაციული 
ერთეულის სოფელ მეორე 
გურიფულში სასაფლაოს 
ტერიტორიის (შემოღობვა) 
შემოკავების სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

448.86 

  

ზემო ქვალონის 
ადმინისტრაციული ერთეულის 
სოფელ ზემო ქვალონში სანიაღვრე 
არხის ამოწმენდა და არსებული 
ხიდბოგირის რემონტი 

5966.02 

ზემო ქვალონის 
ადმინისტრაციული ერთეულის 
სოფელ ზემო ქვალონში სანიაღვრე 
არხის ამოწმენდა და არსებული 
ხიდბოგირის რემონტის 
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

178.98 
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ზემო ქვალონის 
ადმინისტრაციული ერთეულის 
სოფელ საალანიო-საფაჩულიოში 
შიდა სასოფლო ხრეშოვანი გზის 
ორმული შეკეთების სამუშაოები 

5850.49 

ზემო ქვალონის 
ადმინისტრაციული ერთეულის 
სოფელ საალანიო-საფაჩულიოში 
შიდა სასოფლო ხრეშოვანი გზის 
ორმული შეკეთების სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

175.51 

  

ზემო ქვალონის 
ადმინისტრაციული ერთეულის 
სოფელ სახოჭოლავოში შიდა 
სასოფლო ხრეშოვანი გზის 
ორმული შეკეთების სამუშაოები 

6140.78 

ზემო ქვალონის 
ადმინისტრაციული ერთეულის 
სოფელ სახოჭოლავოში შიდა 
სასოფლო ხრეშოვანი გზის 
ორმული შეკეთების სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

184.22 

  

ზემო ქვალონის 
ადმინისტრაციული ერთეულის 
სოფელ სოფელ სახოჭოლავოში 
საბავშვო ბაღის წყალსადენი 
სისტემის მოწყობა 

6310.68 

ზემო ქვალონის 
ადმინისტრაციული ერთეულის 
სოფელ სოფელ სახოჭოლავოში 
საბავშვო ბაღის წყალსადენი 
სისტემის მოწყობის სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

189.32 

  

თორსა-დღვაბის 
ადმინისტრაციული ერთეულის 
სოფელ თორსაში 9 აპრილის 
მემორიალისა და სკვერის 
კეთილმოწყობა 

14441.75 

თორსა-დღვაბის 
ადმინისტრაციული ერთეულის 
სოფელ თორსაში 9 აპრილის 
მემორიალისა და სკვერის 
კეთილმოწყობის სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

433.25 

  

თორსა-დღვაბის 
ადმინისტრაციული ერთეულის 
სოფელ საბუკიოში შიდა სასოფლო 
გზის რემონტი (საფარის 
გაფხვიერება, დაპროფილება, 
დატკეპნა ვიბრო სატკეპნით) 

13724.27 
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თორსა-დღვაბის 
ადმინისტრაციული ერთეულის 
სოფელ საბუკიოში შიდა სასოფლო 
გზის რემონტის (საფარის 
გაფხვიერება, დაპროფილება, 
დატკეპნა ვიბრო სატკეპნით) 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

411.73 

  

თორსა-დღვაბის 
ადმინისტრაციული ერთეულის 
სოფელ დღვაბაში შიდა სასოფლო 
გზის რემონტი (საფარის 
გაფხვიერება, დაპროფილება, 
დატკეპნა ვიბრო სატკეპნით) 

9157.28 

თორსა-დღვაბის 
ადმინისტრაციული ერთეულის 
სოფელ დღვაბაში შიდა სასოფლო 
გზის რემონტის (საფარის 
გაფხვიერება, დაპროფილება, 
დატკეპნა ვიბრო სატკეპნით) 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

274.72 

  

ნოჯიხევის ადმინისტრაციული 
ერთეულის სოფელ ზენში 
სანიაღვრე არხის ამოწმენდის 
სამუშაოები 

7897.09 

ნოჯიხევის ადმინისტრაციული 
ერთეულის სოფელ ზენში 
სანიაღვრე არხის ამოწმენდის 
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

236.91 

  

ნოჯიხევის ადმინისტრაციული 
ერთეულის სოფელ დასახლებაში  
საბავშვო ბაღის სარემონტო  
სამუშაოები 

5825.24 

ნოჯიხევის ადმინისტრაციული 
ერთეულის სოფელ დასახლებაში  
საბავშვო ბაღის სარემონტო  
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

174.76 

  

ნოჯიხევის ადმინისტრაციული 
ერთეულის სოფელ დასახლებაში 
სანიაღვრე არხის ამოწმენდის 
სამუშაოები 

9807.77 

ნოჯიხევის ადმინისტრაციული 
ერთეულის სოფელ დასახლებაში 
სანიაღვრე არხის ამოწმენდის 
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

294.23 

  

სოფელ პატარა ფოთში შიდა 
სასოფლო გზის რემონტი (საფარის 
გაფხვიერება, დაპროფილება, 
დატკეპნა ვიბრო სატკეპნით) 

16315.53 
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სოფელ პატარა ფოთში შიდა 
სასოფლო გზის რემონტის 
(საფარის გაფხვიერება, 
დაპროფილება, დატკეპნა ვიბრო 
სატკეპნით) საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

489.47 

  

სოფელ შავღელეში შიდა სასოფლო 
გზის რემონტი (საფარის 
გაფხვიერება, დაპროფილება, 
დატკეპნა ვიბრო სატკეპნით) 

24675.73 

სოფელ შავღელეში შიდა სასოფლო 
გზის რემონტის (საფარის 
გაფხვიერება, დაპროფილება, 
დატკეპნა ვიბრო სატკეპნით) 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

740.27 

  

სოფელ გამოღმა პირველ ხორგაში 
საბავშვო ბაღის სარემონტო  
სამუშაოები 

16489.32 

სოფელ გამოღმა პირველ ხორგაში 
საბავშვო ბაღის სარემონტო  
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

494.68 

  

სოფელ საგვიჩიოში შიდა 
სასოფლო გზის რემონტი (საფარის 
გაფხვიერება, დაპროფილება, 
დატკეპნა ვიბრო სატკეპნით) 

15378.64 

სოფელ საგვიჩიოში შიდა 
სასოფლო გზის რემონტის 
(საფარის გაფხვიერება, 
დაპროფილება, დატკეპნა ვიბრო 
სატკეპნით) საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

461.36 

  

საჯიჯაოს ადმინისტრაციული 
ერთეულის სოფელ ზენში შიდა 
სასოფლო ხრეშოვანი გზის 
ორმული შეკეთების სამუშაოები 

9708.74 

საჯიჯაოს ადმინისტრაციული 
ერთეულის სოფელ ზენში შიდა 
სასოფლო ხრეშოვანი გზის 
ორმული შეკეთების სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

291.26 

  

საჯიჯაოს ადმინისტრაციული 
ერთეულის სოფელ ზუბის   
საბავშვო ბაღის სარემონტო  
სამუშაოები  

39495.15 

საჯიჯაოს ადმინისტრაციული 
ერთეულის სოფელ ზუბის   
საბავშვო ბაღის სარემონტო  
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა  

1184.85 

  
საჯიჯაოს ადმინისტრაციული 
ერთეულის სოფელ ჯაპიშაქარში 
მოსაცდელის მოწყობა 

6796.12 
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საჯიჯაოს ადმინისტრაციული 
ერთეულის სოფელ ჯაპიშაქარში 
მოსაცდელის მოწყობის 
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა  

203.88 

  

საჯიჯაოს ადმინისტრაციული 
ერთეულის სოფელ გაღმა 
საჯიჯაოში შიდა სასოფლო გზის 
რემონტი (საფარის გაფხვიერება, 
დაპროფილება, დატკეპნა ვიბრო 
სატკეპნით) 

13712.62 

საჯიჯაოს ადმინისტრაციული 
ერთეულის სოფელ გაღმა 
საჯიჯაოში შიდა სასოფლო გზის 
რემონტის (საფარის გაფხვიერება, 
დაპროფილება, დატკეპნა ვიბრო 
სატკეპნით) საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

411.38 

  

ქარიატის ადმინისტრაციული 
ერთეულის სოფელ გაღმა 
ქარიატაში სასაფლაოს 
ტერიტორიის (შემოღობვა) 
შემოკავება 

12787.38 

ქარიატის ადმინისტრაციული 
ერთეულის სოფელ გაღმა 
ქარიატაში სასაფლაოს 
ტერიტორიის (შემოღობვა) 
შემოკავების სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა  

383.62 

  

ქარიატის ადმინისტრაციული 
ერთეულის სოფელ გამოღმა 
ქარიატაში შიდა სასოფლო გზის 
გასწვრივ სანიაღვრე არხის, 
კიუვეტი,  მოწყობის სამუშაოები 

8069.90 

ქარიატის ადმინისტრაციული 
ერთეულის სოფელ გამოღმა 
ქარიატაში შიდა სასოფლო გზის 
გასწვრივ სანიაღვრე არხის, 
კიუვეტი,  მოწყობის სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა  

242.10 

  

ქვემო ქვალონის 
ადმინისტრაციული ერთეულის 
სოფელ გვიმარონში სანიაღვრე 
არხის ამოწმენდის სამუშაოები 

6310.68 

ქვემო ქვალონის 
ადმინისტრაციული ერთეულის 
სოფელ გვიმარონში სანიაღვრე 
არხის ამოწმენდის სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა  

189.32 

  

ქვემო ქვალონის 
ადმინისტრაციული ერთეულის 
სოფელ ჭითაუშკურში სანიაღვრე 
არხის ამოწმენდის სამუშაოები 

6310.68 
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ქვემო ქვალონის 
ადმინისტრაციული ერთეულის 
სოფელ ჭითაუშკურში სანიაღვრე 
არხის ამოწმენდის სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა  

189.32 

  

ჭალადიდის ადმინისტრაციული 
ერთეულის სოფლებში საბაჟო, 
საქორქიო შიდა სასოფლო 
ხრეშოვანი გზის ორმული 
შეკეთების სამუშაოები 

36598.06 

ჭალადიდის ადმინისტრაციული 
ერთეულის სოფლებში საბაჟო, 
საქორქიო შიდა სასოფლო 
ხრეშოვანი გზის ორმული 
შეკეთების სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა  

1097.94 

  

ჭალადიდის ადმინისტრაციული 
ერთეულის სოფელ საჭოჭუოში 
შიდა სასოფლო ხრეშოვანი გზის 
ორმული შეკეთების სამუშაოები 

12695.15 

ჭალადიდის ადმინისტრაციული 
ერთეულის სოფელ საჭოჭუოში 
შიდა სასოფლო ხრეშოვანი გზის 
ორმული შეკეთების სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა  

380.85 

  

ჭალადიდის ადმინისტრაციული 
ერთეულის სოფელ საღვამიჩაოში 
შიდა სასოფლო ხრეშოვანი გზის 
ორმული შეკეთების სამუშაოები 

13677.67 

ჭალადიდის ადმინისტრაციული 
ერთეულის სოფელ საღვამიჩაოში 
შიდა სასოფლო ხრეშოვანი გზის 
ორმული შეკეთების სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა  

410.33 

  

სოფელ ყულევში გარე განათების 
მოწყობის სამუშაოები 

8301.94 

სოფელ ყულევში გარე განათების 
მოწყობის სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა  

249.06 

  

შუა ხორგის ადმინისტრაციული 
ერთეულის სოფელ გამოღმა შუა 
ხორგაში შიდა სასოფლო გზის 
რემონტი (საფარის გაფხვიერება, 
დაპროფილება, დატკეპნა ვიბრო 
სატკეპნით) 

15864.08 

შუა ხორგის ადმინისტრაციული 
ერთეულის სოფელ გამოღმა შუა 
ხორგაში შიდა სასოფლო გზის 
რემონტის (საფარის გაფხვიერება, 
დაპროფილება, დატკეპნა ვიბრო 
სატკეპნით) საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

475.92 
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შუა ხორგის ადმინისტრაციული 
ერთეულის სოფელ გაღმა შუა 
ხორგაში შიდა სასოფლო გზის 
რემონტი (საფარის გაფხვიერება, 
დაპროფილება, დატკეპნა ვიბრო 
სატკეპნით) 

14117.48 

შუა ხორგის ადმინისტრაციული 
ერთეულის სოფელ გაღმა შუა 
ხორგაში შიდა სასოფლო გზის 
რემონტის (საფარის გაფხვიერება, 
დაპროფილება, დატკეპნა ვიბრო 
სატკეპნით) საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

423.52 

  

შუა ხორგის ადმინისტრაციული 
ერთეულის სოფელ ყორათში შიდა 
სასოფლო გზის რემონტი (საფარის 
გაფხვიერება, დაპროფილება, 
დატკეპნა ვიბრო სატკეპნით) 

7248.54 

შუა ხორგის ადმინისტრაციული 
ერთეულის სოფელ ყორათში შიდა 
სასოფლო გზის რემონტის 
(საფარის გაფხვიერება, 
დაპროფილება, დატკეპნა ვიბრო 
სატკეპნით) საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

217.46 

  

სოფელ ძველ ხიბულაში საბავშვო 
ბაღის სარემონტო  სამუშაოები 

17414.56 

სოფელ ძველ ხიბულაში საბავშვო 
ბაღის სარემონტო  სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა  

522.44 

  

ხამისქურის ადმინისტრაციული 
ერთეულის სოფელ ხამისქურის  
საბავშვო ბაღის სარემონტო  
სამუშაოები 

43082.52 

ხამისქურის ადმინისტრაციული 
ერთეულის სოფელ ხამისქურის  
საბავშვო ბაღის სარემონტო  
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა  

1292.48 

  

ხეთის ადმინისტრაციული 
ერთეულის სოფელ ხეთაში შიდა 
სასოფლო ხრეშოვანი გზის 
ორმული შეკეთების სამუშაოები 

4577.67 

ხეთის ადმინისტრაციული 
ერთეულის სოფელ ხეთაში შიდა 
სასოფლო ხრეშოვანი გზის 
ორმული შეკეთების სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა  

137.33 

  

ხეთის ადმინისტრაციული 
ერთეულის სოფელ ოხვამეკარში 
წყალსადენი (სასმელი წყლის) 
სისტემის სარეამონტო სამუშაოები 

5339.81 
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ხეთის ადმინისტრაციული 
ერთეულის სოფელ ოხვამეკარში 
წყალსადენი (სასმელი წყლის) 
სისტემის სარეამონტო 
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა  

160.19 

  

ხეთის ადმინისტრაციული 
ერთეულის სოფელ წინაგოლაში 
სანიაღვრე არხის ამოწმენდის 
სამუშაოები 

7766.99 

ხეთის ადმინისტრაციული 
ერთეულის სოფელ წინაგოლაში 
სანიაღვრე არხის ამოწმენდის 
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა  

233.01 

  

ხეთის ადმინისტრაციული 
ერთეულის სოფელ ნოჩხონში შიდა 
სასოფლო ხრეშოვანი გზის 
ორმული შეკეთების სამუშაოები 

4854.37 

ხეთის ადმინისტრაციული 
ერთეულის სოფელ ნოჩხონში შიდა 
სასოფლო ხრეშოვანი გზის 
ორმული შეკეთების სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა  

145.63 

  

ნოჯიხევის ადმინისტრაციული 
ერთეულის სოფელ ნოჯიხევის  
საბავშვო ბაღის სარემონტო  
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

1594.34 

ქვემო ქვალონის 
ადმინისტრაციული ერთეულის 
სოფელ დურღენას საბავშვო ბაღის 
სარემონტო  სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა 

1549.69 

ხეთის ადმინისტრაციული 
ერთეულის სოფელ ლარჩვის 
საბავშვო ბაღის სახურავის 
რემონტის სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა   

643.56 

    

  

ნოჯიხევის ადმინისტრაციული 
ერთეულის სოფელ ნოჯიხევის  
საბავშვო ბაღის სარემონტო  
სამუშაოები 

53144.66 

გა
მა

რ
ტ

. ე
ლ

ექ
ტ

რ
. ტ

ენ
დ

ერ
ი 

  

  

ქვემო ქვალონის 
ადმინისტრაციული ერთეულის 
სოფელ დურღენას საბავშვო ბაღის 
სარემონტო  სამუშაოები 

51656.31 

ხეთის ადმინისტრაციული 
ერთეულის სოფელ ლარჩვის 
საბავშვო ბაღის სახურავის 
რემონტი   

64356.44 
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    სულ ჯამი 2885750.30       

 
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 N26 
2015 წლის 29 მაისი 

ქ. ხობი 
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 

არსებული ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 
 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე 
მუხლის პირველი ნაწილის „ე“ პუნქტის „ე.ე“ ქვეპუნქტისა და 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის 
„დ“ პუნქტის „დ.დ“ ქვეპუნქტის  შესაბამისად: 

1. მიეცეს თანხმობა ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებელს 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 ერთი თვის ვადაში 
(მისამართი: ქ. ფოთი, დავით აღმაშენებლის ქ. N3).  
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დანართი 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2015  წლის  29 მაისის N26 განკარგულებისა 
  

სარგებლობის უფლებით გადასაცემი ხობის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონება 

N შენობის დასახელება მისამართი სართული 
სარგებლობის 

ფორმა 

შე
ნო

ბი
ს 

სა
ერ

თ
ო
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თ

ო
ბი
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 %
 

გა
ნა

კვ
ეთ
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სა
იჯ
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ო

 ქ
ირ

ა 
1 

კვ
/მ

 
წე

ლ
იწ

ად
ში

 

1 ადმინისტრაციული შენობა 
ცოტნე დადიანის ქ.  

