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გვერდი 

1.  N1 15.01.2016 

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების 
ფონდიდან ხობის მუნიციპალიტეტში 2016 წელს დასაფინანსებელი 
ადგილობრივი თვითმმართველობის პროექტების დაფინანსების 
მიზნით მომზადებული წინადადების მოწონების შესახებ 

7 

2.  N2 20.01.2016 

„საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების 
ფონდიდან ხობის მუნიციპალიტეტში 2016 წელს დასაფინანსებელი 
ადგილობრივი თვითმმართველობის პროექტების დაფინანსების 
მიზნით მომზადებული წინადადების მოწონების შესახებ“ ხობის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 15 იანვრის №1 
განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

8 

3.  N3 28.01.2016 
„ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საშტატო ნუსხის დამტკიცების 
შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 28 
ივლისის №52 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

9 

4.  N4 28.01.2016 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის სამუშაო გეგმის 
დამტკიცების შესახებ 

13 

5.  N5 28.01.2016 
შოთა სირაძის  ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ 
საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯდომარის 
თანამდებობიდან განთავისუფლების შესახებ 

15 

6.  N6 28.01.2016 
საკრებულოს წევრის შოთა სირაძის უფლებამოსილების ვადამდე  
შეწყვეტის შესახებ 

16 

7.  N7 28.01.2016 
დროებითი ხმის დამთვლელი კომისიის შექმნისა და შემადგენლობის 
დამტკიცების  შესახებ 

17 

8.  N8 28.01.2016 
ლაშა ცატავას  ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ 
საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯდომარედ  
არჩევის შესახებ 

18 

9.  N9 28.01.2016 

„ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა და 
ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების 
შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 16 
ივლისის N48 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

19 

10.  N10 28.01.2016 

„ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფიზიკური და კერძო 
სამართლის იურიდიული პირების მფლობელობაში (სარგებლობაში) 
არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების 
კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ხობის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 29 სექტემბრის N69 
განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

20 

11.  N11 28.01.2016 
„საწვავისა და სატელეფონო მომსახურების ხარჯების ლიმიტის 
განსაზღვრის შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 
წლის 28 ივლისის №53 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

21 

12.  N12 28.01.2016 

ხობის  მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის მუნიციპალიტეტის 
საკუთრებაში 
არსებული ამორტიზებული მოძრავი ქონების ჩამოწერაზე თანხმობის 
მიცემის შესახებ 

23 

13.  N13 28.01.2016 

„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  ცვლილებების  შეტანის  
შესახებ 

24 



14.  N14 28.01.2016 
ხობის  მუნიციპალიტეტის  გამგებლისათვის  ხობის  
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში  არსებული  ქონების  სარგებლობის  
უფლებით  გადაცემაზე თანხმობის მიცემის  შესახებ 

25 

15.  N15 28.01.2016 
ხობის  მუნიციპალიტეტის  საკუთრებაში  არსებული  ქონების 
საპრივატიზებო  ნუსხის  დამტკიცების  შესახებ 

29 

16.  N16 28.01.2016 

ხობის მუნიციპალიტეტის სოციალურად დაუცველი და 
ეკონომიკურად შეჭირვებული მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური 
მდგომარეობის გაუმჯობესებისა და ხელშეწყობის 2016 წლის 
მუნიციპალური პროგრამის დამტკიცების შესახებ 

31 

17.  N17 28.01.2016 
ხობის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის 2016 
წლის მუნიციპალური პროგრამის დამტკიცების შესახებ 

36 

18.  N18 28.01.2016 

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

40 

19.  N19 29.02.2016 
ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის 
შესრულების წლიური ანგარიშის დამტკიცების თაობაზე 

41 

20.  N20 29.02.2016 

ხობის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით 
გათვალისწინებული საბიუჯეტო ასიგნებების კვარტალური განწერის 
დასამტკიცებლად ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლისთვის 
თანხმობის მიცემის თაობაზე 

61 

21.  N21 29.02.2016 
ხობის  მუნიციპალიტეტის  გამგებლისათვის  მუნიციპალიტეტის 
საკუთრებაში არსებული  მოძრავი  ქონების  გადაცემაზე  თანხმობის  
მიცემის  შესახებ 

69 

22.  N22 29.02.2016 

„ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის მუნიციპალიტეტის 
საკუთრებაში არსებული ამორტიზირებული მოძრავი ქონების 
ჩამოწერაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს 2016 წლის 28 იანვრის №12 განკარგულებაში 
ცვლილებების შეტანის შესახებ 

75 

23.  N23 29.02.2016 
„საწვავისა და სატელეფონო მომსახურების ხარჯების ლიმიტის 
განსაზღვრის შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 
წლის 28 ივლისის №53 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

77 

24.  N24 29.02.2016 

„ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა და 
ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების 
შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 16 
ივლისის N48 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

79 

25.  N25 29.02.2016 

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

80 

26.  N26 07.03.2016 
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი 
პროექტების შესახებ 

81 

27.  N27 07.03.2016 

ხობის  მუნიციპალიტეტის  გამგებლისთვის  ხობის  
მუნიციპალიტეტის  საკუთრებაში  არსებული  ძირითადი  
(განუსხვისებელი)  ქონების  სარგებლობის  უფლებით  გადაცემაზე  
თანხმობის  მიცემის  შესახებ 

84 

28.  N28 30.03.2016 
ქალაქ ხობში ცენტრალური სტადიონისთვის პაატა თათარიშვილის 
სახელის მინიჭების მიზანშეწონილობის თაობაზე 

86 

29.  N29 30.03.2016 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 
ავტოსატრანსპორტო საშუალების სახელმწიფოსთვის  საკუთრებაში  
უსასყიდლოდ გადაცემაზე ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლისთვის 
თანხმობის  მიცემის შესახებ 

87 

30.  N30 30.03.2016 

ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოს -
საკრებულოს 2014 წლის 15 ივნისის არჩევნების სოფელ ყულევის 
№66.17ადგილობრივ მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში 2016 წლის 22 
მაისს გასამართ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შუალედურ 
არჩევნებთან დაკავშირებით გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ 

88 



31.  N31 30.03.2016 
„ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საშტატო ნუსხის დამტკიცების 
შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 28 
ივლისის №52 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

90 

32.  N32 30.03.2016 

„ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა და 
ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების 
შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 16 
ივლისის N48 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

94 

33.  N33 30.05.2016 
ხობის  მუნიციპალიტეტის  საკუთრებაში  არსებული  
ავტოსატრანსპორტო საშუალების  სახელმწიფოსთვის  საკუთრებაში  
უსასყიდლოდ  გადაცემის  შესახებ 

95 

34.  N34 30.05.2016 
 ხობის  მუნიციპალიტეტის  გამგებლისათვის  მუნიციპალიტეტის  
საკუთრებაში არსებული  ამორტიზირებული  ქონების  ჩამოწერაზე  
თანხმობის  მიცემის  შესახებ 

96 

35.  N35 30.05.2016 
ხობის  მუნიციპალიტეტის  საკუთრებაში  არსებული  ქონების 
საპრივატიზებო  ნუსხის  დამტკიცების  შესახებ 

98 

36.  N36 30.05.2016 
  ხობის მუნიციპალიტეტის კლიმატის ცვლილებასთან ადაპტაციის 
კონცეფციის დამტკიცების შესახებ 

101 

37.  N37 17.06.2016 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შუალედური არჩევნების 
შედეგად ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის კობა 
კაკულიას უფლებამოსილების ცნობის შესახებ 

115 

38.  N38 17.06.2016 
ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საქართველოს პარლამენტის 
2016 წლის 8 ოქტომბრის მორიგ არჩევნებთან დაკავშირებით 
გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ 

116 

39.  N39 30.06.2016 
ხობის  მუნიციპალიტეტის  გამგებლისათვის  ხობის  
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში  არსებული  ქონების  სარგებლობის  
უფლებით  გადაცემაზე თანხმობის მიცემის  შესახებ 

118 

40.  N40 30.06.2016 
ხობის  მუნიციპალიტეტის  საკუთრებაში  არსებული  ქონების 
საპრივატიზებო  ნუსხის  დამტკიცების  შესახებ 

122 

41.  N41 08.07.2016 

„ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფიზიკური და კერძო 
სამართლის იურიდიული პირების მფლობელობაში (სარგებლობაში) 
არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების 
კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ხობის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 29 სექტემბრის N69 
განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ 

124 

42.  N42 08.07.2016 

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

125 

43.  N43 08.07.2016 

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

127 

44.  N44 08.07.2016 

„ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა და 
ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების 
შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 16 
ივლისის N48 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

128 

45.  N45 05.08.2016 
ხობის  მუნიციპალიტეტის  გამგებლისათვის  ხობის  
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში  არსებული  ქონების  სარგებლობის  
უფლებით  გადაცემაზე თანხმობის მიცემის  შესახებ 

129 

46.  N46 05.08.2016 
„საწვავისა და სატელეფონო მომსახურების ხარჯების ლიმიტის 
განსაზღვრის შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 
წლის 28 ივლისის №53 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

133 

47.  N47 05.08.2016 

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის 
მუნიციპალიტეტის განათლების ცენტრის“ შექმნისა და წესდების 
დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2007 
წლის 31 ივლისის №52 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

135 



48.  N48 05.08.2016 

„ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საქართველოს პარლამენტის 
2016 წლის 8 ოქტომბრის მორიგ არჩევნებთან დაკავშირებით 
გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს 2016 წლის 17 ივნისის N38 განკარგულებაში ცვლილების 
შეტანის თაობაზე 

136 

49.  N49 28.09.2016 

ხობის  მუნიციპალიტეტის  გამგებლისათვის  ხობის  
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში  არსებული  ძირითადი 
(განუსხვისებელი) უძრავი ქონების  პირდაპირი განკარგვის წესით, 
სარგებლობის უფლებით  გადაცემაზე  თანხმობის  მიცემის  შესახებ 

137 

50.  N50 28.09.2016 
ხობის  მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საპრივატიზაციო 
ობიექტების ნუსხის დამტკიცების  შესახებ 

139 

51.  N51 28.09.2016 

„არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის 
მუნიციპალიტეტის განათლების ცენტრის“ შექმნისა და წესდების 
დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2007 
წლის 31 ივლისის №52 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის 
თაობაზე“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 5 
აგვისტოს N47 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 

141 

52.  N52 27.10.2016 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ზოგიერთი განკარგულების 
ნაწილის ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ 

142 

53.  N53 22.11.2016 
„ფრაქცია „ქართული ოცნება - რესპუბლიკელების“ რეგისტრაციის  
შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 16 
ივლისის N42 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

144 

54.  N54 22.11.2016 
ხობის  მუნიციპალიტეტის  გამგებლისათვის  ხობის  
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში  არსებული  ქონების  სარგებლობის  
უფლებით  გადაცემაზე  თანხმობის მიცემის  შესახებ 

145 

55.  N55 22.11.2016 
ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის 
მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების  2017 წლის სასწავლო გეგმის 
დამტკიცების შესახებ 

148 

56.  N56 22.11.2016 

„ხობის მუნიციპალიტეტის სოციალურად დაუცველი და 
ეკონომიკურად შეჭირვებული მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური 
მდგომარეობის გაუმჯობესებისა და ხელშეწყობის 2016წლის 
მუნიციპალური პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ხობის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 28 იანვრის  N16 
განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 

152 

57.  N57 22.11.2016 
„ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხის 
დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 
წლის 16 ივლისის N44 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

154 

58.  N58 22.11.2016 
„ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საშტატო ნუსხის დამტკიცების 
შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 28 
ივლისის №52 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

155 

59.  N59 09.12.2016 ფრაქცია „სამართლიანობისათვის“ რეგისტრაციის  შესახებ 159 

60.  N60 09.12.2016 

„სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი 
პროექტების შესახებ“ 
 ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 7 მარტის №26 
განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

160 

61.  N61 09.12.2016 
შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება - „ხობის მოამბეს“ 
ლიკვიდაციაზე ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლისთვის თანხმობის 
მიცემის შესახებ 

163 

62.  N62 09.12.2016 

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის 
მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის“ და  არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის მუნიციპალიტეტის 
განათლების ცენტრის“  რეორგანიზაციაზე ხობის მუნიციპალიტეტის 
გამგებლისთვის თანხმობის  მიცემის შესახებ 

164 

63.  N63 28.12.2016 
„საწვავისა და სატელეფონო მომსახურების ხარჯების ლიმიტის 
განსაზღვრის შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 
წლის 28 ივლისის N53 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

165 



  

64.  N64 28.12.2016 

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების 
ფონდიდან ხობის მუნიციპალიტეტში 2017 წელს დასაფინანსებელი 
ადგილობრივი თვითმმართველობის პროექტების დაფინანსების 
მიზნით მომზადებული წინადადების მოწონების შესახებ 

166 

65.  N65 28.12.2016 
ხობის  მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საპრივატიზაციო 
ობიექტების ნუსხის დამტკიცების  შესახებ 

167 

66.  N66 28.12.2016 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ზოგიერთი განკარგულების 
ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ 

171 

67.  N67 28.12.2016 

ხობის მუნიციპალიტეტის სოციალურად დაუცველი და 
ეკონომიკურად შეჭირვებული მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური 
მდგომარეობის გაუმჯობესებისა და ხელშეწყობის 2017 წლის 
მუნიციპალური პროგრამის დამტკიცების შესახებ 

172 

68.  N68 28.12.2016 
ხობის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის 2017 
წლის მუნიციპალური პროგრამის დამტკიცების შესახებ 

178 

69.  N69 28.12.2016 

„ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის 
მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების 2017 წლის სასწავლო გეგმის 
დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 
წლის 22 ნოემბრის №55 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის 
თაობაზე 

181 

70.  N70 28.12.2016 

„არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის 
მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის“ და  არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის მუნიციპალიტეტის 
განათლების ცენტრის“  რეორგანიზაციაზე ხობის მუნიციპალიტეტის 
გამგებლისთვის თანხმობის  მიცემის შესახებ“ ხობის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 9 დეკემბრის N62 
განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

185 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                       ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო 

 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
განკარგულება N1 

2016 წლის 15 იანვარი  
ქ. ხობი 

 
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ხობის 

მუნიციპალიტეტში 2016 წელს დასაფინანსებელი ადგილობრივი თვითმმართველობის 
პროექტების დაფინანსების მიზნით მომზადებული წინადადების მოწონების შესახებ 

 
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ და 

„საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში 
განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დასაფინანსებელი ადგილობრივი 
თვითმმართველობის და რეგიონული პროექტების შერჩევის პროცედურების და 
კრიტერიუმების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 7 
თებერვლის №23 დადგენილების შესაბამისად: 

1. მოწონებულ იქნეს საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების 
ფონდიდან ხობის მუნიციპალიტეტში 2016 წელს დასაფინანსებელი ადგილობრივი 
თვითმმართველობის პროექტების დაფინანსების მიზნით მომზადებული წინადადები: 

ა) ზემო ქვალონის ადმინისტრაციულ ერთეულში და ქვემო ქვალონის 
ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ ჭითაუშკურში წყალსადენის ქსელის 
სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარებასთან დაკავშირებით; 

ბ) ხობის №1 და №2 საბავშვო ბაღების   რეაბილიტაციასთან დაკავშირებით; 
გ) კულტურულ საგანმანათლებლო და ახალგაზრდული ცენტრის შექმნასთან 

დაკავშირებით; 
დ) ქ. ხობში ქუჩების კეთილმოწყობის (მოასფალტების)  სამუშაოებთან დაკავშირებით; 
ე) ხობის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური სტადიონის აღდგენასთან 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 №23 დადგენილებით განსაზღვრული დოკუმენტაცია წარედგინოს 
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს. 

3. დაევალოს ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობას 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. №3). 

 
საკრებულოს თავმჯდომარე                                            ედიშერი ჯობავა 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
განკარგულება N2 

2016 წლის 20 იანვარი  
ქ. ხობი 

 

„საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ხობის 
მუნიციპალიტეტში 2016 წელს დასაფინანსებელი ადგილობრივი თვითმმართველობის 
პროექტების დაფინანსების მიზნით მომზადებული წინადადების მოწონების შესახებ“ 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 15 იანვრის №1 განკარგულებაში 
ცვლილების  

შეტანის თაობაზე 
 

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის შესაბამისად: 
1. „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ხობის 

მუნიციპალიტეტში 2016 წელს დასაფინანსებელი ადგილობრივი თვითმმართველობის 
პროექტების დაფინანსების მიზნით მომზადებული წინადადების მოწონების შესახებ“ 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 15 იანვრის №1 განკარგულებაში 
შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვილლება: 

ა) განკარგულებას დაემატოს შემდეგი შინაარსის 11 პუნქტი: 
„11. ამ განკარგულების პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ადგილობრივი 

თვითმმართველობის პროექტების თანადაფინენსება, პროექტის ღირებულების 5%-ის 
ოდენობით განხორციელდეს ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 
სახსრებით.“; 

ბ) განკარგულების მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 
„3. დაევალოს ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობას: 
ა) 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 №23 დადგენილებით განსაზღვრული დოკუმენტაციის საქართველოს 
რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროში წარდგენა; 

ბ) ამ განკარგულების 11 პუნქტით განსაზღვრული თანხების ხობის მუნიციპალიტეტის 
2016 წლის ადგილობრივ ბიუჯეტში ასახვის მიზნით, ბიუჯეტში შესატან ცვლილებათა 
პროექტის მომზადება და საკრებულოში დასამტკიცებლად წარმოდგენა.“. 

გ) განკარგულების მე-3 პუნქტი 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. №3). 

 
საკრებულოს თავმჯდომარე                                            ედიშერი ჯობავა 



 
 



 
 
 
 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

განკარგულება N3 
2016 წლის 28 იანვარი 

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 

№ 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 დამხმარე მოსამსახურე 1 

საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილება 

6 განყოფილების უფროსი 1 
7 მთავარი სპეციალისტი 3 
8 წამყვანი სპეციალისტი 1 
9 დამხმარე მოსამსახურე 6 

საზოგადოებასთან და მედიასთან ურთიერთობის, ადმინისტრაციულ ერთეულებში 
საქმიანობის კოორდინაციისა და საინფორმაციო უზრუნველყოფის განყოფილება 

10 განყოფილების უფროსი 1 
11 მთავარი სპეციალისტი 2 
12 წამყვანი სპეციალისტი 2 
13 სპეციალისტი 31 

სამართლებრივი უზრუნველყოფის  განყოფილება 

14 განყოფილების უფროსი 1 
15 მთავარი სპეციალისტი 1 
16 წამყვანი სპეციალისტი 1 

სულ 55 

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 ქონების მართვის სამსახური 

1 სამსახურის უფროსი 1 
მუნიციპალური ქონების მართვის, ბუნებრივი რესურსების, ტრანსპორტის რეგულირებისა 

და ადგილობრივი მოსაკრებლების განყოფილება 



2 განყოფილების უფროსი 1 
3 მთავარი სპეციალისტი 1 
4 წამყვანი სპეციალისტი 2 

სოფლის მეურნეობისა და სტატისტიკური აღრიცხვის განყოფილება 

5 განყოფილების უფროსი 1 
6 მთავარი სპეციალისტი 1 
7 წამყვანი სპეციალისტი 1 

სულ 8 

ინფრასტრუქტურის, ურბანული განვითარებისა და არქიტექტურის სამსახური 

1 სამსახურის უფროსი 1 

ურბანული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვის განყოფილება 

2 განყოფილების უფროსი 1 
3 მთავარი სპეციალისტი 1 
4 წამყვანი სპეციალისტი 2 

ინფრასტრუქტურის, სივრცით-ტერიტორიული მოწყობისა და ქალაქთმშენებლობის 
განყოფილება 

5 განყოფილების უფროსი 1 
6 მთავარი სპეციალისტი 1 
7 წამყვანი სპეციალისტი 1 
8 უფროსი სპეციალისტი 1 

ზედამხედველობის განყოფილება 

9 განყოფილების უფროსი 1 
10 მთავარი სპეციალისტი 1 
11 წამყვანი სპეციალისტი 2 

სულ 13 

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 

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 ამოქმედდეს 2016 წლის 1 მარტიდან. 
3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით, ფოთის საქალაქო სასამართლოში (მისამართი: ქ. 
ფოთი, დავით აღმაშენებლის ქ. №3). 

 
 
  
 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                      ედიშერ ჯობავა 
 
 
 
 



 
 

 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  
განკარგულება N4 

2016 წლის 28 იანვარი 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის სამუშაო გეგმის 
 დამტკიცების შესახებ 

 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ და 
„ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ხობის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2014  წლის  N7 დადგენილების თანახმად: 
1. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 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 
 
 
 

 
 



დანართი 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2016 წლის 28 იანვრის  N4 განკარგულებისა 
 

 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის სამუშაო გეგმა 
 
 

  N 
მოსამზადებელი და განსახილველი 

საკითხის დასახელება 
განხილვის ვადა 

პასუხისმგებელი 
საკითხის მომზადებაზე 

პასუხისმგებელი 
შესრულებაზე  

1.  
2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის 
შესრულების შესახებ ანგარიშის მოსმენა 

I 
კვარტალი 

ხობის 
მუნიციპალიტეტის 

გამგეობა 

საკრებულოს 
საფინანსო-

სარევიზიო კომისია 

2.  

გამგეობის სამსახურების მიერ 2015 წლის 
განმავლობაში გაწეული მუშაობის შესახებ 
ანგარიშების მოსმენა 

I 
კვარტალი 

ხობის 
მუნიციპალიტეტის 

გამგეობა 

საკრებულოს 
შესაბამისი კომისია 

3.  
გამგეობის სამსახურების მიერ გაწეული 
მუშაობის შესახებ ანგარიშების მოსმენა 

ყოველ 
კვარტალურად 

ხობის 
მუნიციპალიტეტის 

გამგეობა 

საკრებულოს 
შესაბამისი კომისია 

4.  

გამგეობის მიერ 2015 წლის განმავლობაში 
გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშის 
მოსმენა 

I 
კვარტალი 

ხობის 
მუნიციპალიტეტის 

გამგეობა 

საკრებულოს 
სამანდატო-

საპროცედურო 
საკითხთა კომისია 

5.  

საკრებულოს კომისიების მიერ 2015  წელს 
გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშების 
მოსმენა 

I 
კვარტალი 

საკრებულოს 
შესაბამისი კომისია 

საკრებულოს 
შესაბამისი კომისია 

6.  
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 
მიწის ნორმატიული ფასის დადგენა 

I 
კვარტალი 

ხობის 
მუნიციპალიტეტის 

გამგეობა 

საკრებულოს 
ეკონომიკური 
განვითარების 

საკითხთა კომისია 

7.  
საკრებულოს მიერ 2015  წელს გაწეული 
მუშაობის შესახებ ანგარიშის მოსმენა 

I I 
კვარტალი 

საკრებულოს 
თავმჯდომარე 

საკრებულოს 
თავმჯდომარე 

8.  

ხობის მუნიციპალიტეტის 2016  წლის 
ადგილობრივი ბიუჯეტის 6 თვის 
შესრულების ანგარიშის განხილვა 

III 
კვარტალი 

ხობის 
მუნიციპალიტეტის 

გამგეობა 

საკრებულოს  
საფინანსო-

სარევიზიო კომისია  

9.  

გამგეობის მიერ 2016 წლის 6 თვეში 
გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშის 
მოსმენა 

III 
კვარტალი 

ხობის 
მუნიციპალიტეტის 

გამგეობა 

საკრებულოს 
სამანდატო-

საპროცედურო 
საკითხთა კომისია 

10.  

ხობის მუნიციპალიტეტის 2017  წლის 
ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტის 
მომზადება, განხილვა და დამტკიცება 

IV 
კვარტალი 

ხობის 
მუნიციპალიტეტის 

გამგეობა 

საკრებულოს  
საფინანსო-

სარევიზიო კომისია 

11.  

ხობის მუნიციპალიტეტის 2016  წლის 
ადგილობრივი ბიუჯეტის ცვლილებების 
პროექტის განხილვა და დამტკიცება 

პერიოდულად 
ხობის 

მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა 

საკრებულოს 
საფინანსო-

სარევიზიო კომისია 



12.  
სხვა მიმდინარე და ინიციირების წესით 
შემოსული საკითხების განხილვა 

სისტემატურად 
დადგენილ ვადებში 

 
საკრებულოს 

შესაბამისი კომისია 

 
 
 

 
 

 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
განკარგულება N5 

2016 წლის 28 იანვარი  
ქ. ხობი 

 

შოთა სირაძის  ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა და 
ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯდომარის თანამდებობიდან 

განთავისუფლების შესახებ 
 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 
24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ.დ“ ქვეპუნქტის, 42-ე მუხლის „ვ“ ქვეპუნქტის, 43-ე 
მუხლის პირველი პუნქტის „ვ“ ქვეპუნქტისა და ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯდომარის შ. 
სირაძის 2016 წლის 5 იანვრის N2/08 განცხადების შესაბამისად: 

1. შოთა სირაძე 2016 წლის 6 იანვრიდან განთავისუფლდეს ხობის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის 
თავმჯდომარის თანამდებობიდან მისი საკრებულოს წევრის სტატუსთან შეუთავსებელ 
თანამდებობაზე არჩევის გამო. 
2. განკარგულება ძალაში შევიდეს მიღებისთანავე. 

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული 
კანონმდებლობით დადგენილი წესით ფოთის საქალაქო სასამართლოში. (მისამართი: ქ. 
ფოთი, დავით აღმაშენებლის ქ. N3) 
 

 
 

 
საკრებულოს თავმჯდომარე                                                 ედიშერ ჯობავა 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
                                                                                             
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                        ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს                     

განკარგულება N6 
2016 წლის 28 იანვარი 

ქ. ხობი 
 

საკრებულოს წევრის შოთა სირაძის უფლებამოსილების  
ვადამდე  შეწყვეტის შესახებ 

 
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე 

მუხლის პირველი პუნქტის „ბ.გ“ ქვეპუნქტისა და 43-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ვ“ 
ქვეპუნქტისა და მე-3 და მე-4 პუნქტების თანახმად: 

1. ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრს შოთა სირაძეს  2016 წლის 6 იანვრიდან 
ვადამდე შეუწყდეს საკრებულოს წევრის უფლებამოსილება, მისი საკრებულოს წევრის 
სტატუსისთვის შეუთავსებელ თანამდებობაზე არჩევის გამო.  

2. „ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოს - საკრებულოს 
გამოკლებული წევრის ადგილმონაცვლეობის წესის განსაზღვრის თაობაზე“ საქართველოს 
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 2012 წლის 9 მარტის N15/2012 დადგენილების 
პირველი მუხლის თანახმად, ეცნობოს N66 ხობის საოლქო საარჩევნო კომისიას 
საკრებულოს წევრის შოთა სირაძის 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). 

 
 
 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                         ედიშერ ჯობავა 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
განკარგულება N7 

2016 წლის 28 იანვარი 
ქ. ხობი 

 

დროებითი ხმის დამთვლელი კომისიის შექმნისა და შემადგენლობის დამტკიცების  
შესახებ 

 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ საქართველოს ორგანული კანონის 
26-ე მუხლის მე-6 პუნქტის შესაბამისად: 

1. ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის 
უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯდომარის არჩევასთან დაკავშირებით ფარული 
კენჭისყრის ჩატარების უზრუნველყოფის მიზნით შეიქმნას დროებითი ხმის დამთვლელი 
კომისია შემდეგი შემადგენლობით: 

1. ტარიელ ალექსანდრია - საფინანსო-სარევიზიო კომისიის თავმჯდომარე - 
დროებითი ხმის დამთვლელი კომისიის თავმჯდომარე; 

2. როსტევან გვარამია - ფრაქცია „თავისუფლების“ თავმჯდომარე - დროებითი ხმის 
დამთვლელი კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე; 

3. დოდო გაბუნია - სოციალურ საკთხთა კომისიის თავმჯდომარე - დროებითი ხმის 
დამთვლელი კომისიის მდივანი. 

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

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

 
 
 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                    ედიშერ ჯობავა 
 
 
 

 



 
 
 

 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
განკარგულება N8 

2016 წლის 28 იანვარი  
ქ. ხობი 

 

ლაშა ცატავას  ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა და 
ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯდომარედ  არჩევის შესახებ 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ საქართველოს ორგანული კანონის 
24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ.დ“ ქვეპუნქტის და 37-ე მუხლის პირველი პუნქტის 
შესაბამისად: 

1. ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის 
უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯდომარედ არჩეულ იქნეს ლაშა ცატავა. 

2. ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის 
უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯდომარის თანამდებობრივი სარგო განისაზღვროს 
„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ საქართველოს ორგანული კანონის 24-ე 
მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ე“ ქვეპუნქტის შესაბამისად საკრებულოს მიერ დადგენილი 
საკრებულოს კომისიის თავმჯდომარის თანამდებობრივი სარგოს შესაბამისად. 

3. განკარგულება ძალაში შევიდეს მიღებისთანავე. 
4. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული 

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

 
 

 
საკრებულოს თავმჯდომარე                                                 ედიშერ ჯობავა 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
განკარგულება N9 

2016 წლის 28 იანვარი  
ქ. ხობი 

 

„ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა 
დაცვის კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2014 წლის 16 ივლისის N48 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის შესაბამისად: 
1. „ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის 

უფლებათა დაცვის კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ხობის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 16 ივლისის N48 განკარგულებაში  შეტანილ 
იქნეს ცვლილება და განკარგულების პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი 
რედაქციით: 

„1. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  იურიდიულ საკითხთა და 
ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისია შემდეგი შემადგენლობით: 

1. ლაშა ცატავა 
2. როსტევან გვარამია 
3. როლანდ სერგია 
4. ვასილ კუკავა 
5. ქეთევან ოდიშარია 
6. მერაბ ფილიპია.“ 

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

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

 
 
 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                                 ედიშერ ჯობავა 



 
 
 

 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
განკარგულება N10 

2016 წლის 28 იანვარი  
ქ. ხობი 

 

„ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფიზიკური და კერძო სამართლის 
იურიდიული პირების მფლობელობაში (სარგებლობაში) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე 
საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 29 სექტემბრის N69 განკარგულებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის შესაბამისად:  
1. „ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფიზიკური და კერძო სამართლის 

იურიდიული პირების მფლობელობაში (სარგებლობაში) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე 
საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 29 სექტემბრის N69 განკარგულებაში 
შეტანილ იქნეს ცვლილება და განკარგულების პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი 
რედაქციით: 

„1. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფიზიკური და კერძო 
სამართლის იურიდიული პირების მფლობელობაში (სარგებლობაში) არსებულ მიწის 
ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისია შემდეგი შემადგენლობით: 
როსტევან გვარამია - საკრებულოს ფრაქცია „თავისუფლების“ თავმჯდომარე - კომისიის 
თავმჯდომარე; 
ლაშა ცატავა - საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის 
კომისიის თავმჯდომარე - კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე; 
გოჩა სიჭინავა - საკრებულოს ეკონომიკური განვითარების საკითხთა კომისიის 
თავმჯდომარე - კომისიის წევრი; 
ლამზირა თოდუა - ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარებისა და 
პროგრამების მართვის სამსახურის მუნიციპალური ქონების აღრიცხვისა და მართვის, 
ბუნებრივი რესურსებისა და ადგილობრივი მოსაკრებლების განყოფილების მთავარი 
სპეციალისტი - კომისიის წევრი; 
ეკა ტიბუა - ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის 
საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილების მთავარი სპეციალისტი; 
გოჩა შანავა - ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარებისა და 
ქონების მართვის სამსახურის სოფლის მეურნეობისა და სტატისტიკური აღრიცხვის 
განყოფილების მთავარი სპეციალისტი; 
სევერიან ბუკია - სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს სამეგრელო-გურია-
ზემო სვანეთის მომსახურების ცენტრის მთავარი სპეციალისტი.“ 
2. განკარგულება ძალაში შევიდეს მიღებისთანავე. 