N188 
პირველი 

სართული 
იჯარა 984 67147 18 68,74 5 30 20,62 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
 

განკარგულება N27 
 

2015 წლის 29 ივნისი 
 

ქ. ხობი 
 
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების შესახებ 
 
 „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 
19 თებერვლის N67 დადგენილებით დამტკიცებული პროგრამის მე-2 მუხლის მე-6 და მე-7 
პუნქტების შესაბამისად: 
1. „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 
ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს 
მთავრობის 2015 წლის 12 მარტის N506 განკარგულებით ხობის მუნიციპალიტეტისთვის 
გამოყოფილი თანხა (840964 ლარი), მოსახლეობის რაოდენობის შესაბამისად, ხობის 
მუნიციპალიტეტის დასახლებებისთვის გადანაწილდეს N1 დანართის შესაბამისად. 
2. ამ განკარგულების პირველი პუნქტით ხობის მუნიციპალიტეტის დასახლებებისთვის 
გათვალისწინებული თანხები გამოყენებულ იქნეს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 
ინფრასტრუქტურული პროექტების დასაფინანსებლად, თანახმად N2 დანართისა. 
3. განკარგულება ძალაში შევიდეს მიღებისთანავე და გავრცელდეს 2015 წლის 1 აპრილიდან 
წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე. 
4. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით 
დადგენილი წესით, ფოთის საქალაქო სასამართლოში (მისამართი: ქ. ფოთი, დავით აღმაშენებლის 
ქ. N3). 
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დანართი 1 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
2015 წლის 29 ივნისის N27 განკარგულებისა 

 
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტებისთვის 

გამოყოფილი თანხების განაწილება ხობის მუნიციპალიტეტის დასახლებების მიხედვით 
 

N 
ადმინისტრაციული 

ერთეული 
N სოფელი მოსახლეობა 

თანხა 
(ლარი) 

1 ახალსოფელი 
1 ახალსოფელი 816 17663 
2 გაღმა პირველი ხორგა 797 17770 

2 ახალი ხიბულა 
3 ახალი ხიბულა 509 17937 
4 გაშფერდი 768 17484 
5 ზუბი 816 14553 

3 ბია 
6 ბია 441 13481 
7 ბია-საშონიო 265 8181 
8 ზემო ბია 44 4489 

4 პირველი მაისი 
9 ბულიწყუ 1258 29312 

10 საკვიკვინიო 639 16698 
11 ჭიხუ 469 14505 

5 გურიფული 
12 I გურიფული 522 14243 
13 II გურიფული 588 15411 

6 ზემო ქვალონი 
14 ზემო ქვალონი 178 6145 
15 საალანიო-საფაჩულიო 170 6026 
16 სახოჭოლავო 392 12825 

7 თორსა-დღვაბა 
17 თორსა 525 14875 
18 საბუკიო 420 14136 
19 დღვაბა 321 9432 

8 ნოჯიხევი 

20 ნოჯიხევი 1523 32469 
21 ზენი 244 8134 
22 დასახლება 505 16102 
23 კუთხე ნოჯიხევი 327 9182 
24 მაფოშტუ 401 13088 

9 პატარა ფოთი 25 პატარა ფოთი 1133 16805 
10 შავღელე 26 შავღელე 1090 25416 
11 პირველი ხორგა 27 პირველი ხორგა 715 16984 
12 საგვიჩიო 28 საგვიჩიო 653 15840 

13 საჯიჯაო 

29 ზენი 1020 25011 
30 ზუბი 610 15530 
31 ჯაპიშაქარი 746 17139 
32 გაღმა საჯიჯაო 501 14124 

14 ქარიატა 33 გაღმა ქარიატა 508 13171 
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34 გამოღმა ქარიატა 298 8312 

15 ქვემო ქვალონი 

35 ბულიში 584 13600 
36 დურღენა 877 17008 
37 გიმოზგონჯილი 856 17174 
38 გვიმარონი 392 9611 
39 ჭითაუშქური 323 8813 

16 ჭალადიდი 

40 საბაჟო 1822 33315 
41 საჭოჭუო 410 13076 
42 საღვამიჩაო 362 14088 
43 საქორქიო 42 4381 

17 ყულევი 44 ყულევი 290 8551 

18 შუა ხორგა 
45 გამოღმა შუა ხორგა 642 16340 
46 გაღმა შუა ხორგა 523 14541 
47 ყორათი 148 7466 

19 ძველი ხიბულა 48 ძველი ხიბულა 783 17937 

20 ხამისქური 
49 ხამისქური 566 14899 
50 საკუკაო 458 13874 
51 საქირიო 558 15602 

21 ხეთა 

52 ლარჩვა 1105 27072 
53 ხეთა 799 13076 
54 ოხვამეკარი 446 14160 
55 წინაგოლა 553 15220 
56 ნოჩხონი 397 18687 

 
ჯამი 

  
33148 840964 
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დანართი 2 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
2015 წლის 29 ივნისის N27 განკარგულებისა 

 
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით ხობის მუნიციპალიტეტისთვის გამოყოფილი ასიგნებების 

გადანაწილება პროექტების მიხედვით 
 

N 
ადმინის-

ტრაციული 
ერთეული 

სოფელი 

გამოყო-
ფილი 
თანხა 

(ლარი) 

პროექტის დასახელება შენიშვნა 

1 

ახალსოფელი 

ახალსოფელი 10000.00 
შიდა სასოფლო 

ხრეშოვანი გზის ორმული 
შეკეთების სამუშაოები 

 

2 

გაღმა 
პირველი 
ხორგა, 
ახალსოფელი 

25433.00 
საბავშვო ბაღის 

სარემონტო  სამუშაოები 

სოფელ ახალსოფლის  
7663.00 ლარი, სოფელ 
გაღმა პირველ ხორგის 
17770.00 ლარი  (სულ 

25433.00 ლარი) 
გაერთიანდა აღნიშნული 

პროექტის 
განსახორციელებლად 

3 

ახალი 
ხიბულა 

ახალი 
ხიბულა 

17937.00 
საბავშვო ბაღის 

სარემონტო  სამუშაოები  

4 
ზუბი, 
გაშფერდი 

32037.00 
საბავშვო ბაღის 

სარემონტო  სამუშაოები 

სოფელ გაშფერდის 
17484.00 ლარი და სოფელ 

ზუბის 14553.00 ლარი 
(სულ 32037.00 ლარი) 

გაერთიანდა აღნიშნული 
პროექტის 

განსახორციელებლად 

5 ბია 
ბია, 
ბია-საშონიო, 
ზემო ბია 

26151.00 
საბავშვო ბაღის 

სარემონტო  სამუშაოები 

სოფელ ბიის 13481 ლარი, 
სოფელ ბია-საშონიოს 

8181.00 ლარი და სოფელ 
ზემო ბიის 4489.00 ლარი 

(სულ 26151.00 ლარი) 
გაერთიანდა აღნიშნული 

პროექტის 
განსახორციელებლად 

6 
პირველი 
მაისი 

ბულიწყუ, 
საკვიკვინიო, 
ჭიხუ 

50000.00 
საბავშვო ბაღის 

სარემონტო  სამუშაოები 

სოფელ ბულიწყუს 
29312.00 ლარი, სოფელ 
საკვიკვინიოს 6183.00 

ლარი და სოფელ ჭიხუს 
14505 ლარი (სულ 

50000.00 ლარი) 
გაერთიანდა აღნიშნული 

პროექტის 
განსახორციელებლად. 

7 საკვიკინიო 10515.00 
წყაროს წყლის სათაო 

ნაგებობის კაპიტალური 
რემონტის სამუშაოები 

 

8 გურიფული I გურიფული 14243.00 სასაფლაოს ტერიტორიის 
(შემოღობვა) შემოკავება  
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9 II გურიფული 15411.00 სასაფლაოს ტერიტორიის 
(შემოღობვა) შემოკავება  

10 

ზემო ქვალონი 

ზემო ქვალონი 6145.00 
სანიაღვრე არხის 

ამოწმენდა და არსებული 
ხიდბოგირის რემონტი 

 

11 
საალანიო- 
საფაჩულიო 

6026.00 
შიდა სასოფლო 

ხრეშოვანი გზის ორმული 
შეკეთების სამუშაოები 

 

  სახოჭოლავო 6325.00 
შიდა სასოფლო 

ხრეშოვანი გზის ორმული 
შეკეთების სამუშაოები  

12 სახოჭოლავო 6500.00 
საბავშვო ბაღში 

წყალსადენი სისტემის 
მოწყობა 

 

13 

თორსა-
დღვაბა 

თორსა 14875.00 
9 აპრილის მემორიალისა 

და სკვერის 
კეთილმოწყობა 

 

14 საბუკიო 14136.00 

შიდა სასოფლო გზის 
რემონტი (საფარის 

გაფხვიერება, 
დაპროფილება, დატკეპნა 

ვიბრო სატკეპნით) 

 

15 დღვაბა 9432.00 

შიდა სასოფლო გზის 
რემონტი (საფარის 

გაფხვიერება, 
დაპროფილება, დატკეპნა 

ვიბრო სატკეპნით) 

 

16 

ნოჯიხევი 

ნოჯიხევი, 
ნაფოშტუ, 
კუთხე 
ნოჯიხევი 

54739.00 
საბავშვო ბაღის 

სარემონტო  სამუშაოები 

სოფელ ნოჯიხევის 32469 
ლარი, სოფელ ნაფოშტუს 
13088.00 ლარი და სოფელ 
კუთხე ნოჯიხევის 9182.00 

ლარი (სულ 54739.00 
ლარი) გაერთიანდა 

აღნიშნული პროექტის 
განსახორციელებლად 

17 ზენი 8134.00 
სანიაღვრე არხის 

ამოწმენდის სამუშაოები  

18 
დასახლება 

6000.00 
საბავშვო ბაღის 

სარემონტო  სამუშაოები  

19 10102.00 
სანიაღვრე არხის 

ამოწმენდის სამუშაოები  

20 პატარა ფოთი პატარა ფოთი 16805.00 

შიდა სასოფლო გზის 
რემონტი (საფარის 

გაფხვიერება, 
დაპროფილება, დატკეპნა 

ვიბრო სატკეპნით) 

 

21 შავღელე შავღელე 25416.00 

შიდა სასოფლო გზის 
რემონტი (საფარის 

გაფხვიერება, 
დაპროფილება, დატკეპნა 

ვიბრო სატკეპნით) 

 

22 
პირველი 
ხორგა 

პირველი 
ხორგა 16984.00 

საბავშვო ბაღის 
სარემონტო  სამუშაოები  

23 საგვიჩიო საგვიჩიო 15840.00 
შიდა სასოფლო გზის 

რემონტი (საფარის  
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გაფხვიერება, 
დაპროფილება, დატკეპნა 

ვიბრო სატკეპნით) 

24 

საჯიჯაო 

ზენი 10000.00 
შიდა სასოფლო 

ხრეშოვანი გზის ორმული 
შეკეთების სამუშაოები  

25 
ზუბი, 
ზენი, 
ჯაპიშაქარი 

40680.00 საბავშვო ბაღის 
სარემონტო  სამუშაოები 

სოფელ ზუბის 15530.00 
ლარი სოფელ ზენის 

15011.00 ლარი, სოფელ 
ჯაპიშაქარის 10139.00  
ლარი (სულ 40680.00 
ლარი)  გაერთიანდა 

აღნიშნული პროექტის 
განსახორციელებლად 

26 ჯაპიშაქარი 7000.00 მოსაცდელის მოწყობა 
 

27 
გაღმა 
საჯიჯაო 

14124.00 

შიდა სასოფლო გზის 
რემონტი (საფარის 

გაფხვიერება, 
დაპროფილება, დატკეპნა 

ვიბრო სატკეპნით) 

 

28 

ქარიატა 

გაღმა ქარიატა 13171.00 
სასაფლაოს ტერიტორიის 
(შემოღობვა) შემოკავება  

29 გამოღმა 
ქარიატა 

8312.00 

შიდა სასოფლო გზის 
გასწვრივ სანიაღვრე 

არხის, კიუვეტი,  
მოწყობის სამუშაოები 

 

30 

ქვემო 
ქვალონი 

დურღენა, 
ბულიში, 
გიმოზგონჯი
ლი, 
გვიმარონი, 
ჭითაუშქური   

53206.00 
საბავშვო ბაღის 

სარემონტო  სამუშაოები 

სოფელ დურღენას 
17008.00 ლარი, სოფელ 

ბულიშის 13600.00 ლარი,  
სოფელ გიმოზგონჯილის 

17174.00 ლარი, სოფელ 
გვიმარონის 3111.00 ლარი 
და სოფელ ჭითაუშქურის 

2313.00 ლარი (სულ 
53206.00 ლარი) 

გაერთიანდა აღნიშნული 
პროექტის 

განსახორციელებლად. 

31 გვიმარონი 6500.00 
სანიაღვრე არხის 

ამოწმენდის სამუშაოები  

32 ჭითაუშქური 6500.00 
სანიაღვრე არხის 

ამოწმენდის სამუშაოები  

33 

ჭალადიდი 

საბაჟო, 
საქორქიო 37696.00 

შიდა სასოფლო 
ხრეშოვანი გზის ორმული 

შეკეთების სამუშაოები 

სოფელ საბაჟოს 33315.00 
ლარი და სოფელ 

საქორქიოს 4381.00 ლარი,  
(სულ  ლარი)  

გაერთიანდეს აღნიშნული 
პროექტის 

განსახორციელებლად. 

34 საჭოჭუო 13076.00 
შიდა სასოფლო 

ხრეშოვანი გზის ორმული 
შეკეთების სამუშაოები 

 

35 საღვამიჩაო 14088.00 
შიდა სასოფლო 

ხრეშოვანი გზის ორმული 
შეკეთების სამუშაოები 
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36 ყულევი ყულევი 8551.00 გარე განათების მოწყობის 
სამუშაოები  

37 

შუა ხორგა 

გამოღმა შუა 
ხორგა 

16340.00 

შიდა სასოფლო გზის 
რემონტი (საფარის 

გაფხვიერება, 
დაპროფილება, დატკეპნა 

ვიბრო სატკეპნით) 

 

38 
გაღმა შუა 
ხორგა 14541.00 

შიდა სასოფლო გზის 
რემონტი (საფარის 

გაფხვიერება, 
დაპროფილება, დატკეპნა 

ვიბრო სატკეპნით) 

 

39 ყორათი 7466.00 

შიდა სასოფლო გზის 
რემონტი (საფარის 

გაფხვიერება, 
დაპროფილება, დატკეპნა 

ვიბრო სატკეპნით) 

 

40 
ძველი 
ხიბულა 

ძველი 
ხიბულა 

17937.00 
საბავშვო ბაღის 

სარემონტო  სამუშაოები  

41 ხამისქური 
ხამისქური, 
საკუკავო, 
საქირიო 

44375.00 საბავშვო ბაღის 
სარემონტო  სამუშაოები 

სოფელ ხამისქურის  
14899.00 ლარი, სოფელ 

საკუკავოს 13874.00 ლარი 
და სოფელ საქირიოს 

15602 ლარი (სულ 
44375.00 ლარი) 

გაერთიანდა აღნიშნული 
პროექტის 

განსახორციელებლად. 

42 

ხეთა 

ლარჩვა, ხეთა, 
ოხვამეკარი, 
წინაგოლა, 
ნოჩხონი 

65000.00 
საბავშვო ბაღის 

სახურავის რემონტი 

სოფელ ლარჩვის 27072.00 
ლარი, სოფელ ხეთის 
8361.00 ლარი, სოფელ 
ოხვამეკარის 8660.00 

ლარი, სოფელ წინაგოლის 
7220.00 ლარი და სოფელ 
ნოჩხონის 13687.00 ლარი 

(სულ 65000.00 ლარი)  
გაერთიანდა აღნიშნული 

პროექტის 
განსახორციელებლად 

43 ხეთა 4715.00 
შიდა სასოფლო 

ხრეშოვანი გზის ორმული 
შეკეთების სამუშაოები 

 

44 ოხვამეკარი 5500.00 
წყალსადენი (სასმელი 

წყლის) სისტების 
სარეამონტო 

 

45 წინაგოლა 8000.00 
სანიაღვრე არხის 

ამოწმენდის სამუშაოები  

46 ნოჩხონი 5000.00 
შიდა სასოფლო 

ხრეშოვანი გზის ორმული 
შეკეთების სამუშაოები 

 

 
 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                      ედიშერ ჯობავა 
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 ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს                     
განკარგულება N28 

2015 წლის 29 ივნისი 
ქ. ხობი 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლისთვის  მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი 
ქონების აუქციონის წესით პრივატიზებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 

 
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 115-ე 

მუხლისა და „მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზების, სარგებლობისა და მართვის 
უფლებებით გადაცემის, საწყისი საპრივატიზებო საფასურის, ქირის საფასურის, ქირის საწყისი 
საფასურის განსაზღვრის და ანგარიშსწორების წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს 
მთავრობის 2014 წლის 8 დეკემბრის N669 დადგენილების 34-ე და 35-ე მუხლების შესაბამისად:  

1. მიეცეს თანხმობა ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებელს ხობის მუნიციპალიტეტის 
საკუთრებაში არსებული  მოძრავი ქონების აუქციონის წესით პრივატიზებაზე, 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). 
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დანართი 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2015  წლის  29 ივნისის N28 განკარგულებისა 
 

საპრივატიზებო ქონების მონაცემები 

N დასახელება მარკა 
გამოშვების 
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1 მიკრო ავტობუსი 
FORD TRANZIT 

BUS 
1991 თეთრი 9740 9740 0 500 10 20 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

განკარგულება N29 

2015 წლის 29 ივნისი 

ქ. ხობი 

ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხეების მოვლისა და სხვლა-ფორმირების 
წესის დამტკიცების შესახებ 

 
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-

16 მუხლის მესამე ნაწილის შესაბამისად: 
1. დამტკიცდეს საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს 

ეროვნული სატყეო პროგრამის (NFP) ფარგლებში მომზადებული ინსტრუქციის საფუძველზე 
ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხეების მოვლისა და სხვლა-ფორმირების წესი თანახმად 
დანართისა. 

2. დაევალოს ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობას (გ. ქაჯაია) უზრუნველყოს ამ 
განკარგულების პირველი პუნქტით დამტკიცებული წესის შესრულება. 

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

კანონმდებლობით დადგენილი წესით,  ფოთის საქალაქო სასამართლოში ერთი თვის ვადაში  (ქ. 
ფოთი დავით აღმაშენებელის ქ. N3) 

 
 
 
 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                       ე. ჯობავა 
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დანართი 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2015 წლის 29 ივნისის N29 განკარგულებისა 
 

ხეების მოვლისა და სხვლა-ფორმირების წესი 
 

1. ხის მოვლისა და დაცვის მიზანი 
ხეები წარმოადგენს ცოცხალ ორგანიზმებს, რომლებსაც გააჩნიათ მნიშვნელოვანი 

ეკონომიკური და სოციალური მნიშვნელობა. ხეების როლი განსაკუთრებით 
მნიშვნელოვანია დასახლებული პუნქტებისათვის (ქალაქები, ადმინისტრაციული 
ცენტრები და სხვა). ხშირად ხეები გაშენებულია ისეთ ადგილებში, სადაც მათ ფესვების 
განვიარების შესააძლებლობა შეზღუდული აქვთ. მიწის ზედაპირის მოასფალტების, 
მოპირკეთებითი სამუშაოების და ნიადაგზე სხვადასხვა მავნე ნივთიერებების 
(გამონაბოლქვი, მტვერი და სხვა) დალექვის გამო ისინი ითვისებენ მავნე ნივთიერებებს, 
შედეგად მათი ვარჯი მექანიკურად ზიანდება, რაც უარყოფით გავლენას ახდენს მათ 
ესტეტიურ მდგომარეობაზე. აღნიშნულიდან გამომდინარე, ფესვები და ხის ვარჯი ხშირ 
შემთხვევაში მოუვლელია, მაშინ როდესაც, ისინი უნდა გამოიყურებოდნენ ესთეტიურად, 
მყარად და უნდა იყვნენ გადატყდომისაგან დაზღვეული. ხეები უნდა ასრულებდნენ მათ 
უმთავრეს ფუნქციებს, როგორიცაა ჩრდილის შექმნა, ჟანგბადის წარმოება და მტვრის 
ნაწილაკების შთანთქმა, ხმაურის დახშობა და სხვა. აღნიშნული ფუნქციების 
სრულყოფილად და ხანგრძლივად შესრულება მხოლოდ ჯანსაღ და ძლიერ ხეებს 
შეუძლია. ხის სიძლიერე და სიცოცხლისუნარიანობა უმეტესად დამოკიდებულია 
მიწისზედა და მიწისქვეშა ნაწილის აქტიურობასა და განვითარებაზე. ეს კი 
დამოკიდებულია ნიადაგში საკმარისი ჰაერის შემცველობაზე, ნიადაგის ტენიანობაზე და 
შესაბამისი რაოდენობის მინერალებით მომარაგებაზე. გზების გასწვრივ დარგული ხეები 
ხშირ შემთხვევაში საშიშროების ქვეშ იმყოფებიან, მათ გარშემო ასფალტის ან ბეტონის 
ფენით ნიადაგის გადაფარვა და ვარჯის არასწორი ფორმირება, ნეგატიურ გავლენას 
ახდენს ხის სიჯანსაღესა და სიცოცოხლისუნარიანობაზე. 

 

2. მიზანი და ამოცანები 
ხეების მოვლისა და სხვლა-ფორმირების წესების შემუშავების მიზანია საქართველოს 

ქალაქბში, მათ შორის სატრანსპორტო მონაკვეთებში არსებული მწვანე ნარგავების 
შენარჩუნება და მათი სიცოცხლისუნარიანობის ამაღლება, ეს კი შესაძლებელი გახდება 
ნარგავებისათვის შესაბამისი, დაცული გარემო პირობების შექმნით, ასევე მათ მიმართ 
მზრუნველობითა და საჭირო მოვლის ღონისძიებების პროფესიონალურად ჩატარებით. 

 

3. მოსამზადებელი სამუშაოები  
1. ხის მოვლის ღონისძიებების გეგმის შესადგენად, წინასწარი შესწავლა ნიშნავს ისეთი 

ღონისძიებების განსაზღვრას, რომელთა შედეგად მიღწეული იქნება სასურველი შედეგი. 
2. გეგმა უნდა მოიცავდეს შემდეგ პუნქტებს: 
ა) ხის სპეციფიური მონაცემების გათვლა-გაანგარიშებას; 
ბ) ხის დაზიანებული ნაწილების (ფუღურო, გამხმარი ტოტები, სხვადასხვა უარყოფითი 

ზემოქმედებით მიყენებული ზიანი. მაგ: სატრანსპორტო საშუალებით მიყენებული ზიანი) 
ადგილების აღრიცხვას. 
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გ) სატრანსპორტო მიმოსვლისაგან ხის საარსებო გარემოს დაცვის ღონისძიებებს; 
დ) ხის შენარჩუნების უზრუნველსაყოფად, მოვლის ღონისძიებების განსაზღვრას; 
ე) ხის მოვლის კონცეფციის შემუშავება; 
ვ) შესწავლის შედეგად მიღბული მონაცემებით საჭირო გაანგარიშების წარმოება. 
ზ) მონიტორინგის ჩატარების და პერიოდულობის განსაზღვრას. 
3. შეგროვებული მონაცემების დოკუმენტალურად გაფორმება წარმოებს შესაბამის 

სააღრიცხვო რეესტრში (კატალოგში). 
 

4. მოვლის საჭიროება 
ხის მოვლის ღონისძიებები წარმოადგენს ბუნებრივი ზრდის პროცესში ხელოვნურ 

ჩარევას. მოვლის ღონისძიებების მაქსიმალურად შეზღუდვის უზრუნველსაყოფად 
გარკვეული პერიოდულობით აუცილებელია ხეების მდგომარეობის მონიტორინგი, რათა 
დადგინდეს, არის თუ არა საჭირო განსაზღვრული ღონისძიების ჩატარება, ხოლო 
საჭიროების შემთხვევაში განისაზღვრება ღონისძიების ჩატარების პერიოდი. აღნიშნული 
პროცედურა წარმოადგენს პროფესიონალური და კვალიფიციური შეფასების წინაპირობას. 
გასხვლა- ფორმირების ღონისძიებები, რომლებიც ხის ვარჯის სასურველი ფორმით ზრდა- 
განვითარებას ემსახურება, სასურველია ადრეულ ეტაპზე და დროულად განხორციელდეს. 

 

5. ვარჯის ფორმირება 
1. ხის ვარჯის ფორმირებისათვის ჩატარებული ღონისძიებები ემსახურება ხის 

სასურველი ფორმით ზრდა-განვითარებას, რაც საშუალებას მისცემს მას იყოს ძლიერი, 
ჯანსაღი და დაცული სხვადასხვა უარყოფითი ზემოქმედებისაგან (მაგ: სატრანსპორტო 
საშუალებები და სხვა). საჭირო ღონისძიებები, რაც შეიძლება ადრეულ ეტაპზე უნდა 
ჩატარდეს, რომ ტოტების შეჭრის ადგილები მაქსიმალურად მცირე იყოს. ვინაიდან 
აცილებულ იქნას გასხლვა-ფორმირებასთან დაკავშირებული მოსალოდნელი უარყოფითი 
ზეგავლენა (როგორიცაა სოკოვანი დაავადებები და სხვა). 

2. წვრილი და სუსტი ტოტების შეჭრა ხდება ხელის ხერხით ან/და ტოტების საჭრელი 
მაკრატლით. ხერხით ხის ტოტების დამოკლება ძირითადად სამ ეტაპად ხორციელდება. 

ა) 1-ლი ეტაპი: ჭრა ხორციელდება ხის ტოტის ქვედა მხრიდან, ტოტის სისქის 
დაახლოებით ¼ სიღრმეზე; 

ბ) მე-2 ეტაპი - ხის ტოტის შეჭრა ხდება ზედა მხრიდან 3-5 სმ - ის დაცილებით; 
გ) მე-3 ეტაპი: - ღონისძიება ტარდება ხის ტოტის შეერთების ადგილის, რგოლის 

გასწვრივ. 
სურათი 1 
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ხის ტოტის შეჭრის (შემოკლების) მიმდევრობის გამოსახულება 
3. ხის ტოტების გასხლვის სამუშაოების ჩასატარებლად, უნდა შეფასდეს მისი უახლოესი 

განშტოება, რომელიც გასასხლავი ტოტის დიამეტრს სამჯერ უნდა აღემატებოდეს. 
სურათი 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. მსხვილი ან/და ძლიერი ტოტების მოჭრა მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევებშია 

დასაშვები. აღნიშნული გულისხმობს ღონიძიების ჩატარებას იმ სახეობებში, რომელთა 
რაოდენობაც თანდათანობით მცირდება, მაგალითად: წაბლი (Castanea), არყი (Betula), 
ალვის (Populus) და ტირიფის (Salix) ხეები. აღნიშნული ღონისძიება დასაშვებია იმ 
შემთხვევაში თუ მსხვილი ან/და ძლიერი ტოტების მოჭრით თავიდან იქნება 
აცილებული ხის დაზიანება (მაგ: ხის გადატეხვა, გასკდომა და სხვა). აღნიშნული ჭრები 
ისე უნდა შესრულდეს, რომ ტოტის ხის ღერძთან შეერთების ან/და დასაცავი ადგილი 
შენარჩუნებული იყოს, აგრეთვე უზრუნველყოფილ იქნეს დაზიანებული ადგილის კარგად 
შეხორცება-აღდგენა (ხე დაზიანებულ ადგილას ბუნებრივად წარმოქმნის ფენას, რომელიც 
ჭრილობას დაფარავს). იმ შემთხვევაში თუ ტოტის მოჭრის შემდეგ ნახაზზე მითითებულ 
ადგილას არ იქნება დატოვებული პატარა ნარჩენი, მაშინ ჭრილობის სამკურნალო 
საშუალებებზე შეიძლება უარი ითქვას. 

გამოსახულება: ჭრის შესრულება, ტოტის ხის ღეროსთან შეერთების ადგილის 
არსებობის შემთხვევაში. 

სურათი 3 
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გამოსახულება: ჭრის შესრულება, შეუმჩნეველია ტოტის ხის ღეროსთან შეერთების 

ადგილი. 
სურათი 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. ჭრის ფორმები ვარჯის ფორმირებისთვის 
1. ტოტები, რაც შეიძლება ადრეულ ასაკში უნდა გაისხლას, რათა შესაძლებელი გახდეს 

ვარჯის სტაბილური განვითარება. ამასთანავე რეკომენდირებულია, გადახლართული, 
გადატეხილი ტოტების ან ერთმანეთთან მჭიდროდ მიკრული ტოტების მოცილება ან/და 
მოჭრა ერთი ტოტის დატოვებით. 

2. პროფილური ჭრა - განათების გაუმჯობესების მიზნით  - ამ მეთოდით ხის სხვლა 
ადრეული ხნოვანებიდან იწყება. ასეთი ჭრები უნდა ჩატარდეს ყოველ 2-3 წელიწადში 
ერთხელ. ხეებისთვის საჭირო განათების მისაღებად ჭრები თანდათან უნდა 
განხორციელდეს. აღნიშნული ჭრები უნდა შესრულდეს რამოდენიმე წელზე 
გადანაწილებით. ხეებს, რომლებიც გზების გასწვრივ არის დარგული, უნდა 
შეუნარჩუნდეს ვარჯის სიდიდის მინიმუმ ნახევარი. დიდხნოვანი ხეებისათვის საჭირო 
განათების მიღების უზრუნველსაყოფად საჭიროა ჩატარდეს ინტენსიური ჭრა სუსტი და 
უხეში ტოტების მოსაცილებლად. ძლიერი ტოტების მთლიანი მოშორება მხოლოდ 
გამონაკლის შემთხვევებშია დაშვებული. სატრანსპორტო და საფეხმავლო ქუჩების 
გასწვრივ დარგული ხეების სხვლა-ფორმირება ტარდება იმგვარად, რომ დაცული იყოს 
როგორც სატრანსპორტო საშუალების ისე ფეხითმოსიარულეთა უსაფრთხოება. 
შესაბამისად სამანქანე გზის სავალი ნაწილის მხარეს, ადრეული ასაკიდანვე ხდება ხის 
ქვედა ტოტების გასხვლა 4,50 მეტრის სიმაღლეზე, ხოლო საფეხმავლო ზონის 
მიმართულებით 2,50 მეტრის სიმაღლეზე. 

 

გამოსახულება: ქუჩის პირობებში ხეების განათებით უზრუნველყოფისა და 
სატრანსპორტო საშუალებების უსაფრთხოებისათვის რეკომენდირებული სინათლის 
ადგილის პროფილი. 
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სურათი 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
3. სატრანსპორტო საშუალებებისა და ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხოების 

უზრუნველყოფის მიზნით, ხეები უნდა გაიწმინდოს ხმელი და გადატეხილი, წვრილი 
ზომის (დიამეტრი 3 სმ) ტოტებისაგან. 

გამოსახულება: ჭრის შესრულება მკვდარი/გამხმარი ტოტების მოსაცილებლად. 
 
სურათი 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. ხის ვარჯის მოვლა 
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ხის ვარჯის მოვლა გულისხმობს ხეების გადახლართული, მოტეხილი ტოტების ან 
ისეთი ტოტებისაგან გაწმენდას¸რომლებიც ერთმანეთს მჭიდროდ ეკვრის, (როგორც 3.2.1-
შია აღწერილი), აგრეთვე ხმელი ტოტების მოცილებას (როგორც 3.2.3-შია აღწერილი) და 
შეჭრას, ხის ვარჯისათვის საჭირო განათების უზრუნველსაყოფად (როგორც 3.2.2 -შია 
აღწერილი). 

 
 
8. ხის ვარჯის ფორმირება საჭირო განათების მიღების უზრუნველსაყოფად 
ხის ვარჯის საჭირო განათებით უზრუნველყოფის მიზნით ხის ფორმირება ხდება 

უმეტესად ტოტების შეჭრით გარეთა მხრიდან - წვეროსაკენ. ხის გარშემოწერილობის 
მიხედვით არჩევენ წვრილი და მსხვილი ტოტების სუსტ (5 %), საშუალო (10%) და ძლიერ 
(15 %) გამოხშირვას. ამასთანავე, მნიშვნელოვანია, რომ აღნიშნულმა ღონისძიებამ არ 
გამოიწვიოს ხის დაზიანება ან/და მისი ფორმისა და იერსახის მნიშვნელოვანი ცვლილება. 

 

9. ხის წანაზარდები 
ხის ღროსა და განშტოებებზე წარმოქმნილი ან/და არსებული წანაზარდები უნდა 

მოცილდეს ბრტყლად, მთელ დიამეტრზე. 
გამოსახულება: ჭრათა თანმიმდევრობა ზედმეტი წანაზარდების მოსაცილებლად. 
სურათი 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. განსაკუთრებული ღონისძიებები 
ვარჯის ნაწილის, ან მთლიანი ვარჯის ძლიერ დამოკლება მნიშვნელოვნად ცვლის ხის 

საერთო გარეგნულ იერსახეს. მისი ასიმილაციის (საკვები ნივთიერების და ენერგიის 
მიმოქცევა) ფართობი ძლიერ მცირდება. სქელი და ძლიერი ტოტების ჭრის გამო, იქმნება 
ხის გულის სიდამპლის განვითარების საშიშროება, რის შედეგადაც ხე სუსტდება და 
მცირდება მისი სიცოცხლისუნარიანობა. 

 

11. გადაბელვა 
გადაბელვა ნიშნავს ხის მთლიან ვარჯზე, ან მის ნაწილზე ძლიერი ტოტების 

შემოკლებას ან მთლიანად მოშორებას (განშტოებების გადაბელვა). იმ შემთხვევაში თუ 
ვარჯი მთლიანად იჭრება, ისე რომ მხოლოდ ხის ღერო რჩება ღეროს გადაბელვა ეწოდება. 
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თუმცა ასეთ ღონისძიებას მოჰყვება ნეგატიური შედეგები, როგორიცაა საკვები 
ნივთიერებების (გადაბელვის ადგილებში წყდება საკვები მინერალებით მომარაგება და 
ზრდა. ხის ვარჯის ასეთი ადგილები კვდება და იწყება ლპობის პროცესი, ირღვევა 
წონასწორობა ფესვებსა და ვარჯს შორის) უკმარისობა და ფესვთა სისტემის კვდომა. ეს 
ორივე ფაქტორი გამოწვეულია სოკოვანი ინფექციით, რომელსაც ხის სტრუქტურის 
ნეგატიური შეცვლა შეუძლია. მოსალოდნელია ხის გადატეხვის საშიშროების ზრდა და 
მისი მდგრადობის შემცირება. უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად, საჭირო ხდება მისი 
ნაადრევი მოჭრა. ამის გამო, გამონაკლისი შემთხვევების დაუშვებელია ხის ღეროს 
გადაბელვა. 

 

12. ვარჯის შემადგენელი შიდა ტოტების გასხლვა 
დაზიანებული ტოტები ან/და ხის ვარჯის ნაწილი, სატრანსპორტო მოძრაობის 

უსაფრთხოების წესების დაცვით და ხის საარსებო გარემოს შესაბამისად უნდა 
დამოკლდეს. ვარჯის დაუზიანებელი ნაწილი კი შემოკლებულ ნაწილთან შეფარდებით 
უნდა შეიჭრას ან გამოიხშიროს (მცენარისათვის საჭირო განათების მისაღებად). ტოტის 
გასხლვა იმ ადგილას ხორციელდება სადაც, გასასხლავი ტოტის დიამეტრი შეადგენს 
დასატოვებელი ტოტის 1/3-ს. 

 

13. ძლიერ გასხლული ხეების რეაბილიტაცია 
1. ხის მთლიანი ვარჯი სატრანსპორტო მოძრაობის უსაფრთხოებიდან და ხის საარსებო 

გარემოდან გამომდინარე, უნდა შემოკლდეს. შემოკლება დასაშვებია ვარჯის 
გარშემოწერილობის 20%-ით. ამ ღონისძიების შემდეგ ვარჯმა უნდა შეძლოს შემდგომი 
განვითარება 

2. ვარჯის ჭრა უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად ხეებს, რომლებსაც ძლიერ არიან 
დაზიანებულნი და საფრთხეს უქმნიან ტრანსპორტის მოძრაობას, უსაფრთხოების 
ნორმებიდან გამომდინარე საჭიროა შეუმოკლდეს მსხვილი და დაზიანებული ტოტები. 

 

14. გამონაზარდებიანი მოკლედ შეკრეჭილი ხეების შემდგომი მკურნალობა 
ახლად ამოზრდილი წანაზარდები მოძრაობის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად, 

უნდა განცალკევდეს ან შემოკლდეს. შეჭრა უნდა შესრულდეს უკვე განხორციელებული 
ჭრის ადგილიდან ზემოთ, მაგრამ არა ღონისძიების ან/და დაზიანების შედეგად გაჩენილი 
ჭრილობის შეხორცების ადგილას. ე.წ მკურნალობა უნდა ჩატარდეს სისტემატიურად 3-5 
წელიწადში ერთხელ. ჭრები ისე უნდა შესრულდეს, რომ წლების მანძილზე შეიქმნას 
ახალი ვარჯი, რომელიც გვერდითი ტოტებიდან ან სხვა აქამდე მიძინებული კვირტებიდან 
აღმოცენდება. 