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული 
კანონმდებლობით დადგენილი წესით, ფოთის საქალაქო სასამართლოში (მისამართი ქ. 
ფოთი აღმაშენებლის ქ . N3). 

 
 



საკრებულოს თავმჯდომარე                                                 ედიშერ ჯობავა 
 
 
 



 
 
 
 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
განკარგულება N11 

2016 წლის 28 იანვარი 
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 

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

50 - 600 - 

8.  

გამგეობის შრომის, საზოგადოებრივი 
ჯანმრთელობისა და სოციალური 
დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა 
და იძულებით გადაადგილებულ 
პირთა საქმეების სამსახური 

50 - 600 - 

9.  გამგეობის შიდა აუდიტისა და   150     - 1800 - 



კონტროლის სამსახური 

10.  

გამგეობის წვევამდელთა, 
რეზერვისტთა, სამხედრო 
აღრიცხვის, გაწვევის და 
მობილიზაციის სამსახური 

- 390 - 4680 

11.  
სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ 
ხელშეკრულებების შესრულების 
კონტროლის  ჯგუფი 

- 150 - 1800 

12.  
გამგებლის წარმომადგენელი 
მუნიციპალიტეტის 
ადმინისტრაციულ ერთეულში 

50 - 600 - 

13.  

ჭალადიდის ადმინისტრაციული 
ერთეულის ადმინისტრაციული 
შენობა (საზოგადოებრივი ცენტრის 
ელექტრომომარაგება დიზელის 
გენერატორით) 

- 45 - 540“ 

 
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 
 
 
 



 
 
 

 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
განკარგულება N12 

2016 წლის 28 იანვარი  
ქ. ხობი 

 

ხობის  მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 
არსებული ამორტიზებული მოძრავი ქონების ჩამოწერაზე თანხმობის 

მიცემის შესახებ 
 

 საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი  თვითმართველობის  კოდექსი“  მე-
16  მუხლის მე-3 პუნქტის, „საბიუჯეტო ორგანიზაციებში ქონების მოთხოვნებისა და 
ვალდებულებების  ინვენტარიზაციის  ჩატარების  წესის  დამტკიცების  შესახებ“ 
საქართველოს  ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 23 ივლისის N605 ბრძანებისა და 
„ადგილობრივი  თვითმმართველი  ერთეულისა  და  ადგილობრივი  
თვითმმართველობის  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  მოძრავი  ამორტიზებული  ქონების  
(ტრაქტორი „ბულდოზერი-დზ-42“ ექსპლოატაციაში შესვლის წელი 1990) ჩამოწერაზე. 

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 



 
 
 

 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
განკარგულება N13 

2016 წლის 28 იანვარი  
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  ცვლილებების  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 
იქნას ცვლილება და განკარგულების დანართიდან ამოღებულ იქნეს  მე-8,  მე-9, მე-10,  მე-
11, მე-12  პუნქტები. 

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 



 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N14 

2016 წლის 28 იანვარი  

ქ. ხობი 
 

ხობის  მუნიციპალიტეტის  გამგებლისათვის  ხობის  მუნიციპალიტეტის 
საკუთრებაში  არსებული  ქონების  სარგებლობის  უფლებით  გადაცემაზე   

თანხმობის მიცემის  შესახებ 
 

 საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი  თვითმართველობის  კოდექსი“ 54-
ე  მუხლის პირველი ნაწილის „დ“ პუნქტისა და  „დ.დ“ ქვეპუნქტის  შესაბამისად: 

1. მიეცეს თანხმობა ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებელს ხობის მუნიციპალიტეტის  
საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სარგებლობის  უფლებით  გადაცემაზე თანახმად 
დანართისა. 

2. დაევალოს  ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობას განკარგულების პირველი პუნქტით 
განსაზღვრული უძრავი ქონების საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით 
აუქციონის  ფორმით იჯარით გაცემა. 

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

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

 
 

                                       საკრებულოს  თავმჯდომარე                                
ედიშერ  ჯობავა 
 



დანართი 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2016 წლის 28 იანვრის N14 განკარგულებისა 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონება 
 

N 
შენობის 

დასახელება 
მისამართი 

სა
რ

თ
უ

ლ
ი 

ო
თ

ახ
ის

 
ფ

არ
თ

ი 
კვ

.მ
 

სარგებლობის 
ფორმა 

საბაზრო 
ღირებულება 

(ლარი)  

საიჯარო 
ქირა 

წელიწადში 
30% 

საიჯარო 
ქირა  

(სამ თვე) 

„ბიჯი“ 
10% 

„ბე“  
10% 

1. 
ადმინისტარციული 

შენობა 
ქ. ხობი ცოტნე დადიანის 

N185 
IV 

 

30.68 

იჯარა 

2055,56 616 51 5,1 5,1 
19.25 1289,75 387 32 3,2 3,2 
18.9 1266,30 381 32,0 3,2 3,2 
18.9 1266,30 381 32,0 3 3 
9.1 609,70 183 15 1,50 1,5 
6.6 442,20 132 11 1,10 1,10 



 
 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N15 

2016 წლის 28 იანვარი  

ქ. ხობი 

ხობის  მუნიციპალიტეტის  საკუთრებაში  არსებული  ქონების 
საპრივატიზებო  ნუსხის  დამტკიცების  შესახებ 

 
 საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმართველობის  

კოდექსი“ 24-ე  მუხლის  პირველი  პუნქტის  ,,ე.დ“  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 

  



დანართი 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2016 წლის 28 იანვრის N15 განკარგულებისა 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საპრივატიზებო  

ქონების ნუსხა 
 

N 
ქონების 

დასახელება 
ექსპლუატაციაში 
შესვლის წელი 

სახელმწიფო 

ნომერი 

საბალანსო 

ღირებულება 
(ლარი) 

სავარაუდო 

წონა 
(კგ) 

ნარჩენი 
ღირებულება 

(ლარი) 

აუდიტორული 
შეფასება 

„ბიჯი“ 
10% 

„ბე“ 
10% 

1 შავი ლითონის 

ჯართი 
-- -- 4201 4630 -- 695 69,50 69,50 

2 ავტომანქანა „ზილ 

131“ 
1988 PXP-496 1890 -- -- 1200 120 120 

3 ავტომანქანა „გაზ-

53„ 
1989 PXP-436 1672 -- -- 500 50 50 

4 ტრაქტორი „დზ 

42“ 
1990 -- 1941 6500 -- 975 97,5 97,5 

30 
 



31 
 



 
 
 
 
 

 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

 

განკარგულება N16 
 

2016 წლის 28 იანვარი 
 

ქ. ხობი 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის სოციალურად დაუცველი და ეკონომიკურად შეჭირვებული 
მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებისა და ხელშეწყობის 2016 

წლის მუნიციპალური პროგრამის დამტკიცების შესახებ 
 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 
მუხლის მე-3 და მე-4 ნაწილების, მე-19 მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტისა და 24-ე მუხლის მე-2 და მე-3 
ნაწილების შესაბამისად: 

1. დამტკიცდეს „ხობის მუნიციპალიტეტის სოციალურად დაუცველი და ეკონომიკურად 
შეჭირვებული მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებისა და 
ხელშეწყობის 2016 წლის მუნიციპალური პროგრამა“ თანახმად დანართისა. 

2. განკარგულება ძალაშია მიღებისთანავე, ვრცელდება 2016 წლის 1 იანვრიდან წარმოშობილ 
სამართლებრივ ურთიერთობებზე და მოქმედებს 2016 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით. 

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით 
დადგენილი წესით, ფოთის საქალაქო სასამართლოში (მისამართი: ქ. ფოთი, დავით აღმაშენებლის 
ქ. №3).  

 
 
 
 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                    ედიშერ ჯობავა 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



დანართი 
 ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

2016 წლის 28 იანვრის N16 განკარგულებისა  
 

ხობის მუნიციპალიტეტის სოციალურად დაუცველი და ეკონომიკურად შეჭირვებული 
მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებისა და ხელშეწყობის 2016 

წლის მუნიციპალური პროგრამა 
 

მუხლი 1. პროგრამის რეგულირების სფერო, განსახორციელებელი საქმიანობა და მიზანი 
1. პროგრამის რეგულირების სფეროა ხობის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალურ-

ეკონომიკური მდგომარეობა. 
2. პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი საქმიანობა მოიცავს ხობის მუნიციპალიტეტის 

ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოების მხრიდან ხობის მუნიციპალიტეტის 
სოციალურად დაუცველი და ეკონომიკურად შეჭირვებული მოსახლეობის მდგომარეობის 
შესწავლას და სათანადო ფინანსური დახმარების გაწევას. 

3. პროგრამის მიზანია ხობის მუნიციპალიტეტის სოციალურად დაუცველი და ეკონომიკურად 
შეჭირვებული მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და 
ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა. 

 

მუხლი 2. პროგრამით მოსარგებლე პირთა წრე 
პროგრამით მოსარგებლე პირთა წრეს მიეკუთვნებიან: 
ა) მარტოხელა პენსიონერები; 
ბ) იძულებით გადაადგილებული პირები; 
გ) ომის ვეტერანები; 
დ) არასრულწლოვანი ობლები; 
ე) მრავალშვილიანი ოჯახები; 
ვ) ავადმყოფები; 
ზ) უმუშევრები; 
თ) ეკონომიკურად შეჭირვებული და სიღატაკის ზღვარს მიღმა მყოფი მოქალაქეები; 
ი) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეები, რომლებიც სტიქიის შედეგად 

საჭიროებენ გადაუდებელ დახმარებას; 
კ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ახალშობილთა ოჯახები; 
ლ) 100 და 100 წელს ზემოთ ასაკის მოქალაქეები; 
მ) დიალიზზე მყოფი მოქალაქეები; 
ნ) ჩერნობილის ტრაგედიის დროს დაზარალებულები;  
ო) 18 წლამდე ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები; 
პ) უსახლკაროები, რომლებიც საჭიროებენ თავშესაფარს; 
ჟ) „C” ჰეპატიტით დაავადებული პირები; 
რ) სოციალურად დაუცველი ოჯახები, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან მონაცემთა 

ერთიან ბაზაში, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 ათას ქულას და რომელთა სახლები 
ავარიულ მდგომარეობაშია. 

 

მუხლი 3. პროგრამის მოქმედების ვადა, მისი დაწყების და დასრულების დრო 
პროგრამა მოქმედებს 2016 წლის 1 იანვრიდან 2016 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით. 
 

მუხლი 4. გასაცემლის პერიოდულობა 
პროგრამით განსაზღვრული გასაცემლები შეიძლება გაიცეს პროგრამის მოქმედების მთელი 

პერიოდის მანძილზე, შემოსული განცხადებებისა და წინადადებების შესაბამისად, გარდა მე-13 
მუხლით კონკრეტული თარიღისთვის განსაზღვრული ერთჯერადი გასაცემლებისა. 

 
მუხლი 5. პროგრამის ბიუჯეტი და მისი დაფინანსების წყარო 

 



პროგრამის ბიუჯეტი შეადგენს 389200 ლარს და ფინანსდება ხობის მუნიციპალიტეტის 2016 
წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან. 

 

მუხლი 6. პროგრამის ადმინისტრაციული წარმოების სახე 
პროგრამის განხორციელების ფარგლებში ადმინისტრაციული წარმოება მიმდინარეობს 

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით და საქართველოს კანონმდებლობით 
დადგენილი ადმინისტრაციული წარმოების წესებით. 

 

მუხლი 7. პროგრამის ადმინისტრირების, მისი მართვის, ზედამხედველობის, ინსპექტირებისა 
და კონტროლის წესები და პირობები 

1. პროგრამის ადმინისტრირებას, მართვას, ზედამხედველობას და ინსპექტირებას 
ახორციელებს ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა 
და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა 
საქმეების სამსახური. 

2. კონტროლის წესები და პირობები რეგულირდება ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 
დებულებით, ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა 
და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა 
საქმეების სამსახურის დებულებით, ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ინდივიდუალური 
ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით დამტკიცებული ხობის მუნიციპალიტეტის 
სოციალური დახმარებისა და ჯანდაცვის მუნიციპალური პროგრამების განხორციელების წესით 
და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით. 

 

მუხლი 8. გადაწყვეტილების მომზადებასა და მიღებაზე უფლებამოსილი პირები 
1. პროგრამის ფარგლებში გადაწყვეტილების პროექტს ამზადებს: 
ა) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა 
საქმეების სამსახური - იმ პროგრამების რეალიზებისთვის, რომელთა ბენეფიციარები წინასწარ 
არის დადგენილი წლის ან წლის გარკვეული ან/და კონკრეტული პერიოდისთვის; 

ბ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში შექმნილი სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის 
მუნიციპალური პროგრამების უზრუნველყოფის კომისია - იმ პროგრამების რეალიზებისთვის, 
რომელთა ბენეფიციარების დადგენა მოითხოვს შერჩევას, შემოწმებას, შეფასებას და კოლეგიური 
გადაწყვეტილების მიღებას. 

2. პროგრამის ფარგლებში გადაწყვეტილებას იღებს ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებელი, 
რისთვისაც გამოიცემა გამგებლის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი - 
ბრძანება. 

 

მუხლი 9. პროგრამით სარგებლობისათვის წარსადგენი აუცილებელი დოკუმენტები 
1. პროგრამით სარგებლობისათვის სავალდებულოა შემდეგი დოკუმენტაციის წარმოდგენა: 
ა) წერილობითი განცხადება; 
ბ) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი; 
გ) საბანკო ანგარიშის ნომერი (ფულადი დახმარების შემთხვევაში); 
დ) კონკრეტული ფაქტის გამო დახმარების გაწევის შემთხვევაში, ამ ფაქტის დამადასტურებელი 

დოკუმენტი; 
ე) შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულში გამგებლის წარმომადგენლის წერილობითი 

დოკუმენტი (დასახმარებელი სუბიექტის სოციალური მდგომარეობის დასაბუთებით). 
ვ) საოპერაციო ხარჯების ანაზღაურების შემთხვევაში - ფორმა №100 (ცნობა ჯანმრთელობის 

მდგომარეობის შესახებ), ანგარიშფაქტურა და კალკულაცია.  
2. პროგრამით სარგებლობისათვის წარსადგენ დამატებით დოკუმენტთა ნუსხა კონკრეტული 

პროგრამისთვის (გასაცემლისთვის) განისაზღვრება ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 
ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით დამტკიცებული ხობის 

 



მუნიციპალიტეტის სოციალური დახმარებისა და ჯანდაცვის მუნიციპალური პროგრამების 
განხორციელების წესით. 

 
მუხლი 10. სოციალური პროგრამით გათვალისწინებული დახმარების მინიმალური და 

მაქსიმალური ოდენობა 
პროგრამით გათვალისწინებული დახმარების მინიმალური ოდენობა განისაზღვრება 60 

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

მუხლი 11. ადმინისტრირებისთვის საჭირო სხვა პირობები 
სოციალური დახმარების თაობაზე განაცხადი მიიღება როგორც წერილობითი, ასევე 

ელექტრონული ფორმით.  
 

მუხლი 12. ფინანსური დახმარების შესახებ მიღებული გადაწყვეტილების აღსრულების წესი და 
მონაწილე მხარეები 

ფინანსური დახმარება გაიცემა უნაღდო ანგარიშსწორებით და აღსრულდება დასახმარებელი 
სუბიექტის საბანკო ანგარიშზე ან ამ სუბიექტის მომსახურე შესაბამისი იურიდიული პირის 
საბანკო ანგარიშზე თანხის ჩარიცხვით. მონაწილე მხარეებს წარმოადგენენ დასახმარებელი 
სუბიექტი და ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობა. 

 
მუხლი 13. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა 

 

№ პროგრამის დასახელება 
პროგრამის 
ბიუჯეტი 

(ლარი) 

პროგრამის 
მოქმედების 

ვადა 

პროგრამით 
მოსარგებლეთა 

რაოდენობა 

პროგრამის 
ღირებულება 
თითოეულ 

სუბიექტზე (ლარი) 

1.  
უმწეოთა სასადილოს 
ბენეფიციარების ერთჯერადი კვება 
და მომსახურება 

80000 
01.01.2016- 
31.12.2016 

120 
 

2.  

სადღესასწაულო დღეებში: 13650    

მრავალშვილიანთა დახმარება 12000 
01.01.2016 - 
31.12.2016 

80 150 

არასრულწლოვან ობოლთა 
დახმარება 

750 
01.01.2016 - 
31.12.2016 

5 150 

100 წლის და 100 წელზე მეტი ასაკის 
მოქალაქეთა დახმარება 

900 
01.01.2016- 
31.12.2016 

6 
 

150 
 

3.  
დახმარება ახალშობილთა 
ოჯახებისთვის 

49000 
01.01.2016 - 
31.12.2016 

350 

პირველ და მეორე 
ბავშვზე - 100; 

მესამესა და ყოველ 
შემდგომზე - 300 

4.  
სიღატაკის ზღვარს მიღმა მყოფ 
ოჯახებზე წყლის ხარჯის 
ანაზღაურება 

6000 
01.01.2016 - 
31.12.2016 

100 ოჯახი 1,77 

5.  
ხანძრით და სტიქიით 
დაზარალებულთა დახმარება 

30000 
01.01.2016 - 
31.12.2016 

 300-დან 3000-მდე 

6.  
ერთჯერადი ფულადი დახმარება 
ეკონომიკურად შეჭირვებული 
მოქალაქეებისთვის 

55000 
01.01.2016 - 
31.12.2016 

 60-დან 200-მდე 

7.  
საოპერაციო და ქიმიოთერაპიული 
მკურნალობის ხარჯების 

50000 
01.01.2016 - 
31.12.2016 

30-40 
წარმოდგენილი 

ანგარიშ-ფაქტურის 

 



დაფინანსება პაციენტის მიერ 
გადასახდელი თანხიდან (500 ლარი 
და ზემოთ) 

20-50% - 
არაუმეტეს 2000 

ლარისა 

8.  
დიალიზზე მყოფ მოქალაქეთა 
ყოველთვიური ფულადი დახმარება 

18000 
01.01.2016- 
31.12.2016 

15 100 

9.  დევნილის დაკრძალვის ხარჯები 3000 
01.01.2016 - 
31.12.2016 

30 100 

10.  ომი ვეტერანის დაკრძალვის ხარჯები 2000 
01.01.2016 - 
31.12.2016 

8 250 

11.  
დახმარება ჩერნობილში 
მონაწილეთათვის 

1600 01.04.2016 16 100 

12.  

სოციალურად დაუცველი ოჯახების 
(რომლებიც რეგისტრირებული არიან 
მონაცემთა ერთიან ბაზაში, რომელთა 
სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 
ათას ქულას და რომელთა სახლები 
ავარიულ მდგომარეობაშია) 
სახლების შესაკეთებლად 
ერთჯერადი თანხით დახმარება 

40000 
01.01.2016 - 
31.12.2016 

30 500-დან 3000-მდე 

13.  
სამამულო ომის ვეტერანების 
დახმარება (9 მაისი) 

1200 01.05.2016 8 150 

14.  

0-18 წლამდე ასაკის შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირთათვის 
სამედიცინო სარეაბილიტაციო 
ერთჯერადი დახმარება 

8000 
01.01.2016-
01.12.2016 

20-30 

წარმოდგენილი 
ანგარიშ-ფაქტურის 

20-50% - 
არაუმეტეს 500 

ლარისა 

15.  
8 აგვისტოს ომის დროს დაღუპულთა 
ოჯახების ერთჯერადი დახმარება 

1800 08.08.2016 9 200 

16.  
აფხაზეთის ომში დაღუპულთა 
ოჯახების ერთჯერადი დახმარება 

3400 17.09.2016 17 200 

17.  

უსახლკაროდ დარჩენილთათვის, 
რომლებიც საჭიროებენ თავშესაფარს 
და აქვთ გაკეთებული განაცხადი 
შესაბამის სტრუქტურებში, 
ყოველთვიური ბინის ქირის 
გადასახადი 

10800 
01.01.2016 
31.12.2016 

10 50-დან 150-მდე 

18.  

„C“ ჰეპატიტით დაავადებულთათვის 
საჭირო გამოკვლევის დაფინანსება 
პროგრამული მკურნალობის 
დასაწყებად 

15750 
01.01.2016 
31.12.2016 

45 

წარმოდგენილი 
ანგარიშ-

ფაქტურით, არა 
უმეტეს 70% და არა 
უმეტეს 350 ლარისა 

 სულ 389200    

 

 



 
 
 
 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
 

განკარგულება N17 
 

2016 წლის 28 იანვარი 
 

ქ. ხობი 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის 
 2016 წლის მუნიციპალური პროგრამის დამტკიცების შესახებ 

 
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 

მუხლის მე-3 და მე-4 ნაწილების, მე-19 მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტისა და 24-ე მუხლის მე-2 და მე-3 
ნაწილების შესაბამისად: 

1. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის 2016 წლის 
მუნიციპალური პროგრამა, თანახმად დანართისა. 

2. განკარგულება ძალაშია მიღებისთანავე, ვრცელდება 2016 წლის 1 იანვრიდან წარმოშობილ 
სამართლებრივ ურთიერთობებზე და მოქმედებს 2016 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით. 

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით 
დადგენილი წესით, ფოთის საქალაქო სასამართლოში (მისამართი: ქ. ფოთი, დავით აღმაშენებლის 
ქ. №3).  

 
 
 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                                 ედიშერ ჯობავა 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



დანართი 
 ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

2016 წლის 28 იანვრის N17 განკარგულებისა  
 

ხობის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის 
 2016 წლის მუნიციპალური პროგრამა 

 
მუხლი 1. პროგრამის რეგულირების სფერო, განსახორციელებელი საქმიანობა და მიზანი 
ხობის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის 2016 წლის მუნიციპალური 

პროგრამის (შემდგომში - „პროგრამა“) მიზანია ხობის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 
ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და დამატებითი ამბულატორიული მომსახურება იმ 
ადმინისტრაციულ ერთეულებში სადაც არ ფუნქციონირებს სახელმწიფო ამბულატორიული 
პროგრამა. 

 

მუხლი 2. პროგრამით მოსარგებლე პირთა წრე 
პროგრამის მოსარგებლეა ხობის მუნიციპალიტეტის იმ ადმინისტრაციული ერთეულების 

მოსახლეობა, სადაც არ ფუნქციონირებს სახელმწიფო ამბულატორიული პროგრამა. 
 

მუხლი 3. პროგრამის მოქმედების ვადა, მისი დაწყების და დასრულების დრო 
პროგრამა მოქმედებს 2016 წლის 1 იანვრიდან 2016 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით. 
 

მუხლი 4. გასაცემლის პერიოდულობა. 
პროგრამით გათვალისწინებული გასაცემლები გაიცემა პროგრამის მოქმედების მთელი 

პერიოდის მანძილზე, მე-8 მუხლით გათვალისწინებული ოდენობით და ვადებში. 
 

მუხლი 5. პროგრამის ბიუჯეტი და მისი დაფინანსების წყარო 
1. პროგრამის ბიუჯეტი შეადგენს 29880 (ოცდაცხრა ათას რვაას ოთხმოცი) ლარს. 
2. პროგრამა ფინანსდება ხობის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან. 
 

მუხლი 6. პროგრამის ადმინისტრაციული წარმოების სახე 
1. პროგრამის განხორციელების ფარგლებში ადმინისტრაციული წარმოება მიმდინარეობს 

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით და საქართველოს კანონმდებლობით 
დადგენილი ადმინისტრაციული წარმოების წესებით. 

2. პროგრამა ხორციელდება ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ, გამგეობის შრომის, 
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და 
იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმეების სამსახურის წინადადებით, გამარტივებული 
ელექტრონული ტენდერის მეშვეობით. 

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

და კონტროლის წესები და პირობები. 
1. პროგრამის ადმინისტრირებას, მართვას, ზედამხედველობას და ინსპექტირებას 

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

2. კონტროლის წესები და პირობები რეგულირდება ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 
დებულებით, ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა 
და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა 
საქმეების სამსახურის დებულებით, ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ინდივიდუალური 
ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით დამტკიცებული ხობის მუნიციპალიტეტის 
სოციალური დახმარებისა და ჯანდაცვის მუნიციპალური პროგრამების განხორციელების წესით 
და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით. 

 



მუხლი 8. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა 
 

N დასახელება შტატი სულ იანვარი 
თებერ-
ვალი 

მარტი აპრილი მაისი ივნისი ივლისი აგვისტო 
სექტემ-

ბერი 
ოქტომ-

ბერი 
ნოემ- 
ბერი 

დეკემ-
ბერი 

1 
გაღმა საჯიჯაო 1 მედდა 2760 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 

ხელფასი 
 

2400 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 
მედიკამენტი 

 
360 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

2 
საჯიჯაო 1 მედდა 2760 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 

ხელფასი 
 

2400 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 
მედიკამენტი 

 
360 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

3 
ნოჯიხევი 1 მედდა 2760 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 

ხელფასი 
 

2400 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 
მედიკამენტი 

 
360 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

4 
ყულევი 1 მედდა 2760 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 

ხელფასი 
 

2400 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 
მედიკამენტი 

 
360 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

5 

ზემო ქვალონი 1 ექიმი 3360 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 
ხელფასი  3000 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 

მედიკამენტი  360 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

7 

ბია 1 ექიმი 3360 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 
ხელფასი  3000 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 

მედიკამენტი  360 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

8 

პირველი ხორგა 1 ექიმი 3360 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 
ხელფასი  3000 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 

მედიკამენტი  360 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

9 

თორსა-დღვაბა 1 მედდა 2760 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 
ხელფასი  2400 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

მედიკამენტი  360 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

 მენეჯმენტი  6000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 
 სულ  29880             

 



 
 

 
 

 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
განკარგულება N18 

2016 წლის 28 იანვარი  
ქ. ხობი 

 

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

ცვლილების შეტანის თაობაზე 
  

„საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ 63-ე მუხლის შესაბამისად:  
1. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის მუნიციპალიტეტის 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის“ შექმნისა და წესდების დამტკიცების შესახებ“ ხობის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2007 წლის 23 აგვისტოს N54 განკარგულებაში შეტანილ იქნეს 
ცვლილება და განკარგულებით დამტკიცებული წესდების მე-4 მუხლს დაემატოს შემდეგი 
შინაარსის „ე1“ ქვეპუნქტი: 

„ე1) საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური 
პროცედურების წარმოებისას ინფექციების პრევენციისა და სანიტარული ნორმების მონიტორინგი 
და კონტროლი;“; 

 2. განკარგულება ამოქმედდეს 2016 წლის 1 თებერვლიდან. 
 