 

15. ხის სქემა 
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16. ტერმინთა განმარტებები 
 

იზოლირების თვისება 
დაზიანების ან/და ლპობის შედეგადაა შექმნილი 

ხის ადგილებისა და ხოს ჯანმრთელი ქსოვილისგან 
იზოლირების უჯრედული რეაქცია. იზოლირება 

ტოტი 

ხის ღეროს ან როკებისაგან გამოსული ნაკლებად 
გამერქნებული ან სრულიად გაუმერქნებული ხის 
გვერდთი ყლორტები, ხის ვარჯის შემქმნელი, 
რომელსაც გამოსხმული აქვს ფოთლები ან წიწვები 

უწვრილესი ტოტი ტოტი, რომლის დიამეტრი 1 სმ-მდეა 
წვრილი ტოტი ტოტი, რომლის დიამეტრი 1-დან 3 სმ-მდეა 
სუსტი ტოტი ტოტი, რომლის დიამეტრი 3-დან 5 სმ-მდეა 
უხეში ტოტი ტოტი, რომლის დიამეტრი 5-დან 10 სმ-მდეა 

ძლიერი ტოტი ტოტი, რომლის დიამეტრი 10 სმ-ზე მეტია 
ტოტი, რომელიც ტოტის 

შემოკლების დროს არ იჭრება 
დაქვემდებარებული ტოტი, რომელმაც 

შემოკლებული ტოტის კვება უნდა უზრუნველყოს 
ხის ღეროს და ტოტის 

ქსოვილის შეერთების ადგილი 
ხის ტანისა და ტოტის ქსოვილის შეერთების 

შესამჩნევად შესქელებული ადგილი 

ხის კონტროლი/შესწავლა 
ხის ვიზუალური შემოწმება შესაძლო დაზიანებებზე 

და სიცოცხლისუნარიანობაზე 

ხის მოვლა 

ღონისძიებები, რომლებიც ხეზე და ხის საარსებო 
გარემოზე ტარდება ხის სიცოცხლისუნარიანობისა და 
უსაფრთხოების შესანარჩუნებლად და ხის არასწორი 
განვითარების თავიდან ასაცილებლად. 

ხის საარსებო გარემო 
გარემოებანი ხის ირგვლივ, რომლებიც ხის 

განვითარებაზე გავლენას ახდენენ. 

ხის საარსებო გარემოს 
გაუმჯობესება 

გარემოებების გაუმჯობესება, რომლებიც ხის 
სიცოცხლისუნარიანობაზე და ზრდაზე გავლენას 
ახდენს 

ხის ქერქი 
ხის მერქნის გარეგანი მკვდარი/გამხმარი უხეში 

ფარფლისებრი ფენა 

მოტეხვის უსაფრთხოება 
თოვლისა და ქარის გამო ხის გვირგვინისა და ხის 

ტანის გადატეხვის წინააღმდეგობის 
გაწევისუნარიანობა 

განშტოება ტოტის ორ ან რამდენიმე ნაწილად განშტოება 
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ხის ვარჯი (საბურველი ან 
ვარჯი) 

გარეგნული სახე ხის ვარჯისა (მისი ფორმა) 

ხის რეაქცია 
ხის რომელიმე ნაწილის დამატებითი ზრდა-

გასქელება; პროცესი, როგორც რეაქცია გაწევაზე ან 
ზეწოლაზე 

ხის ჭრილობის ნაწილი 
(„კალუს“) 

ჭრილობის გარეგანი ნაწილი, რომელიც გაკრვეულ 
პირობებში მთლიანად ხორცდება 

ქსოვილი ხესა და მერქანს 
შორის 

(„კამბიუმის შრე“) 
გაყოფისუნარიანი ქსოვილი ხესა და მერქანს შორის 

საკომპენსაციო ზრდა 
ხეთა თვისება ხის ქსოვილებში სუსტი ადგილების 

გათანაბრება ამ ადგილებში სწრაფი ზრდით 

ბურთისებრი ვარჯის მქონე ხე 
ხის გვირგვინის განსხავებული (თავისი ფორმის 

მსგავსი) ფორმა, რომელიც იქმნება ხის ჩონჩხზე 
ცენტრალური ღერძის - ტოტის ხშირი შემოკლებისას 

ვარჯი ხის ნაწილი ხის ტანის (შტამის) ზემოთ 

ფუღუროსებრი გვირგვინი ტიტასფორმისებრი გვირგვინი, შიგნით ცარიელი 

მეორადი (სეკუნდარული) 
გვირგვინი 

ახალი გვირგვინი, რომელიც ხის შიდა ტოტების 
არეში განვითარდა, მაგალითად, რომელიმე ძლიერი 
ჭრის ღონისძიების შესრულების შედეგად 

საბურველის/ვარჯის - ქვედა 
ნაწილი 

ვარჯის/საბურველის ქვედა ტოტები 

საბურველის/ვარჯის ფუძე ტოტების წვეროების ქვედა მხარე 

ვარჯის ფართობი განისაზღვრება პროექციული დაფარულობით 

ვარჯის სიმაღლე მანძილი ვარჯის ძირიდან მის წვერომდე 

ვარჯის ბირთვი (გული) 
გვირგვინის ტოტების შიდა მხარე, რომელიც 

შედგება სუსტი, ძლიერი ან/და უხეში ტოტებისგან 
საბურველის შეკრულობა ვარჯის მთლიანი გარეგანი ფართობი 
ვარჯის ქოლგისებური 

ფართობი 
მიწის ფართობი, რომელსაც ხის ვარჯი ფარავს. ხის 

პროექცია 

ვარჯის ფორმირება ვარჯის ტოტების შეჭრა დანიშნულების 
შესაბამისად 

ვარჯის ნაწილობრივი 
შემოკლება 

ჭრის ღონისძიებები, რომლებიც ტარდება 
სატრანსპორტო მიმოსვლის უსაფრთხოების დაცვის 
ან/და ხის გარშემო მიდამოს უსაფრთხოების დაცვის 
მიზნით, როდესაც გვირგვინის ნაწილობრივად 
მოკლდება, საჭიროების მიხედვით, ძლიერი და უხეში 
ტოტებიც. სხვადასხვა ხის ტიპისათვის 
დამახასიათებელი გარეგნული სახის მისაღებად, 
ზოგჯერ საჭიროა შემდგომი მოვლითი ღონისძიებები 

ხის სწორად ზრდის 
მმართულების ჭრა. მისი 
განვითრების 

ჭრის ღონისძიებები, რომლებიც ახალგაზრდა 
ხეებზე ტარდება მათი გვირგვინების ხის ტიპის 
მიხედვით 
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უზრუნველსაყოფად შესაბამისი ოპტიმალური განვითარებისათვის 

გადაბელვა 

ხის გვირგვინის ტოტებისა და შტოების 
არაპროფესიული ჭრა ისე, რომ ხე განადგურებამდე 
მიდის და და ფიზიოლოგიური აუცილებლობა არაა 
გათვალისწინებული 

მეტი განათების მისაღწევად 
ვარჯის ფორმირება 

გვირგვინის გამოხშირვა, გათხელება ჯანმრთელი, 
უმეტესად წვრილი და სუსტი ტოტების მოჭრითც ისე, 
რომ ხის აღნაგობა 

არ შეიცვალოს 

ვარჯის შემოკლება 

ჭრის ღონისძიებები, რომლებიც ტარდება ხის 
გვირგვინზე სატრანსპორტო მიმოსვლის 
უსაფრთხოების დაცვის ან/და ხის გარშემო მიდამოს 
უსაფრთხოების დაცვის გამო. საჭიროების მიხედვით, 
იჭრება ძლიერი და უხეში ტოტებიც 

ცენტრალური, ღერძული 
ტოტი 

ხის ცენტრალური, ღერძული ტოტის დაგრძელება 

ძლიერი განშტოება, ტოტები 
ხის ტანის დაბოლოებიდან ზრდადი, ესეიგი, 

განშოებული ძლიერი ტოტები, რომლებიც ხის 
გვირგვინს ქმნის 

ვერტიკალურად ზრდადი 
ტოტი 

ვერტიკალურად ზრდადი ტოტი, რომელიც 
უმეტესად ჰორიზონტალურად ზრდადი ტოტიდან ან 
გადაბელვის შედეგად შექმნილი ადგილიდან 
ვითარდება 

ხის ღერო ადგილი ხის ყელიდან გვირგვინის დასაწყისწამდე 

ფესვის ყელი ადგილი ხის ფესვებისადნ ხის ღეროს დასაწყისამდე 

ხის ღეროს სათავე ხის ტანის სათავე, ადგილი, საიდანაც ხის ტოტები 
(ან ძლიერი განშტოება) იწყება 

უსაფრთხოება ხის მდგომარეობა, რომლითაც იგი არც 

 
მთლიანობაში და არც ნაწილობრივ წინასწარ 

განსაზღვრად საფრთხეს არ ქმნის 

სიცოცხლისუნარიანობა 

ორგანიზმის სიცოცხლისუნარიანობა, რომელიც მის 
გარემოზე და გენეტიკურ ფაქტორებზეა 
დამოკიდებული, გამოიხატება შემდეგში: 

ზრდა, ვარჯის/საბურველის სტრუქტურა და 
ფოთლით შემოსვა; 

გარემოსთან შეწყობა-შეთავსების უნარი; 
დაავადების წინააღმდეგ იმუნურობა 
თვითაღდგენა. 
დროის შუალედი, რომლის განმავლობაშიც მერქნის 

მამოდიფიცირებული გამჯღენთი შემადგენლობა 
თავის თვისებებს ინარჩუნებს. 

ფესვები 
უმაღლეს მცენარეთა ერთ-ერთი ძირითადი 

ვეგეტაციური ორგანო, რომლის მტავარი 
დანიშნულებაა 
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მიამგროს მცენარე სუბსტრატზე და იქედან 
შეიწოვოს წყალი და მასში გახსნილი არაორგანული 
ნივთიარებები. 

უწვრილესი (ფუნჯა) ფესვები 
0,1 სმ-ზე ნაკლები სისქის ფესვები, რომლებიც 

ემსახურება წყლისა და მინერალების აღებას მიწიდან 
წვრილი ფესვები 0,1 – 0,5 სმ-ის სისქის ფესვები, 

სუსტი ფესვები 0,5 – 2 სმ-ის სისქის ფესვები 

უხეში ფესვები 2 – 5 სმ-ის სისქის ფესვები 

ძლიერი (ღერძულა) ფესვები 5 – სმ-ზე მეტი სისქის ფესვები, 

განშტოება (გვერდითა 
ფესვები) 

ერთი ერთნაირი სიდიდის დიდი და ძლიერი 
ტოტების განშტოება, რომლებიც U და V ფორმის 
განშტოებას ქმნის 
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                                        ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს                     

განკარგულება N30 
2015 წლის 29 ივნისი 

ქ. ხობი 
 

 

კულტურისა და დასვენების პარკისთვის ნუგზარ ნადარაიას სახელის მინიჭების 
მიზანშეწონილობის თაობაზე 

 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 
მუხლის მეორე ნაწილის „პ“ ქვეპუნქტისა და „მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში 
მდებარე გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს 
მთავრობის 2015 წლის 1 ივნისის N239 დადგენილების მე-5 მუხლის პირველი პუნქტის  
შესაბამისად: 

1. მიზანშეწონილად იქნეს მიჩნეული ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია 
„ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველოს“  წინადადება  ქალაქ ხობის კულტურის 
სახლის წინ მდებარე კულტურისა და დასვენების პარკისთვის, ხობის რაიონის სოციალურ-
ეკონომიკური, კულტურული, სპორტულ და საგანმანათლებლო-აღმზრდელობით საქმიანობაში 
შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის ეკონომიკურ მეცნიერებათა კანდიდატის, ფაზისის 
აკადემიის პრეზიდენტის ნუგზარ ნადარაიას სახელის სიცოცხლეშივე მინიჭების თაობაზე. 

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

კანონმდებლობით დადგენილი წესით,  ფოთის საქალაქო სასამართლოში ერთი თვის ვადაში  (ქ. 
ფოთი დავით აღმაშენებელის ქ. N3). 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
განკარგულება N31 

2015 წლის 29 ივნისი 
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 მუხლისა და „ხობის 
მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს 2014 წლის 28 ივლისის N15 დადგენილებაში ცვლელების შეტანის თაობაზე“ ხობის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის N47 დადგენილების შესაბამისად: 

1. „საწვავისა და სატელეფონო მომსახურების ხარჯების ლიმიტის განსაზღვრის შესახებ“  ხობის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 28 ივლისის N53 განკარგულებაში შეტანილ იქნეს 
ცვლილება და განკარგულების დანართი N2 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 
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„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 

400 - 4800 - 

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 

- 100 - 1200 

9. 
გამგებლის წარმომადგენელი 
მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ 
ერთეულში 

50 - 600 -“ 

 
2. განკარგულება ძალაში შევიდეს 2015 წლის 1 ივლისიდან. 
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 N32  

2015 წლის 29 ივლისი 
ქ. ხობი 

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის  მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 
ქონების უსასყიდლოდ გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 

 
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 

შესაბამისად: 
1. მიეცეს თანხმობა ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებელს ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკუთრებაში არსებული  ქონების უსასყიდლოდ გადაცემაზე, 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). 
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დანართი 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2015 წლის 29 ივლისის N32 განკარგულებისა 
 

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უსასყიდლოდ გადასაცემი ქონება 

N დასახელება მდებარეობა 
მიწის ფართი 

კვმ 
საკუთრების ფორმა მესაკუთრე 

1 
არასასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწა 
ხეთა 1221 უსასყიდლო საპატრიარქო 
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 ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს                     
განკარგულება N33 

2015 წლის 29 ივლისი 
ქ. ხობი 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლისთვის  მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების 
აუქციონის წესით პრივატიზებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 

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

პირველი პუნქტის „ე.დ“ ქვეპუნქტისა და „მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზების, 
სარგებლობისა და მართვის უფლებებით გადაცემის, საწყისი საპრივატიზებო საფასურის, ქირის 
საფასურის, ქირის საწყისი საფასურის განსაზღვრის და ანგარიშსწორების წესების დამტკიცების 
შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 8 დეკემბრის N669 დადგენილების მე-14 მუხლის 
შესაბამისად:  

1. მიეცეს თანხმობა ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებელს ხობის მუნიციპალიტეტის 
საკუთრებაში არსებული  ქონების (ხობის N2 ბაგა-ბაღის შენობის კაპიტალური რემონტისა და 
ხობის კულტურის სახლის სახურავის დემონტაჟის შედეგად დარჩენილი მეორადი მასალა) 
აუქციონის წესით პრივატიზებაზე, 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). 
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დანართი 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2015  წლის  29 ივლისის N33 განკარგულებისა 
 

საპრივატიზებო ქონების მონაცემები 

 
 
 
 

 
 

 

N დასახელება 
ზომის 

ერთეული 
რაოდენობა 

ერთეულის 
ფასი 

აუდიტის 
შეფასებით 

საერთო 
ღირებულება 

„ბე“ 
10% 

„ბიჯი“ 
10% 

1 იატაკის ფიცარი კუბ.მ 5 150 750 75 75 

2 
შავი ლითონის 
ჯართი 

ტონა 4 220 880 88 88 

3 
ფურცლოვანი 
თუნუქის ჯართი 

ტონა 2,2 180 396 39,6 39,6 

4 საშეშე მასალა კუბ.მ 25 35 875 87,5 87,5 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N34  
2015 წლის 29 ივლისი 

ქ. ხობი 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების 
სახელმწიფოსთვის საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ 

 
      საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 
108-ე მუხლის პირველი ნაწილისა და სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს 2015 
წლის 14 ივლისის N5/42598 წერილის  შესაბამისად:  
1. ხობის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, საქართველოს შინაგან საქმეთა 
სამინისტროს სსიპ - საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოსთვის სარგებლობის 
უფლებით (თხოვების ფორმით) გადაცემული ქონება უსასყიდლოდ, საკუთრებაში 
გადაეცეს სახელმწიფოს, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სსიპ - საგანგებო 
სიტუაციების მართვის სააგენტოსთვის გადასაცემად. 
2. დაევალოს ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობას, ამ განკარგულების პირველი პუნქტის 
აღსრულებისთვის აუცილებელი პროცედურების განხორციელება. 
3. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ხობის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 
მოძრავი ქონების საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის სარგებლობის 
უფლებით გადაცემაზე ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლისთვის თანხმობის  მიცემის 
თაობაზე“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 23 იანვრის N3 
განკარგულება.  
4. განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე.  
5. 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 
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2015 წლის 29 ივლისის N34 განკარგულებისა 
 

სახელმწიფოსთვის საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადასაცემი ხობის მუნიციპალიტეტის 
საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების ნუსხა 

 
 

N 
საქონლის 

კოდი 
ინვენტარის დასახელება 

ერთეულის 
საწყისი 

ღირებულება 
რაოდენობა 

ჯამური 
საწყისი  

ღირებულება 

ჯამური 
ნარჩენი 

ღირებულება 

1 9*001 
კავშირგაბმულობის რაცია 
(კომპლექტი) 

7671,27 1 7671,27 767,1 

2 9*002 გასაშლელი კიბე 1600,00 1 1600,00 448 

3 9*003 გამდენი სახელური 51 მმ 600,00 1 600,00 168 

4 9*004 
ლებიოტკის მექანიკური 
ამწე 

1295,66 1 1295,66 362,81 

5 9*005 სამაშველო დანა 529,48 1 529,48 148,24 

6 9*006 
სამაშველო დანა 
(ბრტყელტუჩა) 543,00 1 543,00 152,04 

7 9*007 სამაშველო ჩაფხუტი 525,43 2 1050,86 292,32 

8 9*008 მექანიკური გამჭირი 2191,30 1 2191,30 613,6 

9 9*009 ნოუთბუქი 1230,00 1 1230,00 0 

10 9*010 შემწოვი სახელური 125 მმ 500,00 1 500,00 140 

11 9*011 
ხელის რადიოსადგური 
(კომპლექტი) 541,00 2 1082,00 324,6 

12 9*012 ელექტრობურღი 684,00 1 684,00 137,8 

13 9*013 წყლის ტუმბო 760,00 1 760,00 197,6 

14 9*014 ელექტრო გენერატორი 1320,00 1 1320,00 1056 

15 9*015 
პერსონალური 
კომპიუტერი 

1090,00 1 1090,00 436 

16 9*016 საიერიშე კიბე 835,00 1 835,00 584,5 

17 9*017 
კომპიუტერი 
პერსონალური 
(პრინტერით) 

1421,90 1 1421,90 853,14 

18 9*018 მეგაფონი 180,00 1 180,00  
19 9*020 გადამყვანი 66/77 მმ 47,00 2 94,00 

 
20 9*021 გადამყვანი  77/51 მმ 47,00 1 47,00 

 
21 9*022 გადამკეტი ლულა „ბ“ 140,00 1 140,00 

 
22 9*023 საავტომობილო რ/ვ ანტენა 36,00 1 36,00 

 
23 9*024 უკანა ხიდი რესორებით 50,00 1 50,00 

 
24 9*025 გადამყვანი ღერძი 40,00 1 40,00  
25 9*026 წინა ხედი 30,00 1 30,00 

 
26 9*027 წინა საქარე მინა 10,00 1 10,00 

 
27 9*028 კარები მანქანის 15,00 4 60,00 

 
28 9*029 ბარი 6,00 2 12,00 
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29 9*031 შემწოვი სახელური 77 მმ 438,00 1 438,00 
 

30 9*033 სახელური 77 მმ 260,00 2 520,00 
 

31 9*034 ლულა 60,00 2 120,00 
 

32 9*035 სამკაპი 250,00 1 250,00 
 

33 9*036 ბენზო ხერხი 200,00 1 200,00 
 

34 9*037 ბალგარკა საშუალო 150,00 1 150,00 
 

35 9*039 სამაშველო თოკი 160,00 1 160,00 
 

36 9*040 საკაცე 200,00 1 200,00 
 

37 9*041 დენის მრიცხველი 90,00 1 90,00 
 

38 9*042 ხელის ფანარი 75,00 5 375,00 
 

39 9*043 სამაშველო თოკი 3,25 100 325,00 
 

40 9*044 სამედიცინო ჩანთა 35,00 1 35,00 
 

41 9*045 სამაშველო რგოლი 48,00 1 48,00 
 

42 9*046 ძალაყინი 21,60 2 43,20 
 

43 9*047 დიდი ჩაქუჩი 30,00 1 30,00 
 

44 9*048 ცული 30,00 1 30,00 
 

45 9*049 ბენზო ხერხი 400,00 1 400,00 
 

46 9*050 
წყალზე სამაშველო 
ჟილეტი 

75,24 2 150,48 
 

47 9*051 
წყალზე სამაშველო 
ჟილეტი 

94,93 1 94,93 
 

48 9*052 ნაჯახი, დანა, ნიჩაბი 110,60 1 110,60  
49 9*054 სამაშველო ნიჩაბი 91,55 2 183,10 

 
50 9*055 ჩაფხუტი 265,00 6 1590,00 

 
51 9*056 ნაჯახი 142,00 4 568,00 

 
52 9*057 ლულა „ა“ 75,00 1 75,00 

 
53 9*058 ლულა „ბ“ 87,00 1 87,00 

 
54 9*059 ჩაქუჩი 4,00 2 8,00  
55 9*060 სპეციალური ლულა 230,00 1 230,00 

 
56 9*062 გადამყვანი სახელური 290,00 3 870,00 

 
57 9*063 ჩანთა 334,35 1 334,35 

 
58 9*064 

თოკზე ჩამოსაკიდი 
კარაბინი 

246,52 1 246,52 
 

59 9*065 ცუკოდილი 228,99 2 457,98  
60 9*066 

სამაშველო დანის 
კომპლექტი 

438,85 2 877,70 
 

61 9*067 აირწინაღი 376,26 2 752,52 
 

62 9*069 გამდენი სახელური 66 მმ 240,00 2 480,00 
 

63 9*071 
ხელის რადიოსადგურის 
კომპლექტი 

477,00 1 477,00 
 

64 9*072 
საავტომობილო 
რადიოსადგური 

407,00 1 407,00 
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(კომპლექტი) 

65 9*073 აპარატურა ფარსონკა 210,00 1 210,00 
 

66 9*074 კალონკის ტუმბო 180,00 1 180,00 
 

67 9*075 გალოვკები 10,00 1 10,00 
 

68 9*076 სტარტერი 40,00 1 40,00 
 

69 9*079 პორშინი 15,00 2 30,00 
 

70 9*081 სამაშველო საკაცე 216,67 3 650,00 
 

71 9*082 სახანძრო ჩაფხუტი 230,00 6 1380,00 
 

72 9*083 სამაშველო ჩაფხუტი 220,00 2 440,00 
 

73 9*084 ცეცხლგამძლე ფორმა 900,00 4 3600,00 
 

74 9*085 სამაშველო ხელთათმანი 18,00 8 144,00 
 

75 9*086 
სპეციალური სამუშაო 
ხელთათმანი 

4,00 11 44,00 
 

76 9*087 ლულა 51 მმ 60,00 3 180,00 
 

77 9*088 ლულა 77 მმ 70,00 3 210,00 
 

78 9*089 ლულა გამაფრქვეველი 80,00 3 240,00  
79 9*090 ელექტროგადამყვანი 35,00 2 70,00 

 
80 9*091 

წყალგაუმტარი წყალქვეშა 
ფანარი 

315,00 2 630,00 
 

81 9*092 წყალქვეშა ვიდეო თვალი 260,00 1 260,00 
 

82 9*093 კაბელი RG213v 6,00 150 900,00 
 

83 9*094 ანტენა RA 250,00 2 500,00  
84 9*095 კვების ბლოკი sec 265,00 1 265,00 

 
85 9*096 კონექტორი 5,00 4 20,00 

 
86 9*097 აკუმულატორი 355,00 1 355,00 

 
87 9*098 რკინის ღუმელი 150,00 2 300,00 

 
88 9*100 წყალსაქაჩი (პომპა) 435,00 1 435,00 

 
89 9*101 წყალსაქაჩი (პომპა) 415,00 1 415,00  
90 9*102 ლულა 150,00 2 300,00 

 
91 9*103 ლულა 1 165,00 2 330,00 

 
92 9*104 გამდენი სახელური 51 მმ 220,00 7 1540,00 

 
93 9*105 გამდენი სახელური 66 მმ 250,00 2 500,00 

 
94 9*106 გამდენი სახელური 77 მმ 280,00 2 560,00 

 
95 9*107 შემწოვი სახელური 125 მმ 500,00 1 500,00  
96 9*108 შემწოვი სახელური 77 მმ 300,00 2 600,00 

 
97 9*109 შემწოვი სახელური 40 მმ 360,00 1 360,00 

 
98 9*110 

გამდენი სახელურის 
გადამყვანი 

10,00 10 100,00 
 

99 9*111 
გამდენი სახელურის 
გადამყვანი 

15,00 5 75,00 
 

100 9*112 
გამდენი სახელურის 
გადამყვანი 

17,00 5 85,00 
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101 9*113 
სახანძრო საიერიშე 
ჯოხკიბე 

500,00 1 500,00 
 

102 9*114 წყლის ონკანი 10,00 2 20,00 
 

103 9*115 ელექტრომაკრატელი 246,00 1 246,00  
104 9*116 ელექტროხელთათმანი 6,00 2 12,00 

 
105 9*117 ელექტროგამაგრძელებელი 144,00 2 288,00 

 
106 9*118 ქსეროქსი 390,00 1 390,00 

 
107 9*119 ციფრული ფოტო აპარატი 251,00 1 251,00 

 
108 9*121 

ელექტროშემდუღებელი 
„გბტ“ 

395,00 1 395,00 
 

109 9*122 
მობილური ტელეფონი 
ნოკია 

61,00 3 183,00 
 

110 9*123 
მრავალფუნქციური 
პრინტერი 

400,00 1 400,00 
 

111 9*125 ელექტრო ღუმელი 50,00 1 50,00 
 

112 9*126 ტელევიზორი სამსუნგი 384,00 1 384,00  
113 9*127 ფლეშმეხსიერება 22,00 1 22,00 

 
114 9*128 მაცივარი „ჰაისენსე“ 400,00 2 800,00 

 
115 9*129 ტელეფონის აპარატი 35,00 1 35,00 

 
116 9*131 

ცეცხლგამძლე 
სპეციალური ჩექმა 

400,00 10 4000,00 
 

117 9*132 საბრძოლო ფორმა 80,00 20 1600,00  
118 9*133 ჩექმა მაღალყელიანი 85,59 3 256,78 

 
119 9*134 ცეცხლგამძლე ჩექმა 102,54 10 1025,40 

 
120 9*135 წყალგაუმტარი ლაბადა 70,00 2 140,00 

 
121 9*137 ჩექმა მაღალყელიანი 36,40 5 182,00 

 
122 9*138 ადიალა 8,24 37 304,88 

 
123 9*140 წყალგაუმტარი პლაში 55,00 4 220,00  
124 9*141 ნავის ჩასადები ჩანთა 60,00 1 60,00 

 
125 9*142 ლეიბი 20,61 37 762,57 

 
126 9*143 მაღალყელიანი ბათინკა 100,00 51 5100,00 

 
127 9*144 

მეხანძრის ცეცხლგამძლე 
ჩექმა 

200,00 10 2000,00 
 

128 9*145 ჩექმა მაღალყელიანი 45,00 5 225,00  
129 9*146 

საბრძოლო ცეცხლგამძლე 
ფორმა 

900,00 2 1800,00 
 

130 9*147 ცეცხლმაქრი 90,00 5 450,00 
 

131 9*148 ელექტროფანარი 90,00 2 180,00 
 

132 9*149 ქანჩების კომპლექტი 83,00 2 166,00 
 

133 9*150 ქანჩების კომპლექტი 220,00 2 440,00  
134 9*151 მეტალის ხერხი 24,00 1 24,00 

 
135 9*152 მაისური 15,00 51 765,00 

 
136 9*153 ქურთუკი-შარვალი 160,00 51 8160,00 
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137 9*154 ქუდი 11,00 51 561,00 
 

138 9*155 ლაბადა-პლაში 35,00 5 175,00 
 

139 9*156 
რკინის კონსტრუქციის 
საწოლი 

100,00 15 1500,00 
 

140 9*157 ბალიში სილიკონი 20,00 46 920,00 
 

141 9*159 ადიალა 15,00 9 135,00 
 

142 9*160 ლეიბი 30,00 9 270,00 
 

143 9*161 სეიფი დიდი 21,00 2 42,00 
 

144 9*162 სეიფი პატარა 15,00 2 30,00 
 

145 9*163 სეიფი 51,20 1 51,20  
146 9*164 ფარდა 10,00 20 200,00 

 
147 9*165 მაგიდა 159,71 1 159,71 

 
148 9*167 კარადა 294,00 2 588,00 

 
149 9*168 საოფისე სკამი 35,00 5 175,00 

 
150 9*169 

საოფისე მაგიდა 
მისადგმელი 

240,00 2 480,00 
 

151 9*170 მაგიდა კათედრა (ლურჯი) 131,93 5 659,65 
 

152 9*171 ავტომანქანა  ზილ-130 27300,00 1 27300,00 5187 

153 9*171 ავტომანქანა ზილ-131 2028,00 1 2028,00 0 

154 9*172 
სახანძრო-ავტოცისტერნა 
კამაზი 

212989,00 1 212989,00 174650,98 

155 9*173 გასაბერი ნავი 3200,00 1 3200,00 2616,25 

156 9*175 ნიჩაბი 25,00 2 50,00 
 

157 9*176 ავტომანქანა ford ranger 40000,00 1 40000,00 17600 

158 
 

ამომწოვი რეზინის შლანგი 
77 მმ 

300,00 1 300,00 
 

159 
 

გადამყვანი 51 მმ 70,00 1 70,00 
 

160 
 

გადამყვანი სახელური 77 
მმ 

260,00 1 260,00 
 

161 
 

დამუხტვადი ხელის 
ფარანი 

80,00 4 320,00 
 

162 
 

თავაკი ჭავლის GPH 70.50 10,00 10 100,00 
 

163 
 

თავაკი ჭავლის GPH 80.50 15,00 5 75,00 
 

164  თავაკი ჭავლის GPH 80.50 17,00 5 85,00  
165 

 
მაშველის ჩაფხუტი 250,00 2 500,00 

 
166 

 
მეხანძრის ჩაფხუტი 230,00 2 460,00 

 
167 

 
სამედიცინო დახამრების 
ყუთი 

200,00 2 400,00 
 

168  
სახანძრო სახელური 20 მ 
51 მმ 220,00 3 660,00  

169 
 

სახანძრო სახელური 20 მ 
66 მმ 

250,00 2 500,00 
 

170 
 

სახანძრო სახელური 20 მ 
66 მმ 

280,00 2 560,00 
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171 
 

ტუმბო 400,00 1 400,00 
 

172 
 

შემწოვი სახელური 40 მმ 8 
მ 

360,00 1 360,00 
 

173  
წყლის გამაცხელებელი 
ავზი 265,00 1 265,00  

174 
 

წყლის ონკანი 35,00 1 35,00 
 

175 
 

რეტლანსატორი 4810 1 4810 3843,19 

176 
 

ლინკი 2500 1 2500 1997,5 

177 
 

ხელის რადიოსადგურის 
კომპლექტი 

1650 1 1650 1318,35 

178 
 

კომპიუტერის სკამი 151,04 4 604,16 
 

179 
 

მაისური 12,29 51 626,79 
 

180 
 

თეთრეულის კომპლექტი 16,38 46 753,48 
 

181 
 

ადიალა 20,48 46 942,08 
 

182 
 

მოტო ხერხი 838,98 1 838,98 
 

183  ელექტრო ბურღი 230,1 1 230,1  
184 

 
ბათინკა 73 51 3723 

 
185 

 
ქურთუკი-შარვალი 
ზაფხულის 

94,56 51 4822,56 
 

186 
 

კეპი 8,26 51 421,26 
 

187 
 

ნაჯახი დიდი 47,79 2 95,58 
 

188  ნაჯახი პატარა 24,78 3 74,34  
189 

 
ურო პატარა 16,52 2 33,04 

 
190 

 
ქანჩების კომპლექტი 25,96 2 51,92 

 

     
403854,3318 213895,02 
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განკარგულება N35 
2015 წლის 29 ივლისი 

ქ. ხობი 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის  გურიფულის  ადმინისტრაციულ  ერთეულში  ქუჩებისთვის 
სახელწოდებათა შეცვლის მიზანშეწონილობის თაობაზე 

 
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 
მუხლის, მეორე ნაწილის „პ“  ქვეპუნქტისა  და  „მუნიციპალიტეტის  ადმინისტრაციულ  
საზღვრებში  მდებარე  გეოგრაფიული  ობიექტების  სახელდების  წესის  დამტკიცების  
შესახებ“ საქართველოს  მთავრობის  2015  წლის  1  ივნისის  N239  დადგენილების  მე-4  
მუხლის  „ე“ ქვეპუნქტის  შესაბამისად; 

1. მიზანშეწონილად იქნეს მიჩნეული ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 
წინადადება გურიფულის ადმინისტრაციულ ერთეულში „წმინდა გიორგის  ქუჩისათვის“ 
სახელის გადარქმევისა და  2015  წლის  13  ივნისს  ქალაქ  თბილისში  ტრაგიკულად  
დაღუპული „დები  ზარანდიების“  სახელის მინიჭებისა და იმავე ადმინისტრაციულ 
ერთეულში „თბილისის“ ქუჩისთვის სახელის გადარქმევისა და „წმინდა გიორგის 
სახელის“ მინიჭების  თაობაზე. 

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

კანონმდებლობით დადგენილი წესით,  ფოთის საქალაქო სასამართლოში ერთი თვის 
ვადაში  (ქ. ფოთი დავით აღმაშენებელის ქ. N3) 
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განკარგულება N36 
2015 წლის 27 აგვისტო 

ქ. ხობი 
 

საკრებულოს წევრის ლაშა გვასალიას უფლებამოსილების  
ვადამდე  შეწყვეტის შესახებ 

 
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე 
მუხლის პირველი პუნქტის „ბ.გ“ ქვეპუნქტისა და 43-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ 
ქვეპუნქტის თანახმად: 

1. ცნობად იქნეს მიღებული საკრებულოს წევრის ლაშა გვასალიას პირადი განცხადება 
უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის თაობაზე.  
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 ლაშა გვასალიას უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის 
შესახებ. 
3. განკარგულება ძალაში შევიდეს მიღებისთანავე. 

4. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული 
კანონმდებლობით დადგენილი წესით,  ფოთის საქალაქო სასამართლოში ერთი თვის 
ვადაში  (ქ. ფოთი დავით აღმაშენებელის ქ. N3). 
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                                        ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს                     

განკარგულება N37 
2015 წლის 27 აგვისტო 

ქ. ხობი 
 

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის მუნიციპალიტეტის 
საფეხბურთო კლუბ „კოლხეთისა“ და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული 
პირის - „ხობის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლის“ რეორგანიზაციაზე ხობის 

მუნიციპალიტეტის გამგებლისთვის თანხმობის  მიცემის თაობაზე 
საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 54-ე 
მუხლის პირველი ნაწილის „დ“ ქვეპუნქტის  „დ.ბ“ ქვეპუნქტის და 1061 მუხლის მე-4 
ნაწილისა და „საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის“ 38-ე მუხლის 11 ნაწილის 
შესაბამისად:  

1. მიეცეს თანხმობა ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებელს, არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბ 
„კოლხეთისა“ და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის 
მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლის“ რეორგანიზაციაზე (შერწყმაზე) და ამ 
იურიდიულ პირთა შერწყმის შედეგად მათ სამართალმემკვიდრედ არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბ 
„კოლხეთის“ დაფუძნების თაობაზე. 

2. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს: 
ა) „არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის მუნიციპალიტეტის 

საფეხბურთო კლუბ „კოლხეთის“ შექმნისა და წესდების დამტკიცების შესახებ“ ხობის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 9 დეკემბრის N102 განკარგულება; 

ბ) „არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის მუნიციპალიტეტის 
საფეხბურთო სკოლის“ შექმნისა და წესდების დამტკიცების შესახებ“ ხობის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 27 დეკემბრის N107 განკარგულება. 

3. განკარგულება, გარდა განკარგულების მე-2 პუნქტისა ამოქმედდეს გაცნობისთანავე. 
4. განკარგულების მე-2 პუნქტი ამოქმედდეს 2015 წლის 1 ნოემბერს. 
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 საკრებულო 
განკარგულება N38 

2015 წლის 27 აგვისტო 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 
არსებული შენობის მიშენებული ნაწილის დემონტაჟზე თანხმობის მიცემის 

შესახებ 
 

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის 
კოდექსის“ 115-ე მუხლის და  ,,მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზების, 
საწყისი საპრივატიზებო საფასურის, ქირის საწყისი საფასურის განსაზღვრისა და 
ანგარიშსწორების წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 
წლის 8 დეკემბრის N669 დადგენილების შესაბამისად: 

1. მიეცეს თანხმობა ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებელს აუდიტორული დასკვნის 
საფუძველზე ხობის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ხობის 
მუნიციპალიტეტის პროფესიული სწავლების ცენტრის ტერიტორიაზე N6 სასწავლო 
კორპუსის შენობაზე მიშენებული ორი ნაგებობის დემონტაჟზე მისი  აუქციონის წესით 
პრივატიზების მიზნით. 