 
 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                                 ედიშერ ჯობავა 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
 

განკარგულება N19 
 

2016 წლის 29 თებერვალი 
 

ქ. ხობი 
ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის 

შესრულების წლიური ანგარიშის დამტკიცების თაობაზე 
 
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ და 
საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ შესაბამისად: 
1. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შესრულების 
წლიური ანგარიში თანახმად N1 დანართისა. 
2. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 საბიუჯეტო წლის ნაშთი 2015 წლის  1 
იანვრისათვის 828,4 ათასი ლარის ოდენობით. 
3. ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შესრულების წლიური 
ანგარიშის შესაბამისად,  2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს თანახმად 
N2 დანართისა, მათ შორის: 
ა) ბიუჯეტის შემოსავლები - 9507,7 ათასი ლარი (აქედან: გადასახადები - 2830,5 ათასი ლარი; 
გრანტები - 6086,4 ათასი ლარი; სხვა შემოსავლები - 590,8 ათასი ლარი); 
ბ) ბიუჯეტის ხარჯები - 6759,7 ათასი ლარი (აქედან: შრომის ანაზღაურება - 1561,4 ათასი ლარი; 
საქონელი და მომსახურება - 1501,7 ათასი ლარი; პროცენტი - 84,5 ათასი ლარი; სუბსიდიები - 
2771,9 ათასი ლარი; გრანტები - 395,5 ათასი ლარი; სოციალური უზრუნველყოფა - 301,7 ათასი 
ლარი; სხვა ხარჯები - 143,0 ათასი ლარი); 
გ) საოპერაციო სალდო - 2748,0 ათასი ლარი; 
დ) არაფინასური აქტივების ცვლილება - 1961,5 ათასი ლარი; 
ე) მთლიანი სალდო -  786,5 ათასი ლარი; 
ვ) ფინასური აქტივების ცვლილება - 669,9 ათასი ლარი. 
4. ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შესრულების წლიური 
ანგარიშის შესაბამისად,  2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები განისაზღვროს 
თანახმად N3 დანართისა. 
5. ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შესრულების წლიური 
ანგარიშის შესაბამისად, 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები განისაზღვროს 
თანახმად N4 დანართისა. 
6. ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შესრულების წლიური 
ანგარიშის შესაბამისად, 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური 
აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს თანახმად N5 დანართისა, მათ შორის: 
ა) საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება - 2140,6 ათასი ლარი (აქედან: 
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობა - 2056,1  ათასი ლარი; ვალთან 
დაკავშირებული ოპერაციები - 84,5 ათასი ლარი); 
ბ) თავდაცვა - 102,2 ათასი ლარი; 
გ) საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - 407,9 ათასი ლარი (ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა - 
407,9 ათასი ლარი); 
დ) ეკონომიკური საქმიანობა - 1663,2 ათასი ლარი (აქედან: სოფლის მეურნეობა - 83,9 ათასი ლარი; 
ტრანსპორტი - 752,2 ათასი ლარი; სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ 
საქმიანობაში - 827,1 ათასი ლარი); 

 



ე) გარემოს დაცვა - 284,7 ათასი ლარი (აქედან: ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და 
განადგურება - 281,8  ათასი ლარი, ჩამდინარე წყლების მართვა - 2,9 ათასი ლარი);  
ვ) საბინაო კომუნალური მეურნეობა - 1642,1 ათასი ლარი (აქედან: წყალმომარაგება - 673,6 ათასი 
ლარი; გარე განათება - 227,3 ათასი ლარი; სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო 
კომუნალურ მეურნეობაში - 741,2 ათასი ლარი); 
ზ) ჯანმრთელობის დაცვა - 116,4 ათასი ლარი (აქედან: საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 
- 97,1 ათასი ლარი; ამბულატორიული მომსახურება - 19,3); 
თ) დასვენება, კულტურა და რელიგია - 924,9 ათასი ლარი (აქედან: მომსახურება დასვენებისა და 
სპორტის სფეროში - 462,1 ათასი ლარი; მომსახურება კულტურის სფეროში - 414,4 ათასი ლარი; 
ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა - 39,4 ათასი ლარი; რელიგიური და სხვა 
სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა - 9,0 ათასი ლარი); 
ი) განათლება - 1274,2  ათასი ლარი (აქედან: სკოლამდელი აღზრდა - 915,6 ათასი ლარი; სხვა 
არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში - 279,4 ათასი ლარი; პროფესიული 
განათლება - 79,2); 
კ) სოციალური დაცვა - 304,0 ათასი ლარი (აქედან: ავადმყოფთა სოციალური დაცვა - 66,6 ათასი 
ლარი; ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა - 110,7 ათასი ლარი; სოციალური გაუცხოების 
საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას - 69,3 ათასი ლარი; სხვა 
არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში - 57,4 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). 
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დანართი N1 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
2016 წლის 29 თებერვლის  N19  განკარგულებისა 

 
ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი 

ბიუჯეტის შესრულების  წლიური ანგარიში 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის N46 დადგენილებით 
დამტკიცებულ იქნა  ხობის მუნიციპალიტეტის  2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი საშემოსავლო 
ნაწილში 6424,2 ათასი ლარის, ნაშთი 9,7 ათასი ლარის და საგასავლო ნაწილში 6433,9  ათასი 
ლარის ოდენობით. 2015 წლის იანვარ-დეკემბრის პერიოდში მომხდარი ცვლილებების 
გათვალისწინებით ხობის მუნიციპალიტეტის  2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის  
დაზუსტებულმა გეგმამ  შეადგინა საშემოსავლო ნაწილში 9850,3  ათასი ლარი, ხოლო საგასავლო 
ნაწილში 9886,8 ათასი ლარი.   შემოსულობებიდან 6170.9 ათასი ლარი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 
მისაღები გრანტია, მათ შორის: გათანაბრებითი ტრანსფერი 1551,8 ათასი ლარი, დელეგირებული 
უფლებამოსილების განსახორციელებლად 220.0 ათასი ლარი, ინფრასტრუქტურის განვითარებისა 
და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 1000,0 ათასი ლარი, ხოლო ფონდებიდან 
გამოყოფილი ტრანსფერები 3399,1 ათასი ლარი. 
გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან  მიღებულია 6086,4 ათასი ლარი, მათ შორის: 
დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 208,3 ათასი ლარი, გათანაბრებითი 
ტრანსფერი 1551,8 ათასი ლარი, ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და სხვა მიმდინარე 
ღონისძიებების დასაფინანსებლად 1000,0 ათასი ლარი, რეგიონში ინფრასტრუქტურის 
განვითარებისათვის სპეციალური ტრანსფერი 3326,3 ათასი ლარი. 
სხვა შემოსავლები 2015 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული 475,8 ათასი ლარის ნაცვლად 
ბიუჯეტში შემოსულია 590,8 ათასი ლარი, 115,0  ათასი ლარით მეტი.  
  შემოსულობები „არაფინანსური აქტივების კლებიდან“ ბიუჯეტში   გათვალისწინებული 203,6 
ათასი ლარიდან  შემოსულია 139,0 ათასი ლარი - 64,6 ათასი ლარით ნაკლები.  
2015 წლის ბიუჯეტის საგასავლო ნაწილი, ბიუჯეტის შესრულების მიხედვით ათვისებულია 90,8 
%  (გეგმა 9886,8 ათასი ლარი ფაქტიური შესრულება 8976,8 ათასი ლარი), რაც მოდის შემდეგ 
ღონისძიებებში კერძოდ: წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების ხარჯი, გეგმით 
გათვალისწინებული 2438,6  ათასი  ლარიდან ათვისებულია  2253,0 ათასი ლარი ანუ 185,6  ათასი 
ლარით ნაკლები. 
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოების დაცვა - გეგმიური 525,5 ათასი ლარიდან 
ათვისებულია 510,1 ათასი ლარი - აუთვისებელია 15.4 ათასი ლარით, მათ შორის  საგანგებო 
სიტუაციების მართვა - გეგმით გათვალისწინებული 411,0  ათასი ლარიდან ათვისებულია 407,9 
ათასი ლარი - 3,1  ათასი ლარით ნაკლები,  ხოლო ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების  
ხელშეწყობა - გეგმიური 1144,5 ათასი ლარიდან ათვისებულია 102,2 ათასი ლარი - 12,3 ათასი 
ლარით ნაკლები. 
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია – გეგმით 
გათვალისწინებული 4121,5 ათასი ლარიდან ათვისებულია  3557,8 ათასი ლარი ანუ 563,7  ათასი 
ლარით ნაკლები, აქედან: 
გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მათი მოვლა შენახვის ხარჯები - გეგმიური 641,6 
ათასი ლარიდან ათვისებულია 604,8 ათასი ლარი 36,8 ათასი ლარით ნაკლები. 
ხიდ-ბოგირების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მათი მოვლა შენახვის ხარჯები - გეგმიური 
151,7 ათასი ლარიდან ათვისებულია 147,4 ათასი ლარი 4,3 ათასი ლარით ნაკლები. 
წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია - ბიუჯეტით გათვალისწინებული იყო 699,2 
ათასი ლარი, შესრულება 677,8 ათასი ლარი, 21,4 ათასი ლარით ნაკლები. 
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული აქტივების რეაბილიტაცია, დაგეგმილი 802,1 ათასი 
ლარიდან ათვისებულია 741,2 ათასი ლარი - 60,9 ათასი ლარით ნაკლები. 
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით - ბიუჯეტით გათვალისწინებული იყო 841,0 ათასი ლარი, 
შესრულება 827,1 ათასი ლარი, 13,9 ათასი ლარით ნაკლები. 

 



საგანმანათლებლო ღონისძიებები გეგმიური 1312,2 ათასი ლარიდან ათვისებულია 1274,2 ათასი 
ლარი, მათ შორის:  ა(ა)იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანების“ 
ხარჯი 915,6 ათასი ლარი.  ა(ა)იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის განათლების ცენტრის“ მიერ 
ათვისებულია  279,4  ათასი ლარი. ა(ა)იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის პროფესიული სწავლების 
ცენტრის“  ხარჯი - 79.2 ათასი ლარია. 
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები   გეგმიური 995,8  ათასი 
ლარიდან ათვისებულია  924,9  ათასი ლარი. აქედან, სპორტის განვითარების ხელშეწყობა  -  404,2  
ათასი ლარი, კულტურის განვითარების ხელშეწყობა - 435,4 ათასი ლარი და რელიგიური და 
ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა  - 9,0 ათასი ლარი. 
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები  2015 წლის  ბიუჯეტით გათვალისწინებული 414,6  ათასი 
ლარიდან ათვისებულია 456,8 ათასი ლარი. 
ფულადი სახსრების ნაშთი 2016  წლის 1 იანვრის მდგომარეობით  შეადგენს 828,4  ათას ლარს. 
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ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ბალანსი 

დასახელება 
2014 

წლის 
ფაქტი 

2015 წლის გეგმა 
2015 წლის იანვარ- დეკემბრის 

ფაქტი 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 

სახელმწიფო 
ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 
გამოყოფილი 
ტრანსფერები 

საკუთარი 
შემოსავლ

ები 

სახელმ
წიფო 

ბიუჯეტ
ის 

ფონდებ
იდან 

გამოყო
ფილი 

ტრანსფ
ერები 

საკუთარი 
შემოსავლ

ები 

შემოსავლები 8,210.1 9,646.7 4,399.1 5,247.6 9,507.7 4,326.3 5,181.4 
გადასახადები 4,266.9 3,000.0 0.0 3,000.0 2,830.5 0.0 2,830.5 
გრანტები 3,355.8 6,170.9 4,399.1 1,771.8 6,086.4 4,326.3 1,760.1 
სხვა შემოსავლები 587.4 475.8 0.0 475.8 590.8 0.0 590.8 
                
ხარჯები 6,349.3 7,141.0 1,894.5 5,246.5 6,759.7 1,861.0 4,898.7 
შრომის ანაზღაურება 1,829.2 1,610.0 351.3 1,258.7 1,561.4 351.0 1,210.4 
საქონელი და მომსახურება 1,580.4 1,692.2 930.0 762.2 1,501.7 899.6 602.1 
ძირითადი კაპიტალის 
მომსახურება  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

პროცენტი 97.0 84.5 20.0 64.5 84.5 20.0 64.5 
სუბსიდიები 2,656.9 2,880.4 415.8 2,464.6 2,771.9 415.1 2,356.8 
გრანტები 0.0 395.5 0.0 395.5 395.5 0.0 395.5 
სოციალური უზრუნველყოფა 183.0 332.5 44.5 288.0 301.7 43.6 258.1 
სხვა ხარჯები 2.8 145.9 132.9 13.0 143.0 131.7 11.3 
                
საოპერაციო სალდო 1,860.8 2,505.7 2,504.6 1.1 2,748.0 2,465.3 282.7 
                
არაფინანსური აქტივების 
ცვლილება 

1,696.8 2,407.0 2,548.9 -141.9 1,961.5 2,046.0 -84.5 

ზრდა  1,749.6 2,610.6 2,548.9 61.7 2,100.5 2,046.0 54.5 
კლება 52.8 203.6 0.0 203.6 139.0 0.0 139.0 

                
მთლიანი სალდო 164.0 98.7 -44.3 143.0 786.5 419.3 367.2 
                
ფინანსური აქტივების ცვლილება 61.9 -36.5 -82.7 46.2 669.9 390.6 279.3 

ზრდა 247.3 46.2 0.0 46.2 669.9 390.6 279.3 
ვალუტა და დეპოზიტები 247.3 46.2   46.2 669.9 390.6 279.3 
ფასიანი ქაღალდები, გარდა 
აქციებისა  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

სესხები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
აქციები და სხვა კაპიტალი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

კლება 185.4 82.7 82.7 0.0 0.0 0.0 0.0 
ვალუტა და დეპოზიტები 185.4 82.7 82.7   0.0     
ფასიანი ქაღალდები, გარდა 
აქციებისა  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

სესხები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
აქციები და სხვა კაპიტალი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
                
ვალდებულებების ცვლილება -102.1 -135.2 -38.4 -96.8 -116.6 -28.7 -87.9 

 



ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
საგარეო 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
საშინაო 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

კლება 102.1 135.2 38.4 96.8 116.6 28.7 87.9 
საგარეო 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
საშინაო 102.1 135.2 38.4 96.8 116.6 28.7 87.9 
ბალანსი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
დანართი N3 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
2016 წლის 29 თებერვლის  N19  განკარგულებისა 

 
ხობის  მუნიციპალიტეტის  2015  წლის  ადგილობრივი ბიუჯეტის  შემოსულობები 

დასახელება კოდი 
2014  

წლის 
ფაქტი 

2015 წლის გეგმა 
2015 წლის იანვარ- 
დეკემბრის  ფაქტი 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 
სახელმ
წიფო 

ბიუჯე
ტის 

ფონდე
ბიდან 

გამოყო
ფილი 
ტრანს

ფერები 

საკუთა
რი 

შემოსა
ვლები 

სახელმ
წიფო 

ბიუჯე
ტის 

ფონდე
ბიდან 
გამოყო
ფილი 
ტრანს

ფერები 

საკუთა
რი 

შემოსა
ვლები 

შემოსულობები 
 

8,262.9 9,850.3 4,399.1 5,451.2 9,646.7 4,326.3 5,320.4 
შემოსავლები 1 8,210.1 9,646.7 4,399.1 5,247.6 9,507.7 4,326.3 5,181.4 
არაფინანსური აქტივების კლება 31 52.8 203.6 0.0 203.6 139.0 0.0 139.0 
შემოსავლები 1 8,210.1 9,646.7 4,399.1 5,247.6 9,507.7 4,326.3 5,181.4 
გადასახადები 11 4,266.9 3,000.0 0.0 3,000.0 2,830.5 0.0 2,830.5 
ქონების გადასახადი 113 4,266.9 3,000.0 0.0 3,000.0 2,830.5 0.0 2,830.5 
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე 
(გარდა მიწისა)         

113111 2,171.5 1,168.0 
 

1,168.0 443.9 
 

443.9 

 



ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა 
მიწისა) 

113113 1.7 2.0 0.0 2.0 1.3 0.0 1.3 

ეკონომიკური საქმიანობისთვის 
გამოყენებულ ქონებაზე 

1131131 1.0 2.0 
 

2.0 1.0 
 

1.0 

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის 
გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე 

1131132 0.7 0.0 
  

0.3 
 

0.3 

სასოფლო-სამეურნეო 
დანიშნულების მიწაზე                                

113114 284.1 220.0 0.0 220.0 260.5 0.0 260.5 

ფიზიკურ პირებიდან 1131141 87.1 90.0 
 

90.0 111.6 
 

111.6 
იურიდიულ პირებიდან 1131142 197.0 130.0 

 
130.0 148.9 

 
148.9 

არასასოფლო-სამეურნეო 
დანიშნულების მიწაზე                                            

113115 1,809.6 1,610.0 0.0 1,610.0 2,124.8 0.0 2,124.8 

ფიზიკურ პირებიდან 1131151 30.3 10.0 
 

10.0 25.9 
 

25.9 
იურიდიულ პირებიდან 1131152 1,779.3 1,600.0 

 
1,600.0 2,098.9 

 
2,098.9 

გრანტები 13 3,355.8 6,170.9 4,399.1 1,771.8 6,086.4 4,326.3 1,760.1 
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 
ბიუჯეტიდან გამოყოფილი 
ტრანსფერი 

133 0.0 0.0 
  

0.0 
  

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 
გამოყოფილი ტრანსფერი 

133 3,355.8 6,170.9 4,399.1 1,771.8 6,086.4 4,326.3 1,760.1 

ბიუჯეტით გათვალისწინებული 
ტრანსფერები 

1311 220.0 2,771.8 1,000.0 1,771.8 2,760.1 1,000.0 1,760.1 

გათანაბრებითი ტრანსფერი 
 

0.0 1,551.8 
 

1,551.8 1,551.8 
 

1,551.8 
მიზნობრივი ტრანსფერი 
დელეგირებული 
უფლებამოსილების 
განსახორციელებლად 

 
220.0 220.0 

 
220.0 208.3 

 
208.3 

ინფრასტრუქტურის 
განვითარებისათვის და სხვა 
მიმდინარე ღონისძიებების 
დასაფინანსებლად   

 
0.0 1,000.0 1,000.0 

 
1,000.0 1,000.0 

 

ფონდებიდან გამოყოფილი 
ტრანსფერები 

1312 3,135.8 3,399.1 3,399.1 0.0 3,326.3 3,326.3 0.0 

სულ რეგიონებში 
განსახორციელებელი პროექტების 
ფონდი  

 
1,941.2 2,558.1 2,558.1 

 
2,498.2 2,498.2 

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 
 

844.6 841.0 841.0 
 

828.1 828.1 
 

მთავრობის სარეზერვო ფონდი 
 

350.0 0.0 
  

0.0 
  

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო 
ფონდი  

0.0 0.0 
  

0.0 
  

სხვა შემოსავლები 14 587.4 475.8 0.0 475.8 590.8 0.0 590.80 
შემოსავლები საკუთრებიდან 141 226.5 115.0 0.0 115.0 189.4 0.0 189.4 
პროცენტები 1411 15.7 0.0 

  
0.6 

 
0.6 

რენტა 1415 210.8 115.0 0.0 115.0 188.8 0.0 188.8 
მოსაკრებელი ბუნებრივი 
რესურსებით სარგებლობისათვის                      

14151 198.2 115.0 
 

115.0 185.1 
 

185.1 

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

14154 12.6 0.0 
  

3.7 
 

3.7 

საქონლისა და მომსახურების 
რეალიზაცია 

142 84.8 135.8 0.0 135.8 154.2 0.0 154.2 

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები 
და გადასახდელები 

1422 44.6 43.8 0.0 43.8 81.1 0.0 81.1 

სანებართვო მოსაკრებელი 14223 4.0 6.0 
 

6.0 40.0 
 

40.0 
საჯარო ინფორმაციის ასლის 
გადაღების მოსაკრებელი   

14229 0.0 0.0 
  

0.0 
 

0.0 

სამხედრო სავალდებულო 
სამსახურის გადავადების 
მოსაკრებელი 

142212 0.2 0.0 
  

0.0 
 

0.0 

ადგილობრივი მოსაკრებელი 
დასახლებული ტერიტორიის 

142214 40.4 37.8 
 

37.8 41.1 
 

41.1 

 



დასუფთავებისათვის  
არასაბაზრო წესით გაყიდული 
საქონელი და მომსახურება 

1423 40.2 92.0 0.0 92.0 73.1 0.0 73.1 

შემოსავლები მომსახურების 
გაწევიდან 

14232 40.2 92.0 
 

92.0 73.1 
 

73.1 

ჯარიმები, სანქციები და საურავები  143 275.2 225.0 
 

225.0 247.2 
 

247.2 
შერეული და სხვა 
არაკლასიფიცირებული 
შემოსავლები 

145 0.9 0.0 
  

0.0 
  

არაფინანსური აქტივების კლება 31 52.8 203.6 0.0 203.6 139.0 0.0 139.0 
ძირითადი აქტივები 311 41.2 0.0 

  
2.9 

 
2.9 

მატერიალური მარაგები  312 0.5 0.0 
  

0.0 
 

0.0 
არაწარმოებული აქტივები 314 11.1 203.6 0.0 203.6 136.1 0.0 136.1 
მიწა 3141 11.1 203.6 

 
203.6 136.1 

 
136.1 

 
                         

 
 
 
 

 

 



 

დანართი N4 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2016 წლის 29 თებერვლის  N19  განკარგულებისა 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები 
 

ო
რ

გ.
 კ

ო
დ

ი 

დასახელება 
2014 

წლის 
ფაქტი 

2015  წლის გეგმა 
2015 წლის იანვარ-დეკემბრის  

ფაქტი 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 

სახელმწიფო 
ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 
გამოყოფილი 
ტრანსფერები 

საკუთარი 
შემოსავლ

ები 

სახელმწ
იფო 

ბიუჯეტ
ის 

ფონდები
დან 

გამოყოფ
ილი 

ტრანსფე
რები 

საკუთარი 
შემოსავლ

ები 

  ხობის მუნიციპალიტეტი 8,201.0 9,886.8 4,481.8 5,405.0 8,976.8 3,935.7 5,041.1 
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 180.0 163.0 0.0 163.0 163.0 0.0 163.0 
  ხარჯები 6,349.3 7,141.0 1,894.5 5,246.5 6,759.7 1,861.0 4,898.7 
  შრომის ანაზღაურება 1,829.2 1,610.0 351.3 1,258.7 1,561.4 351.0 1,210.4 

  
არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

1,749.6 2,610.6 2,548.9 61.7 2,100.5 2,046.0 54.5 

  
ფინანსური აქტივების 
ზრდა  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ვალდებულებების კლება  102.1 135.2 38.4 96.8 116.6 28.7 87.9 

01 
00 

 წარმომადგენლობითი და 
აღმასრულებელი 

ორგანოების დაფინანსება 
2,729.9 2,438.6 501.5 1,937.1 2,253.0 474.3 1,778.7 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 121.0 155.0 0.0 155.0 155.0 0.0 155.0 
  ხარჯები 2,355.8 2,264.9 463.1 1,801.8 2,103.6 445.6 1,658.0 
  შრომის ანაზღაურება 1,424.1 1,513.9 351.3 1,162.6 1,467.4 351.0 1,116.4 

  
არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

272.0 42.8 0.0 42.8 37.0 0.0 37.0 

  
ფინანსური აქტივების 
ზრდა  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ვალდებულებების კლება  102.1 130.9 38.4 92.5 112.4 28.7 83.7 
01 
01 

ხობის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულო 

471.3 575.0 104.5 470.5 528.0 104.2 423.8 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 25.0 27.0   27.0 27.0   27.0 
  ხარჯები 468.7 569.0 104.5 464.5 523.5 104.2 419.3 
  შრომის ანაზღაურება 351.5 376.0 86.9 289.1 370.2 86.8 283.4 

  
არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

2.6 6.0 0.0 6.0 4.5 0.0 4.5 

  
ფინანსური აქტივების 
ზრდა  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
01 
02 

 ხობის მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა 

1,533.1 1,635.3 338.6 1,296.7 1,528.1 321.4 1,206.7 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 96.0 128.0   128.0 128.0   128.0 
  ხარჯები 1,513.6 1,598.4 338.6 1,259.8 1,495.6 321.4 1,174.2 
  შრომის ანაზღაურება 1,072.6 1,137.9 264.4 873.5 1,097.2 264.2 833.0 

  
არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

19.5 36.8 0.0 36.8 32.5 0.0 32.5 

  
ფინანსური აქტივების 
ზრდა  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ვალდებულებების კლება  0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 

 



01 
03 

სარეზერვო ფონდი 58.9 13.0 0.0 13.0 0.0 0.0 0.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 58.9 13.0 0.0 13.0 0.0 0.0 0.0 

  
არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  
ფინანსური აქტივების 
ზრდა  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

01 
05 

                                                                    
წინა წლებში წარმოქმნილი 
დავალიანებების დაფარვის 

ფონდი 

666.6 215.3 58.4 156.9 196.9 48.7 148.2 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 314.6 84.5 20.0 64.5 84.5 20.0 64.5 

  
არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

249.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  
ფინანსური აქტივების 
ზრდა  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ვალდებულებების კლება  102.1 130.8 38.4 92.4 112.4 28.7 83.7 

02 
00 

თავდაცვა, 
საზოგადოებრივი წესრიგი 

და უსაფრთხოება 
505.2 525.5 0.0 525.5 510.1 0.0 510.1 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 59.0 8.0 0.0 8.0 8.0 0.0 8.0 
  ხარჯები 502.0 523.3 0.0 523.3 509.3 0.0 509.3 
  შრომის ანაზღაურება 405.1 96.1 0.0 96.1 94.0 0.0 94.0 

  
არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

3.2 2.2 0.0 2.2 0.8 0.0 0.8 

  
ფინანსური აქტივების 
ზრდა  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
02 
01 

საგანგებო სიტუაციების 
მართვა 

405.2 411.0 0.0 411.0 407.9 0.0 407.9 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 51.0 0.0   0.0 0.0     
  ხარჯები 404.0 411.0 0.0 411.0 407.9 0.0 407.9 
  შრომის ანაზღაურება 343.1 24.5 0.0 24.5 24.4 0.0 24.4 

  
არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  
ფინანსური აქტივების 
ზრდა  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

02 
03 

ქვეყნის 
თავდაცვისუნარიანობის 
ამაღლების ხელშეწყობა 

100.0 114.5 0.0 114.5 102.2 0.0 102.2 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 8.0 8.0   8.0 8.0   8.0 
  ხარჯები 98.0 112.3 0.0 112.3 101.4 0.0 101.4 
  შრომის ანაზღაურება 62.0 71.6 0.0 71.6 69.6 0.0 69.6 

  
არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

2.0 2.2 0.0 2.2 0.8 0.0 0.8 

  
ფინანსური აქტივების 
ზრდა  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

03 
00 

ინფრასტრუქტურის 
მშენებლობა, 

რეაბილიტაცია და 
ექსპლოატაცია  

2,547.8 4,121.5 3,573.5 548.0 3,557.8 3,057.3 500.5 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ხარჯები 1,073.4 1,551.6 1,024.6 527.0 1,490.9 1,011.3 479.6 

  
არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

1,474.4 2,565.6 2,548.9 16.7 2,062.7 2,046.0 16.7 

 



  
ფინანსური აქტივების 
ზრდა  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ვალდებულებების კლება  0.0 4.3 0.0 4.3 4.2 0.0 4.2 

03 
01 

საგზაო ინფრასტრუქტურის 
მშენებლობა, 

რეაბილიტაცია და მოვლა 
შენახვა (გზები და ხიდები) 

744.5 793.3 771.5 21.8 752.2 729.9 22.3 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ხარჯები 20.0 62.2 40.4 21.8 61.5 39.2 22.3 

  
არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

724.5 731.1 731.1 0.0 690.7 690.7 0.0 

  
ფინანსური აქტივების 
ზრდა  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
03 
01 
01 

გზების მშენებლობა, 
რეაბილიტაცია და მოვლა-

შენახვა  
744.5 641.6 619.8 21.8 604.8 582.5 22.3 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 20.0 40.6 18.8 21.8 40.4 18.1 22.3 

  
არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

724.5 601.0 601.0 0.0 564.4 564.4 0.0 

  
ფინანსური აქტივების 
ზრდა  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

03 
01 
02 

ხიდების, ხიდ-ბოგირების 
მშენებლობა, 

რეაბილიტაცია და მოვლა-
შენახვა 

0.0 151.7 151.7 0.0 147.4 147.4 0.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 0.0 21.6 21.6 0.0 21.1 21.1 0.0 

  
არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

0.0 130.1 130.1 0.0 126.3 126.3 0.0 

  
ფინანსური აქტივების 
ზრდა  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

03 
02 

კომუნალური 
ინფრასტრუქტურის 

მშენებლობა-რეაბილიტაცია 
და ექსპლოატაცია 

968.1 2,039.7 1,527.5 512.2 1,931.0 1,466.8 464.2 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ხარჯები 494.7 698.3 193.1 505.2 650.2 192.9 457.3 

  
არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

473.4 1,337.1 1,334.4 2.7 1,276.6 1,273.9 2.7 

  
ფინანსური აქტივების 
ზრდა  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ვალდებულებების კლება  0.0 4.3 0.0 4.3 4.2 0.0 4.2 
03 
02 
01 

გარე განათება 150.0 222.0 36.8 185.2 227.3 36.8 190.5 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 150.0 222.0 36.8 185.2 227.3 36.8 190.5 

  
არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  
ფინანსური აქტივების 
ზრდა  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
03 
02 
02 

წყლის სისტემის 
რეაბილიტაცია და 

ექსპლოატაცია 
9.1 699.2 672.1 27.1 677.8 651.1 26.7 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 9.1 25.8 3.0 22.8 25.5 3.0 22.5 

 



  
არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

0.0 669.1 669.1 0.0 648.1 648.1 0.0 

  
ფინანსური აქტივების 
ზრდა  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ვალდებულებების კლება  0.0 4.3 0.0 4.3 4.2 0.0 4.2 
03 
02 
03  

მუნიციპალიტეტის 
საკუთრებაში არსებული 

აქტივების რეაბილიტაცია 
473.4 802.1 762.9 39.2 741.2 723.2 18.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 0.0 135.0 98.5 36.5 113.6 98.3 15.3 

  
არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

473.4 667.1 664.4 2.7 627.6 624.9 2.7 

  
ფინანსური აქტივების 
ზრდა  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
03 
02 
04  

სანიაღვრე არხების 
მშენებლობა რეაბილიტაცია 

და ექსპლოატაცია 
0.0 3.4 0.9 2.5 2.9 0.9 2.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 0.0 2.5 0.0 2.5 2.0 0.0 2.0 

  
არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

0.0 0.9 0.9 0.0 0.9 0.9 0.0 

  
ფინანსური აქტივების 
ზრდა  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
03 
02 
05  

დასუფთავების 
ღონისძიებები 

335.6 313.0 54.8 258.2 281.8 54.8 227.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 335.6 313.0 54.8 258.2 281.8 54.8 227.0 

  
არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  
ფინანსური აქტივების 
ზრდა  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

03 
04 

სარწყავი არხებისა და 
ნაპირსამაგრი ჯებირების 

მშენებლობა-რეაბილიტაცია 
0.0 447.5 433.5 14.0 47.5 33.5 14.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  
არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

0.0 447.5 433.5 14.0 47.5 33.5 14.0 

  
ფინანსური აქტივების 
ზრდა  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
03 
05 

სოფლის მხარდაჭერის 
პროგრამა 

835.2 841.0 841.0 0.0 827.1 827.1 0.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 558.7 791.1 791.1 0.0 779.2 779.2 0.0 

  
არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

276.5 49.9 49.9 0.0 47.9 47.9 0.0 

  
ფინანსური აქტივების 
ზრდა  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
04 
00 

განათლება 1,196.8 1,312.2 187.5 1,124.7 1,274.2 187.5 1,086.7 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ხარჯები 1,196.8 1,312.2 187.5 1,124.7 1,274.2 187.5 1,086.7 

  
არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 



  
ფინანსური აქტივების 
ზრდა  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
04 
01 

სკოლამდელი განათლების 
დაფინანსება 

850.4 943.2 141.3 801.9 915.6 141.3 774.3 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 850.4 943.2 141.3 801.9 915.6 141.3 774.3 

  
არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  
ფინანსური აქტივების 
ზრდა  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
04 
02 

საჯარო სკოლების 
დაფინანსება 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  
არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  
ფინანსური აქტივების 
ზრდა  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

04 
03 

მოსწავლე–ახალგაზრდობის 
კლასგარეშე და სკოლის 

გარეშე მუშაობის 
ხელშეწყობის პროგრამა  

266.8 285.3 34.3 251.0 279.4 34.3 245.1 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 266.8 285.3 34.3 251.0 279.4 34.3 245.1 

  
არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  
ფინანსური აქტივების 
ზრდა  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
04 
04 

პროფესიული განათლება 79.6 83.7 11.9 71.8 79.2 11.9 67.3 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 79.6 83.7 11.9 71.8 79.2 11.9 67.3 

  
არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  
ფინანსური აქტივების 
ზრდა  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

05 
00 

კულტურა, რელიგია 
ახალგაზრდული და 

სპორტული ღონისძიებები 
831.9 995.8 140.7 855.1 924.9 140.0 784.9 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ხარჯები 831.9 995.8 140.7 855.1 924.9 140.0 784.9 

  
არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  
ფინანსური აქტივების 
ზრდა  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
05 
01 

სპორტის განვითარების 
ხელშეწყობა 

412.8 480.1 75.9 404.2 462.1 75.2 386.9 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ხარჯები 412.8 480.1 75.9 404.2 462.1 75.2 386.9 

  
არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  
ფინანსური აქტივების 
ზრდა  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 



05 
01 
01 

სპორტული ღონისძიებების 
დაფინანსება 

17.7 23.5 3.2 20.3 15.7 3.2 12.5 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 17.7 23.5 3.2 20.3 15.7 3.2 12.5 

  
არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  
ფინანსური აქტივების 
ზრდა  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

05 
01 
02 

ხობის მუნიციპალიტეტის 
საფეხბურთო კლუბი 

,,კოლხეთის" ხელშეწყობის 
ღონისძიებები 

286.4 326.6 59.9 266.7 323.6 59.8 263.8 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 286.4 326.6 59.9 266.7 323.6 59.8 263.8 

  
არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  
ფინანსური აქტივების 
ზრდა  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
05 
01 
03 

სტადიონების მშენებლობა 
რეაბილიტაცია და მოვლა-

შენახვის ხარჯები 
12.0 15.0 0.0 15.0 14.8 0.0 14.8 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 12.0 15.0 0.0 15.0 14.8 0.0 14.8 

  
არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  
ფინანსური აქტივების 
ზრდა  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
05 
01 
04 

ფეხბურთის განვითარების 
ხელშეწყობა 

96.7 115.0 12.8 102.2 108.0 12.2 95.8 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 96.7 115.0 12.8 102.2 108.0 12.2 95.8 

  
არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  
ფინანსური აქტივების 
ზრდა  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
05 
02 

კულტურის განვითარების 
ხელშეწყობა 

408.3 499.4 64.0 435.4 453.8 64.0 389.8 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ხარჯები 408.3 499.4 64.0 435.4 453.8 64.0 389.8 

  
არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  
ფინანსური აქტივების 
ზრდა  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

05 
02 
01 

კულტურული 
ტრადიციების დაცვისა და 
ღირსეული განვითარების 

ხელშეწყობა 

366.3 425.9 57.5 368.4 398.5 57.5 341.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 366.3 425.9 57.5 368.4 398.5 57.5 341.0 

  
არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  
ფინანსური აქტივების 
ზრდა  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 



05 
02 
02 

ძეგლთა დაცვის ხარჯები 5.5 12.0 0.0 12.0 3.9 0.0 3.9 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 5.5 12.0 0.0 12.0 3.9 0.0 3.9 

  
არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  
ფინანსური აქტივების 
ზრდა  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

05 
02 
03 

კულტურული 
მემკვიდრეობის 
ღონისძიებების 

დაფინანსება 

0.0 17.5 0.0 17.5 12.0 0.0 12.0 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 0.0 17.5 0.0 17.5 12.0 0.0 12.0 

  
არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  
ფინანსური აქტივების 
ზრდა  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
05 
02 
04 

ტელერადიო მაუწყებლობა 
და საგამომცემლო 

საქმიანობა 
36.5 44.0 6.5 37.5 39.4 6.5 32.9 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 36.5 44.0 6.5 37.5 39.4 6.5 32.9 

  
არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  
ფინანსური აქტივების 
ზრდა  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
05 
03 

ახალგაზრდული 
პროგრამების დაფინანსება 

6.2 11.5 0.4 11.1 4.3 0.4 3.9 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 6.2 11.5 0.4 11.1 4.3 0.4 3.9 

  
არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  
ფინანსური აქტივების 
ზრდა  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

05 
04 

რელიგიური 
ორგანიზაციების 

ხელშეწყობა 
4.6 4.8 0.4 4.4 4.7 0.4 4.3 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 4.6 4.8 0.4 4.4 4.7 0.4 4.3 

  
არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  
ფინანსური აქტივების 
ზრდა  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

06 
00 

მოსახლეობის 
ჯანმრთელობისა დაცვა და  

სოციალური 
უზრუნველყოფა 

389.4 493.2 78.6 414.6 456.8 76.6 380.2 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ხარჯები 389.4 493.2 78.6 414.6 456.8 76.6 380.2 

  
არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  
ფინანსური აქტივების 
ზრდა  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 



06 
01 

საზოგადოებრივი 
ჯანდაცვის მომსახურება 

107.9 100.5 0.0 100.5 97.1 0.0 97.1 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 107.9 100.5 0.0 100.5 97.1 0.0 97.1 

  
არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  
ფინანსური აქტივების 
ზრდა  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

06 
02 

ხობის მუნიციპალიტეტის 
მოსახლეობის დამატებითი 

ამბულატორიული 
სამედიცინო დახმარების 

პროგრამა 

14.1 23.4 1.4 22.0 19.3 1.4 17.9 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 14.1 23.4 1.4 22.0 19.3 1.4 17.9 

  
არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  
ფინანსური აქტივების 
ზრდა  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
06 
03 

მოსახლეობის სოციალური 
უზრუნველყოფა 

196.5 219.8 28.4 191.4 202.3 27.5 174.8 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  ხარჯები 196.5 219.8 28.4 191.4 202.3 27.5 174.8 

  
არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  
ფინანსური აქტივების 
ზრდა  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
06 
03 
01 

ავადმყოფთა სოციალური 
დახმარება 

47.5 75.4 13.0 62.4 66.6 12.0 54.6 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 47.5 75.4 13.0 62.4 66.6 12.0 54.6 

  
არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  
ფინანსური აქტივების 
ზრდა  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

06 
03 
02 

სარიტუალო მომსახურება 
(ომის ვეტერანთა და 

დევნილთა დაკრძალვის 
ხარჯები) 

2.9 5.0 0.0 5.0 4.1 0.0 4.1 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 2.9 5.0 0.0 5.0 4.1 0.0 4.1 

  
არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  
ფინანსური აქტივების 
ზრდა  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

06 
03 
03 

მეორე მსოფლიო ომის 
ვეტერანთა და 
ჩერნობილით 

დაზარალებულთა სოც. 
უზრუნველყოფის ხარჯები 

2.4 3.2 0.0 3.2 3.1 0.0 3.1 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 2.4 3.2 0.0 3.2 3.1 0.0 3.1 

  
არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 



  
ფინანსური აქტივების 
ზრდა  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

06 
03 
04 

მრავალშვილიანი 
ოჯახებისა (4 შვილი და 

მეტი), დედ-მამით ობოლი 
ბავშვების და 100 წელს 

გადაცილებულთა 
ერთჯერადი დახმარების 

ხარჯი 

12.2 11.7 0.0 11.7 11.7 0.0 11.7 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 12.2 11.7 0.0 11.7 11.7 0.0 11.7 

  
არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  
ფინანსური აქტივების 
ზრდა  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
06 
03 
05 

უმწეოთა სასადილო და 
ხანდაზმულთა ბინაზე 

მომსახურება 
80.7 71.5 7.7 63.8 69.3 7.8 61.5 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 80.7 71.5 7.7 63.8 69.3 7.8 61.5 

  
არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  
ფინანსური აქტივების 
ზრდა  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

06 
03 
06 

 ბავშვის შეძენასთან 
დაკავშირებული 

ერთჯერადი დახმარების 
ხარჯი 

45.0 49.0 7.2 41.8 43.6 7.2 36.4 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 45.0 49.0 7.2 41.8 43.6 7.2 36.4 

  
არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  
ფინანსური აქტივების 
ზრდა  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
06 
03 
07 

უმწეო კატეგორიაზე 
სასმელი წყლის ხარჯის 

ანაზღაურება 
5.8 4.0 0.5 3.5 3.9 0.5 3.4 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 5.8 4.0 0.5 3.5 3.9 0.5 3.4 

  
არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  
ფინანსური აქტივების 
ზრდა  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
06 
04 

 უმწეოთა ერთჯერადი 
დახმარება 

54.5 59.0 8.7 50.3 55.4 8.7 46.7 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 54.5 59.0 8.7 50.3 55.4 8.7 46.7 

  
არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  
ფინანსური აქტივების 
ზრდა  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

06 
05 

ხანძრითა და სტიქიით 
დაზარალებულთა 

დახმარება 
10.3 54.1 34.1 20.0 46.3 33.0 13.3 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     

 



  ხარჯები 10.3 54.1 34.1 20.0 46.3 33.0 13.3 

  
არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  
ფინანსური აქტივების 
ზრდა  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

06 
06 

მოსახლეობის სოციალური 
მდგომარეობისა და 

საცხოვრებელი გარემოს 
გაუმჯობესების 

ხელშეწყობა 

6.1 36.4 6.0 30.4 36.4 6.0 30.4 

  მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
  ხარჯები 6.1 36.4 6.0 30.4 36.4 6.0 30.4 

  
არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  
ფინანსური აქტივების 
ზრდა  

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

დანართი N5 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2016 წლის 29 თებერვლის  N19  განკარგულებისა 
 

2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების 
 ფუნქციონალური კლასიფიკაცია 

 

ფ
უ

ნქ
ცი

ო
ნა

ლ
უ

რ
ი 

კო
დ

ი 

დასახელება 
2014  

წლის 
ფაქტი 

2015  წლის გეგმა 
2015 წლის  იანვარ-
დეკემბრის ფაქტი 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 
სახელმ
წიფო 

ბიუჯე
ტის 

ფონდე
ბიდან 

გამოყო
ფილი 
ტრანს

ფერები 

საკუთა
რი 

შემოსა
ვლები 

სახელმ
წიფო 

ბიუჯე
ტის 

ფონდე
ბიდან 
გამოყო
ფილი 
ტრანს

ფერები 

საკუთა
რი 

შემოსა
ვლები 

701 
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო 
მომსახურება 

2,627.8 2,307.7 463.1 1,844.6 2,140.6 445.6 1,695.0 

7011 

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

2,063.3 2,223.2 443.1 1,780.1 2,056.1 425.6 1,630.5 

70111 
აღმასრულებელი და 
წარმომადგენლობითი ორგანოების 
საქმიანობის უზრუნველყოფა 

2,004.4 2,210.2 443.1 1,767.1 2,056.1 425.6 1,630.5 

70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 58.9 13.0 0.0 13.0 0.0 0.0 0.0 
7016 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები  564.5 84.5 20.0 64.5 84.5 20.0 64.5 
702 თავდაცვა 100.0 114.5 0.0 114.5 102.2 0.0 102.2 

703 
საზოგადოებრივი წესრიგი და 
უსაფრთხოება 

405.2 411.0 0.0 411.0 407.9 0.0 407.9 

7032 ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა 405.2 411.0 0.0 411.0 407.9 0.0 407.9 
704 ეკონომიკური საქმიანობა 1,585.8 2,118.2 2,052.0 66.2 1,663.2 1,596.5 66.7 

7042 
სოფლის მეურნეობა, სატყეო 
მეურნეობა, მეთევზეობა და 
მონადირეობა 

6.1 483.9 439.5 44.4 83.9 39.5 44.4 

70421 სოფლის მეურნეობა 6.1 483.9 439.5 44.4 83.9 39.5 44.4 
7045 ტრანსპორტი 744.5 793.3 771.5 21.8 752.2 729.9 22.3 

70451 
საავტომობილო ტრანსპორტი და 
გზები 

744.5 793.3 771.5 21.8 752.2 729.9 22.3 

7049 
სხვა არაკლასიფიცირებული 
საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში 

835.2 841.0 841.0 0.0 827.1 827.1 0.0 

705 გარემოს დაცვა 335.6 316.4 55.7 260.7 284.7 55.7 229.0 

7051 
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება 
და განადგურება 

335.6 313.0 54.8 258.2 281.8 54.8 227.0 

7052 ჩამდინარე წყლების მართვა 0.0 3.4 0.9 2.5 2.9 0.9 2.0 
706 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 632.5 1,719.0 1,471.8 247.2 1,642.1 1,411.1 231.0 
7063 წყალმომარაგება 9.1 694.9 672.1 22.8 673.6 651.1 22.5 
7064 გარე განათება 150.0 222.0 36.8 185.2 227.3 36.8 190.5 

7066 
სხვა არაკლასიფიცირებული 
საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ 
მეურნეობაში 

473.4 802.1 762.9 39.2 741.2 723.2 18.0 

707 ჯანმრთელობის დაცვა 122.0 123.9 1.4 122.5 116.4 1.4 115.0 

 



7072 ამბულატორიული მომსახურება 14.1 23.4 1.4 22.0 19.3 1.4 17.9 

70724 
საშუალო სამედიცინო პერსონალის 
მომსახურება 

14.1 23.4 1.4 22.0 19.3 1.4 17.9 

7074 
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის 
მომსახურება 

107.9 100.5 0.0 100.5 97.1 0.0 97.1 

708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 831.9 995.8 140.7 855.1 924.9 140.0 784.9 

7081 
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის 
სფეროში 

412.8 480.1 75.9 404.2 462.1 75.2 386.9 

7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 371.8 455.4 57.5 397.9 414.4 57.5 356.9 

7083 
ტელერადიომაუწყებლობა და 
საგამომცემლო საქმიანობა 

36.5 44.0 6.5 37.5 39.4 6.5 32.9 

7084 
რელიგიური და სხვა სახის 
საზოგადოებრივი საქმიანობა 

10.8 16.3 0.8 15.5 9.0 0.8 8.2 

709 განათლება 1,196.8 1,312.2 187.5 1,124.7 1,274.2 187.5 1,086.7 
7091 სკოლამდელი აღზრდა 850.4 943.2 141.3 801.9 915.6 141.3 774.3 
7093 პროფესიული განათლება 79.6 83.7 11.9 71.8 79.2 11.9 67.3 

7098 
სხვა არაკლასიფიცირებული 
საქმიანობა განათლების სფეროში 

266.8 285.3 34.3 251.0 279.4 34.3 245.1 

710 სოციალური დაცვა 261.3 332.9 71.2 261.7 304.0 69.2 234.8 

7101 
ავადმყოფთა და შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირთა 
სოციალური დაცვა 

47.5 75.4 13.0 62.4 66.6 12.0 54.6 

71011 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 47.5 75.4 13.0 62.4 66.6 12.0 54.6 

7104 
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური 
დაცვა 

111.7 119.7 15.9 103.8 110.7 15.9 94.8 

7105 უმუშევართა სოციალური დაცვა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
7106 საცხოვრებლით უზრუნველყოფა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

7107 
სოციალური გაუცხოების საკითხები, 
რომლებიც არ ექვემდებარება 
კლასიფიკაციას 

80.7 71.5 7.7 63.8 69.3 7.8 61.5 

7109 
სხვა არაკლასიფიცირებული 
საქმიანობა სოციალური დაცვის 
სფეროში 

21.4 66.3 34.6 31.7 57.4 33.5 23.9 

  სულ 8,098.9 9,751.6 4,443.4 5,308.2 8,860.2 3,907.0 4,953.2 
 

 



 
 
 

 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

 

განკარგულება N20 
 

 2016 წლის 29 თებერვალი 
 

ქ. ხობი 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის 2016 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 2015 წლის 30 
აპრილის #15 დადგენილების შესაბამისად: 

1. მიეცეს თანხმობა ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებელს ხობის მუნიციპალიტეტის 2016 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 

2016  წლის 29 თებერვლის N20 განკარგულებისა 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯების განწერა თვეების ჭრილში 
/ათასი ლარი/ 

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

იანვარი 
თებერვა

ლი 
მარტი ჯამი აპრილი მაისი ივნისი ჯამი ივლისი აგვისტო 

სექტემბ
ერი 

ჯამი 
ოქტომბე

რი 
ნოემბერი 

დეკემბ
ერი 

ჯამი 

  ხობის მუნიციპალიტეტი 6690550.0 528773.8 559656.3 598213.5 1686643.6 560378.2 557948.2 660952.3 1779278.7 496660.3 528179.6 566630.6 1591470.5 513661.0 604279.8 
515216.

4 
1633157.2 

01 00 
 წარმომადგენლობითი და 

აღმასრულებელი ორგანოების 
დაფინანსება 

2889166.0 247115.3 224364.9 245870.8 717351.0 232368.8 238665.9 285338.3 756373.0 227019.9 229773.9 241847.8 698641.6 219417.9 269885.7 
227496.

8 
716800.4 

01 01 
ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო 
651284.0 51015.8 52820.9 57271.8 161108.5 52066.8 58560.9 60987.8 171615.5 51017.9 53569.9 53872.8 158460.6 51215.9 56710.7 52172.8 160099.4 

01 02 
 ხობის მუნიციპალიტეტის 

გამგეობა 
1891514.0 145310.5 152255.0 172310.0 469875.5 154013.0 153816.0 198061.5 505890.5 149713.0 149915.0 161686.0 461314.0 144913.0 150486.0 

159035.
0 

454434.0 

01 03 სარეზერვო ფონდი 80000.0 10000.0 3000.0   13000.0 10000.0 10000.0 10000.0 30000.0 10000.0 10000.0 10000.0 30000.0 7000.0     7000.0 

01 05 

წინა წლებში წარმოქმნილი 
ვალდებულებების დაფარვა და 

სასამართლოს 
გადაწყვეტილებების 

აღსრულების ფინანსური 
უზრუნველყოფა 

266368.0 40789.0 16289.0 16289.0 73367.0 16289.0 16289.0 16289.0 48867.0 16289.0 16289.0 16289.0 48867.0 16289.0 62689.0 16289.0 95267.0 

02 00 
თავდაცვა, საზოგადოებრივი 

წესრიგი და უსაფრთხოება 
120128.0 8942.5 9727.5 11500.5 30170.5 10667.0 10292.5 10997.0 31956.5 10114.5 9007.5 10219.5 29341.5 10232.5 9177.5 9249.5 28659.5 

02 01 საგანგებო სიტუაციების მართვა 0.0       0.0       0.0       0.0       0.0 

02 03 
ქვეყნის 

თავდაცვისუნარიანობის 
ამაღლების ხელშეწყობა 

120128.0 8942.5 9727.5 11500.5 30170.5 10667.0 10292.5 10997.0 31956.5 10114.5 9007.5 10219.5 29341.5 10232.5 9177.5 9249.5 28659.5 

03 00 
ინფრასტრუქტურის 

მშენებლობა, რეაბილიტაცია და 
ექსპლოატაცია  

615667.0 48858.5 57171.5 68537.5 174567.5 51583.5 57842.5 56986.5 166412.5 48255.5 37586.5 44500.5 130342.5 43303.5 54772.5 46268.5 144344.5 

03 01 

საგზაო ინფრასტრუქტურის 
მშენებლობა, რეაბილიტაცია და 

მოვლა შენახვა (გზები და 
ხიდები) 

40000.0 0.0 0.0 10000.0 10000.0 0.0 10000.0 10000.0 20000.0 10000.0 0.0 0.0 10000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

03 01 
01 

გზების მშენებლობა, 
რეაბილიტაცია და მოვლა-

შენახვა  
40000.0     10000.0 10000.0   10000.0 10000.0 20000.0 10000.0     10000.0       0.0 

03 01 
02 

ხიდების, ხიდ-ბოგირების 
მშენებლობა, რეაბილიტაცია და 

მოვლა-შენახვა 
0.0       0.0       0.0       0.0       0.0 

03 02 

კომუნალური 
ინფრასტრუქტურის 

მშენებლობა-რეაბილიტაცია და 
ექსპლოატაცია 

575667.0 48858.5 57171.5 58537.5 164567.5 51583.5 47842.5 46986.5 146412.5 38255.5 37586.5 44500.5 120342.5 43303.5 54772.5 46268.5 144344.5 

03 02 
01 გარე განათება 236180.0 21960.0 28930.0 23640.0 74530.0 15530.0 14430.0 22230.0 52190.0 13130.0 13230.0 15730.0 42090.0 19130.0 26420.0 21820.0 67370.0 

 



03 02 
02 

წყლის სისტემის 
რეაბილიტაცია და 

ექსპლოატაცია 
18000.0 1500.0 1500.0 1500.0 4500.0 1500.0 1500.0 1500.0 4500.0 1500.0 1500.0 1500.0 4500.0 1500.0 1500.0 1500.0 4500.0 

03 02 
03  

მუნიციპალიტეტის 
საკუთრებაში არსებული 

აქტივების რეაბილიტაცია 
0.0       0.0       0.0       0.0       0.0 

03 02 
04  

სანიაღვრე არხების მშენებლობა 
რეაბილიტაცია და 

ექსპლოატაცია 
0.0       0.0       0.0       0.0       0.0 

03 02 
05  დასუფთავების ღონისძიებები 321487.0 25398.5 26741.5 33397.5 85537.5 34553.5 31912.5 23256.5 89722.5 23625.5 22856.5 27270.5 73752.5 22673.5 26852.5 22948.5 72474.5 

03 04 
სარწყავი არხებისა და 

ნაპირსამაგრი ჯებირების 
მშენებლობა-რეაბილიტაცია 

0.0       0.0       0.0       0.0       0.0 

03 05 
სოფლის მხარდაჭერის 

პროგრამა 
0.0       0.0       0.0       0.0       0.0 

04 00 განათლება 1503632.0 118668.5 133884.5 136147.5 388700.5 126672.5 119258.5 171575.5 417506.5 83901.5 81697.5 139676.5 305275.5 121049.5 150848.5 
120251.

5 
392149.5 

04 01 
სკოლამდელი განათლების 

დაფინანსება 
1117742.0 89916.0 102777.0 102196.0 294889.0 91926.0 89077.0 124832.0 305835.0 57673.0 56073.0 107483.0 221229.0 91586.0 111654.0 92549.0 295789.0 

04 02 საჯარო სკოლების დაფინანსება 0.0       0.0       0.0       0.0       0.0 

04 03 
ა(ა)იპ ,,ხობის 

მუნიციპალიტეტის 
განათლების ცენტრი" 

385890.0 28752.5 31107.5 33951.5 93811.5 34746.5 30181.5 46743.5 111671.5 26228.5 25624.5 32193.5 84046.5 29463.5 39194.5 27702.5 96360.5 

05 00 
კულტურა, რელიგია 
ახალგაზრდული და 

სპორტული ღონისძიებები 
1048005.0 69106.0 93288.9 81499.2 243894.1 95954.4 89134.8 90909.0 275998.2 86340.9 126942.2 85520.3 298803.4 77662.6 77376.6 74270.1 229309.3 

05 01 
სპორტის განვითარების 

ხელშეწყობა 
535285.0 32526.0 52567.4 41899.2 126992.6 45054.4 46936.8 45357.5 137348.7 41026.9 71974.2 45984.3 158985.4 39272.6 38524.6 34161.1 111958.3 

05 01 
01 

სპორტული ღონისძიებების 
დაფინანსება 

12202.0     2000.0 2000.0     1138.0 1138.0   2626.0 1438.0 4064.0     5000.0 5000.0 

05 01 
02 

ხობის მუნიციპალიტეტის 
საფეხბურთო კლუბი 

,,კოლხეთის" ხელშეწყობის 
ღონისძიებები 

489183.2 32526.0 50567.4 38939.2 122032.6 40454.5 40496.8 38099.5 119050.8 38026.9 69348.2 37606.3 144981.4 37512.6 36924.7 28681.1 103118.4 

05 01 
03 

სტადიონების მშენებლობა 
რეაბილიტაცია და მოვლა-

შენახვის ხარჯები 
18000.0   2000.0   2000.0 3000.0 5000.0 5000.0 13000.0 3000.0     3000.0       0.0 

05 01 
04 

ფეხბურთის განვითარების 
ხელშეწყობა 

15899.8     960.0 960.0 1599.9 1440.0 1120.0 4159.9     6940.0 6940.0 1760.0 1599.9 480.0 3839.9 

05 02 
კულტურის განვითარების 

ხელშეწყობა 
493120.0 36080.0 40221.5 39100.0 115401.5 46430.0 41698.0 45051.5 133179.5 39124.0 51468.0 39036.0 129628.0 36950.0 38352.0 39609.0 114911.0 

05 02 
01  კულტურის ცენტრი 422847.0 31645.0 32858.0 34698.0 99201.0 35945.0 37248.0 40521.0 113714.0 34775.0 42098.0 31648.0 108521.0 32585.0 33578.0 35248.0 101411.0 

05 02 
02 ძეგლთა დაცვის ხარჯები 12100.0   800.0   800.0 3000.0     3000.0   5000.0 3000.0 8000.0   300.0   300.0 

05 02 
03 

კულტურული მემკვიდრეობის 
ღონისძიებების დაფინანსება 

17000.0 1000.0 3000.0 1000.0 5000.0 4000.0 1000.0 1000.0 6000.0 1000.0 1000.0 1000.0 3000.0 1000.0 1000.0 1000.0 3000.0 

  სხვა დანარჩ. საქ. და მომს. 2000.0   2000.0   2000.0       0.0       0.0       0.0 
  გრანტი 12000.0 1000.0 1000.0 1000.0 3000.0 1000.0 1000.0 1000.0 3000.0 1000.0 1000.0 1000.0 3000.0 1000.0 1000.0 1000.0 3000.0 

  
სხვა ხარჯების სხვა მიმდინარე 

(ტრანსპ. ხარჯები) 
3000.0       0.0 3000.0     3000.0       0.0       0.0 

05 02 ტელერადიო მაუწყებლობა და 41173.0 3435.0 3563.5 3402.0 10400.5 3485.0 3450.0 3530.5 10465.5 3349.0 3370.0 3388.0 10107.0 3365.0 3474.0 3361.0 10200.0 

 



04 საგამომცემლო საქმიანობა 

05 03 
ახალგაზრდული პროგრამების 

დაფინანსება 
13600.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3970.0 0.0 0.0 3970.0 5690.0 3000.0 0.0 8690.0 940.0 0.0 0.0 940.0 

  სხვა დანარჩ. საქ. და მომს. 3560.0       0.0 970.0     970.0 1650.0     1650.0 940.0     940.0 
  სხვა ხარჯების სხვა მიმდინარე 10040.0       0.0 3000.0     3000.0 4040.0 3000.0   7040.0       0.0 

05 04 
რელიგიური ორგანიზაციების 

ხელშეწყობა 
6000.0 500.0 500.0 500.0 1500.0 500.0 500.0 500.0 1500.0 500.0 500.0 500.0 1500.0 500.0 500.0 500.0 1500.0 

06 00 
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა 

დაცვა და  სოციალური 
უზრუნველყოფა 

513952.0 36083.0 41219.0 54658.0 131960.0 43132.0 42754.0 45146.0 131032.0 41028.0 43172.0 44866.0 129066.0 41995.0 42219.0 37680.0 121894.0 

06 01 
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის 

მომსახურება 
94872.0 7527.0 7612.0 8051.0 23190.0 7926.0 7947.0 9539.0 25412.0 7672.0 7765.0 7759.0 23196.0 7789.0 7762.0 7523.0 23074.0 

06 02 
მოსახლეობის დამატებითი 

ამბულატორიული სამედიცინო 
დახმარების პროგრამა 

29880.0 2490.0 2490.0 2490.0 7470.0 2490.0 2490.0 2490.0 7470.0 2490.0 2490.0 2490.0 7470.0 2490.0 2490.0 2490.0 7470.0 

06 03 
მოსახლეობის სოციალური 

უზრუნველყოფა 
253400.0 18166.0 19217.0 32217.0 69600.0 20816.0 20417.0 21217.0 62450.0 18966.0 21017.0 22717.0 62700.0 19316.0 20067.0 19267.0 58650.0 

06 03 
01 

ავადმყოფთა სოციალური 
დახმარება 

91750.0 6800.0 7600.0 7600.0 22000.0 7600.0 7600.0 8750.0 23950.0 7600.0 7600.0 7600.0 22800.0 7600.0 8600.0 6800.0 23000.0 

  

საოპერაციო თანხები 50000.0 4000.0 4000.0 4000.0 12000.0 4000.0 4000.0 5000.0 13000.0 4000.0 4000.0 4000.0 12000.0 4000.0 5000.0 4000.0 13000.0 

დიალეზზე მყოფ მოქალაქეთა 
ყოველთვიური დახმარება 

18000.0 1500.0 1500.0 1500.0 4500.0 1500.0 1500.0 1500.0 4500.0 1500.0 1500.0 1500.0 4500.0 1500.0 1500.0 1500.0 4500.0 

,,ც" ჰეპატიტით 
დაავადებულთათვის 
გამოკვლევის დაფინანსება 
ერთჯერადად 

15750.0 1300.0 1300.0 1300.0 3900.0 1300.0 1300.0 1450.0 4050.0 1300.0 1300.0 1300.0 3900.0 1300.0 1300.0 1300.0 3900.0 

შ.შ.პ 0-18 წლამდე სამედიცინო 
რეაბილიტაციის ერთჯერადი 
დახმარება 

8000.0   800.0 800.0 1600.0 800.0 800.0 800.0 2400.0 800.0 800.0 800.0 2400.0 800.0 800.0   1600.0 

06 03 
02 

სარიტუალო მომსახურება 
(ომის ვეტერანთა და 

დევნილთა დაკრძალვის 
ხარჯები) 

5000.0 200.0 450.0 550.0 1200.0 450.0 450.0 550.0 1450.0 200.0 450.0 550.0 1200.0 550.0 300.0 300.0 1150.0 

06 03 
03 

მეორე მსოფლიო ომის 
ვეტერანთა და ჩერნობილით 

დაზარალებულთა სოციალური 
უზრუნველყოფის ხარჯები 

8000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1600.0 1200.0 0.0 2800.0 0.0 1800.0 3400.0 5200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  

ომის ვეტერანთა სოც. 
უზრუნველყოფის ხარჯები (9 
მაისის ერთჯერადი 
ღონისძიება) 

1200.0       0.0   1200.0   1200.0       0.0       0.0 

ჩერნობილის ტრაგედიის დროს 
დაზარალებულთა დახმარება 

1600.0       0.0 1600.0     1600.0       0.0       0.0 

2008 წლის აგვისტოს ომში 
დაღუპულთა ოჯახების 
დახმარება 

1800.0       0.0       0.0   1800.0   1800.0       0.0 

აფხაზეთის ომში დაღუპულთა 
ოჯახების დახმარება  

3400.0       0.0       0.0     3400.0 3400.0       0.0 

06 03 
04 

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

ობოლი ბავშვების და 100 წელს 
გადაცილებულთა ერთჯერადი 

13650.0     12900.0 12900.0     750.0 750.0       0.0       0.0 

 



დახმარების ხარჯი 

06 03 
05 

უმწეოთა სასადილო და 
ხანდაზმულთა ბინაზე 

მომსახურება 
80000.0 6666.0 6667.0 6667.0 20000.0 6666.0 6667.0 6667.0 20000.0 6666.0 6667.0 6667.0 20000.0 6666.0 6667.0 6667.0 20000.0 

06 03 
06 

 ბავშვის შეძენასთან 
დაკავშირებული ერთჯერადი 

დახმარების ხარჯი 
49000.0 4000.0 4000.0 4000.0 12000.0 4000.0 4000.0 4000.0 12000.0 4000.0 4000.0 4000.0 12000.0 4000.0 4000.0 5000.0 13000.0 

06 03 
07 

უმწეო კატეგორიაზე სასმელი 
წყლის ხარჯის ანაზღაურება 

6000.0 500.0 500.0 500.0 1500.0 500.0 500.0 500.0 1500.0 500.0 500.0 500.0 1500.0 500.0 500.0 500.0 1500.0 

06 04 
 უმწეოთა ერთჯერადი 

დახმარება 
55000.0 4500.0 4500.0 4500.0 13500.0 4500.0 4500.0 4500.0 13500.0 4500.0 4500.0 4500.0 13500.0 5000.0 4500.0 5000.0 14500.0 

06 05 
ხანძრითა და სტიქიით 

დაზარალებულთა დახმარება 
30000.0 2500.0 2500.0 2500.0 7500.0 2500.0 2500.0 2500.0 7500.0 2500.0 2500.0 2500.0 7500.0 2500.0 2500.0 2500.0 7500.0 

06 06 
მოსახლეობის სოციალური და 

საცხოვრებელი გარემოს 
გაუმჯობესების ხელშეწყობა 

50800.0 900.0 4900.0 4900.0 10700.0 4900.0 4900.0 4900.0 14700.0 4900.0 4900.0 4900.0 14700.0 4900.0 4900.0 900.0 10700.0 

  

სოციალურად დაუცველი 
ოჯახების სახლების 
შესაკეთებლად ერთჯერადი 
თანხით დახმარება 

40000.0   4000.0 4000.0 8000.0 4000.0 4000.0 4000.0 12000.0 4000.0 4000.0 4000.0 12000.0 4000.0 4000.0   8000.0 

უსახლკაროდ 
დარჩენილთათვის 
ყოველთვიური ბინის ქირის 
გადასახადი 

10800.0 900 900 900 2700.0 900 900 900 2700.0 900 900 900 2700.0 900 900 900 2700.0 

 



დანართი  2 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2016  წლის 29 თებერვლის N20 განკარგულებისა 
 

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

# დასახელება სულ 
I კვარტალი II კვარტალი III კვარტალი IV კვარტალი 

სულ 
იანვარ

ი 
თებერვ

ალი 
მარტი სულ 

აპრილ
ი 

მაისი ივნისი სულ 
ივლის

ი 
აგვისტ

ო 
სექტემბე

რი 
სულ 

ოქტომ
ბერი 

ნოემბე
რი 

დეკემბ
ერი 

1 არაფინანსური 
აქტივების კლება 

421900.0 0.0 0.0 0.0 0.0 350000.0 0.0 150000.0 200000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 71900.0 0.0 71900.0 0.0 

  ძირითადი აქტივები 0.0 0.0       0.0       0.0       0.0       

  არაწარმოებული 
აქტივი (მიწა) 

421900.0 0.0       350000.0   150000.0 200000.0 0.0       71900.0   71900.0   

2 გადასახადები 3450000.0 135000.0 35000.0 45000.0 55000.0 1539400.0 65000.0 70000.0 1404400.0 378504.3 60000.0 60000.0 258504.3 1397095.7 468521.5 858574.2 70000.0 

  საშემოსავლო გადასახადი 750000.0 135000.0 35000.0 45000.0 55000.0 210000.0 65000.0 70000.0 75000.0 195000.0 60000.0 60000.0 75000.0 210000.0 70000.0 70000.0 70000.0 

  საქართველოს საწარმოთა 
ქონებაზე (გარდა მიწისა) 

1328400.0 0.0       1328400.0     1328400.0 0.0       0.0       

  ფიზიკურ პირთა ქონებაზე 
(გარდა მიწისა) 

1000.0 0.0       1000.0     1000.0 0.0       0.0       

  სასოფლო-სამეურნეო 
დანიშნულების მიწაზე 

100600.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100600.0 0.0 100600.0 0.0 

  ფიზიკურ პირებიდან 30000.0 0.0       0.0       0.0       30000.0   30000.0   

  იურიდიული პირებიდან 70600.0 0.0       0.0       0.0       70600.0   70600.0   

  არასასოფლო-სამეურნეო 
დანიშნულების მიწაზე 

1270000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 183504.3 0.0 0.0 183504.3 1086495.7 398521.5 687974.2 0.0 

  ფიზიკურ პირებიდან 5000.0 0.0       0.0       0.0       5000.0   5000.0   

  იურიდიული პირებიდან 1265000.0 0.0       0.0       183504.3     183504.3 1081495.7 398521.5 682974.2   

3 
მიზნ. ტრანსფერი 
დელეგირებული 
უფლებამოს. განს. 