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

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

საპრივატიზებო ქონების მონაცემები 
 

დასახელება 

ფართობი 
საბალანსო 

ღირებულება 
დარიცხული 
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ნარჩენი 
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აუდიტის 
შეფასება 

დ
ას

აშ
ლ

ელ
ად

 
სა

ჭი
რ

ო
 

სა
ვა

რ
აუ

დ
ო

 
ხა

რ
ჯ

ი 

ნა
გე

ბო
ბი

ს 
სა

აუ
ქც

იო
ნო

 
ღ

ირ
ებ

უ
ლ

ებ
ა 

ბე 
% 

ბიჯი 
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სულ 
მათ შორის 
ნაგებობის 

სულ 
მათ 

შორის 
ნაგებობის 

სულ 
მათ 

შორის 
ნაგებობის 

სულ 
მათ 

შორის 
ნაგებობის 

პროფესიული 
სწავლების 

ცენტრის N6 
სასწავლო 
კორპუსი 

1521 506 41543 13820 18445 6080 23098 7340 2840 2800 40 4 8 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
 

განკარგულება N39 
 

2015 წლის  27 აგვისტო 
 

ქ. ხობი 
 

„ხობის მუნიციპალიტეტის სოციალურად დაუცველი და ეკონომიკურად შეჭირვებული 
მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებისა და ხელშეწყობის 2015 

წლის მუნიციპალური პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
2014 წლის 30 დეკემბრის N102 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 

 
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 

მუხლის მე-4 ნაწილისა და „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ 63-ე მუხლის 
შესაბამისად: 

1. „ხობის მუნიციპალიტეტის სოციალურად დაუცველი და ეკონომიკურად შეჭირვებული 
მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებისა და ხელშეწყობის 2015 
წლის მუნიციპალური პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
2014 წლის 30 დეკემბრის N102 განკარგულებაში შეტანილ იქნეს ცვლილება და განკარგულებით 
დამტკიცებული პროგრამის მე-13 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 
„მუხლი 13. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა 
 

N პროგრამის დასახელება 
პროგრამის 
ბიუჯეტი 

(ლარი) 

პროგრამის 
მოქმედების 

ვადა 

პროგრამით 
მოსარგებლეთა 

რაოდენობა 

პროგრამის 
ღირებულება 
თითოეულ 
სუბიექტზე 

(ლარი) 

15.  
ა(ა) იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის 
სათნოების სახლის“ უმწეოთა 
სასადილო, ბინაზე მომსახურება 

25601 
01.01.2015 - 
31.03.2015 

120 213.3 

16.  
უმწეოთა სასადილოს 
ბენეფიციარების ერთჯერადი კვება 
და მომსახურება 

61285 
01.04.2015 - 
31.12.2015 

120 510,7 

17.  

სადღესასწაულო დღეებში: 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 900 01.01.2015 - 6  
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მოქალაქეთა დახმარება 31.12.2015 150 
 

18.  
დახმარება ახალშობილთა 
ოჯახებისთვის 

49000 
01.01.2015 - 
31.12.2015 

350 
პირველ და მეორე 

ბავშვზე - 100; 
მე-3 და მეტი - 300 

19.  
სიღატაკის ზღვარს მიღმა მყოფ 
ოჯახებზე წყლის ხარჯის 
ანაზღაურება 

6000 
01.01.2015 - 
31.12.2015 

100 ოჯახი 1,77 

20.  
ხანძრით და სტიქიით 
დაზარალებულთა დახმარება 

20000 
01.01.2015 - 
31.12.2015 

 300-დან 3000-მდე 

21.  
ერთჯერადი ფულადი დახმარება 
ეკონომიკურად შეჭირვებული 
მოქალაქეებისთვის 

55000 
01.01.2015 - 
31.12.2015 

 60 -200 -მდე 

22.  საოპერაციო ხარჯების დაფინანსება 50000 
01.01.2015 - 
31.12.2015 

30-40 

წარმოდგენილი 
ანგარიშ-

ფაქტურის 20-50% 
არაუმეტეს 2000 

ლარისა 

23.  
დიალიზზე მყოფ მოქალაქეთა 
ყოველთვიური ფულადი დახმარება 

15600 
01.01.2015 - 
31.12.2015 

13 100 

24.  დევნილის დაკრძალვის ხარჯები 3000 
01.01.2015 - 
31.12.2015 

30 100 

25.  
ომი ვეტერანის დაკრძალვის 
ხარჯები 

3750 
01.01.2015 - 
31.12.2015 

15 250 

26.  
დახმარება ჩერნობილში 
მონაწილეთათვის 

1700 01.04.2015 17 100 

27.  

სოციალურად დაუცველი ოჯახების 
(რომლებიც რეგისტრირებული 
არიან მონაცემთა ერთიან ბაზაში, 
რომელთა სარეიტინგო ქულა არ 
აღემატება 57 ათას ქულას და 
რომელთა სახლები ავარიულ 
მდგომარეობაშია) სახლების 
შესაკეთებლად ერთჯერადი 
თანხით დახმარება.  

40000 
01.01.2015 - 
31.12.2015 

40 500-3000 

28.  
სამამულო ომის ვეტერანების 
დახმარება (9 მაისი) 

2250 01.05.2015 15 150 

 სულ 346836    
 

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს მიღებისთანავე და გავრცელდეს 2015 წლის 1 ივლისიდან 
წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე. 

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით 
დადგენილი წესით, ფოთის საქალაქო სასამართლოში ერთი თვის ვადაში (მისამართი: ქ. ფოთი, 
დავით აღმაშენებლის ქ. N3).  
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განკარგულება N40 
2015 წლის 27 აგვისტო 

ქ. ხობი 
 

„ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო-საპროცედურო საკითხთა კომისიის 
შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“  ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 16 

ივლისის N46 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24-ე 
მუხლის პირველი პუნქტის „ბ.დ“ ქვეპუნქტის თანახმად:  

1. „ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო-საპროცედურო საკითხთა კომისიის 
შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 16 
ივლისის N46 განკარგულებაში შეტანილ იქნეს ცვლილება და განკარგულების პირველი პუნქტი 
ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:  

„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“ 

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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განკარგულება N41 
2015 წლის 27 აგვისტო 

ქ. ხობი 
 

 

„ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-სარევიზიო კომისიის შემადგენლობის 
დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 16 ივლისის N47 

განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24-ე 
მუხლის პირველი პუნქტის „ბ.დ“ ქვეპუნქტის თანახმად:  

2. „ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-სარევიზიო კომისიის შემადგენლობის 
დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 16 ივლისის N47 
განკარგულებაში შეტანილ იქნეს ცვლილება და განკარგულების პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს 
შემდეგი რედაქციით:  

„1. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  საფინანო-სარევიზიო კომისია 
შემდეგი შემადგენლობით: 

1. ტარიელ ალექსანდრია 
2. იგორ გოგოლაძე 
3. ვასილ კუკავა 
4. როსტევან გვარამია 
5. გენადი ზარანდია 
6. კახა ლატარია 
7. ჯემალ ნადარაია 
8. მალხაზ ლაგვილავა 
9. გენადი ქაძანაია 
10. მერაბ ნადარაია 
11. კახა მიქაბერიძე.“ 

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 N42 

2015 წლის 9 სექტემბერი 
ქ. ხობი 

ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოს - 
საკრებულოს 2014 წლის 15 ივნისის არჩევნების გურიფულის თემის №66.06 

ადგილობრივ მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში 2015 წლის 31 ოქტომბერს გასამართ ხობის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შუალედურ არჩევნებთან დაკავშირებით გასატარებელი 

ღონისძიებების შესახებ 
 
საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსის“ 45-ე მუხლის მე-6, მე-8 და 
მე-9 ნაწილების და 46-ე მუხლის მე-4 ნაწილის შესაბამისად: 
1. ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოს - საკრებულოს 2014 წლის 
15 ივნისის არჩევნების გურიფულის თემის №66.06 ადგილობრივ მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში 
2015 წლის 31 ოქტომბერს გასამართ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შუალედურ 
არჩევნებთან დაკავშირებით საარჩევნო სუბიექტებისთვის ამომრჩევლებთან შეხვედრების, 
კრებების, საჯარო დებატებისა და დისკუსიებისთვის გამოიყოს ქ. ხობში, ხობის 
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული შენობა-ნაგებობა - ქ. ხობის კულტურის სახლის 
მცირე დარბაზი; 

2. ხობის მუნიციპალიტეტის გურიფულის ადმინისტრაციულ ერთეულში არსებულ 
საარჩევნო უბანში საარჩევნო სუბიექტების სარეკლამო პლაკატების განსათავსებლად 
გამოყენებულ იქნეს ყოფილი კლუბის შენობა (თბილისის ქუჩა N241) და გურიფულის 
ადმინისტრაციულ ერთეულში არსებული ნებისმიერი შენობა-ნაგებობა, გარდა კანონმდებლობით 
აკრძალულისა. 

3. აიკრძალოს ხობის მუნიციპალიტეტების საკრებულოს 2015 წლის 31 ოქტომბრის 
შუალედურ 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. 

4. 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. 

5.  ეთხოვოს შსს სამეგრელო-ზემო სვანეთის სამხარეო მთავარი სამმართველოს ხობის 
რაიონულ სამმართველოს (ი. შენგელია) წინასაარჩევნო კამპანიის მიმდინარეობისას ამ 
განკარგულებით გათვალისწინებული წესების დარღვევის ფაქტების აღკვეთა.  
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6. დაევალოს საკრებულოს აპარატს (კ. კემულარია) საარჩევნო სუბიექტების სარეკლამო 
პლაკატების განთავსებისთვის გამოყოფილი ადგილების შესახებ ინფორმაციის გამოქვეყნების 
უზრუნველყოფა არჩევნების დანიშვნიდან არაუგვიანეს 10 დღისა. 
7.    განკარგულება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე.  
8. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, 
ფოთის საქალაქო სასამართლოში (მისამართი: ქ. ფოთი, დავით აღმაშენებლის ქ. N3). 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
განკარგულება N43 

2015 წლის 23 სექტემბერი 
ქ. ხობი 

არასამეწარმეო  (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის მუნიციპალიტეტის პროფესიული 
სწავლების ცენტრის“ ლიკვიდაციაზე ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლისთვის 

 თანხმობის მიცემის შესახებ 
 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 54-ე 
მუხლის პირველი ნაწილის „დ“ ქვეპუნქტის „დ.ბ“ ქვეპუნქტისა და 1061 მუხლის მე-4 ნაწილის 
შესაბამისად: 

1. მიეცეს თანხმობა ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებელს, არასამეწარმეო  (არაკომერციული) 
იურიდიული პირის - „ხობის მუნიციპალიტეტის პროფესიული სწავლების ცენტრის“ 
ლიკვიდაციაზე. 

2. არასამეწარმეო  (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის მუნიციპალიტეტის 
პროფესიული სწავლების ცენტრის“ ლიკვიდაციის პროცესის დაწყების ვადა განისაზღვროს 
არაუადრეს 2015 წლის 1 ნოემბრისა. 

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

დადგენილი წესით, ფოთის საქალაქო სასამართლოში ერთი თვის ვადაში (მისამართი: ქ. ფოთი, 
დავით აღმაშენებლის ქ. N3).  
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  
 

განკარგულება N44 
 

2015  წლის 23 სექტემბერი 
 

ქ. ხობი  
 

„ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 
საკუთრებაში არსებული დამატებითი  ქონების ა(ა)იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის პროფესიული 
სწავლების ცენტრისთვის“  გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2012 წლის 14 სექტემბრის N52 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 

საქართველოს კანონის „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ 63-ე მუხლის 
შესაბამისად: 

1. „ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 
საკუთრებაში არსებული დამატებითი  ქონების ა(ა)იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის პროფესიული 
სწავლების ცენტრისთვის“ გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს 2012 წლის 14 სექტემბრის N52 განკარგულებაში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება: 

ა) განკარგულების პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 
„1. მიეცეს თანხმობა ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეს, ა(ა)იპ „ხობის 

მუნიციპალიტეტის პროფესიული სწავლების ცენტრისთვის“ ხობის მუნიციპალიტეტის 
საკუთრებაში არსებული დამატებითი ქონების საკუთრების უფლებით გადაცემის თაობაზე, 
თანახმად  დანართისა.“ 

ბ) განკარგულებას დაემატოს დანართი შემდეგი რედაქციით: 
 

„დანართი 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2012  წლის 14 სექტემბრის  N52  განკარგულებისა 
 

ა(ა)იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის პროფესიული სწავლების ცენტრისთვის“ საკუთრების უფლებით 
გადასაცემი ხობის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონება (არაფინანსური აქტივები) 

 

 

N 
შენობა-ნაგებობის 

დასახელება 
ექსპლუატაციაში 

შესვლის წელი 
სახელმწიფო 

ნომერი 
საბალანსო  

ღირებულება 
დარიცხული 

ცვეთა 
ნარჩენი  

ღირებულება 

 ავტოსატრანსპორტო საშუალებები 

1 ავტომანქანა ,,ზილ-131“ 1988 FAE-617 1890,5 144,12 446,38 

2 
ავტომანქანა ,,გაზ-52-
04“ 

1985 FBI-1837 1231.23 993.69 27.54 

3 
ავტომანქანა ,,საზ-35-
07“ 

1989 CA3 35-07 1672,44 1188,4 484,04 

4 ავტომანქანა ,,ოპელი“ 2009 BEB-341 4900 1911 2989 

5 ბულდოზერი ,,დზ-42“ 1990  1941,2 1157,4 783,8 

276 
 



 სულ   11635,37  4940,76 

 მანქანა-დანადგარები 

1 
კოშკური ამწის 
ტრენაჟორი 

1982  278,3 171,06 107,24 

2 ფარცხი 1988  348,7 239,26 109,44 

3 
ტრაქტორის 1მმ ძრავის 
მოდელი 1980  527,39 324,15 203,24 

4 
ტრაქტორი ტრენაჟორი 
,,ტ-150კ“ 

1980  907 557,4 349,6 

5 
საგზაო ნიშნის 
კომპლექტი 

1985  160,3 98,76 61,54 

6 დისკი პლტ-3 1988  233,01 159,61 73,4 

7 
ტრაქტორის მისაბმელი 
,,2მჩ“ 

1988  685,9 470,11 215,79 

8 
ექსკევატორი 
ტრენაჟორი 

1988  612,6 415,62 196,98 

9 მაკეტი დსგ ჭრილში 1981  442,1 344,22 97,88 

                    სულ   4195,3  1415,11 

 
 
3. განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე. 
4. 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 N45 

2015 წლის 23 სექტემბერი 
ქ. ხობი 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების  
სახელმწიფოსათვის უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის შესახებ 

 
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 108-ე 

მუხლის შესაბამისად: 
1. გადაეცეს სახელმწიფოს უსასყიდლოდ საკუთრებაში ხობის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 

არსებული ქონება - 125159,2 კვმ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა და მასზე 
განთავსებული შენობა-ნაგებობები, მდებარე ხობის მუნიციპალიტეტის ნოჯიხევის 
ადმინისტრაციულ ერთეულში, ყოფილი ნოჯიხევის პროფესიული სასწავლებლის ტერიტორიაზე.  
    2. დაევალოს ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობას (გ. ქაჯაია) ქონების გადაცემასთან 
დაკავშირებით აუცილებელ ღონისძიებათა განხორციელება მოქმედი კანონმდებლობის 
შესაბამისად.                               

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

დადგენილი წესით, ფოთის საქალაქო სასამართლოში (მისამართი ქ. ფოთი აღმაშენებლის ქ . N3). 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
განკარგულება N46 

2015 წლის 23 სექტემბერი 
ქ. ხობი 

„ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმის დამტკიცების  შესახებ“ 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 23 იანვრის N1 განკარგულების 

ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე 
 

საქართველოს კანონის „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ 61-ე მუხლის მე-2 
ნაწილის „დ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად: 

1. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი  
შესყიდვების   გეგმის დამტკიცების  შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 23 
იანვრის N1 განკარგულება. 

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს 2015 წლის 1 ნოემბრიდან. 
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 N47 

2015 წლის 23 სექტემბერი 
ქ. ხობი 

„ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბეჭდების, სატიტულო ფურცლების და სამართლებრივი 
აქტების ბლანკის ნიმუშების დამტკიცების თაობაზე“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 

წლის 31 დეკემბრის N50 განკარგულების ძალადაკარგულად  
გამოცხადების შესახებ 

 
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 61-ე მუხლის პირველი პუნქტის 
შესაბამისად: 
1. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბეჭდების, 
სატიტულო ფურცლების და სამართლებრივი აქტების ბლანკის ნიმუშების დამტკიცების თაობაზე“ 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 31 დეკემბრის N50 განკარგულება.   
2.  განკარგულება ძალაში შევიდეს ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სსიპ „საჯარო 
რეესტრის ეროვნული სააგენტოს“ ავტომატიზებულ პროგრამაზე „დოკუმენტბრუნვის 
ელექტრონული სისტემა“ გადასვლის დღიდან. 

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით 
დადგენილი წესით, ფოთის საქალაქო სასამართლოში (მისამართი ქ. ფოთი აღმაშენებლის ქ . N3). 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
განკარგულება N48 

2015 წლის 23 სექტემბერი 
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“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014  წლის 28 ივლისის N54 

განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე 
 

საქართველოს კანონის „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ 61-ე მუხლის მე-2 
ნაწილის „დ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად: 

1. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „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“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 28 
ივლისის N54 განკარგულება. 

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სსიპ „საჯარო რეესტრის 
ეროვნული სააგენტოს“ ავტომატიზებულ პროგრამაზე „დოკუმენტბრუნვის ელექტრონული სისტემა“ 
გადასვლის დღიდან. 