220000.0 54560.5 16669.5 17789.5 20101.5 58818.5 19043.0 18689.5 21086.0 53737.5 17986.5 17222.5 18528.5 52883.5 18571.5 17239.5 17072.5 

4 გათანაბრებითი 
ტრანსფერი 

2127700.0 1416379.1 456536.3 468298.8 491544.0 706457.9 433767.2 272690.7   4863.0     4863.0 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 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  სოფლის პროგრამა 0.0 0.0       0.0       0.0       0.0       

 



  რეგიონალური 
პროექტები 

0.0 0.0       0.0       0.0       0.0       

6 სხვა შემოსავლები 424580.0 80704.0 20568.0 28568.0 31568.0 133984.0 42568.0 46568.0 44848.0 144984.0 47568.0 50568.0 46848.0 64908.0 26568.0 21540.0 16800.0 

  
მოსაკრებელი ბუნებრივი 
რესურსების 
სარგებლობისთვის 

118800.0 16800.0 2000.0 6000.0 8800.0 46000.0 14000.0 16000.0 16000.0 48000.0 16000.0 17000.0 15000.0 8000.0 5000.0 3000.0   

  
შემოსავალი მიწის 
იჯარიდან და მართვაში 
გადაცემიდან 

0.0 0.0       0.0       0.0       0.0       

  სანებართვო მოსაკრებელი 6000.0 0.0       2000.0   2000.0   4000.0 2000.0 2000.0   0.0       

  მოსაკრ. დასახლებული 
ტერიტ. დასუფთავების 

43000.0 10700.0 3500.0 3500.0 3700.0 10780.0 3500.0 3500.0 3780.0 10780.0 3500.0 3500.0 3780.0 10740.0 3500.0 3500.0 3740.0 

  შემოსავალი მომსახურების 
გაწევიდან 

36780.0 9204.0 3068.0 3068.0 3068.0 9204.0 3068.0 3068.0 3068.0 9204.0 3068.0 3068.0 3068.0 9168.0 3068.0 3040.0 3060.0 

  ჯარიმები, სანქციები, 
საურავები 

220000.0 44000.0 12000.0 16000.0 16000.0 66000.0 22000.0 22000.0 22000.0 73000.0 23000.0 25000.0 25000.0 37000.0 15000.0 12000.0 10000.0 

7 სულ შემოსულობები 6644180.0 1686643.6 528773.8 559656.3 598213.5 2788660.4 560378.2 557948.2 1670334.0 582088.8 125554.5 127790.5 328743.8 1586787.2 513661.0 969253.7 103872.5 

8 ნაშთი 2012 წლის 1 
იანვრისათვის 

46370.0 0.0       0.0       0.0       46370.0   46370.0   

9 ჭარბი შემოსავლების 
გადანაწილება 

1009381.7 0.0       0.0       1009381.7 371105.8 400389.1 237886.8 0.0       

                   
  მუნიციპალიტეტის 

გადასახდელები 
6690550.0 1686643.6 528773.8 559656.3 598213.5 1779278.7 560378.2 557948.2 660952.3 1591470.5 496660.3 528179.6 566630.6 1633157.2 513661.0 604279.8 515216.4 

  
წინა წელს 
გამოუყენებელი 
თანხების დაბრუნება 

0.0 0.0       0.0       0.0       0.0       

  სულ ხარჯები 6690550.0 1686643.6 528773.8 559656.3 598213.5 1779278.7 560378.2 557948.2 660952.3 1591470.5 496660.3 528179.6 566630.6 1633157.2 513661.0 604279.8 515216.4 

  წინმსწრებად 
მოსათხოვი თანხა 

582025.8 0.0       0.0       183504.3     183504.3 398521.5 398521.5     

 

 



                            

 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N21 

2016 წლის 29 თებერვალი  

ქ. ხობი 

ხობის  მუნიციპალიტეტის  გამგებლისათვის  მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 
არსებული  მოძრავი  ქონების  გადაცემაზე  თანხმობის  მიცემის  შესახებ 

   საქართველოს  ორგანული  კანონის  „ადგილობრივი  თვითმართველობის  კოდექსი“ 
54-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ“ პუნქტის  „დ.გ“  ქვეპუნქტის  შესაბამისად: 

1. მიეცეს  თანხმობა  ხობის  მუნიციპალიტეტის  გამგებელს  მუნიციპალიტეტის  
საკუთრებაში  არსებული  მოძრავი  ქონების   საკუთრების  უფლებით  გადაცემაზე,  თანახმად 
N1, N2, N3, N4, N5, N6 დანართებისა.  

2.  დაევალოს ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობას ამ განკარგულების  პირველი  პუნქტით  
განსაზღვრული  მოძრავი  ქონების საქართველოს  კანონმდებლობით  დადგენილი  წესით  
გადაცემა. 

3. განკარგულება  ძალაში  შევიდეს  გაცნობისთანავე. 
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 
 

 



 
დანართი N1 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
2016 წლის 29 თებერვლის  N21  განკარგულებისა 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის განათლების ცენტრზე გადასაცემი ქონების ნუსხა 

N ინვენტარის დასახელება რაოდენობა ფასი ჯამი შენიშვნა 

1 სკამი  მოსწავლის 93 2 186  
2 სეიფი რკინის 1 17 17 

 
3 მაგიდა მოსწავლის 10 3 30 

 
4 სკამი ნახევრადრბილი 1 5 5 

 
5 დაფა უნივერსალური 1 10 10 

 
6 კომპიუტერი (1000 ლარი) 1 1000 1000 

აუდიტ. შეფასება  
120 ლ. 

7 საგზაო ნიშნები 1 40 40 
 

8 გამადიდებელი შუშა 1 5 5 
 

9 გამადიდებელი შუშა 1 7 7 
 

10 პირსაბანი 1 70 70  
11 პრინტერი 1 500 500 

აუდიტ. შეფასება  
120 ლ. 

12 სეიფი რკინის 1 18 18 
 

13 უნივერსალური დაფა 3 7 21 
 

14 საკიდი რკინის 1 4 4 
 

15 კომპიუტერის მაგიდა 2 100 200 
 

16 ფარდა 6 6 36 
 

17 ბაინდერი 5 4 20 
 

18 ნაგვის ყუთი 2 7 14 
 

19 მინანქრის ფხვნილი 1 10 10 
 

20 მინანქრის ფხვნილი 2 7 14 
 

21 მინანქრის ფხვნილი 6 6.5 39 
 

22 ტული 3 5 15 
 

23 თექის მატყლი „მირინოსი“ 3 10 30 
 

24 ძაფი 10 2.5 25 
 

25 სეიფი რკინის 1 17 17 
 

26 მაგიდა მასწავლებლის 1 6 6 
 

27 ვერცხლის სხმული 86 2.2 189.2 
 

28 მინანქრის ფორმები 100 2 200 
 

29 უთო 1 35 35 
 

30 თექის მატყლი 5 10 50 
 

31 ვერცხლის ფორმები 78.95 1.9 150.01 
 

32 ვერცხლის ტიხარი 9.33 3 27.99 
 

33 მინანქრის ფხვნილი 4 1.5 6 
 

34 ფუნჯი 4 3 12 
 

35 ვერცხლის ყალიბი 40 2 80 
 

 



ჯამი      3089.2 
 

დანართი N2 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2016 წლის 29 თებერვლის  N21  განკარგულებისა 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბ „კოლხეთზე“ გადასაცემი ქონების 
ნუსხა 

 

N ინვენტარის დასახელება რაოდენობა ფასი ჯამი შენიშვნა 

1 სკამი  მოსწავლის  46 2 92   
2 სეიფი რკინის 1 18 18   
3 სახანძრო სტენდი 1 450 450   
4 საკიდი რკინის 1 4 4   

ჯამი 
       564 
  

 

 



 
დანართი N3 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
2016 წლის 29 თებერვლის  N21  განკარგულებისა 

 
ხობის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრზე გადასაცემი ქონების ნუსხა 

N ინვენტარის დასახელება რაოდენობა ფასი ჯამი შენიშვნა 

1 სკამი  მოსწავლის  54 2 108   
2 შკაფ კასა 1 5 5   
3 მაგიდა  საწერი (სპეც) 5 17.45 87.25   
4 სკამი ნახევრადრბილი 6 5 30   
5 მინა 4მმ 4 35 140   
6 კარადა 1 12 12   
7 ტელევიზორის მაგიდა 1 180 180   
8 სამეული 1 450 450   
9 ციფრული აპატარი 1 348 348   

10   ბიბლიოთეკის წიგნები     150   

ჯამი    1510.25 
 

 

 



 
დანართი N4 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
2016 წლის 29 თებერვლის  N21  განკარგულებისა 

 
შპს „ხობის მოამბეზე“ გადასაცემი ქონების ნუსხა 

N ინვენტარის დასახელება წელი რაოდენობა ფასი ჯამი შენიშვნა 

1 კარადა 1976 1 12 12   
2 სეიფი პატარა 1970 1 5 5   
3 მაგიდა   მასწავლებლის 1970 1 10 10   
4 მაგიდა   მასწავლებლის 1975 1 6 6   
5 სკამი ნახევრადრბილი 1975 6 2 12   
6 მაგიდა მოსწავლის 1970 2 3 6   
7 კედლის საათი 2011 1 12 12   
8 საკ.ნივთ ჩასაწყობი 2012 1 8 8   
9 საკ.ნივთ ჩასაწყობი 2013 1 10 10   
10 საკანცელარიო თეფში 2012 2 10 20   

ჯამი        101 
 

 



 
დანართი N5 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
2016 წლის 29 თებერვლის  N21  განკარგულებისა 

 
ხობის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრზე  

გადასაცემი ქონების ნუსხა 
 

N დასახელება რაოდენობა 
ერთულის 

ფასი 
საერთო 

ღირებულება 
შენიშვნა 

1 აზოტის საზომი ჯოხი 1 20 20   
2 გასტაციის კალენდარი 1 10 10   

3 გინეკოლოგიური ხელთათმანი 100 0.7 70   

4 ხელსაწყო განაყოფიერების შალით 100 0.64 64   
5 სპერმა ჯერსი 26 15 390   
6 სპერმა შვიცი 30 15 450   
7 სპერმა ჰოლშტეინი 40 15 600   
8 აზოტი კონტეინერი 20 კგ 1 2061 2061   
9 აზოტი კონტეინერი 11 კგ 1 2146.5 2146.5   

10 
ხელსაწყოთა ნაკრები 
განაყოფიერების 

1 640.8 640.8 
  

სულ         6452.3 

 

 



 
დანართი N6 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
2016 წლის 29 თებერვლის  N21  განკარგულებისა 

 
ხობის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანებაზე 

გადასაცემი ქონების ნუსხა 
 

N დასახელება რაოდენობა 
ერთ. 
ფასი 

საერთო 
ღირებ. 

შენიშვნა 

1 რკინის კარი 2 15 30  

2 
ორისის 
ბუღალტერია 

1 360 360 
  

სულ        390 
 

 

 



                            

 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N22 

2016 წლის 29 თებერვალი  

ქ. ხობი 

„ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 
ამორტიზირებული მოძრავი ქონების ჩამოწერაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 28 იანვრის №12 განკარგულებაში ცვლილებების 
შეტანის შესახებ 

 

 საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის შესაბამისად: 
1. „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 

არსებული ამორტიზირებული მოძრავი ქონების ჩამოწერაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“ 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 28 იანვრის №12 განკარგულებაში 
შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება: 

ა) განკარგულების პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 
„1. მიეცეს  თანხმობა  ხობის  მუნიციპალიტეტის  გამგებელს ხობის  მუნიციპალიტეტის  

საკუთრებაში არსებული, ამ განკარგულების დანართში მითითებული ქონების ჩამოწერაზე.“; 
ბ) განკარგულებას დაემატოს დანართი, თანახმად ამ განკარგულების 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 

 

 



 
დანართი  

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
2016 წლის 29 თებერვლის  N22  განკარგულებისა 

 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ამორტიზირებული 

ჩამოსაწერი მოძრავი ქონების ნუსხა 

 

N დასახელება 
ექსპლუატაციაში 

შესვლის წელი 

საბალანსო 
ღირებულება 

სავარაუდო 
წონა 

აუდიტორული 
შეფასება 

დარიცხული 

ცვეთა 

1 
კოშკური ამწის 
ტრენაჟორი 

1981 278 40 6 278 

2 ფარცხი 1981 348 500 75 348 

3 
ტრაქტორის ძრავის 
მოდელი 

1981 527 500 75 527 

4 ტრაქტორის ტრენაჟორი 1981 907 250 37,5 907 
5 დისკი პლტ-3 1981 233 100 15 233 

6 
ტრაქტორის მისაბმელი 
„2მჩ“ 

1981 685 600 90 685 

7 
ექსკავატორის 
ტრენაჟორი 

1981 612 60 9 612 

8 მაკეტი დსგ ჭრილში 1981 442 400 60 442 
9 ტრაქტორი „დზ-42“ 1990 1941 6500 975 1941 
11 ძრავა ზილ 66 ჭრილში - - 600 90 - 
12 ძრავა ზილ 130ჭრილში - - 200 30 - 
13 ნოუთბუქი 2011 900  - - 
14 ნოუთბუქი 2011 900  - - 

15 ბიბლიოთეკის წიგნები - 735 - 
მაკულატურა 
60 კგ*0,15=9-  

 



 
 
 
 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
განკარგულება N23 

2016 წლის 29 თებერვალი 
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 №1 ჩამოყალიბდეს შემდეგი 
რედაქციით: 

„დანართი №1 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2014 წლის 28 ივლისის №53 განკარგულებისა 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირების, საკრებულოს წევრებისა  და 
საკრებულოს აპარატისთვის განსაზღვრული საწვავის ხარჯების ლიმიტი 

 
 

 

N მხარჯავი სუბიექტების დასახელება 
ლიმიტი თვეში (ლიტრი) 

ლიმიტი წელიწადში 
(ლიტრი) 

ბენზინი დიზელი ბენზინი დიზელი 

1. საკრებულოს თავმჯდომარე - 750 - 9000 

2. საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე  170  2040 

3. 
სამანდატო-საპროცედურო საკითხთა 
კომისიის თავმჯდომარე 

80 - 960 - 

4. 
იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის 
უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯდომარე 

80 - 960 - 

5. საფინანსო-სარევიზიო კომისიის 
თავმჯდომარე 

80 - 960 - 

6. 
სოციალურ საკითხთა კომისიის 
თავმჯდომარე 

80 - 960 - 

7 
ეკონომიკური განვითარების საკითხთა 
კომისიის თავმჯდომარე 

- 80 - 960 

8 

საკრებულოს ფიზიკური და კერძო 
სამართლის იურიდიული პირების 
მფლობელობაში (სარგებლობაში) არსებულ 
მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების 
აღიარების კომისიის თავმჯდომარე 

80 - 960 - 

 



9 საკრებულოს ფრაქციის თავმჯდომარე 80 - 960 - 

10 საკრებულოს აპარატის უფროსი 220 - 2640 - 

11 საკრებულოს თავმჯდომარის თანაშემწე 30 - 360 -“ 

 
2. განკარგულება ძალაში შევიდეს 2016 წლის 1 მარტიდან. 

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 N24 

2016 წლის 29 თებერვალი 
ქ. ხობი 

„ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის 
უფლებათა დაცვის კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 16 ივლისის N48 განკარგულებაში 
ცვლილების შეტანის თაობაზე 

 
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის შესაბამისად: 
2. „ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის 

უფლებათა დაცვის კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ხობის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 16 ივლისის N48 განკარგულებაში  
შეტანილ იქნეს ცვლილება და განკარგულების პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს 
შემდეგი რედაქციით: 

„1. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  იურიდიულ საკითხთა და 
ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისია შემდეგი შემადგენლობით: 

1. ლაშა ცატავა 
2. როსტევან გვარამია 
3. როლანდ სერგია 
4. ვასილ კუკავა 
5. მერაბ ფილიპია.“ 
2. განკარგულება ძალაში შევიდეს მიღებისთანავე. 
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 N25 

2016 წლის 29 თებერვალი 
ქ. ხობი 

„ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა კომისიის 
შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 

წლის 16 ივლისის N49 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 
24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ.დ“ ქვეპუნქტის თანახმად:  

1. „ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა კომისიის 
შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 
წლის 16 ივლისის N49 განკარგულებაში შეტანილ იქნეს ცვლილება და განკარგულების 
პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:  

„1. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა 
კომისია შემდეგი შემადგენლობით: 

1. დოდო გაბუნია 
2. ლევან ქავთარაძე 
3. მზია ლემონჯარია 
4. ქეთევან ოდიშარია 
5. დიანა გულუა 
6. ლეონიდე ლოლუა 
7. ალექსანდრე ნაჭყებია 
8. ჯემალ ნადარაია 
9. კახა მიქაბერიძე 
10. გიორგი ხურცილავა 
11. ირაკლი ნადარაია 
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                                          ედიშერ ჯობავა 

 
 
 

 



 
 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
 

განკარგულება N26 
 

2016 წლის 7 მარტი 
 

ქ. ხობი 
 
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების შესახებ 
 

 „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 
2016 წლის 4 თებერვლის N254 დადგენილებით დამტკიცებული პროგრამის მე-2 მუხლის 
მე-6  პუნქტის შესაბამისად: 

1. „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, საქართველოს სახელმწიფო 
ბიუჯეტიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის 
შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 19 თებერვლის N265 განკარგულებით 
ხობის მუნიციპალიტეტისთვის გამოყოფილი თანხა (848311,00 ლარი), ხობის 
მუნიციპალიტეტის დასახლებებისთვის მოსახლეობის რაოდენობის შესაბამისად, 
გადანაწილდეს  დანართის შესაბამისად. 

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

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

 
 
 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                          ედიშერ ჯობავა 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

დანართი 
 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტებისთვის 
გამოყოფილი თანხების განაწილება ხობის მუნიციპალიტეტის დასახლებების მიხედვით 

 

 



N 
ადმინისტრაციული 

ერთეული 
N სოფელი 

მოსახლეობის 
რაოდენობა 

სოფლისთვის 
გამოყოფილი 

თანხა 
(ლარი) 

1 ახალსოფელი 
1 ახალსოფელი 811 17835 
2 გაღმა პირველი ხორგა 820 17944 

2 ახალი ხიბულა 
3 ახალი ხიბულა 834 18114 
4 გაშფერდი 796 17653 
5 ზუბი 550 14670 

3 ბია 
6 ბია 460 13579 
7 ბია-საშონიო 267 8238 
8 ზემო ბია 41 4497 

4 პირველი  მაისი 
9 ბულიწყუ 1453 29621 

10 საკვიკვინიო 730 16853 
11 ჭიხუ 546 14621 

5 გურიფული 
12 l გურიფული 524 14355 
13 ll გურიფული 622 15543 

6 ზემო ქვალონი 
14 ზემო ქვალონი 180 6183 
15 საალანიო-საფაჩულიო 170 6062 
16 სახოჭოლავო 405 12912 

7 თორსა-დღვაბა 
17 თორსა 577 14997 
18 საბუკიო 515 14246 
19 დღვაბა 372 9511 

8 ნოჯიხევი 

20 ნოჯიხევი 1718 32835 
21 ზენი 263 8189 
22 დასახლება 680 16247 
23 კუთხე ნოჯიხევი 351 9257 
24 ნაფოშტუ 427 13178 

9 პატარა ფოთი 25 პატარა ფოთი 739 16962 
10 შავღელე 26 შავღელე 1126 25655 
11 პირველი ხორგა 27 პირველი ხორგა 754 17144 
12 საგვიჩიო 28 საგვიჩიო 658 15980 

13 საჯიჯაო 

29 ზენი 1092 25243 
30 ზუბი 632 15664 
31 ჯაპიშაქარი 767 17302 
32 გაღმა საჯიჯაო 514 14233 

14 ქარიატა 
33 გაღმა ქარიატა 434 13263 
34 გამოღმა ქარიატა 278 8371 

15 ქვემო ქვალონი 
35 ბულიში 470 13700 
36 დურღენა 756 17168 

 



37 გიმოზგონჯილი 770 17338 
38 გვიმარონი 387 9693 
39 ჭითაუშქური 320 8881 

16 ჭალადიდი 

40 საბაჟო 1789 33696 
41 საჭოჭუო 426 13166 
42 საღვამიჩაო 511 14197 
43 საქორქიო 32 4388 

17 ყულევი 44 ყულევი 298 8614 

18 შუა ხორგა 
45 გამოღმა შუა ხორგა 700 16489 
46 გაღმა შუა ხორგა 549 14658 
47 ყორათი 207 7510 

19 ძველი ხიბულა 48 ძველი ხიბულა 834 18114 

20 ხამისქური 
49 ხამისკური 579 15022 
50 საკუკავო 493 13979 
51 საქირიო 638 15737 

21 ხეთა 

52 ლარჩვა 1265 27341 
53 ხეთა 426 13166 
54 ოხვამეკარი 517 14270 
55 წინაგოლა 606 15349 
56 ნოჩხონი 897 18878 

        34576 848311 
 
 

 



 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N27 

2016 წლის 7 მარტი 

ქ. ხობი 

ხობის  მუნიციპალიტეტის  გამგებლისთვის  ხობის  მუნიციპალიტეტის  
საკუთრებაში  არსებული  ძირითადი  (განუსხვისებელი)  ქონების  სარგებლობის  

უფლებით  გადაცემაზე  თანხმობის  მიცემის  შესახებ 
 

   საქართველოს  ორგანული  კანონის  „ადგილობრივი  თვითმართველობის  კოდექსი“ 
54-ე  მუხლის  პირველი  ნაწილის  „დ“ პუნქტის  „დ.დ“  ქვეპუნქტის  შესაბამისად: 

1.  მიეცეს  თანხმობა  ხობის  მუნიციპალიტეტის  გამგებელს  ხობის  მუნიციპალიტეტის  
საკუთრებაში  არსებული  ძირითადი 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,  აღმაშენებლის  ქ N3). 

 
 
 
 

საკრებულოს  თავმჯდომარე                           ედიშერ  ჯობავა 

 



დანართი  
სარგებლობის უფლებით გადასაცემი ხობის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 

 არსებული ქონება 
 

N შენობის დასახლება მისამართი სართული სარგებლობის 
ფორმა 
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ადმინისტრაციული 
შენობა 

ქ. ხობი 
სტალინის ქ. 

N6 
პირველი იჯარა 420 35000 100 83,30 9 თვე 20 184,4 1660 

             

 



 
 
 
 
 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N28 

2016 წლის 30 მარტი 

ქ. ხობი 

ქალაქ ხობში ცენტრალური სტადიონისთვის პაატა თათარიშვილის სახელის 
 მინიჭების მიზანშეწონილობის თაობაზე 

 
  საქართველოს  ორგანული  კანონის  „ადგილობრივი  თვითმართველობის  

კოდექსი“  მე-16  მუხლის  მეორე   ნაწილის  „პ“ ქვეპუნქტისა  და  „მუნიციპალიტეტის  
ადმინისტრაციულ  საზღვრებში გეოგრაფიული  ობიექტების  სახელდების  წესის  
დამტკიცების  შესახებ“  საქართველოს  მთავრობის  2015  წლის  1  ივნისის  N239  
დადგენილების  მე-5  მუხლის  პირველი  პუნქტისა და  მე-7  მუხლის  მეორე  პუნქტის  
შესაბამისად: 

1. მიზანშეწონილად იქნეს მიჩნეული საინიციატივო ჯგუფის  წინადადება  ქალაქ ხობში 
ცენტრალური სტადიონისთვის საფეხბურთო კლუბ ხობის „კოლხეთის“ ყოფილი უფროსისა და 
პრეზიდენტის, სპორტის ღვაწლმოსილი მუშაკის პაატა თათარიშვილის 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). 

 
 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                                 ედიშერ ჯობავა 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N29 

2016 წლის 30 მარტი 

ქ. ხობი 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ავტოსატრანსპორტო საშუალების 
სახელმწიფოსთვის  საკუთრებაში  უსასყიდლოდ გადაცემაზე ხობის მუნიციპალიტეტის 

გამგებლისთვის თანხმობის  მიცემის შესახებ 
 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 54-ე 
მუხლის პირველი ნაწილის „დ“ პუნქტის  „დ.გ“ ქვეპუნქტისა და საქართველოს სახელმწიფო 
უსაფრთხოების სამსახურის 2016   წლის 2 მარტის N5/10184 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 NJTNBF4FK103007282, სარეგისტრაციო ნომერი - FXF965, საბალანსო 
ღირებულება 55076 (ორმოცდათხუთმეტიათას სამოცდათექვსმეტი) ლარი), საკუთრების  
უფლებით სახელმწიფოსთვის  უსასყიდლოდ  გადაცემაზე, შემდგომში  საქართველოს 
სახელმწიფო  უსაფრთხოების  სამსახურისთვის გადაცემის მიზნით. 

2. ძალადაკარგულად  გამოცხადდეს  „ხობის  მუნიციპალიტეტის  საკუთრებაში  არსებული  
მოძრავი  ქონების  სარგებლობის  უფლებით გადაცემაზე ხობის  მუნიციპალიტეტის  
გამგებლისათვის  თანხმობის  მიცემის    შესახებ“  ხობის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს  
2015  წლის  28  ოქტომბრის  N53  განკარგულება; 

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                                            ედიშერ ჯობავა 

 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N30 

2016 წლის 30 მარტი 

ქ. ხობი 

ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოს - 
საკრებულოს 2014 წლის 15 ივნისის არჩევნების სოფელ ყულევის №66.17 

ადგილობრივ მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში 2016 წლის 22 მაისს 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 სოფელ ყულევის №66.17 ადგილობრივ მაჟორიტარულ საარჩევნო 
ოლქში 2016 წლის 22 მაისს გასამართ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შუალედურ 
არჩევნებთან დაკავშირებით საარჩევნო სუბიექტებისთვის ამომრჩევლებთან შეხვედრების, 
კრებების, საჯარო დებატებისა და დისკუსიებისთვის გამოიყოს ყულევის ადმინისტრაციულ 
ერთეულში არსებული ნებისმიერი შენობა-ნაგებობა, გარდა კანონმდებლობით აკრძალულისა. 

2. ხობის მუნიციპალიტეტის ყულევის ადმინისტრაციულ ერთეულში არსებულ საარჩევნო 
უბანში საარჩევნო სუბიექტების სარეკლამო პლაკატების განსათავსებლად გამოყენებულ იქნეს 
ყულევის ადმინისტრაციულ ერთეულში არსებული ნებისმიერი შენობა-ნაგებობა, გარდა 
კანონმდებლობით აკრძალულისა.  

3. ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული შენობა-ნაგებობების გარე იერსახის 
დამახინჯებისა და საარჩევნო ატრიბუტიკის (პლაკატები, ლოზუნგები და სხვა) შეუფერებელ 
ადგილებში განთავსების აღკვეთის მიზნით,  საარჩევნო სუბიექტების სარეკლამო პლაკატები ასევე 
განთავსდეს ქ. ხობის ტერიტორიაზე სპეციალურად მოწყობილ სტენდებზე: 

ა) N66.01 საარჩევნო უბნის ტერიტორიაზე - ცოტნე დადიანის ქუჩაზე საზოგადოებრივი 
ტრანსპორტის გაჩერებასთან და დავით აღმაშენებლის ქუჩაზე კოსტავას ქუჩის გადაკვეთასთან; 

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

გ) N66.03 საარჩევნო უბნის ტერიტორიაზე - ჭყონდიდელის ქუჩის დასაწყისში, 9 აპრილის 
ხეივანთან და ჭყონდიდელისა და 26 მაისის  ქუჩების გადაკვეთაზე; 

დ) N66.28 საარჩევნო უბნის ტერიტორიაზე - ცოტნე დადიანის ქუჩაზე კოლხეთის დასახლების 
შესახვევთან და სტალინის ქუჩაზე რუსთაველის ქუჩის გადაკვეთასთან. 

4. აიკრძალოს ხობის მუნიციპალიტეტების საკრებულოს 2016 წლის 22 მაისის 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; 

5. დაევალოს ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობას (გ. ქაჯაია):  
 ა) საარჩევნო პლაკატების გამოსაფენად მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული 

სტენდების მოწესრიგება;  
 ბ) ზედამხედველობისა და კონტროლის განხორციელება წინასაარჩევნო აგიტაციის, 

წინასაარჩევნო მოწოდებებისა და მასალების (მოწოდებების, განცხადებების, წარწერების, 
ფურცლების, ფოტო, სააგიტაციო დანიშნულების ავტოსატრანსპორტო და სპეციალური 

 



მოწყობილობით აღჭურვილი სხვა საშუალებები) გავრცელებაზე, პოლიტიკური/წინასაარჩევნო 
რეკლამის განთავსებაზე, სხვა წინასაარჩევნო საქმიანობებთან დაკავშირებით დადგენილი 
ორგანიზაციულ-სამართლებრივი წესრიგის დაცვაზე და უზრუნველყოს საქართველოს ორგანული 
კანონით „საქართველოს საარჩევნო კოდექსით“ დადგენილი სამართალდარღვევის ფაქტზე საჭირო 
სანქციების გამოყენება. 
      6. ეთხოვოს შსს სამეგრელო-ზემო სვანეთის სამხარეო მთავარი სამმართველოს ხობის რაიონულ 
სამმართველოს (ი. შენგელია) წინასაარჩევნო კამპანიის მიმდინარეობისას ამ განკარგულებით 
გათვალისწინებული წესების დარღვევის ფაქტების აღკვეთა.  

7. დაევალოს ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატს (ლ. შამათავა) საარჩევნო 
სუბიექტების სარეკლამო პლაკატების განთავსებისთვის გამოყოფილი ადგილების შესახებ 
ინფორმაციის გამოქვეყნების უზრუნველყოფა არჩევნების დანიშვნიდან არაუგვიანეს 10 დღისა. 

8.    განკარგულება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე.  
9. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის 

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

საკრებულოს თავმჯდომარე                                                 ედიშერ ჯობავა 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

განკარგულება №31 
2016 წლის 30 მარტი 

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 

№ 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 დამხმარე მოსამსახურე 1 

საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილება 

6 განყოფილების უფროსი 1 
7 მთავარი სპეციალისტი 3 
8 წამყვანი სპეციალისტი 1 
9 დამხმარე მოსამსახურე 6 

საზოგადოებასთან და მედიასთან ურთიერთობის, ადმინისტრაციულ ერთეულებში 

 



საქმიანობის კოორდინაციისა და საინფორმაციო უზრუნველყოფის განყოფილება 

10 განყოფილების უფროსი 1 
11 მთავარი სპეციალისტი 2 
12 წამყვანი სპეციალისტი 2 
13 სპეციალისტი 31 

სამართლებრივი უზრუნველყოფის  განყოფილება 

14 განყოფილების უფროსი 1 
15 მთავარი სპეციალისტი 1 
16 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 ქონების მართვის სამსახური 

1 სამსახურის უფროსი 1 
მუნიციპალური ქონების მართვის, ბუნებრივი რესურსების, ტრანსპორტის რეგულირებისა 

და ადგილობრივი მოსაკრებლების განყოფილება 
2 განყოფილების უფროსი 1 
3 მთავარი სპეციალისტი 1 
4 წამყვანი სპეციალისტი 2 

სოფლის მეურნეობისა და სტატისტიკური აღრიცხვის განყოფილება 

5 განყოფილების უფროსი 1 
6 მთავარი სპეციალისტი 1 
7 წამყვანი სპეციალისტი 1 

სულ 8 

ინფრასტრუქტურის, ურბანული განვითარებისა და არქიტექტურის სამსახური 

1 სამსახურის უფროსი 1 

ურბანული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვის განყოფილება 

2 განყოფილების უფროსი 1 

 



3 წამყვანი სპეციალისტი 3 
ინფრასტრუქტურის, სივრცით-ტერიტორიული მოწყობისა და ქალაქთმშენებლობის 

განყოფილება 
4 განყოფილების უფროსი 1 
5 მთავარი სპეციალისტი 1 
6 წამყვანი სპეციალისტი 1 
7 უფროსი სპეციალისტი 1 

ზედამხედველობის განყოფილება 

8 განყოფილების უფროსი 1 
9 მთავარი სპეციალისტი 1 

10 წამყვანი სპეციალისტი 2 
სულ 13 

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 

სულ 8 

შიდა აუდიტის სამსახური 

1 სამსახურის უფროსი 1 
2 მთავარი სპეციალისტი 1 
3 უფროსი სპეციალისტი 1 

 



შიდა აუდიტის განყოფილება 

4 განყოფილების უფროსი 1 
5 მთავარი სპეციალისტი 1 
6 წამყვანი სპეციალისტი 1 

სულ 6“ 
 

2. განკარგულება ამოქმედდეს 2016 წლის 1 აპრილიდან. 
3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით, ფოთის საქალაქო სასამართლოში (მისამართი: ქ. ფოთი, 
დავით აღმაშენებლის ქ. №3). 

 
 
  
 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                      ედიშერ ჯობავა 

 



 
 
 
 
 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N32 

2016 წლის 30 მარტი 

ქ. ხობი 

„ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა 
დაცვის კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2014 წლის 16 ივლისის N48 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის შესაბამისად: 
1. „ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის 

უფლებათა დაცვის კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს 2014 წლის 16 ივლისის N48 განკარგულებაში  შეტანილ იქნეს ცვლილება და 
განკარგულების პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„1. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  იურიდიულ საკითხთა და 
ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისია შემდეგი შემადგენლობით: 

1. ლაშა ცატავა 
2. როსტევან გვარამია 
3. როლანდ სერგია 
4. ვასილ კუკავა 
5. მერაბ ფილიპია 
6. გენადი ქაძანაია.“ 

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

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

 
 

 
 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                                 ედიშერ ჯობავა 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N33 

2016 წლის 30 მაისი 

ქ. ხობი 

ხობის  მუნიციპალიტეტის  საკუთრებაში  არსებული  ავტოსატრანსპორტო 
საშუალების  სახელმწიფოსთვის  საკუთრებაში  უსასყიდლოდ  გადაცემის  შესახებ 

 
 საქართველოს  ორგანული  კანონის   „ადგილობრივი  თვითმართველობის  კოდექსი“  108-ე 

მუხლის,  სახელმწიფო  ქონების  ეროვნული  სააგენტოს  2016  წლის  2  მარტის  N5/10184    და  
საქართველოს  სახელმწიფო  უსაფრთხოების  სამსახურის  2016  წლის  29  თებერვლის N512909  
წერილების  შესაბამისად :   

1. გადაეცეს  სახელმწიფოს  უსასყიდლოდ  საკუთრებაში, ხობის  მუნიციპალიტეტის  
საკუთრებაში  არსებული  ავტოსატრანსპორტო  საშუალება  „ტოიოტა  ქემრი“ (გამოშვების  წელი 
2012, ფერი შავი, მსუბუქი  გამავლობის, ძრავის  მოცულობა  175 ც/ძ.  საინდიფიკაციო  ნომერი 
JTNBF4FK103007282, სარეგისტრაციო ნომერი  FXF965,  საბალანსო  ღირებულება  55076  ლარი, 
ნარჩენი  ღირებულება 30402 ლარი),  შემდგომში  საქართველოს  სახელმწიფო  უსაფრთხოების  
სამსახურისთვის  გადაცემის მიზნით. 

2.  ძალადაკარგულად  გამოცხადდეს „ხობის მუნიციპალიტეტის  საკუთრებაში  არსებული  
ავტოსატრანსპორტო საშუალების  სახელმწიფოსთვის  საკუთრებაში  უსასყიდლოდ  გადაცემაზე  
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ ხობის  
მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს  2016 წლის  30 მარტის  N29 განკარგულება. 

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

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

 
 
 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                      ედიშერ ჯობავა 
 

 



 

 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N34 

2016 წლის 30 მაისი 

ქ. ხობი 
 

           ხობის  მუნიციპალიტეტის  გამგებლისათვის  მუნიციპალიტეტის  საკუთრებაში 
           არსებული  ამორტიზირებული  ქონების  ჩამოწერაზე  თანხმობის  მიცემის  
შესახებ 
 
  საქართველოს  ორგანული  კანონის  „ადგილობრივი  თვითმართველობის  კოდექსის“ 

მე-16 მუხლის, მე-2 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით, მე-3  პუნქტის,  „საბიუჯეტო  
ორგანიზაციებში  ქონების  მოთხოვნებისა  და  ვალდებულებების  ინვენტარიზაციის  
ჩატარების  წესის  დამტკიცების  შესახებ“  საქართველოს  ფინანსთა  მინისტრის  2010  
წლის 23  ივლისის  N605  ბრძანებისა  და  „ადგილობრივი  თვითმმართველი  
ერთეულისა  და  ადგილობრივი  თვითმმართველობის  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  ამორტიზირებული  ქონების  ჩამოწერაზე თანახმად 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   
     

ხობის  მუნიციპალიტეტის  საკუთრებაში  არსებული  მეორადი  საამშენებლო 
                                                                                         მასალების  ჩამოწერის  შესახებ 

 

N ქონების დასახელება 
ექსპლუატაციაში 
შესვლის წელი 

სავარაუდო წონა 

 (კგ) 
აუდიტორული შეფასება 

1 ლითონის  ავზი 1980 1200 180 

2 წყლის         ავზი 1980 4000 480 

3 შეშა   (კუბ.მ) 1975 15 280 

4 ჯართი 1975 400 48 
 



 

 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N35 

2016 წლის 30 მაისი 

ქ. ხობი 
ხობის  მუნიციპალიტეტის  საკუთრებაში  არსებული  ქონების 

საპრივატიზებო  ნუსხის  დამტკიცების  შესახებ 
 

საქართველოს  ორგანული  კანონის  „ადგილობრივი  თვითმართველობის  
კოდექსი“ 24-ე  მუხლის  პირველი  პუნქტის  „ე.დ“  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,  დავით  აღმაშენებლის  ქ.N3) 

 
 
 

საკრებულოს  თავმჯდომარე                                 ედიშერ  ჯობავა 
                                  

 



                                                   



დანართი 
 

ხობის  მუნიციპალიტეტის  საკუთრებაში  არსებული  საპრივატიზებო  ქონების  ნუსხა 
 

N ქონების დასახელება 
ექსპლუატაციაში 

შესვლის წელი 
სავარაუდო 

წონა (კგ) 
აუდიტორული 

შეფასება (ლარი) 

ბიჯი  

10% 
„ბე“ 10% შენიშვნა 

1 
ლითონის  ავზი (პირველი მაისის 
საბავშვო ბაღი) 

1980 1200 180 18 18 

საბალანსო 

ღირებულება არ 
გააჩნია 

 

2 წყლის  ავზი (ზუბის  სასოფლო კლუბი) 1980 4000 480 48 48 

საბალანსო 

ღირებულება არ 
გააჩნია 

 

3 

ქ. ხობის  N1  საბავშვო  ბაღის  
კაპიტალური რემონტის პერიოდში  
მიღებული მეორადი  მასალები, მათ 
შორის: 

 

1975 
    

საბალანსო 

ღირებულება არ 
გააჩნია 

 

შეშა (კუბ.მ)  15 280 28 28 
ჯართი  400 48 4,8 4,8 

4 
მსუბუქი  ავტომანქანა  „ტოიოტა 
კოროლა“ 

2008  1250 125 125 

საბალანსო ნარჩენი 
ღირებულება 

2652   ლარი 



 

 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N36 

2016 წლის 30 მაისი 

ქ. ხობი 
  ხობის მუნიციპალიტეტის კლიმატის ცვლილებასთან ადაპტაციის 

 კონცეფციის დამტკიცების შესახებ 
 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმართველობის 
კოდექსი“ მე-16 მუხლის მესამე ნაწილის შესაბამისად: 

1. დამტკიცდეს „ხობის მუნიციპალიტეტის კლიმატის ცვლილებასთან 
ადაპტაციის კონცეფცია“ თანახმად დანართისა.     

2. დაევალოს ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობას „ხობის მუნიციპალიტეტის 
კლიმატის ცვლილებასთან ადაპტაციის კონცეფციის“ ფარგლებში აუცილებელი 
ღონისძიებების შემუშავება და 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 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

დანართი 
ხობის მუნიციპალიტეტის კლიმატის ცვლილებასთან  

ადაპტაციის კონცეფცია 
 

თავი I 

 



    მუხლი 1. ზოგადი მონაცემები და კლიმატი 
ხობის მუნიციპალიტეტი წარმოადგენს ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ 

ერთეულს დასავლეთ  საქართველოში, სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონში. 
მუნიციპალიტეტის ფართობი შეადგენს 676 კმ2 -ს. ხობის მუნიციპალიტეტში 58 
დასახლებული პუნქტია, მათ შორის ერთი ქალაქი და 57 სოფელი. მოსახლეობის 
რაოდენობაა 43071 ადამიანი. ხობის მუნიციპალიტეტი მდებარეობს დასავლეთ 
საქართველოს დასავლეთ ნაწილში, კოლხეთის დაბლობის ცენტრში. 
ადმინისტრაციულ ერთეულს ჩრდილოეთით ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი 
ესაზღვრება, ჩრდილო-აღმოსავლეთით ჩხოროწყუს, აღმოსავლეთით სენაკის, 
სამხრეთით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტები, ხოლო სამხრეთ-დასავლეთით - 
ქალაქი ფოთი, დასავლეთით - შავი ზღვა. ხობის მუნიციპალიტეტი მოქცეულია 
კოლხეთის დაბლობის სუბტროპიკულ ნოტიო-კლიმატურ ზონაში, რომელიც 
ხასიათდება თბილი ზამთრითა და ცხელი ნოტიო ზაფხულით. 

1961-1990 წწ. პერიოდისათვის, მთელი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიისათვის ჰაერის 
საშუალო წლიური ტემპერატურა +11.40C-ია, ზამთარში ის 3.60C შეადგენს, ხოლო 
ზაფხულში 20.50C-ს. აბსოლუტური მინიმუმი -11.40C-ია, ხოლო აბსოლუტური მაქსიმუმი 
+41.10C. ნალექების ჯამური რაოდენობა 1,613 მმ-ია წელიწადში. მაქსიმალური 
რაოდენობა ზამთარში მოდის - 446  მმ. ცხელი დღეების რაოდენობა აქ საშუალოდ 95 
დღეს შეადგენს, ხოლო ყინვიანი დღეებისა კი 52-ს. მუნიციპალიტეტში თავსხმა წვიმების 
შემთხვევები საშუალოდ 24 დღეს უდრის წელიწადში. თოვლის საფარის საშუალო 
ხანგრძლივობა 18 დღის ტოლია. 

2021-2050 წწ. პერიოდისათვის კლიმატის ცვლილების სცენარის თანახმად, ჰაერის 
საშუალო წლიური ტემპერატურა +1.20C-ით გაიზრდება. ყველაზე მეტად ტემპერატურის 
მატება შემოდგომაზეა მოსალოდნელი (1.9 0C-ით), აბსოლუტური მინიმუმი 2.7 
გრადუსით უფრო თბილი იქნება, მაქსიმუმი კი 3.4 გრადუსით. ნალექების წლიური 
რაოდენობა ამ პერიოდისათვის დაახლოებით 4 %-ით შემცირდება. ნალექების სეზონური 
ჯამებიდან ყველაზე შესამჩნევი გაზაფხულზე ნალექების რაოდენობის კლებაა (14%). 
დანარჩენ სეზონებზე ნალექების რაოდენობა მცირედ იცვლება (1-2%  ფარგლებში). 
შედეგად, ზაფხულში კიდევ უფრო ნაკლები ნალექი მოვა ვიდრე სხვა სეზონებზე (1.5-
2ჯერ ნაკლები). ცხელი დღეების რაოდენობა დაახლოებით 20 დღით გაიზრდება, 
ყინვიანისა კი 18-ით შემცირდება. თავსხმა წვიმების რაოდენობა მუნიციპალიტეტში 
შემცირდება (10 წელში 3 დღით), ისევე როგორც თოვლის მაქსიმალური საფარის 
სიმაღლეცა და ხანგრძლივობაც. 

2071-2100 წწ. პერიოდისათვის კლიმატის ცვლილების სცენარის თანახმად, ჰაერის 
საშუალო წლიური ტემპერატურა კიდევ +3.20C-ით გაიზრდება და 14.60C-ს გაუტოლდება. 
ეს მატება ყველაზე მეტად შემოდგომის ტემპერატურის მატების ხარჯზეა მოსალოდნელი 
(4.20C-ით), აბსოლუტური მინიმუმი და მაქსიმუმი ამ პერიოდში საგრძნობლად თბება 
(შესაბამისად 5.60C და 5.00C-ით), განსაკუთრებით კი მინიმუმი. ნალექების წლიური 
რაოდენობა 11%-ით შემცირდება. ნალექების სეზონური ჯამები შემცირდება ყველა 
სეზონზე, ყველაზე მნიშვნელოვნად კი ზაფხულში (32%). დანარჩენ სეზონებზე ეს 
შემცირება 10-დან 15%-მდე მერყეობს. ასეთი ცვლილებების შედეგად ნალექების წლიური 
განაწილება არ შეიცვლება, თუმცა შემოდგომა-ზამთარში მოსული ნალექების წილი 
კიდევ უფრო გაიზრდება წლიურ რაოდენობაში. ცხელი დღეების რიცხვი დაახლოებით 48 
დღით გაიზრდება, ყინვიანისა კი 41-ით შემცირდება. შედეგად მუნიციპალიტეტში 
ყინვიანი დღეების რაოდენობა მხოლოდ 11 შემთხვევის ტოლი დარჩება. ამ პერიოდში 
თავსხმა წვიმების რიცხვიც მოიკლებს 2.6 დღით. ასევე მნიშვნელოვნად შემცირდება 
თოვლის საფარის სიმაღლეცა და ხანგრძლივობაც. 

 



 
 
 

თავი II     
 

კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული რისკების სოციალურ-ეკონომიკური შეფასება 
 

მუხლი 2. ტურიზმის სექტორი 

2.1. არსებული მდგომარეობის მიმოხილვა 

ხობის მუნიციპალიტეტში ტურიზმი მნიშვნელოვან როლს არ ასრულებს.  
ტურისტული რესურსებიდან, პირველ ყოვლისა, აღსანიშნავია კოლხეთის 

ჭარბტენიანი ტერიტორიები და ტყეები - იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის 
ძეგლების ნუსხის კანდიდატი. მუნიციპალიტეტის ფარგლებში მოქცეულია 
კოლხეთის ეროვნული პარკის ხობის მუნიციპალიტეტის ნაწილის (19,695 ჰა.). 
ტურიზმის განვითარების სხვა მნიშვნელოვანი რესურსების ნაკლებობის 
პირობებში მნიშვნელოვანია ამ ეკოტურისტული რესურსის აქტიური გამოყენება. 
ამ მხრივ, ერთ-ერთი პერსპექტიული მიმართულებაა ე.წ. „ბერდვოჩინგი“ 
(Birdwatching) - გადამფრენ ფრინველებზე დაკვირვება.  

კლიმატური ცვლილებების ტენდენცია ხელსაყრელია კოლხეთის ეროვნული 
პარკის  გარეთ არსებულ ტერიტორიებზე სამონადირეო ტურიზმისათვის 
ზრდისათვის. მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობის ამოცანას წარმოადგენს 
დაცული ტერიტორიების სააგენტოსა და კოლხეთის ეროვნული პარკის 
ადმინისტრაციის საქმიანობის ხელის შეწყობა თემატური პროგრამების და 
სამეცნიერო კვლევების განვითარებაში, ეკოტურისტების მოზიდვაში, დაცვითი 
ღონისძიებების ორგანიზებასა და პარკის ტერიტორიის კეთილმოწყობაში.  

მუნიციპალიტეტში არის ბუნების რამდენიმე ობიექტი, - ურთის მთა, ტბა 
პაპანწყვირე, ხამისქურისა და ხეთის მიდამოები, რომლებსაც გარკვეული 
სპელეოტურისტული პოტენციალი აქვთ. მისი გამოვლენა და ათვისება, პირველ 
ყოვლისა საჭიროებს კომპლექსური გეოგრაფიული კვლევის ჩატარებას 
სპელეოლოგების, კლიმატოლოგების, გეომორფოლოგების, იხთიოლოგების, 
ტურიზმის გეოგრაფიის სპეციალისტების მონაწილეობით. 

კულტურული მემკვიდრეობიდან აღსანიშნავია ხობის მონასტერი (XIII-XIX სს) 
- ეროვნული მნიშვნელობის კულტურის უძრავი ძეგლი. სოფელ ხეთაში 
ფუნქციონირებს ხობის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი, ქ. ხობში - ძუკუ ლოლუას 
სახ. ქართული ხალხური სიმღერის მუზეუმი. 

ხობის მუნიციპალიტეტი მოქცეულია კოლხეთის დაბლობის სუბტროპიკულ 
ნოტიო-კლიმატურ ზონაში, რომელიც ხასიათდება თბილი ზამთრითა და ცხელი 
ნოტიო ზაფხულით. 

2.2. კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული 
პერსპექტივები 

კლიმატის ცვლილებების პროგნოზით (2021-2050 წწ), ხობის მუნიციპალიტეტში 
მოსალოდნელია ჰაერის ტემპერატურის მატება წლის ყველა პერიოდში. 
ნალექების რაოდენობა მნიშვნელოვნად დაიკლებს გაზაფხულზე (-14%), მაგრამ 
მოიმატებს წლის სხვა დროს.  

2071-2100 წლების პერიოდისათვის კლიმატის ცვლილების სცენარის თანახმად, ჰაერის 
საშუალო წლიური ტემპერატურა კიდევ უფრო გაიზრდება. მატება ყველაზე მეტად 
შემოდგომის ხარჯზეა მოსალოდნელი. ნალექების სეზონური ჯამები შემცირდება ყველა 

 



სეზონზე,  განსაკუთრებით კი ზაფხულში (32%). დანარჩენ სეზონებზე ეს შემცირება 10-
დან 15%-მდე მერყეობს.  

მუნიციპალიტეტში ტურიზმის მგრძნობიარობა მეტად მცირეა მასზე კლიმატის 
ცვლილებების გავლენის შესაფასებლად. კლიმატური ტენდენციების 
მნიშვნელოვანია ტურიზმის მომავალი  განვითარების თვალსაზრისით. 

 
 

მუხლი 3.  სოფლის მეურნეობის სექტორი 

3.1 არსებული მდგომარეობის მიმოხილვა 

საქართველოს ეკონომიკის ერთ-ერთი წამყვანი დარგი სოფლის მეურნეობაა, 
რომლის აღორძინება წარმოუდგენელია მელიორაციის განვითარებისა და  
ნიადაგების ნაყოფიერებაზე ზრუნვის გარეშე. პარალელურად არანაკლები 
ყურადღება უნდა მიექცეს ტყის რესურსებს, ვინაიდან მათი მდგომარეობა 
მნიშვნელოვანწილად განაპირობებს კლიმატის შერბილებას, წყლის რესურსების 
ზრდას,  რეგიონისა და მუნიციპალიტეტის რეკრეაციულ მდგომარეობას. ეს 
განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს კლიმატის ცვლილების ფონზე.    

3.2 მიწის რესურსები 
    ხობის მუნიციპალიტეტის სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები შეადგენს 29,450 
ჰა-ს, აქედან სახნავ-სათესი - 11,434 ჰა, მრავალწლიანი ნარგავები - 5,309 ჰა, სათიბ-
საძოვრები -  23,588  ჰა. მუნიციპალიტეტში მიწის სასოფლო-სამეურნეო 
გამოყენების ინდექსია 0.115. მუნიციპალიტეტის ნიადაგური საფარიდან 
აღსანიშნავია: გორაკ-ბორცვიან ზოლში გავრცელებული ყვითელმიწები, 
რომლებსაც ქვედა ზოლში ცვლის სუბტროპიკული ეწერი ნიადაგები. არსებული 
სასოფლო–სამეურნეო ტექნოლოგიების ფონზე ნიადაგები ხასიათდება დაბალი 
ნაყოფიერებით. ადგილი აქვს მიწების დეგრადაციას, რომელიც გამოწვეულია 
ძირითადად მეორადი დაჭაობებით. წყლისმიერი და ქარისმიერი ეროზია არ 
აღინიშნება. 

3.3 სამელიორაციო ინფრასტრუქტურა 
მუნიციპალიტეტში სარწყავი ფართობები არ არის, დრენაჟი მოიცავს - 29,840 ჰა-

ს. ფაქტიურად, 2015 წლისთვის დაშრობილია 6,460 ჰა. სადრენაჟო სისტემების 
გამოყენების ინდექსია 0.115. სადრენაჟო ქსელის სრული ამორტიზაციის გამო 
ადგილი აქვს მიწების ხელმეორედ დაჭაობებას. 

3.4 ტყის საფარი  
ტყით დაფარული ფართობი 16,160 ჰა, ეს  ტყეები წარმოდგენილია სანაპირო 

ტყეებით, მცირე რაოდენობით ქარსაცავი ზოლით და დაცული ტყეებით 
(კოლხეთის ეროვნული პარკი). გატყიანების პროცენტია 23.9%. ადგილი აქვს ტყის 
არაკანონიერ ჭრას; სანერგე მეურნეობა არ არსებობს; ტყის აღდგენა–განაშენიანება 
არ ხდება. 2010–2015 წლებში მუნიციპალიტეტში ტყის ხანძრები არ 
დაფიქსირებულა.     

 

მუხლი 4. კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული 
პერსპექტივები 

4.1 სამელიორაციო ინფრასტრუქტურა  
2015-2020 წწ. კლიმატის გლობალური ცვლილებით გამოწვეული 

მნიშვნელოვანი ნეგატიური მოვლენები არ პროგნოზირდება. 2021-2050 წწ. და 

 



2071-2100  წწ. ზაფხულის ტემპერატურის საშუალო მაჩვენებლების 
თანდათანობით მატებასთან და ამავე პერიოდებში ნალექების კლებასთან 
დაკავშირებით შესაძლებელია საჭირო გახდეს ორმაგი ქმედების (ირიგაცია – 
დრენაჟის) ან  ლოკალური სარწყავი სისტემების მოწყობა. 2021 –2050 წლებში 
ზაფხულის პერიოდში ნალექების მატება გამოიწვევს არსებულ სადრენაჟო 
სისტემებში წყლის ზედაპირული დგომის უმნიშვნელო გახანგრძლივებას. ტენის 
დაკლების რისკი 2050 წლისთვის არ არის, 2100 წლისთვის კი შეადგენს 2.75%-ს. 

4.2 მიწის რესურსები 
 2015-2020 წწ. კლიმატის გლობალური ცვლილებით გამოწვეული 

მნიშვნელოვანი ნეგატიური მოვლენები არ პროგნოზიდება. 2021-2050 წწ. და 2071-
2100  წწ. კლიმატის ცვლილებისა და რწყვის თანამედროვე რეჟიმის ფონზე 
შესაძლებელია ეროზიული პროცესების გაძლიერება და ნიადაგის ნაყოფიერების 
შემცირება, აგრეთვე, ქარისმიერი ეროზიული პროცესების განვითარება. 
წყლისმიერი ეროზია, ნალექების კლებასთან დაკავშირებით 2100 წლისთვის, 
უნდა შემცირდეს. ქარისმიერი ეროზიის წარმოშობის რისკი 2050 წლისთვის არის  
2.4%, 2100 წლისთვის კი –1.23%. 

4.3 ტყის საფარი 
2015-2020 წ.წ კლიმატის გლობალური ცვლილებით გამოწვეული 

მნიშვნელოვანი ნეგატიური მოვლენები არ პროგნოზირდება. 2021-2050 წწ. და 
2071-2100  წწ. ზაფხულის ტემპერატურის საშუალო მაჩვენებლების 
თანდათანობით მატებასთან და ამავე პერიოდებში ნალექების კლებასთან  
დაკავშირებით იზრდება ტყის ხანძრების გაჩენის რისკი. 
 

მუხლი 5. მრეწველობა 

5.1 არსებული მდგომარეობის მიმოხილვა 

კლიმატის ცვლილების ზოგადი რისკები საწარმოო სექტორისთვის: 
ა) ბუნებრივი კატასტროფები, ადამიანების დაშავება, უსაფრთხოების ზომების 

უგულველყოფის შემთხვევაში (ცხელ და ცივ დღეებში და ბუნებრივი 
კატასტროფების  დროს); 

ბ) ენერგომომარაგების შესაძლო შეფერხება; 
გ) ნედლეულის მიწოდების შესაძლო შეფერხება; 
დ) წყლის რესურსების პოტენციური შემცირება; 
ე) საწარმოო ინფრასტრუქტურის ნაწილობრივი დაზიანება, ან სრულად 

განადგურება. 
მრეწველობის დარგები ხობის მუნიციპალიტეტში (მშენებლობა, სოფლის 

მეურნეობა, სამთომოპოვებითი მრეწველობა, გადამამუშავებელი მრეწველობა) 
სხვა მუნიციპალიტეტებთან შედარებით არ არის განვითარებული.  2015 წლის 
სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ანგარიშზე დაყრდნობით მშენებლობის 
სექტორში რეგისტრირებულია - 51 საწარმო, სოფლის მეურნეობა, ნადირობა და 
სატყეო მეურნეობაში - 10, სამთომოპოვებითი მრეწველობაში - 4  და 
გადამამუშავებელ მრეწველობაში - 24. მრეწველობის სახეობებიდან შედარებით 
გავრცელებულია მდ. რიონზე ინერტული მასალის და მიწისქვშა მტკნარი წყლის 
მოპოვება. 

 



5.2. კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული 
პერსპექტივები 

გამომდინარე იქედან, რომ ხობის მუნიციპალიტეტში საწარმოების რიცხვი, სხვა 
მუნიციპალიტეტებთან შედარებით მცირეა, კლიმატის ცვლილების მიერ 
გამოწვეული რისკ-ფაქტორები ასევე არ უნდა იყოს მაღალი. თუმცა,  იმის 
გათვალისწინებით, რომ წარმოების ტიპები, კლიმატის ცვლილების სხვადასხვა 
რისკების მიმართ სხვადასხვაგვარად არის მოწყვლადი, ხოლო საქართველოში 
არსებული სტატისტიკური ინფორმაცია არ გვაძლევს საშუალებას კლიმატის 
ცვლილების სპეციფიკიდან შესაბამისი ინფორმაცია შევაგროვოთ1, შეუძლებელია 
მუნიციპალიტეტში სექტორის მოწყვლადობის ზუსტი პროგნოზის გაკეთება.  

მუნიციპალიტეტი ბუნებრივი კატასტროფების მხრივ დაბალი კატეგორიის 
რისკის ზონას მიეკუთვნება (იხ. რუკა 1). საფრთხეს ყველაზე მეტად  ქმნის 
მდინარეთა ნაპირების ეროზიული გარეცხვა და დატბორვები. კლიმატური 
პირობებით ზომიერია. ცხელი დღეების რაოდენობა სჭარბობს ყინვიანს. 
ხასიათდება თავსხმა წვიმების სიხშირით. მომავალში კლიმატის ცვლილების 
სცენარის თანახმად ტემპერატურა იზრდება, რაც გამოიწვევს ცხელი და თბილი 
დღეების გათანაბრებას, ასევე ნალექების შემცირებას (იხ. კლიმატი). ბუნებრივ 
პირობებთან მიმართებაში გასათვალისწინებელია თავსხმა წვიმების რაოდენობის 
საგრძნობი მატება, რაც გაზრდის საწარმოო ინფრასტრუქტურის დაზიანების 
რისკებს დატბორვების სახით. 

 

მუხლი 6. ენერგეტიკის სექტორი 
6.1 არსებული მდგომარეობის მიმოხილვა 

ელექტროენერგიის განაწილებას მუნიციპალიტეტში ახორციელებს „ენერგო 
პრო ჯორჯია“. საყოფაცხოვრებო სექტორის ელექტროენერგიის მოხმარებამ 2014 
წელს შეადგინა 14,451,718  კვტ.სთ, ხოლო არასაყოფაცხოვრებო სექტორისამ 
13,808,640 კვტ.სთ. მუნიციპალიტეტში გაზის გამანაწილებელია „სოკარ ჯორჯია 
გაზი“. ხობის მუნიციპალიტეტი მდებარეობს IIIბ კლიმატურ ქვერაიონში. 

კლიმატის ცვლილების მიმართ ენერგიის მოხმარების მგრძნობიარობის 
შესაფასებლად აღებულია შემდეგი კლიმატური პარამეტრები: გათბობის 
სავარაუდო პერიოდი, რომელიც არის ცივი დღეების საშუალო რაოდენობა, 
როდესაც დღის საშუალო ტემპერატურა იყო 80C-ზე ქვევით, გაგრილების 
სავარაუდო პერიოდი, რომელიც არის ცხელი დღეების საშუალო რაოდენობა, 
როდესაც  დღის საშუალო ტემპერატურა იყო 250C-ზე   ზევით და წლის საშუალო 
ექსტრემალური ტემპერატურები.  