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 N49 

2015 წლის 23 სექტემბერი 
ქ. ხობი 

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

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2007 წლის 10 ივლისის №49 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 2007 წლის 10 ივლისის №49 განკარგულებაში შეტანილ იქნეს 
ცვლილება და განკარგულებით დამტკიცებული წესდების მე-4 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი 
რედაქციით: 
 
„მუხლი 4. გაერთიანების სტრუქტურა 
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გაერთიანების სტრუქტურული ერთეულებია: 
ა) ახალი ხიბულის საბავშვო ბაღი; 
ბ) ახალსოფლის საბავშვო ბაღი; 
გ) ბიის საბავშვო ბაღი; 
დ) გაღმა ხორგის საბავშვო ბაღი; 
ე) გურიფულის საბავშვო ბაღი; 
ვ) ზემო ქვალონის საბავშვო ბაღი; 
ზ) ზუბის საბავშვო ბაღი; 
თ) თორსის საბავშვო ბაღი; 
ი) ნოჯიხევის №1 საბავშვო ბაღი; 
კ) ნოჯიხევის №2 საბავშვო ბაღი; 
ლ) პატარა ფოთის საბავშვო ბაღი; 
მ) პირველი მაისის საბავშვო ბაგა-ბაღი; 
ნ) პირველი ხორგის საბავშვო ბაღი; 
ო) საგვიჩიოს საბავშვო ბაღი; 
პ) საჯიჯაოს საბავშვო ბაღი; 
ჟ) ქარიატის საბავშვო ბაღი; 
რ) ქვემო ქვალონის საბავშვო ბაღი; 
ს) ყორათის საბავშვო ბაღი; 
ტ) შავღელეს საბავშვო ბაღი; 
უ) შუა ხორგის საბავშვო ბაღი; 
ფ) ძველი ხიბულის საბავშვო ბაღი; 
ქ) წინაგოლის საბავშვო ბაღი; 
ღ) ჭალადიდის საბავშვო ბაღი; 
ყ) ხამისკურის საბავშვო ბაღი; 
შ) ხეთის №1 საბავშვო ბაგა-ბაღი; 
ჩ) ხეთის №2 საბავშვო ბაღი; 
ც) ხობის №1 საბავშვო ბაგა-ბაღი; 
ძ) ხობის №2 საბავშვო ბაგა-ბაღი; 
წ) ხობის №3 საბავშვო ბაგა-ბაღი.“. 
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2. განკარგულება ძალაში შევიდეს 2015 წლის 1 ოქტომბრიდან. 
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 N50 

2015 წლის 23 სექტემბერი 
ქ. ხობი 

„საწვავისა და სატელეფონო მომსახურების ხარჯების ლიმიტის განსაზღვრის შესახებ“ ხობის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 28 ივლისის №53 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 
ცვლილება და განკარგულების დანართი №2 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 

400 - 4800 - 

6.  
გამგეობის ეკონომიკური 
განვითარებისა და პროგრამების 
მართვის სამსახური 

  150     - 1800    - 

7.  
გამგეობის სოფლის მეურნეობის 
განვითარების სამსახური 

50 - 600 - 

8.  
გამგეობის კულტურის, განათლების, 
სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და 
ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური 

50 - 600 - 

9.  

გამგეობის შრომის, საზოგადოებრივი 
ჯანმრთელობისა და სოციალური 
დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და 
იძულებით გადაადგილებულ პირთა 
საქმეების სამსახური 

50 - 600 - 

10.  გამგეობის შიდა აუდიტისა და 
კონტროლის სამსახური 

  150     - 1800 - 

11.  გამგეობის წვევამდელთა, 
რეზერვისტთა, სამხედრო აღრიცხვის, 

- 390 - 4680 
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გაწვევის და მობილიზაციის 
სამსახური 

12.  
სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ 
ხელშეკრულებების შესრულების 
კონტროლის  ჯგუფი 

- 100 - 1200 

13.  
გამგებლის წარმომადგენელი 
მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ 
ერთეულში 

50 - 600 -“ 

 
2. განკარგულება ძალაში შევიდეს 2016 წლის 1 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 N51 

2015 წლის 28 ოქტომბერი 
ქ. ხობი 

„ფრაქცია „ხობის“ რეგისტრაციის  შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  
2014 წლის 30 ოქტომბრის N85 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

 
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის შესაბამისად:  
1. „ფრაქცია „ხობის“ რეგისტრაციის  შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 

30 ოქტომბრის N85 განკარგულების მე-2 პუნქტში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს 
შემდეგი რედაქციით:  

„2. ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „ხობის“ თავმჯდომარის ვასილ კუკავას 
თანამდებობრივი სარგო განისაზღვროს საკრებულოს მიერ დადგენილი საკრებულოს ფრაქციის 
თავმჯდომარის თანამდებობრივი სარგოს შესაბამისად.“ 

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 N52 

2015 წლის 28 ოქტომბერი 
ქ. ხობი 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების სახელმწიფოსათვის 
უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის შესახებ 

 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 108-ე 
მუხლის შესაბამისად, 

1. გადაეცეს სახელმწიფოს უსასყიდლოდ საკუთრებაში ხობის მუნიციპალიტეტის 
საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონება - 6200,00 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების  
მიწის ნაკვეთი (ს/ კოდი 45.14.24.292 ),  მდებარე ხობის მუნიციპალიტეტის  ქვემო ქვალონის 
ადმინისტრაციულ ერთეულში. 

2. დაევალოს ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობას (გ. ქაჯაია) ქონების გადაცემასთან 
დაკავშირებით აუცილებელ ღონისძიებათა განხორციელება მოქმედი კანონმდებლობის 
შესაბამისად.                                            

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

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

 

 
საკრებულოს თავმჯდომარე                                     ედიშერ ჯობავა 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
განკარგულება N53 

2015 წლის 28 ოქტომბერი 
ქ. ხობი 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ავტოსატრანსპორტო საშუალების 
საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისთვის 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 სახელმწიფო უსაფრთხოების 
სამსახურის 2015 წლის 25 აგვისტოს N1866860 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, 2 წლის ვადით, 
სამსახურებრივი მოვალეობის შესასრულებლად საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების 
სამსახურისთვის გადაცემაზე. 
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 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
განკარგულება N54 

2015 წლის 28 ოქტომბერი 
ქ. ხობი 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  ზოგიერთ განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 
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 №39 განკარგულებაში შეტანილ იქნეს 
ცვლილება და განკარგულებით დამტკიცებული წესდების მე-4 მუხლის  „4.3.“ პუნქტს დაემატოს 
„თ“ ქვეპუნქტი შემდეგი რედაქციით: 
„თ) განახორციელოს შესყიდვები დაწესებულების სახელით, საქართველოს კანონმდებლობით 
დადგენილი წესით, წინასწარ განსაზღვრული შესყიდვების წლიური გეგმის შესაბამისად. ამ 
მიზნებისთვის ადგენს შესყიდვების გეგმის დამტკიცების წესს და შესყიდვების გეგმის ფორმას. 
შესყიდვების გეგმის პროექტი დამტკიცებამდე თანხმდება გამგებელთან.“.  
2. „არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის მუნიციპალიტეტის 
სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანების“ შექმნისა და წესდების დამტკიცების შესახებ“ ხობის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2007 წლის 10 ივლისის №49 განკარგულებაში შეტანილ იქნეს 
ცვლილება და განკარგულებით დამტკიცებული წესდების მე-6 მუხლის მე-2 პუნქტს დაემატოს 
„ვ1“ ქვეპუნქტი შემდეგი რედაქციით: 
„ვ1) ახორციელებს შესყიდვებს დაწესებულების სახელით, საქართველოს კანონმდებლობით 
დადგენილი წესით, წინასწარ განსაზღვრული შესყიდვების წლიური გეგმის შესაბამისად. ამ 
მიზნებისთვის ადგენს შესყიდვების გეგმის დამტკიცების წესს და შესყიდვების გეგმის ფორმას. 
შესყიდვების გეგმის პროექტი დამტკიცებამდე თანხმდება გამგებელთან;“.  
3. „არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის მუნიციპალიტეტის 
კულტურის ცენტრის“ შექმნისა და წესდების დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს 2007 წლის 31 ივლისის №50 განკარგულებაში შეტანილ იქნეს ცვლილება და 
განკარგულებით დამტკიცებული წესდების მე-7 მუხლის მე-2 პუნქტს დაემატოს „გ1“ ქვეპუნქტი 
შემდეგი რედაქციით: 
„გ1) ახორციელებს შესყიდვებს დაწესებულების სახელით, საქართველოს კანონმდებლობით 
დადგენილი წესით, წინასწარ განსაზღვრული შესყიდვების წლიური გეგმის შესაბამისად. ამ 
მიზნებისთვის ადგენს შესყიდვების გეგმის დამტკიცების წესს და შესყიდვების გეგმის ფორმას. 
შესყიდვების გეგმის პროექტი დამტკიცებამდე თანხმდება გამგებელთან;“.  
4. „არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის მუნიციპალიტეტის 
განათლების ცენტრის შექმნისა და წესდების დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს 2007 წლის 31 ივლისის №52 განკარგულებაში შეტანილ იქნეს ცვლილება და 
განკარგულებით დამტკიცებული წესდების მე-7 მუხლის მე-2 პუნქტს დაემატოს „გ1“ ქვეპუნქტი 
შემდეგი რედაქციით: 
„გ1) ახორციელებს შესყიდვებს დაწესებულების სახელით, საქართველოს კანონმდებლობით 
დადგენილი წესით, წინასწარ განსაზღვრული შესყიდვების წლიური გეგმის შესაბამისად. ამ 
მიზნებისთვის ადგენს შესყიდვების გეგმის დამტკიცების წესს და შესყიდვების გეგმის ფორმას. 
შესყიდვების გეგმის პროექტი დამტკიცებამდე თანხმდება გამგებელთან;“.  
 5. „არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის მუნიციპალიტეტის 
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის“ შექმნისა და წესდების დამტკიცების შესახებ“ ხობის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2007 წლის 23 აგვისტოს №54 განკარგულებაში შეტანილ იქნეს 
ცვლილება და განკარგულებით დამტკიცებული წესდების მე-6 მუხლის მე-2 პუნქტს დაემატოს 
„ვ1“ ქვეპუნქტი შემდეგი რედაქციით: 
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„ვ1) ახორციელებს შესყიდვებს დაწესებულების სახელით, საქართველოს კანონმდებლობით 
დადგენილი წესით, წინასწარ განსაზღვრული შესყიდვების წლიური გეგმის შესაბამისად. ამ 
მიზნებისთვის ადგენს შესყიდვების გეგმის დამტკიცების წესს და შესყიდვების გეგმის ფორმას. 
შესყიდვების გეგმის პროექტი დამტკიცებამდე თანხმდება გამგებელთან;“.  
6. „შპს „ხობი დასუფთავება და განათება“-ს დაფუძნებისა და წესდების დამტკიცების შესახებ“ 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2008 წლის 28 თებერვლის №88 განკარგულებაში  შეტანილ 
იქნეს ცვლილება და განკარგულებით დამტკიცებული წესდების მე-4 მუხლის 4.2 პუნქტს 
დაემატოს „დ1“ ქვეპუნქტი შემდეგი რედაქციით: 
„დ1) შესყიდვების განხორციელება დაწესებულების სახელით, საქართველოს კანონმდებლობით 
დადგენილი წესით, წინასწარ განსაზღვრული შესყიდვების წლიური გეგმის შესაბამისად. ამ 
მიზნებისთვის შესყიდვების გეგმის დამტკიცების წესისა და შესყიდვების გეგმის ფორმის 
დადგენა. შესყიდვების გეგმის პროექტი დამტკიცებამდე თანხმდება გამგებელთან;“.  
     7.  განკარგულება ძალაში შევიდეს 2015 წლის 1 ნოემბრიდან. 
     8. 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 N55 

2015 წლის 28 ოქტომბერი 
ქ. ხობი 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბეჭდების ნიმუშების დამტკიცების თაობაზე 
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ და 
„საქმისწარმოების ერთიანი წესების დამტკიცებისა და ამოქმედების შესახებ“ საქართველოს 
პრეზიდენტის 1999 წლის 1 ივლისის N414 ბრძანებულების საფუძველზე: 
1. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბეჭდის ფორმა თანახმად N1 დანართისა. 
2. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის ბეჭდის ფორმა თანახმად N2 
დანართისა. 
3. განკარგულება ამოქმედდეს 2015 წლის 12 ოქტომბრიდან. 

4. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით 
დადგენილი წესით, ფოთის საქალაქო სასამართლოში (მისამართი: ქ. ფოთი, დავით აღმაშენებლის 
ქ. N3). 
 
 
 

საკრებულოს თავმჯდომარე                   ედიშერი ჯობავა 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

დანართი 1 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

2015 წლის 28 ოქტომბრის N55 განკარგულებისა 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბეჭდის აღწერილობა 
 

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

 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბეჭდის ნიმუში 
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დანართი 2 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

2015 წლის 28 ოქტომბრის N55 განკარგულებისა 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის ბეჭდის აღწერილობა 
 

საკრებულოს აპარატის ბეჭედი არის მრგვალი ფორმის, რომლის გარეთა რგოლის შიდა მხრიდან 
ქართულ და ინგლისურ ენებზე ამოტვიფრულია სიტყვები „საქართველო, ხობის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულო“ „Аeorgia, Sakrebulo of Аhobi m unicipality“,  ხოლო ბეჭდის 
ცენტრში - „საკრებულოს აპარატი“. 
 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბეჭდის ნიმუში 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N56 

2015 წლის 10 ნოემბერი  

ქ. ხობი 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა 
კვალიფიკაციის ამაღლების  2016 წლის სასწავლო გეგმის დამტკიცების შესახებ 

 
„ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა უწყვეტი სწავლების სისტემის, მასში 

ჩართული უწყებების უფლებამოსილებებისა და ამ სისტემის ფუნქციონირების 
პრინციპებისა და წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 7 
ივლისის N319 დადგენილებით დამტკიცებული წესის მე-8 მუხლის მე-4 და მე-5 
პუნქტების შესაბამისად: 

1. დამტკიცდეს თანდართული ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის 
მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების 2016 წლის სასწავლო გეგმა.  

2. ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა კვალიფიკაციის 
ამაღლების 2016 წლის სასწავლო გეგმა წარედგინოს საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს − ვანო 
ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და ტერიტორიული მოწყობის 
რეფორმის ცენტრს და საჯარო სამსახურის ბიუროს არაუგვიანეს 2015 წლის 10 ნოემბრისა.  

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

დადგენილი წესით, ფოთის საქალაქო სასამართლოში ერთი თვის ვადაში (მისამართი: ქ. ფოთი, 
დავით აღმაშენებლის ქ. N3).  
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დანართი 

 
ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა 

კვალიფიკაციის ამაღლების  2016 წლის სასწავლო გეგმა 
 

N სწავლების სფერო 
მოხელეთა 
რაოდენობა 

სწავლების 
ფორმა  

სწავლების 
პერიოდი/ 
კვარტალი 

შესასწავლი საკითხები 
აღნიშნულ სწავლების 

სფეროში 

დაფინანსება 
ბიუჯეტიდან 

(ლარი) 

დაფინასება 
სხვა 

წყაროდან 

1 

ადგილობრივი 
თვითმმართველობის 

სამართლებრივი 
რეგულირება 

4 

მოკლე 
ვადიანი 

ტრენინგი 
(2 დღე) 

II კვარტალი  1600  

2 

მუნიციპალიტეტის 
ბიუჯეტის ფორმირება, 

დამტკიცება, შესრულება და 
ანგარიშგება 

3 

მოკლე 
ვადიანი 

ტრენინგი 
(2 დღე) 

II კვარტალი 
ბიუჯეტის დაგეგმარება, 
შედგენა  და დამუშავება 1200  

3 
მუნიციპალური ქონების 

მართვა და განკარგვა 
2 

მოკლე 
ვადიანი 

ტრენინგი 
(2 დღე) 

II კვარტალი 
ქონების აუქციონის 
ფორმით გაყიდვა 800  

4 
ადმინისტრაციული 

წარმოება 
4 

მოკლე 
ვადიანი 

ტრენინგი 
(2 დღე) 

III კვარტალი 

ადმინისტრაციული 
წარმოების 
პროცედურები და 
სახეები 

1600  

5 
მუნიციპალიტეტის 

სივრცით-ტერიტორიული 
დაგეგმვა 

1 

მოკლე 
ვადიანი 

ტრენინგი 
(2 დღე) 

III კვარტალი  400  

6 

მშენებლობის ნებართვის 
გაცემა და მშენებლობაზე 

ზედამხედველობის 
განხორციელება 

2 

მოკლე 
ვადიანი 

ტრენინგი 
(2 დღე) 

III კვარტალი  800  

7 
მუნიციპალიტეტის 

ეკონომიკური განვითარების 
დაგეგმვა 

1 

მოკლე 
ვადიანი 

ტრენინგი 
(2 დღე) 

II კვარტალი 

პრიორიტეტების 
განსაზღვრა და გეგმის 
მომზადება 

400  

8 
სოციალური დაცვის და 
ჯანდაცვის საკითხები 

მუნიციპალიტეტში 
1 

მოკლე 
ვადიანი 

ტრენინგი 
(2 დღე) 

I კვარტალი 

1. პროგრამების შედგენა 
სამართლებრივი 
ფორმები ბიუჯეტში 
გასათვალისწინებლად.  
2. მოსახლეობის 
სოციალური პირობების 
გაუმჯობესების მიზნით 
სოციალური 
პროექტების 
განხორციელება 

400  

9 
მონაცემების შეგროვების, 
დამუშავებისა, ანალიზის 

მეთოდები და საშუალებები 
2 

მოკლე 
ვადიანი 

ტრენინგი 
(2 დღე) 

II კვარტალი  800  

10 
ახალგაზრდობის 

განვითარების ხელშეწყობა 
1 

მოკლე 
ვადიანი 

ტრენინგი 
(2 დღე) 

III კვარტალი  400  
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11 
საზოგადოებასთან 

ურთიერთობა 
3 

მოკლე 
ვადიანი 

ტრენინგი 
(2 დღე) 

II კვარტალი 

1. ინფორმაციის სწორად 
მიწოდება, 
საზოგადოების 
ჩართულობა და მათთან 
ურთიერთობა 
2. საზოგადოებასთან 
ურთიერთობის 
რეგულაციები 
3. მედიასთან 
ურთიერთობა 

1200  

12 შიდა აუდიტი 2 

მოკლე 
ვადიანი 

ტრენინგი 
(2 დღე) 

I კვარტალი 

1. შესაბამისობის 
ფინანსური 
ეფექტიანობის აუდიტი 
2. შიდა აუდიტი და 
კონტროლი 

800  

13 
ადამიანური რესურსების 

მართვა 
2 

მოკლე 
ვადიანი 

ტრენინგი 
(2 დღე) 

II კვარტალი 

1. თანამშრომელთა 
სამოტივაციო სქემები 
2. მართვის 
თავისუფლება 
3. ადამიანური 
რესურსების მართვის 
მიმართულებები 
4. თანამშრომლებთან 
მუშაობის შეფასების 
სისტემის დანერგვა 

800  

14 
სამხედრო გაწვევის 

საკითხები 
1 

მოკლე 
ვადიანი 

ტრენინგი 
(2 დღე) 

III კვარტალი  400  

15 სახელმწიფო შესყიდვები 5 

მოკლე 
ვადიანი 

ტრენინგი 
(2 დღე) 

I კვარტალი 
1. გეგმის მომზადება 
2. შერჩევა-შეფასება 2000  

16 

მუნიციპალიტეტის მიერ 
დაფუძნებული 

იურიდიული პირების 
მართვა 

2 

მოკლე 
ვადიანი 

ტრენინგი 
(2 დღე) 

I კვარტალი 

1. საზოგადოებრივი 
ჯანდაცვის ცენტრის 
მართვა  
2. იურიდიულ 
პირებთან ეფექტური 
კოორდინირებული 
მუშაობა 

800  

17 
მოქალაქეთა ეფექტური 

მომსახურების 
ტექნოლოგიები 

5 

მოკლე 
ვადიანი 

ტრენინგი 
(2 დღე) 

IV კვარტალი 

 1. სერვისების 
მიწოდება, 
მოქალაქეებთან 
ურთიერთობა, 
უკუკავშირის დანერგვა 
 2. მოქალაქეებთან 
ურთიერთობა 

2000  

18 
საინფორმაციო 
ტექნოლოგიები 

1 

მოკლე 
ვადიანი 

ტრენინგი 
(2 დღე) 

II კვარტალი  400  
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
განკარგულება N57 

2015 წლის 25 ნოემბერი  
ქ. ხობი 

 

  ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შუალედური არჩევნების შედეგად ხობის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მელორი გელანტიას უფლებამოსილების  

ცნობის შესახებ 
 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე 
მუხლის პირველი პუნქტის „ბ.გ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად: 

1. ცნობილ იქნეს ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შუალედური არჩევნების შედეგად 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მელორი გელანტიას უფლებამოსილება.  