6.2. კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული 
პერსპექტივები 

საბაზისო პერიოდისთვის ხობის მუნიციპალიტეტში გათბობის სავარაუდო 
პერიოდი არის საშუალოდ 80.5 დღე და გაგრილების სავარაუდო პერიოდი არის 
8.1 დღე. კლიმატური მოდელის დათვლების თანახმად, გათბობის სავარაუდო 

 

 

                         



პერიოდი საბაზისო პერიოდთან შედარებით არ შეიცვლება. ამდენად, ამ მიზეზით 
არ შეიცვლება გათბობისთვის საჭირო ენერგიის რაოდენობა. 

კლიმატური მოდელის პროგნოზის მიხედვით, გაგრილების სავარაუდო 
პერიოდი გაიზრდება 6.8 დღით 2050 წლისთვის და 24.6 დღით 2100 წლისთვის, 
აღნიშნული მიუთითებს, რომ მომავალში მოთხოვნა გაგრილებაზე  გაიზრდება. 
რადგან გაგრილებისთვის ძირითადი ენერგიის წყაროს წარმოადგენს 
ელექტროენერგია, აღნიშნული ცვლილება დაამატებს დატვირთვას ენერგო 
სისტემაზე, რაც მოითხოვს გენერაციის სიმძლავრის გაზრდას. ასევე, აღნიშნულმა 
ცვლილებამ შეიძლება იმოქმედოს დღე-ღამური დატვირთვის მრუდზე და 
გაზარდოს დღის პიკი, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს  ნაკლებად ეფექტური და 
ძვირადღირებული გენერაციის ობიექტების გამოყენების საჭიროება.  

მუნიციპალიტეტში ასევე მოსალოდნელია ექსტრემალური ტემპერატურების 
ცვლილება. კლიმატური მონაცემების და მოდელის პროგნოზის მიხედვით, წლის 
საშუალო მაქსიმალური ტემპერატურა, საბაზისო წელთან შედარებით გაიზრდება 
2.90C-ით 2050 წლისათვის და 6.90C-ით 2100 წლისათვის. ხოლო წლის საშუალო 
მინიმალური ტემპერატურა გაიზრდება 20C-ით 2050 წლისათვის და 4.20C-ით 2100 
წლისათვის. ექსტრემალური ტემპერატურების ამპლიტუდა გაიზრდება 0.90C-ით 
2050 წლისათვის და 2100 წლისათვის გაიზრდება 2.70C-ით. 

ექსტრემალური ტემპერატურის ცვლილება ასევე მიუთითებს 
გაგრილებისათვის მნიშვნელოვნად გაზრდილ მოთხოვნაზე და გათბობისათვის 
მოთხოვნის  შემცირებაზე. რაც გაზრდის გაგრილების არსებულ საშუალებებზე 
დატვირთვას ან/და უფრო მძლავრი გაგრილების ტექნოლოგიების დაყენებას. 
ხობის მუნიციპალიტეტში ტყეების დეგრადირების პრობლემიდან გამომდინარე, 
მინიმალური ტემპერატურის გაზრდა დადებითად იმოქმედებს ტყის რესურსების 
დაზოგვაზე. 

 
 

    მუხლი 7. ინფრასტრუქტურა და ბუნებრივი კატასტროფები 

7.1. არსებული მდგომარეობის მიმოხილვა 

ხობი მუნიციპალიტეტი მოიცავს კოლხეთის ზღვისპირა ვაკე-დაბლობის 
ყველაზე დაბალ ნაწილს, რომელიც ახლო წარსულში შავი ზღვის ყოფილ უბეს 
წარმოადგენდა და ხმელეთად ჩამოყალიბდა ჰოლოცენის შუა პერიოდში. მისი 
რელიეფი აბსოლუტურად ბრტყელი ვაკე ზედაპირით არის წარმოდგენილი. 
რელიეფის მორფოლოგიური სახე მთლიანად ზღვისა და მდინარეები (რიონი, 
ხობი, პიჩორა) აკუმულაციური ნაფენებით არის წარმოქმნილი. მასზე ფართო 
აწეული ძირით გაედინება მდ. რიონი ძველი და ახალი კალაპოტებით. ზღვისპირა 
ზოლში სანაპირო ამაღლებული დიუნები აძნელებენ მდინარეების რიონისა და 
პიჩორის წყლების ზღვაში შეღწევას, რაც ხელს უშლის, ისედაც ფართო 
დაჭაობებული სივრციდან ზედმეტი წყლის განტვირთვას. ამით არის 
განპირობებული, რომ მდინარის ორივე მხარეზე ვრცელი დაჭაობებული 
სივრცეებია შექმნილი, მრავალი ტბებით, რომელთა შორის განსაკუთრებულ 
ადგილს იკავებს პალიასტომის ტბა. მდ. რიონი კოლხეთის ბარის უკიდურეს 
დასავლეთ ნაწილში გაედინება მდორედ, რომლის ძირის სიგანე 1-3 კმ 
ფარგლებშია და მასში კალაპოტი განიცდის ინტენსიურ მეანდრირებას, 

 



მორკალების პერიმეტრით 0.5-1.5 კმ-ით, დატოტვილი კალაპოტებით და მრავალი 
კუნძულით.  

მუნიციპალიტეტის სივრცეში არსებული ტერიტორია სტიქიური პროცესების 
საშიშროების თვალსაზრისით მიეკუთვნება საშუალო კატეგორიის რისკს. 
გეოლოგიური გარემოს სენსიტიურობიდან გამომდინარე ყველაზე მოწყვლადი 
პროცესები მდინარეთა ნაპირების ეროზიული გარეცხვა და დატბორვები. 
გეოლოგიური სამსახურის მიერ 1981-2000 წლებისათვის დამუშავებულ 
გეოლოგიური სტიქიის ინფორმაციულ ბიულეტენში დაფიქსირებული იყო 
მხოლოდ 21 მეწყრული სხეული და მდინარეთა ეროზიული გარეცხვის აქტიური 
უბნები 28კმ საერთო სიგრძეზე, სადაც ყოველწლიურად იკარგება მიწები 
საშუალოდ 1-3მ სიგანის ფარგლებში, ხოლო დიდი წყალდიდობების პროცესში ეს 
მაჩვენებელი 5-10 მ. საზღვრებშიც გადადის. ამასთან თუ 2000 წლისათვის სტიქიის 
საშიშროების სივრცეში იმყოფებოდა 14 დასახლება 2014 წლის შეფასებით მათი 
საშიშროების ზონაში გადავიდა 19 (მაღალი - 5, საშუალო - 4, დაბალი -10). 

სტატისტიკური ანალიზი გვიჩვენებს, რომ კოლხეთის ზღვისპირა სივრცეში 
არსებულ მდინარეებს წყალმოვარდნების რეჟიმი მთელი წლის განმავლობაში 
ახასიათებთ და მათი საზრდოობა ძირითადად წვიმის სახით ხდება. თუ 
გავითვალისწინებთ იმ გარემოებას, რომ კოლხეთის დაბლობის სივრცეში 
ნალექების საშუალო მრავალწლიური და თავსხმა წვიმებით მოსული დღე-
ღამურის რაოდენობა ისედაც ძლიერ მაღალია, გასაგები იქნება მათი ზღვრულად 
გადახრის შემთხვევაში, რამდენად საშიში მდგომარეობა იქმნება წყალდიდობა-
წყალმოვარდნებით მოსახლეობისათვის და მდინარეთა სანაპირო მიწების 
ეროზიული გარეცხვის თვალსაზრისით. ამ მიმართულებით განსაკუთრებით 
საყურადღებოა დღე-ღამური ნალექების რაოდენობა და მათი მიმდევრობითი 
განმეორებადობა. დადგენილია, რომ რეგიონში წყალმოვარდნების საშიშროების 
ხარისხი იზრდება, როდესაც დღე-ღამური ნალექები აღემატება 80 მმ.-ს. რაიონში 
1957-2009 წლების პერიოდში ამ რაოდენობის ნალექები დაფიქსირებულია 75-ჯერ 
(ე.ი.Kგანმ.- 1,44), მათ შორის 200 მმ.-ზე ზევით, რომლის დროსაც იწყება 
ექსტრემალური წყალდიდობები თავისი უარყოფითი შედეგებით 5-ჯერ (Kგანმ.- 
0,01). 

7.2. კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული 
პერსპექტივები 

საქართველოსათვის კლიმატის ცვლილების პროგნოზით 2021-2050 და 2071-
2100 წლების პერიოდისათვისათვის აბაშის მუნიციპალიტეტისათვის შეფასებულ 
პერიოდში ატმოსფერული ნალექების რაოდენობა აღებულ ბაზისურ პერიოდთან 
(1960-1990წწ) მიმართებაში იქნება დეფიციტში. შესაბამისად სტიქიური 
მოვლენების პროცესმაპროვოცირებელი ნალექების საშუალო წლიური გადახრები 
2021-2050 წლებისათვის იქნება =-0,329, გადახრის კოეფიციენტით Kდეფ.=-0.0002, 
ხოლო 2071-2100 წლებისათვის =-6,006, Kდეფ.=-0.003; თავსხმა წვიმების საშუალო 
განმეორებადობის დღეები 2021-2050 წლებისათვის =-0,329, Kდეფ.=-0.0002, ხოლო 
2071-2100 წლებისათვის =-6,006, Kდეფ.=-0.003; უნდა ველოდოთ, რომ მიღებული 
კოეფიციენტებით პროცესების გააქტიურების ტენდენციებს არ ექნება ადგილი და 
იქნება აღებული პერიოდის ფონურზე დაბალი. 

 

 



 
მუხლი 8. სოციალური სექტორი 

8.1. არსებული მდგომარეობის მიმოხილვა 

ადამიანის ჯანმრთელობაზე კლიმატის ცვლილება მრავალმხრივ გავლენას 
ახდენს. ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიხედვით გამოყოფილია 
კლიმატ-დამოკიდებული დაავადებები: გულ-სისხლძარღვთა, სასუნთქი სისტემის 
პათოლოგიები, ინფექციური დაავადებები; ხოლო მოწყვლად ჯგუფებში 
მოიაზრებიან: მოხუცები, ქრონიკულად დაავადებული პირები, მცირე ასაკის 
ბავშვები, მოსახლეობის სოციალურად დაუცველი ჯგუფები და ა.შ. აქედან 
გამომდინარე, საქართველოში არსებულ ოფიციალურ ინფორმაციაზე 
დაყდრნობით, შერჩეულ იქნა კლიმატის ცვლილების მიმართ მგრძნობიარობის 
ორი ტიპის სოციალური ინდიკატორი: სოციო-დემოგრაფიული 65 წელს ზემოთ 
და სოციო-ეკონომიკური სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოსახლეობის 
რაოდენობა.  

მიჩნეულია, რომ ექსტრემალურად მაღალი ტემპერატურისადმი 
განსაკუთრებულად მოწყვლადი ქალაქის  მოსახლეობაა, სადაც თავს იჩენს ე.წ. 
კუნძულის ეფექტი2, რაც ნეგატიურად მოქმედებს ადგილობრივ მოსახლეობაზე: 
გარდა იმისა, რომ ზედმეტად გამთბარი ჰაერი ნეგატიურ ზეგავლენას ახდენს 
ჯანმრთელობაზე და ზრდის კლიმატ-დამოკიდებული დაავადებებისა და მათგან 
გამოწვეული სიკვდილიანობის რისკს, მოსახლეობას დამატებითი ეკონომიკური 
დანახარჯები უჩნდებათ, რათა გაუმკლავდნენ სიცხეს, მაგ. კონდიციონერების 
გამოყენებით. ამგვარად, მუნიციპალიტეტის იმ დასახლებულ პუნქტებში სადაც 
შესაძლებელია კუნძულის ეფექტის შექმნა მოსახლეობა უფრო მოწყვლადია.  

ხობის მუნიციპალიტეტის სოციალური მდგომარეობა (2015), ზოგადად და 
ასევე სქესის მიხედვით, ხასიათდება:  

ა) სოციო-დემოგრაფიულ ინდიკატორის მიხედვით: 
     ა.ა) ხობის მუნიციპალიტეტში 65 წელს გადაცილებული მოსახლეობის რიცხვი 
6,400-ს შეადგენს, რაც მუნიციპალიტეტის მთლიანი მოსახლეობის 21.0%-ს 
შეადგენს. მთლიანი მოსახლეობიდან 65 წელს გადაცილებული 1,986 მამაკაცია, 
ხოლო 4,414 - ქალი. შესაბამისად, მამაკაცთა ხვედრითი წილი მუნიციპალიტეტის 
საერთო პოპულაციაში არის 6.5%, ქალების კი -14.5%.  

ბ) სოციო-ეკონომიკური ინდიკატორის მიხედვით:   
    ბ.ბ) ხობში საარსებო შემწეობის მიმღებთა რიცხვი არის 1,993, რაც 
მუნიციპალიტეტის მთლიანი მოსახლეობის 6.5%-ს შეადგენს. მთლიანი 
მოსახლეობიდან შემწეობის მიმღებ მამაკაცთა რაოდენობა 953, ხოლო ქალების - 
1,040-ია. შესაბამისად, მათი ხვედრითი წილი მუნიციპალიტეტის საერთო 
პოპულაციაში არის 3.1% და 3.4%. 

 
კლიმატის ცვლილების ზეგავლენის შესაფასებლად ზემოთ მოცემული 

მგრძნობიარობის ინდიკატორები შედარებულ იქნა კლიმატის ცვლილების 
გამოვლენის ინდიკატორებთან: საბაზო წლებისთვის (1960-1990 წწ.) 
ექსტრემალური ტემპერატურის საშუალო მნიშვნელობა (მაქსიმალური) და ცხელი 

 

 

                         



დღეების (+250C-ზე მაღალი) საშუალო რაოდენობა, ხოლო სამომავლო 
პროგნოზისთვის ექსტრემალური ტემპერატურის საშუალო მნიშვნელობისა და 
ცხელი დღეების რაოდენობის ცვლილება საბაზო მაჩვენებლებთან 2021-2050 და 
2071-2100 წლებისთვის. 

კლიმატის ცვლილების 1960-1990 წლების შესაბამისი მაჩვენებლები სხვა 
მუნიციპალიტეტებთან შედარებით მაღალია. სენსიტიურობის კოეფიციენტების 
მნიშვნელობა კი საშუალოა. საბოლოო ჯამში ხობი საშუალოზე მაღალი 
მოწყვლადობის მუნიციპალიტეტად შეიძლება შეფასდეს. ასევე 
გასათვალისწინებელია, რომ მოწყვლად ჯგუფში ქალთა რაოდენობა უფრო 
მაღალია და ამდენად, სოციალურ სექტორში კლიმატის ცვლილებისადმი 
ადაპტაციის ღონისძიებების დაგეგმვისა და გატარების დროს გენდერულ 
ასპექტებს მეტი ყურადღება უნდა დაეთმოს. 

8.2. კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული 
პერსპექტივები 

პროგნოზის მიხედვით 2021-2050 წლებში ექსტრემალური ტემპერატურის 
საშუალო მნიშვნელობა და  ზაფხულის ცხელი დღეების რაოდენობა  იზრდება, 
კიდევ უფრო მეტი ინტენსიურობით -  2071-2100 წლებში და შესაბამისად, 
სამომავლოდ მუნიციპალიტეტი ინარჩუნებს საშუალოზე მაღალი  მოწყვლადობის 
სტატუსს. 

  თავი 3: კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული სოციალურ-ეკონომიკური 
რისკების შესამცირებლად საჭირო ქმედებები და რეკომენდაციები 

 

მუხლი 9. ტურიზმის სექტორი 
კლიმატის ცვლილებების ტენდენციების გათვალისწინებით, ხობის 

მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობის მხრიდან ტურიზმის  განვითარების 
მხარდაჭერის  ძირითადი ამოცანებია: 

ა) თანამშრომლობა ცენტრალურ ხელისუფლებასთან, ტურიზმის ეროვნულ 
ადმინისტრაციასთან და ტურისტულ კომპანიებთან  საერთაშორისო და 
ადგილობრივი ტურიზმის განვითარებაში. მუნიციპალიტეტში ტურიზმის 
პერსპექტიული მიმართულებებია: ეკოლოგიური, ეთნოგრაფიული, 
მხარეთმცოდნეობითი, გასტრონომიული, აგრო და სასოფლო ტურიზმი; 

ბ) ტურისტული საქმიანობით დაკავებული კომპანიების, კოლხეთის ეროვნული 
პარკის  ადმინისტრაციის და ინდმეწარმეების ხელშეწყობა ტურისტების 
მოზიდვასა და მომსახურებაში: ინფორმირება, განთავსება (სასტუმროები, 
სასტუმრო სახლები და ა. შ.), საზკვება, ვაჭრობა, ეკოლოგიური პროექტების და 
საექსკურსიო მარშრუტების ორგანიზება და მომსახურება, უსაფრთხოების 
უზრუნველყოფა და სხვა; 

გ) სხვადასხვა ღონისძიებების (ფესტივალების, დღესასწაულების და ა. შ.) 
ინიცირება შემოდგომის,  გაზაფხულისა და ზამთრის, პერიოდში ვიზიტორების 
მოსაზიდად; 

დ) საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს 
და კულტურულ მემკვიდრეობაზე პასუხისმგებელი სხვა ორგანოების დახმარება 
კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების დაცვის (მათ შორის კლიმატის 

 



ცვლილებების ზემოქმედებისაგან) და მოვლის საქმეში: ავთენტურობის 
შენარჩუნება, სანაცია, რესტავრაცია და სხვა; 

ე) თანამშრომლობა დაცული ტერიტორიების სააგენტოსთან კოლხეთის 
ეროვნული პარკის ეკოტურისტულ განვითარებაში: თემატური პროექტების 
განხორციელება, მეცნიერული კვლევა, ბიომრავალფეროვნების დაცვა, 
ვიზიტორების განთავსება, საზკვება, ვაჭრობა, საექსკურსიო მარშრუტების 
ორგანიზება და მომსახურება; 

ვ) მუნიციპალიტეტის საერთო ინფრასტრუქტურის (გზები, ენერგო და 
წყალმომარაგების სისტემა, სანიაღვრე არხები, საკომუნიკაციო სისტემა, 
ინტერნეტი და სხვ) გაუმჯობესება; 

ზ) ტემპერატურის საერთო მატებასთან ადაპტაცია - ტურისტული სეზონის 
პიკზე ტემპერატურის მატებით გამოწვეული დანაკარგების კომპენსირება 
სეზონის გახანგრძლივებით, ძირითადად გაზაფხულის, ადრეული ზაფხულისა 
და შემოდგომის ხარჯზე;  

თ) ბუნებრივი კატასტროფების მაღალი რისკის ქვეშ მყოფ ზონებში (მდინარეთა 
ჭალებში, ხევებში, მეწყრულ უბნებზე) ტურისტული ობიექტებისა და 
ინფრასტრუქტურის მშენებლობის ნებართვის შეზღუდვა, უკვე შექმნილი 
ობიექტების დაცვა. იხილეთ ასევე - ბუნებრივი კატასტროფების თავი და 
მუნიციპალიტეტის რუკა; 

ი) ტურისტული კომპანიებისა და ტურიზმში მომუშავე კერძო პირების 
დახმარება კლიმატის ცვლილებებისგან გამოწვეული ნეგატიური შედეგების 
პრევენციაში და მათგან გამოწვეული ზარალის შემცირებაში. ამ მხრივ 
მნიშვნელოვანია: ბუნებრივი საფრთხეების წინასწარი შეტყობინებისა და 
უსაფრთხოების სამსახურების ფუნქციონირების უზრუნველყოფა; 

კ) მეწარმეების ინფორმირება დაზღვევის მნიშვნელობისა და საშუალებების 
შესახებ. 
 

მუხლი 10. სოფლის მეურნეობის სექტორი 
10.1 სამელიორაციო ინფრასტრუქტურა 
ა) სადრენაჟო სისტემების სრული რეაბილიტაცია; 
ბ) დაშრობილი (29,840 ჰა) მიწების მაქსიმალური ათვისება 2050 წლამდე; 
გ) აუცილებლობის შემთხვევაში ორმაგი ქმედების (ირიგაცია – დრენაჟის) ან 

ლოკალური სარწყავი სისტემების მოწყობა; 
დ) აუცილებლობის შემთხვევაში რწყვა უნდა ჩატარდეს რწყვის თანამედროვე 

მეთოდებისა და პროგრესული ტექნოლოგიის დანერგვითა და ოპტიმალური 
ნორმების დაცვით.. 

10.2 მიწის რესურსები 
     ა) სახნავ ფართობებზე აუცილებელია ნიადაგის დამუშავება ეროზიის 
საწინააღმდეგო აგროტექნიკური ღონისძიებების დაცვით (ხვნა და სარწყავი 
კვლების გაყვანა ძირითადი ქანობის პერპენდიკულარულად), დანარჩენ 
ფართობზე – მცენარეული, მათ შორის ბალახოვანი საფარის შენარჩუნება; 

ბ) ორგანული და მინერალური სასუქების გამოყენება ოპტიმალური, 
რაციონალური დოზით.  

10.3 ტყის საფარი 

 



ა) ტყეების ინვენტარიზაცია; 
ბ) სანერგე მეურნეობის მოწყობა; 
გ) ტყის ფართობის და პროდუქტიულობის გაზრდა; 
დ) ხანძრის საწინააღმდეგო ღონისძიებების მონიტორინგი და პრევენცია. 

 
მუხლი 11.  მრეწველობა 

ა) კლიმატური პირობებიდან გამომდინარე ზამთარში დასაქმებულთათვის, 
განსაკუთრებით საველე სამუშაოების დროს, უნდა მოხდეს ყინვაგამძლე სამუშაო 
ტანსაცმლით  უზრუნველყოფა, ხოლო ზაფხულის ცხელ დღეებში, კერძოდ +360C-
ზე გარე სამუშაოები სასურველია ჩატარდეს დღის მეორე ნახევარში, ან ღამის 
საათებში. იმ შემთხვევაში, თუ ვერ ხერხდება სამუშაო საათების ცვლილება, უნდა 
მოხდეს სამუშაო ადგილის შესაბამისი მოწყობა, მაგალითად, მზისგან დასაცავად  
ადგილზე მოეწყოს საჩრდილობელი ტენტი, მოხდეს სამშენებლო ობიექტის  
სასმელი წყლით მომარაგება და ა.შ.; 

ბ)  იმისათვის, რომ მომავალში ადვილად მოხერხდეს ბუნებრივი 
კატასტროფებით გამოწვეული საწარმოო ზარალის დათვლა, რაც პირდაპირ 
აისახება ცვლილების სახით ეკონომიკური სუბიექტის მოგებაზე და  წარმოებული 
პროდუქციის ერთეულის ფასზე, საჭიროა დეტალურად აღირიცხოს და შეფასდეს 
დამამუშავებელ მრეწველობაში გამოყენებული საწარმოო ინფრასტრუქტურა. 
განსაკუთრებული ყურადღებით უნდა აღიწეროს მდინარის კალაპოტში  ან/და 
მეწყერსაშიშ ზონაში მოქცეული წარმოებები; 

გ) ასევე, აუცილებელია ხელმისაწვდომი გახდეს ინფორმაცია 
მუნიციპალიტეტში არსებული საწარმოების ზუსტი მდებარეობის შესახებ. 
საწარმოების კოორდინდატები, რისკის/პოტენციალის შესაფასებლად, 
სასურველია გადატანილ იქნეს შესაბამის გეოინფორმაციულ რუკებზე; 

დ) კლიმატის ცვლილებამ შესაძლებელია შეაფერხოს სოფლის მეურნეობის 
პროდუქციის გადამამუშავებელი საწარმოების ეფექტური მუშაობა, 
განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ წარმოების პროცესში გამოყენებულია 
ადგილობრივი ნედლეული (იხ. სოფლის მეურნეობის სექტორში აღწერილი 
პოტენციური რისკები და რეკომენდაციები);  

ე) ყოველი ახალი საწარმოს შექმნისას, რისკების თავიდან ასაცილებლად, 
საწარმოო ობიექტის მდებარეობა რეკომენდირებულია განისაზღვროს 
ზემოაღნიშნულ რუკასთან შესაბამისობაში. აღნიშნული ინფორმაცია 
მუნიციპალიტეტს დაეხმარება კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული 
ეკონომიკური ზიანის გამოთვლაში და მომავალში ეკონომიკური აქტივობების 
სწორად დაგეგმვაში;  

ვ) მუნიციპალიტეტმა სასურველია ითანამშრომლოს კერძო სექტორთან და 
ცენტრალურ ხელისუფლებასთან:  

ვ.ა) საწარმოებში უსაფრთხოების ნორმების დაცვისთვის და შესაბამისი 
ფინანსური თუ სხვა დაცვის მექანიზმების შემუშავება/დანერგვისთვის, ასევე  

ვ.ბ) კლიმატური რისკების შესახებ ინფორმაციის გავრცელებისთვის  
სამრეწველო სექტორში. ინფორმაცია უნდა შედგებოდეს რისკების აცილებისა და 
ამ რისკებით გამოწვეული პოტენციური ზარალის შესამცირებელი 
ღონისძიებებისგან;  

 



ზ) გამომდინარე იქედან, რომ საქართველოში მუნიციპალიტეტების მიხედვით 
საწარმოების შესახებ ინფორმაცია მწირია, გაძნელებული იქნება მათზე კლიმატის 
ცვლილებისგან გამოწვეული შედეგების გათვლა. რეკომენდირებულია, რომ 
მუნიციპალიტეტისა და ცენტრალური ხელისუფლების შესაბამისმა 
სტრუქტურებმა (საქსტატის ჩათვლით) აწარმოონ საწარმოო ობიექტების 
სტატისტიკური აღწერა, შემდეგი მონაცემების გათვალისწინებით: 

ზ.ა) ზემოაღნიშნულ სამრეწველო სექტორებში დასაქმებულთა რაოდენობა; 
ზ.ბ) ამავე სექტორებში დასაქმებულთა აღრიცხვა ასაკობრივი ჯგუფების 

მიხედვით;  
ზ.გ) ასევე, არსებული დიდი და მცირე საწარმოების ჩამონათვალი უნდა 

შეიცავდეს საწარმოთა კოორდინატებს; 
თ) ზუსტი სტატისტიკური მონაცემების არსებობა საშუალებას მოგვცემს 

შესაბამისი დაგეგმვის დროს თავიდან ავიცილოთ კლიმატის ცვლილების 
პოტენციური რისკები (ადგილობრივი სოფლის მეურნეობის ნედლეულის 
შემცირება, ენერგო რესურსების შესაძლო დეფიციტი, ბუნებრივი კატასტროფების 
გახშირებით გამოწვეული ზარალი და ადამიანების ჯანმრთელობასთან  
დაკავშირებული ზიანი) საწარმოო სექტორზე;  

ი) საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარება, მუნიციპალიტეტში შესაბამისი 
სექტორების კლიმატის ცვლილების უარყოფითი ზეგავლენის მიმართ 
მდგრადობის გასაზრდელად. 

 

მუხლი 12.  ენერგეტიკის სექტორი 
12.1 მოკლევადიანი (5 წელი) 
ა) კლიმატის ცვლილების ენერგიის მოხმარებაზე გავლენის და მისი მასშტაბის 

უკეთესი შეფასებისთვის, ჩასატარებელია მოხმარების სტრუქტურისა და 
დინამიკის ანალიზი. ამისთვის უნდა არსებობდეს შესაბამისი სტატისტიკა, თუ 
როგორი სახლებია მუნიციპალიტეტში, მათი ენერგოეფექტურობის დონე, რა 
ტექნოლოგიებს იყენებს მოსახლეობა და კომერციული სექტორი 
გაგრილებისათვის და გათბობისთვის, რა წყაროებით თბება მოსახლეობა და 
რამდენია თითოეული ტიპის ენერგორესურსის  მოხმარება. ასევე, უნდა 
შეგროვდეს ინფორმაცია კონკრეტული მუნიციპალიტეტის ენერგიის 
მოხმარებაზე. სტატისტიკური მონაცემების შეგროვების და ანალიზის 
მეთოდოლოგიის შემუშავებისათვის სასარგებლოა თანამშრომლობა საქსტატთან 
და სხვა შესაბამის სტრუქტურებთან. შეგროვებული მონაცემების ინტეგრაცია 
შეიძლება ეროვნული ენერგეტიკის სტატისტიკასთან. აღნიშნული მონაცემები 
აგრეთვე გამოყენებულ იქნება მიზანმიმართული ენერგოეფექტურობის (ენერგიის 
დაზოგვის) პოლიტიკის შემუშავებისათვის; 

ბ) აუცილებელია ენერგოეფექტურობის ხელშეწყობა, განსაკუთრებით 
საყოფაცხოვრებო სექტორში სადაც ყველაზე დიდია ენერგოეფექტურობის 
პოტენციალი. საჭიროა პილოტური პროექტების განხორციელება სადაც მოხდება 
ენერგოეფექტური ქმედებების სარგებლის დემონსტრირება და პოპულარიზაცია. 
ასევე, საჭიროა საინფორმაციო კამპანიები მოსახლეობაში ენერგოეფექტურობის 
შესახებ ცნობიერების დონის ასამაღლებლად. ენერგოეფექტურობის ფინანსური 
ხელშეწყობისათვის შეიძლება იქნას შემუშავებული სახლის დათბუნების 

 



თანადაფინანსების მექანიზმები, ენერგოეფექტური ტექნოლოგიებისთვის იაფი 
საკრედიტო ხაზები და ა.შ.  დონორთა დაფინანსების მოსაძიებლად საჭიროა 
თანამშრომლობა ენერგეტიკის სამინისტროსთან და მერების შეთანხმების 
ინიციატივის ხელმომწერ ქალაქ ზუგდიდის ადმინისტრაციასთან, რომელსაც 
შემუშავებული აქვს  ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების სამოქმედო გეგმა. 

 
12.2 საშუალოვადიანი (2021-2050 წწ.) 
შუალედური პერიოდისათვის კლიმატის ცვლილების გავლენა ენერგიის 

მოხმარებაზე არის ზომიერად მაღალი, თუმცა შემდგომ კიდევ უფრო გაზრდილ 
გავლენასთან (2100 წლისთვის) ადაპტაციის მიზნით უკვე შუალედური 
პერიოდისათვის ექსპლუატაციაში უნდა იყოს  ენერგოეფექტური შენობა-
ნაგებობები და მოხმარების ტექნოლოგიები. მიზანშეწონილია სახურავების 
დათბუნება იმისათვის, რომ შემცირდეს მოხმარებული ენერგია. სასურველია 
ასევე ახალი მშენებლობების მონიტორინგი და ხელშეწყობის მექნიზმების 
შემუშავება, რომ მოხდეს არსებული სახლების სახურავების დათბუნება. 
ამისათვის, მნიშვნელოვანია თანამშრომლობა ეკონომიკისა და მდგრადი 
განვითარების სამინისტროსთან, კერძოდ, სივრცითი დაგეგმარებისა და 
სამშენებლო პოლიტიკის დეპარტამენტთან. ასევე, შესაძლებელია სხვადასხვა 
კლიმატური ფონდების ფინანსური დახმარების მოძიება. 