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

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

საკრებულოს თავმჯდომარე                               ედიშერ ჯობავა 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
განკარგულება N58 

2015 წლის 25 ნოემბერი  
ქ. ხობი 

 
 ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 

არსებული ამორტიზებული ქონების ჩამოწერაზე თანხმობის  
მიცემის შესახებ 

 

„ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულისა და ადგილობრივი თვითმართველობის მიერ 
დაფუძნებული იურიდიული პირების საკუთრებაში არსებული ქონების ინვენტარიზაციის და 
ამორტიზირებული ან გამოუყენებელი ქონების ჩამოწერის წესის დამტკიცების შესახებ“ ხობის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 25 ივნისის N123 დადგენილების შესაბამისად: 

1. მიეცეს თანხმობა ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებელს ხობის მუნიციპალიტეტის 
საკუთრებაში არსებული ამორტიზებული  ქონების ჩამოწერაზე 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                               ედიშერ ჯობავა 
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დანართი 
ჩამოსაწერ  ობიექტთა ნუსხა 

N დასახელება 
ექსპლუატაციაში 

შესვლის წელი 
დანიშნულება რაოდენობა 

საბალანსო 
ღირებულება 

(ლარი) 

ნარჩენი 
ღირებულება 

(ლარი) 

აუდიტორული 
შეფასება 

(ლარი) 
1 ავტომანქანა „რენო-მეგანი“ 1994 ჯართი 1 8000 3520  350  
2 ავტომანქანა „ფორდ-მონდეო“ 1994 ჯართი 1 4500 1980  220  
3 შენობა-ნაგებობა (სპორტის ქუჩა)  დასაშლელი 1 47340  28404 250  
4 შენობა-ნაგებობა (ახალსოფელი)  დასაშლელი 1 976  905,71  80  

5 
შავი ლითონის ჯართი  
(პირველი მაისის საბავშო ბაღი) 

 ჯართი 1000 კგ -  200  
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
განკარგულება N59 

2015 წლის 25 ნოემბერი  
ქ. ხობი 

  ხობის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული  ქონების 
საპრივატიზებო ნუსხის დამტკიცების შესახებ 

 
საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსის 24-ე 

მუხლის პირველი პუნქტის ,,ე.დ“ ქვეპუნქტისა და 54-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ი“ 
ქვეპუნქტის შესაბამისად: 

1. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების 
საპრივატიზაციო ობიექტთა ნუსხა 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                               ედიშერ ჯობავა 
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დანართი  
საპრივატიზებო ობიექტთა ნუსხა 

N დასახელება 
ექსპლუატაციაში 

შესვლის წელი 
დანიშნულება 

რ
აო

დ
ენ

ო
ბა

 

სა
ბა

ლ
ან

სო
 

 ღ
ირ

ებ
უ

ლ
ებ

ა 
(ლ

არ
ი)

 

ნა
რ

ჩე
ნი

 
ღ

ირ
ებ

უ
ლ

ებ
ა 

(ლ
არ

ი)
 

აუ
დ

იტ
ო

რ
უ

ლ
ი 

შე
ფ

ას
ებ

ა 
(ლ

არ
ი)

 

,,ბე“ 10% 
ბიჯი 
20% 

ბილეთის 
საფასური 

1 ავტომანქანა „რენო-მეგანი“ 1994 ჯართი 1 8000  3520 350 35 70 20 

2 ავტომანქანა ფორდ-მონდეო 1994 ჯართი 1 4500  1980  220 22 44 20 

3 შენობა-ნაგებობა სპორტის ქუჩა  დასაშლელი 1 47340 28404  250 25 50 20 

4 შენობა-ნაგებობა ახალსოფელში  დასაშლელი 1 976 905,71   
 

80 
 

8 16 20 

5 
შავი ლითონის ჯართი პირველი 
მაისის საბავშო ბაღში 

 ჯართი 1000 კგ -  200  20 40 20 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
განკარგულება N60 

2015 წლის 25 ნოემბერი  
ქ. ხობი 

 
 ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის ხობის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 

არსებული ქონების სარგებლობის უფლებით  გადაცემაზე თანხმობის  
მიცემის შესახებ 

 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 54-ე 
მუხლის პირველი ნაწილის „დ“ პუნქტის „დ.დ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად: 

1. მიეცეს თანხმობა ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებელს ხობის მუნიციპალიტეტის 
საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე 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). 
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დანართი 
სარგებლობის უფლებით გადასაცემი ხობის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 

 არსებული დამატებითი ქონება 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
განკარგულება N61 

2015 წლის 25 ნოემბერი 
ქ. ხობი 

 
„ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკუთრებაში არსებული ძირითადი (განუსხვისებელი)  ქონების სარგებლობის უფლებით 
გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 25 

მარტის N61 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ  
 

 საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის შესაბამისად: 
1. „ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკუთრებაში არსებული ძირითადი (განუსხვისებელი)  ქონების სარგებლობის უფლებით 
გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 25 
მარტის N61 განკარგულებაში შეტანილ იქნეს ცვლილება და განკარგულების დანართიდან 
ამოღებულ იქნეს მე-13 პუნქტი.  

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

დადგენილი წესით, ფოთის საქალაქო სასამართლოში (მისამართი ქ. ფოთი აღმაშენებლის ქ . N3). 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
განკარგულება N62 

2015 წლის 25 ნოემბერი  
ქ. ხობი 

 
  „ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკუთრებაში არსებული ძირითადი (განუსხვისებელი) და დამატებითი ქონების სარგებლობის 
უფლებით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 
წლის 7 თებერვლის N15 და „ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარისათვის ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული  დამატებითი ქონების სარგებლობის უფლებით 
გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 28 

თებერვლის N6 განკარგულებების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ 
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 61-ე მუხლის პირველი პუნქტის 

შესაბამისად:  
1. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

თავმჯდომარისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ძირითადი 
(განუსხვისებელი) და დამატებითი ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე თანხმობის 
მიცემის შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 7 თებერვლის N15 და „ხობის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარისათვის ხობის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 
არსებული  დამატებითი ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის 
შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 28 თებერვლის N6 განკარგულებები.  
    2. განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე. 

 3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით 
დადგენილი წესით, ფოთის საქალაქო სასამართლოში (მისამართი ქ. ფოთი აღმაშენებლის ქ . N3). 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
განკარგულება N63 

2015 წლის 25 დეკემბერი  
ქ. ხობი 

 
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის ხობის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 

არსებული ქონების სარგებლობის (თხოვების) უფლებით  გადაცემაზე თანხმობის  
მიცემის შესახებ 

 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 54-ე 
მუხლის პირველი ნაწილის „დ“ პუნქტისა და „დ.დ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად: 

1. მიეცეს თანხმობა ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებელს,   ხობის მუნიციპალიტეტის ახალი 
ხიბულის ადმინისტრაციულ ერთეულში მდებარე, ხობის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 
არსებული ზუბის კულტურის სახლის შენობა-ნაგებობის  პირველ სართულზე 24 კვ.მ 
არასამეწარმეო ფართის (ს/კ 45.02.04.437) ახალი ხიბულის ადმინისტრაციულ ერთეულში 
მცხოვრებ მოქალაქეებზე   სარგებლობის (თხოვების) უფლებით, 2 წლის ვადით გადაცემის 
თაობაზე.                                            

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

კანონმდებლობით დადგენილი წესით, ფოთის საქალაქო სასამართლოში (მისამართი ქ. ფოთი 
აღმაშენებლის ქ . N3). 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

განკარგულება №64 
2015 წლის 25 დეკემბერი 

ქ. ხობი 
 
 

„ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ხობის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 28 ივლისის №52 განკარგულებაში  

ცვლილების შეტანის თაობაზე 

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის შესაბამისად: 

1. „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ხობის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 28 ივლისის №52 განკარგულებაში შეტანილ იქნეს 
ცვლილება და განკარგულების დანართი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„დანართი 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2014 წლის 28 ივლისის №52 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 
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6 დამხმარე მოსამსახურე 1 

საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილება 

7 განყოფილების უფროსი 1 
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 

სოფლის მეურნეობის განვითარების განყოფილება 
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9 განყოფილების უფროსი 1 
10 მთავარი სპეციალისტი 1 
11 წამყვანი სპეციალისტი 1 

სულ 11 

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 
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 2016 წლის 1 იანვრიდან. 
3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით 

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

 
 
  
 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                      ედიშერი ჯობავა 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N65 

2015 წლის 25 დეკემბერი  

ქ. ხობი 
 

 „ხობის მუნიციპალიტეტის სოციალურად დაუცველი და ეკონომიკურად შეჭირვებული 
მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებისა და ხელშეწყობის 2015 

წლის მუნიციპალური პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
2014 წლის 30 დეკემბრის N102 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 

 
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მე-16 

მუხლის მე-4 ნაწილისა და „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ 63-ე მუხლის 
შესაბამისად: 

1. „ხობის მუნიციპალიტეტის სოციალურად დაუცველი და ეკონომიკურად შეჭირვებული 
მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებისა და ხელშეწყობის 2015 
წლის მუნიციპალური პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
2014 წლის 30 დეკემბრის N102 განკარგულებაში შეტანილ იქნეს ცვლილება და განკარგულებით 
დამტკიცებული პროგრამის მე-13 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„მუხლი 13. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა 
 

N პროგრამის დასახელება 
პროგრამის 
ბიუჯეტი 

(ლარი) 

პროგრამის 
მოქმედების 

ვადა 

პროგრამით 
მოსარგებლეთა 

რაოდენობა 

პროგრამის 
ღირებულება 
თითოეულ 
სუბიექტზე 

(ლარი) 

29.  
ა(ა) იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის 
სათნოების სახლის“ უმწეოთა 
სასადილო, ბინაზე მომსახურება 

25601 01.01.2015 - 
31.03.2015 

120 213.3 

30.  
უმწეოთა სასადილოს 
ბენეფიციარების ერთჯერადი კვება 
და მომსახურება 

61285 
01.04.2015 - 
31.12.2015 

120 510,7 

31.  

სადღესასწაულო დღეებში: 11700    

მრავალშვილიანთა დახმარება 10500 
01.01.2015 - 
31.12.2015 

70 150 

არასრულწლოვან ობოლთა 
დახმარება 

450 
01.01.2015 - 
31.12.2015 

3 150 

100 წლის და 100 წელზე მეტი ასაკის 
მოქალაქეთა დახმარება 

750 
01.01.2015 - 
31.12.2015 

5 
 

150 
 

32.  
დახმარება ახალშობილთა 
ოჯახებისთვის 

49000 
01.01.2015 - 
31.12.2015 350 

პირველ და მეორე 
ბავშვზე - 100; 

მე-3 და მეტი - 300 

33.  
სიღატაკის ზღვარს მიღმა მყოფ 
ოჯახებზე წყლის ხარჯის 
ანაზღაურება 

4000 
01.01.2015 - 
31.12.2015 

100 ოჯახი 1,77 

310 
 



34.  
ხანძრით და სტიქიით 
დაზარალებულთა დახმარება 20000 

01.01.2015 - 
31.12.2015  300-დან 3000-მდე 

35.  
ერთჯერადი ფულადი დახმარება 
ეკონომიკურად შეჭირვებული 
მოქალაქეებისთვის 

55000 
01.01.2015 - 
31.12.2015 

 60 -200 -მდე 

36.  საოპერაციო ხარჯების დაფინანსება 59800 
01.01.2015 - 
31.12.2015 

30-40 

წარმოდგენილი 
ანგარიშ-

ფაქტურის 20-50% 
არაუმეტეს 2000 

ლარისა 

37.  
დიალიზზე მყოფ მოქალაქეთა 
ყოველთვიური ფულადი დახმარება 15600 

01.01.2015 - 
31.12.2015 13 100 

38.  დევნილის დაკრძალვის ხარჯები 3000 
01.01.2015 - 
31.12.2015 

30 100 

39.  ომი ვეტერანის დაკრძალვის ხარჯები 3750 
01.01.2015 - 
31.12.2015 

15 250 

40.  დახმარება ჩერნობილში 
მონაწილეთათვის 

1600 01.04.2015 16 100 

41.  

სოციალურად დაუცველი ოჯახების 
(რომლებიც რეგისტრირებული არიან 
მონაცემთა ერთიან ბაზაში, რომელთა 
სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 57 
ათას ქულას და რომელთა სახლები 
ავარიულ მდგომარეობაშია) სახლების 
შესაკეთებლად ერთჯერადი თანხით 
დახმარება.  

35000 
01.01.2015 - 
31.12.2015 

40 500-3000 

42.  
სამამულო ომის ვეტერანების 
დახმარება (9 მაისი) 

1500 01.05.2015 10 150 

 სულ 346836    
 

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს მიღებისთანავე და გავრცელდეს 2015 წლის 1 სექტემბრიდან 
წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე. 

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით 
დადგენილი წესით, ფოთის საქალაქო სასამართლოში ერთი თვის ვადაში (მისამართი: ქ. ფოთი, 
დავით აღმაშენებლის ქ. N3).  

 
 

 
საკრებულოს თავმჯდომარე                                         ედიშერი ჯობავა 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
განკარგულება N66 

2015 წლის 25 დეკემბერი 
ქ. ხობი 

„საწვავისა და სატელეფონო მომსახურების ხარჯების ლიმიტის განსაზღვრის შესახებ“ ხობის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 28 ივლისის №53 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 №53 განკარგულებაში შეტანილ იქნეს 
ცვლილება და განკარგულების დანართი №2 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„დანართი №2 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2014 წლის 28 ივლისის №53 განკარგულებისა 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის განსაზღვრული საწვავის ხარჯების ლიმიტი 
 

N მხარჯავი სუბიექტების დასახელება 
ლიმიტი თვეში 

(ლიტრი) 
ლიმიტი წელიწადში 

(ლიტრი) 
ბენზინი დიზელი ბენზინი დიზელი 

14.  გამგებელი 1000 - 12000 - 
15.  გამგებლის პირველი მოადგილე - 300 - 3600 
16.  გამგებლის მოადგილე 300 - 3600 - 

17.  გამგეობის ადმინისტრაციული 
სამსახური 

200 - 2400 - 

18.  
გამგეობის ინფრასტრუქტურის, 
ურბანული განვითარებისა და 
არქიტექტურის სამსახური 

400 - 4800 - 

19.  
გამგეობის ეკონომიკური 
განვითარებისა და პროგრამების 
მართვის სამსახური 

  150     - 1800    - 

20.  
გამგეობის კულტურის, განათლების, 
სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და 
ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური 

50 - 600 - 

21.  

გამგეობის შრომის, საზოგადოებრივი 
ჯანმრთელობისა და სოციალური 
დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და 
იძულებით გადაადგილებულ პირთა 
საქმეების სამსახური 

50 - 600 - 

22.  გამგეობის შიდა აუდიტისა და 
კონტროლის სამსახური 

  150     - 1800 - 

23.  

გამგეობის წვევამდელთა, 
რეზერვისტთა, სამხედრო აღრიცხვის, 
გაწვევის და მობილიზაციის 
სამსახური 

- 390 - 4680 

24.  სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ - 150 - 1800 
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ხელშეკრულებების შესრულების 
კონტროლის  ჯგუფი 

25.  
გამგებლის წარმომადგენელი 
მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ 
ერთეულში 

50 - 600 -“ 

 
2. განკარგულება ძალაში შევიდეს 2016 წლის 1 იანვრიდან. 
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 N67 

2015 წლის 25 დეკემბერი  
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:  

3. „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 
13. მელორი გელანტია“ 

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 N68 

2015 წლის 25 დეკემბერი  
ქ. ხობი 

 
„ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-სარევიზიო კომისიის შემადგენლობის 
დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 16 ივლისის N47 

განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24-ე 
მუხლის პირველი პუნქტის „ბ.დ“ ქვეპუნქტის თანახმად:  

4. „ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-სარევიზიო კომისიის შემადგენლობის 
დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 16 ივლისის N47 
განკარგულებაში შეტანილ იქნეს ცვლილება და განკარგულების პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს 
შემდეგი რედაქციით:  
     „1. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  საფინანო-სარევიზიო კომისია 
შემდეგი შემადგენლობით: 

1. ტარიელ ალექსანდრია 
2. იგორ გოგოლაძე 
3. ვასილ კუკავა 
4. როსტევან გვარამია 
5. გენადი ზარანდია 
6. კახა ლატარია 
7. ჯემალ ნადარაია 
8. მალხაზ ლაგვილავა 
9. გენადი ქაძანაია 
10. მერაბ ნადარაია 
11. კახა მიქაბერიძე 
12. მელორი გელანტია.“ 

 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                                    ედიშერი ჯობავა 
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