12.3.გრძელვადიანი (2071-2100 წწ.) 
კლიმატური პროგნოზის მიხედვით გრძელვადიან პერსპექტივაში კლიმატის 

ცვლილებას ექნება საკმაოდ მაღალი გავლენა ენერგიის მოხმარებაზე. იმისათვის, 
რომ შემცირდეს ენერგიის მოხმარება გაგრილებაზე, ენერგოეფექტურობის 
გაზრდასთან ერთად, უნდა მოხდეს განახლებადი მოხმარების ტექნოლოგიების 
ფართო გამოყენება, როგორიცაა მაგალითად, მიწის თბური ტუმბო, მზის ენერგიის 
გამოყენება, ასევე, მწვანე სახურავები და ენერგოეფექტური სახლების მშენებლობა,  
რათა მინიმუმამდე დავიდეს გაგრილების მოთხოვნა და შესაბამისად - ენერგიის 
მოხმარება. ენერგოეფექტური მშენებლობა ასევე ხელს შეუწყობს გათბობაზე 
დახარჯულ ენერგიის კიდევ უფრო  შემცირებას და ენერგეტიკული 
უსაფრთხოების გაზრდას.  
 

მუხლი 13.  ინფრასტრუქტურა და ბუნებრივი კატასტროფები 
მუნიციპალიტეტში სტიქიასთან მიმართებაში ყურადღება უნდა იქნეს 

მიმართული მდინარეებში წყალდიდობა-წყალმოვარდნებით გამოწვეული 
საშიშროების შემსუბუქებაზე, რადგან მათგან გამოწვეული რისკი მატულობს 
მაშინ, როდესაც ადგილი აქვს მდ. რიონის აუზში არსებული წყალსაცავების 
არასწორ ექსპლუატაციას, ან არსებული მიწაყრილის დამბების გარღვევას, 
როგორსაც ადგილი ჰქონდა 1982, 1987 და 1996 წლებში. მაგალითად, 1987 წ. 
წყალდიდობების შედეგად მდინარემ სოფელ საგვიჩიოსთან 1კმ. სიგრძეზე 
გაარღვია დამბა, რასაც მოჰყვა დიდი ნგრევა და ზარალი. ამიტომ, პირველ 
ყოვლისა, აუცილებელია არსებული ნაპირდამცავი დამბების წესრიგში მოყვანა-
რეაბილიტაცია და მუდმივი მონიტორინგი იმ უწყების მიერ, ვისაც აღნიშნული 
ევალება. მდინარის იმ უბნებზე, სადაც მიმდინარეობს მიწების ინტენსიური 

 



ეროზია საჭიროა დეტალური რუკის შედგენა და შესაბამისი დაცვითი 
ღონისძიებების შემუშავება: 

ა) მეწყრებით გამოწვეულ საშიშროებას ნოჯიხევის, ძველი ხიბულას და ბიას 
სოფლების ტერიტორიაზე მეწყრული პროცების აქტიურობის შესამცირებლად 
საჭიროა პროფილაქტიკური ღონისძიებების გატარება;  

ბ) ზედაპირული წყლების რეგულირებით და ბიო-საინჟინრო ღონისძიებებით;  
გ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გრუნტის დაწევის პროცესებით 

სხვადასხვა ხარისხის დეფორმაციას განიცდიან სოფელ ხეთის "კორცხოს" და 
"მთავარანგელოზის" ეკლესიები და ხობის საეკლესიო კომპლექსი (საპატრიარქოს 
რეზიდენცია).  

 
მუხლი 14. სოციალური სექტორი 

14.1 მოკლევადიან პერსპექტივაში (5 წელი) რეკომენდებულია შემდეგი საადაპტაციო 
ღონისძიებების გატარება: 

ა) მნიშვნელოვანია მუნიციპალიტეტში თბური ტალღებისგან დასაცავი 
ღონისძიებების დაგეგმვა, რომლებიც ძირითადად მოწყვლადი ჯგუფებისკენ 
იქნება მიმართული. ამჟამად, მიმდინარეობს თბური ტალღების საწინააღმდეგო 
სამოქმედო გეგმის შემუშავება თბილისისთვის3 და თბილისის მუნიციპალიტეტს, 
რომელიც ჩართულია გეგმის შემუშავებაში, შეუძლია გამოცდილება და ცოდნა 
გაუზიაროს ხობის ადგილობრივ მთავრობას. ცალკე გეგმის შემუშავება 
მუნიციპალიტეტისთვის აუცილებელი არ არის, რადგანაც იგეგმება ეროვნული 
გეგმის შემუშავება და განხორციელება;  

ბ) მოსახლეობის მოწყვლადი ჯგუფების ინფორმირება კლიმატის ცვლილებისა 
და მასთან შეგუების სხვადასხვა მეთოდების შესახებ. მაგალითად, 
მომრავლებული ბუნებრივი კატასტროფების, თბური ტალღების პირობებში 
ქცევის წესების შესახებ. გასათვალისწინებელია, რომ ქალები, ბავშვები და 
მოხუცები მეტად მოწყვლადები არიან და მათდამი განსაკუთრებული 
ყურადღების გამოჩენა აუცილებელია; 

გ) კლიმატის ცვლილებისადმი და სოციალურად მოწყვლადი ჯგუფების, მათ 
შორის სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოსახლეობის რაოდენობის 
შესამცირებლად რეკომენდებულია სოციალური და ეკონომიკური ხასიათის 
ქმედებების გატარება: საარსებო შემწეობის მოცულების გაზრდა, სამუშაო 
ადგილების შექმნა და სხვა. გადაწყვეტილების მიმღებმა პირებმა უნდა იმუშაონ 
სხვადასხვა სოციალური დაცვის მექანიზმების (კერძო, სახელმწიფო თუ 
მუნიციპალური) შემუშავება/დანერგვაზე, მაგალითად, ისეთი სოციალური 
დაცვის მექანიზმების, როგორებიცაა: დაზღვევა, პენსია, თუ შემწეობა; 

დ) მუნიციპალური თუ ცენტრალური ხელისუფლების შესაბამისი 
სამსახურების (სასწრაფო დახმარება, საავადმყოფოები, სოციალური 
მომსახურების სააგენტო, სამაშველო სამსახურები და ა.შ.) ფუნქციონირების 
გაუმჯობესება, რაც ხელს შეუწყობს კლიმატის ცვლილების გამოწვევებისადმი 
უკეთეს მზადებასა და ადაპტაციას.  

 

 

                         



14.2 საშუალოვადიან (2021-2050წწ.) და გრძელვადიან (2071-2100წწ.) 
პერსპექტივაში რეკომენდებულია შემდეგი საადაპტაციო ღონისძიებების 
გატარება:  

ა) თბური ტალღების საწინააღმდეგო ეროვნული გეგმის იმპლემენტაცია. 
რადგან სამოქმედო გეგმის შემუშავება იგეგმება ეროვნულ დონეზე, სასურველია 
აღნიშნული გეგმა ადაპტირებულ იქნას ადგილობრივი მოსახლეობისთვის. 

ბ) ბუნებრივი კატასტროფების მიმართ სოციალურად მოწყვლადი 
ჯგუფებისთვის საადაპტაციო ღონისძიებების გატარება ;  

გ) ჯანდაცვის სისტემის გაუმჯობესება, იმგვარად, რომ სოციალურად 
მოწყვლადი ჯგუფები, განსაკუთრებით კი კლიმატ-დამოკიდებული 
დაავადებების (გულ-სისხლძარღვთა, სასუნთქი სისტემის პათოლოგიები, 
ინფექციური დაავადებები) მქონენი, ასევე მოხუცები, ქრონიკულად 
დაავადებული პირები, მცირე ასაკის ბავშვები, მოსახლეობის სოციალურად 
დაუცველი ჯგუფები უკეთ იყვნენ დაცულები. 

 

თავი III    
 

კონცეფციის შეფასების ფურცელი 
 

კონცეფციაში მითითებული რომელიმე ქმედების განხორციელების შემდეგ 
ცხრილში შეივსება რა ქმედება განხორციელდა, მოხდება მისი ეფექტიანობის 
შეფასება და აღინიშნება რა დარჩა განსახორციელებელი. 

 
 

სექტორი/რეკომენდაცია 
განხორციელებული 

ქმედება 
განხორციელებული 
ქმედების შეფასება 

სამომავლო გეგმა 

ტურიზმი    
 1   
 2   
წარმოება    
 1   
 2   
სოფლის მეურნეობა    
 1   
 2   
ენერგეტიკა    
 1   
 2   

ბუნებრივი კატასტროფები    
 1   
 2   
სოციალური სექტორი    
 1   
 2   
 
 

 



 
 
 
 
 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N37 

2016 წლის 17 ივნისი 

ქ. ხობი 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შუალედური არჩევნების შედეგად ხობის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის კობა კაკულიას 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, ყულევის თემის N66.17 ადგილობრივი მაჟორიტარული სააარჩევნო ოლქიდან, 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის კობა კაკულიას 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 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N38 

2016 წლის 17 ივნისი 

ქ. ხობი 

ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საქართველოს პარლამენტის 2016 წლის 8 
ოქტომბრის მორიგ არჩევნებთან დაკავშირებით გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ 

 
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე 

მუხლის მე-2 პუნქტის, საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო 
კოდექსის“ 45-ე მუხლის მე-6 და მე-8 ნაწილების, 46-ე მუხლისა და „საქართველოს 
პარლამენტის არჩევნების დანიშვნის შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2016 წლის 3 
ივნისის #03/06/02 განკარგულების შესაბამისად: 

1. საქართველოს პარლამენტის 2016 წლის 8 ოქტომბრის მორიგ არჩევნებთან 
დაკავშირებით საარჩევნო სუბიექტებისთვის ამომრჩევლებთან შეხვედრების, კრებების, 
საჯარო დებატებისა და დისკუსიებისთვის გამოიყოს ხობის მუნიციპალიტეტის 
საკუთრებაში არსებული შენობა-ნაგებობები:  

ა) ქ. ხობში:  
   ა.ა) ხობის კულტურის სახლი;  
   ა.ბ) ხობის ცენტრალური ბიბლიოთეკა; 
ბ) ახალი ხიბულის ადმინისტრაციულ ერთეულში - სოფელ ზუბის კლუბის შენობა; 
გ) ბიის ადმინისტრაციულ ერთეულში - ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული 

ორგანოს ადმინისტრაციული შენობა; 
დ) ზემო ქვალონის ადმინისტრაციულ ერთეულში - ხობის მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიული ორგანოს ადმინისტრაციული შენობა; 
 ე) თორსა-დღვაბის ადმინისტრაციულ ერთეულში - ხობის მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიული ორგანოს ადმინისტრაციული შენობა; 
 ვ) ქვემო ქვალონის თემში - ქვემო ქვალონის კულტურის სახლი; 
 ზ) შუა ხორგის ადმინისტრაციულ ერთეულში - ხობის მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიული ორგანოს ადმინისტრაციული შენობა; 
  თ) ჭალადიდის ადმინისტრაციულ ერთეულში - ხობის მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიული ორგანოს ადმინისტრაციული შენობა; 
  ი) ხეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში - ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული 

ორგანოს ადმინისტრაციული შენობა; 
 კ) საგვიჩიოს ადმინისტრაციულ ერთეულში - ხობის მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიული ორგანოს ადმინისტრაციული შენობა; 
 ლ) ძველი ხიბულის ადმინისტრაციულ ერთეულში - ხობის მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიული ორგანოს ადმინისტრაციული შენობა. 
2. ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული შენობა-ნაგებობების გარე 

იერსახის დამახინჯებისა და საარჩევნო ატრიბუტიკის (პლაკატები, ლოზუნგები და სხვა) 
შეუფერებელ ადგილებში განთავსების აღკვეთის მიზნით,  ქ. ხობის ტერიტორიაზე 

 



შექმნილ საარჩევნო უბნებში საარჩევნო სუბიექტების სარეკლამო პლაკატები განთავსდეს 
სპეციალურად მოწყობილ სტენდებზე: 

ა) N66.01 საარჩევნო უბნის ტერიტორიაზე - ცოტნე დადიანის ქუჩაზე საზოგადოებრივი 
ტრანსპორტის გაჩერებასთან და დავით აღმაშენებლის ქუჩაზე კოსტავას ქუჩის 
გადაკვეთასთან; 

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

გ) N66.03 საარჩევნო უბნის ტერიტორიაზე - ჭყონდიდელის ქუჩის დასაწყისში, 9 
აპრილის ხეივანთან და ჭყონდიდელისა და 26 მაისის  ქუჩების გადაკვეთაზე; 

დ) N66.28 საარჩევნო უბნის ტერიტორიაზე - ცოტნე დადიანის ქუჩაზე კოლხეთის 
დასახლების შესახვევთან და სტალინის ქუჩაზე რუსთაველის ქუჩის გადაკვეთასთან. 

3. მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში არსებულ საარჩევნო უბნებში 
საარჩევნო სუბიექტების სარეკლამო პლაკატების განსათავსებლად გამოყენებულ იქნეს იქ 
მდებარე გარე განათების ბოძები, მგზავრთა მოსაცდელები და ნებისმიერი შენობა-ნაგებობა, 
გარდა კანონმდებლობით აკრძალულისა. 

4. აიკრძალოს ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საქართველოს პარლამენტის 
2016 წლის 8 ოქტომბრის მორიგ არჩევნებში მონაწილე საარჩევნო სუბიექტების სარეკლამო 
პლაკატების განთავსება საკულტო ნაგებობებზე, სახელმწიფო ხელისუფლებისა და 
ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების, სასამართლოს და პოლიციის შენობების 
ინტერიერსა და ექსტერიერში, აგრეთვე საგზაო ნიშნებზე. 

5. დაევალოს ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობას ( გ. ქაჯაია):  
 ა) საარჩევნო პლაკატების გამოსაფენად განთავსებული სტენდების მოწესრიგება;  
 ბ) ზედამხედველობისა და კონტროლის განხორციელება წინასაარჩევნო აგიტაციის, 

წინასაარჩევნო მოწოდებებისა და მასალების (მოწოდებების, განცხადებების, წარწერების, 
ფურცლების, ფოტო, სააგიტაციო დანიშნულების ავტოსატრანსპორტო და სპეციალური 
მოწყობილობით აღჭურვილი სხვა საშუალებები) გავრცელებაზე, 
პოლიტიკური/წინასაარჩევნო რეკლამის განთავსებაზე, სხვა წინასაარჩევნო საქმიანობებთან 
დაკავშირებით დადგენილი ორგანიზაციულ-სამართლებრივი წესრიგის დაცვაზე და 
უზრუნველყოს საქართველოს ორგანული კანონით „საქართველოს საარჩევნო კოდექსით“ 
დადგენილი სამართალდარღვევის ფაქტზე საჭირო სანქციების გამოყენება. 

 6. ეთხოვოს შსს სამეგრელო-ზემო სვანეთის სამხარეო მთავარი სამმართველოს ხობის 
რაიონულ სამმართველოს (ი. შენგელია) წინასაარჩევნო კამპანიის მიმდინარეობისას ამ 
განკარგულებით გათვალისწინებული წესების დარღვევის ფაქტების აღკვეთა.  

7. დაევალოს საკრებულოს აპარატს (ლ. შამათავა) საარჩევნო სუბიექტების სარეკლამო 
პლაკატების განთავსებისთვის გამოყოფილი ადგილების შესახებ ინფორმაციის 
გამოქვეყნების უზრუნველყოფა არჩევნების დანიშვნიდან არაუგვიანეს 10 დღისა. 

8.    განკარგულება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე. 
9. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის 

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

 
 
 
 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                                 ედიშერ ჯობავა 
 
 

 



 
 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N39 

2016 წლის 30 ივნისი 

ქ. ხობი 

ხობის  მუნიციპალიტეტის  გამგებლისათვის  ხობის  მუნიციპალიტეტის 
საკუთრებაში  არსებული  ქონების  სარგებლობის  უფლებით  გადაცემაზე 

  თანხმობის მიცემის  შესახებ 
 

  საქართველოს  ორგანული  კანონის  „ადგილობრივი  თვითმართველობის  
კოდექსი“  54-ე  მუხლის  პირველი  ნაწილის  „დ“  პუნქტისა  და  „დ.დ“  ქვეპუნქტის  
შესაბამისად: 

1. მიეცეს  თანხმობა  ხობის  მუნიციპალიტეტის  გამგებელს  ხობის  მუნიციპალიტეტის  
საკუთრებაში  არსებული  უძრავი  ქონების  12 კვ.მეტრი  ფართი,  რომელიც  მდებარეობს   
ჭალადიდის  ადმინისტრაციულ  ერთეულში  მდებარე  საყოფაცხოვრებო  შენობის  მე-2  
სართულზე  სარგებლობის  უფლებით  გადაცემაზე. 

2. დაევალოს  გამგეობას  აღნიშნული  ფართი  გასცეს  დროებით  სარგებლობაში  იჯარის  
ფორმით  აუქციონის  წესით.  (დანართი  თან  ერთვის) 

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

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

 
 

 
საკრებულოს  თავმჯდომარე                               ედიშერ  ჯობავა 

 



დანართი 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული 
სარგებლობის უფლებით გადასაცემი ქონება 

 

N მისამართი სართული 
გასაიჯარებელი 

ფართი კვ.მ 

1 კვ.მ ფართის 
ღირებულება 

(ლარი) 

გასხვისების 
ვადა 

(წელი) 

იჯარის 
ქირის 

განაკვეთი 

% 

საიჯარო  

ქირა საშ. 
თვეში 

(ლარი) 

ბე 

10% 

ბიჯი 

10% 

ბილეთის 

ღირებულება 

1 
ჭალადიდის ყოფილი 
ადმინისტრაციული 
შენობა  

II 12 82 3 30 24.60 2.5 2.5 20 



 
                           
 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N40 

2016 წლის 30 ივნისი 

ქ. ხობი 
 

ხობის  მუნიციპალიტეტის  საკუთრებაში  არსებული  ქონების 
საპრივატიზებო  ნუსხის  დამტკიცების  შესახებ 

 

საქართველოს  ორგანული  კანონის  „ადგილობრივი  თვითმართველობის  
კოდექსი“ 24-ე  მუხლის  პირველი  პუნქტის  „ე.დ“  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,  დავით  აღმაშენებლის  ქ. N3). 

 
 

საკრებულოს  თავმჯდომარე                         ედიშერ  ჯობავა 
                                  
                                                  

 



 

დანართი 
ხობის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული ქონების საპრივატიზებო ნუსხა 

 

 
 

 
 
  

N დასახელება 
გამოშვების 

წელი 
სახელმწიფო 

ნომერი 
მარკა 

საბალანსო 

ღირებულება 

ნარჩენი 
ღირებულება 

 

აუდიტორიული 
შეფასება 

ბე 

10% 

ბიჯი 

10% 

ბილეთის 

ღირებულება 

1 სატვირთო-ბორტიანი 1988 SD-681-DS ZIL-131 1890 - 1200 120 120 

 

20 

 

2 სატვირთო-თვითმცლელი 1989 SD-682-DS SAZ-3507 1672 - 500 50 50 20 

3 

საფეხბურთო-მოედნის 
დემონტაჟის შედეგად 
მიღებული მეორადი მასალები 
(ჯართი) 

- - - - - 14000 1400 1400 20 

 



 
 
                           
 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N41 

2016 წლის 8 ივლისი 

ქ. ხობი 
 

 
 

 

„ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფიზიკური და კერძო სამართლის 
იურიდიული პირების მფლობელობაში (სარგებლობაში) არსებულ მიწის 
ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის შემადგენლობის 
დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 29 

სექტემბრის N69 განკარგულების 
 ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ 

 

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის პირველი და მე-3 
პუნქტებისა და „ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირების 
მფლობელობაში (სარგებლობაში) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების 
უფლების აღიარების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად: 

1. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირების მფლობელობაში 
(სარგებლობაში) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების 
კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს 2014 წლის 29 სექტემბრის N69 განკარგულება. 

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს 2016 წლის 1 აგვისტოდან. 
3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული 

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

საკრებულოს  თავმჯდომარე                             ედიშერ  ჯობავა 
                                  
                       

 



 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
განკარგულება N42 

2016 წლის 8 ივლისი 
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 №1 ჩამოყალიბდეს შემდეგი 
რედაქციით: 

„დანართი №1 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2014 წლის 28 ივლისის №53 განკარგულებისა 
 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირების, საკრებულოს წევრებისა  

და საკრებულოს აპარატისთვის განსაზღვრული საწვავის ხარჯების ლიმიტი 
 

 

 
 
 

N მხარჯავი სუბიექტების დასახელება 

ლიმიტი თვეში 
(ლიტრი) 

ლიმიტი წელიწადში 
(ლიტრი) 

ბენზინი დიზელი ბენზინი დიზელი 

1. საკრებულოს თავმჯდომარე - 750 - 9000 

2. საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე  170  2040 

3. 
სამანდატო-საპროცედურო საკითხთა 
კომისიის თავმჯდომარე 

80 - 960 - 

4. 
იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის 
უფლებათა დაცვის კომისიის 
თავმჯდომარე 

80 - 960 - 

5. 
საფინანსო-სარევიზიო კომისიის 
თავმჯდომარე 

80 - 960 - 

6. 
სოციალურ საკითხთა კომისიის 
თავმჯდომარე 

80 - 960 - 

7 
ეკონომიკური განვითარების საკითხთა 
კომისიის თავმჯდომარე 

- 80 - 960 

8 საკრებულოს ფრაქციის თავმჯდომარე 80 - 960 - 

9 საკრებულოს აპარატის უფროსი 220 - 2640 - 

10 საკრებულოს თავმჯდომარის თანაშემწე 30 - 360 -“ 

 



2. განკარგულება ძალაში შევიდეს 2016 წლის 1 აგვისტოდან. 
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 N43 

2016 წლის 8 ივლისი 

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 ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის შესაბამისად: 
2. „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 
8. კობა კაკულია“ 
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 
                                  
                       

 



 
                           
 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N44 

2016 წლის 8 ივლისი 

ქ. ხობი 
 

 
 

 

„ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის 
უფლებათა დაცვის კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ხობის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 16 ივლისის N48 განკარგულებაში 
ცვლილების შეტანის თაობაზე 

 
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის შესაბამისად: 
3. „ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის 

უფლებათა დაცვის კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ხობის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 16 ივლისის N48 განკარგულებაში  
შეტანილ იქნეს ცვლილება და განკარგულების პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს 
შემდეგი რედაქციით: 

„1. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  იურიდიულ საკითხთა და 
ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისია შემდეგი შემადგენლობით: 

1. ლაშა ცატავა 
2. როსტევან გვარამია 
3. როლანდ სერგია 
4. ვასილ კუკავა 
5. მერაბ ფილიპია 
6. კობა კაკულია.“ 
2. განკარგულება ძალაში შევიდეს მიღებისთანავე. 
3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული 

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

 

 
 

საკრებულოს  თავმჯდომარე                             ედიშერ  ჯობავა 
                                  
                       

 



 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N45 

2016 წლის 5 აგვისტო 

ქ. ხობი 
           

ხობის  მუნიციპალიტეტის  გამგებლისათვის  ხობის  მუნიციპალიტეტის 
საკუთრებაში  არსებული  ქონების  სარგებლობის  უფლებით  გადაცემაზე 

  თანხმობის მიცემის  შესახებ 
 
 

საქართველოს  ორგანული  კანონის  „ადგილობრივი  თვითმართველობის  
კოდექსი“ 54-ე მუხლის  პირველი  ნაწილის  „დ“  პუნქტის,   „დ.გ“  და  „დ.დ“  
ქვეპუნქტების  შესაბამისად: 

1. მიეცეს  თანხმობა  ხობის  მუნიციპალიტეტის გამგებელს ხობის მუნიციპალიტეტის  
საკუთრებაში არსებული უძრავი და მოძრავი ქონების  სარგებლობის  უფლებით  გადაცემაზე  
თანახმად   N1, N2  და N3   დანართებისა. 

2. დაევალოს ხობის  მუნიციპალიტეტის გამგეობას, განკარგულების პირველი პუნქტით 
განსაზღვრული, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების სარგებლობის  
უფლებით გადაცემასთან  დაკავშირებით აუცილებელი  ღონისძიებების  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 
  

 



დანართი N1 
ხობის  მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში  არსებული  სარგებლობის  უფლებით  გადასაცემი  ქონება 

 

N 

 

დასახელება 
 

მისამართი 
 

ფართი კვ.მ 

 

სარგებლობის 
ფორმა 

ორგანიზაცია 
რომელსაც 

გადაეცემა ქონება 

 

სარგებლობის 
ვადა 

 

საკადასტრო 

კოდი 

  

1 სტადიონი 
ქ. ხობი სპორტის  

ქუჩა 
 

7160 
 

უზუფრუქტი 

ხობის  
მუნიციპალიტეტის 

საფეხბურთო 

კლუბი „კოლხეთი“ 

 

არსებობის 
ვადით 

 

45.21.25.075 

 

2 
 

სტადიონი ქ. ხობი სპორტის ქუჩა 805 უზუფრუქტი 

ხობის  
მუნიციპალიტეტის 

საფეხბურთო 

კლუბი „კოლხეთი“ 

 

არსებობის 
ვადით 

 

45.21.25.083 

 

3 სტადიონი ქ. ხობი სპორტის ქუჩა  
7160 უზუფრუქტი 

ხობის  
მუნიციპალიტეტის 

საფეხბურთო 

კლუბი „კოლხეთი“ 

 

არსებობის 
ვადით 

 

45.21.25.081 

 

4 
 
 

 
სტადიონი 

ქ. ხობი სპორტის  
ქუჩა 

 
805 უზუფრუქტი 

ხობის  
მუნიციპალიტეტის 

საფეხბურთო 

კლუბი „კოლხეთი“ 
 

 

არსებობის 
ვადით 

 

45.21.25.076 

 

 



 

დანართი N2 
ხობის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული სარგებლობის (იჯარის) უფლებით გადასაცემი ქონება 

 

N მისამართი სართული 
გასაიჯარებელი 

ფართი 
კვ.მ 

1 კვ.მ ფართის 
ღირებულება  

(ლარი) 

გასხვისები
ს ვადა 
 (წელი) 

იჯარის 
ქირის 

განაკვეთი 
% 

საიჯარო ქირა 
საშუალო თვეში 

(ლარი) 

ბე 
10% 

ბიჯი 
% 

ბილეთის 
ღირებულება 

1 
ჭალადიდის ყოფილი 
ადმინისტრაციული 

შენობა 
I 139,48 82 5 40 381,24 38,10 38,10 20 

 



დანართი N3 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სარგებლობის უფლებით გადასაცემი მოძრავი ქონება  

 

N დასახელება ექსპლუატაციაში 
შევლის წელი 

საწყისი 
საბალანსო 

ღირებულება 

ნარჩენი 
ღირებულება 

აუდიტორული 
შეფასება 

სარგებლობის 
ვადა (წელი) 

ორგანიზაცია 
რომელსაც 
გადაეცემა 

სარგებლობის 
ფორმა 

1 
ავტომანქანა „ოპელ-

ასტრა“ 
2009 4900 541 750 

არსებობის 
ვადით 

ხობის 
მუნიციპალიტეტის 

განათლების 
ცენტრი 

თხოვება 

2 
სატვირთო ავტომანქანა 

„გაზ 52-04“ 
1985 1231 - 800 

არსებობის 
ვადით 

ხობის 
მუნიციპალიტეტის 

განათლების 
ცენტრი 

თხოვება 

 



 
 
 
 

 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
განკარგულება N46 

2016 წლის 5 აგვისტო 
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 
ხელშეკრულებების შესრულების 
კონტროლის  ჯგუფი 

- 150 - 1800 

25.  

გამგებელთან არსებული, 
თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე 
საკუთრების უფლების აღიარების 
კომისია 

80 - 960 - 

26.  
გამგებლის წარმომადგენელი 
მუნიციპალიტეტის 
ადმინისტრაციულ ერთეულში 

50 - 600 - 

27.  

ჭალადიდის ადმინისტრაციული 
ერთეულის ადმინისტრაციული 
შენობა (საზოგადოებრივი ცენტრის 
ელექტრომომარაგება დიზელის 
გენერატორით) 

- 45 - 540“ 

 
2. განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე. 
3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული 
კანონმდებლობით დადგენილი წესით, ფოთის საქალაქო სასამართლოში (მისამართი: ქ. 
ფოთი, დავით აღმაშენებლის ქ. №3). 
 
 
 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                          ედიშერ ჯობავა 

 



 
                           
 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N47 

2016 წლის 5 აგვისტო 

ქ. ხობი 
 

 
 

 

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის 
მუნიციპალიტეტის განათლების ცენტრის“ შექმნისა და წესდების დამტკიცების 

შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2007 წლის 31 ივლისის №52 
განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

 
„საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ 63-ე მუხლის 

შესაბამისად:  
1. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის 

მუნიციპალიტეტის განათლების ცენტრის შექმნისა და წესდების დამტკიცების 
შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2007 წლის 31 ივლისის №52 
განკარგულებაში შეტანილ იქნეს ცვლილება და განკარგულებით დამტკიცებული 
წესდების: 

ა) მე-2 მუხლის პირველ პუნქტს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „რ1“ ქვეპუნქტი: 
„რ1) მოქალაქეთათვის ავტოსატრანსპორტო საშუალებების მართვის შესასწავლად 

თეორიული და პრაქტიკული კურსის ჩატარება;“; 
ბ) მე-5 მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „ვ“ ქვეპუნქტი: 
„ვ) ავტოსკოლა.“; 
გ) მე-8 მუხლის პირველ პუნქტს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „დ“ ქვეპუნქტი: 
„დ) სასწავლო პროცესის შედეგად მიღებული შემოსავლები.“. 
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 

                                  
                       

 



 
                           
 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N48 

2016 წლის 5 აგვისტო 

ქ. ხობი 
 

 
 

 

„ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საქართველოს პარლამენტის 2016 წლის 
8 ოქტომბრის მორიგ არჩევნებთან დაკავშირებით გასატარებელი ღონისძიებების 

შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 17 ივნისის N38 
განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

 
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის შესაბამისად: 
1. „ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საქართველოს პარლამენტის 2016 

წლის 8 ოქტომბრის მორიგ არჩევნებთან დაკავშირებით გასატარებელი 
ღონისძიებების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 17 
ივნისის N38 განკარგულებაში შეტანილ იქნეს ცვლილება და განკარგულებას 
დაემატოს შემდეგი შინაარსის 21 პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„21. ამ განკარგულების მე-2 პუნქტით გათვალისწინებულ სტენდებზე თითოეულ 
საარჩევნო სუბიექტს უფლება მიეცეს გააკრას არაუმეტეს 3 (სამი) ცალი საარჩევნო 
პლაკატი, ზომით არა უმეტეს სიგრძე 60 სმ, სიგანე 42 სმ (A2 ფორმატი).“ 

2.    განკარგულება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე. 
3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის 

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

 
 

 
საკრებულოს  თავმჯდომარე                     ედიშერ  ჯობავა 

                                  

 



 
                    

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N49 

2016 წლის 28 სექტემბერი 

ქ. ხობი 
 

ხობის  მუნიციპალიტეტის  გამგებლისათვის  ხობის  მუნიციპალიტეტის 
საკუთრებაში  არსებული  ძირითადი (განუსხვისებელი) უძრავი ქონების  

პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით  გადაცემაზე  თანხმობის  
მიცემის  შესახებ 

 
საქართველოს  ორგანული  კანონის  „ადგილობრივი  თვითმართველობის  

კოდექსი“ 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.დ.“ ქვეპუნქტისა და 122-ე მუხლის 
პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის  შესაბამისად: 

1. მიეცეს  თანხმობა  ხობის  მუნიციპალიტეტის გამგებელს ხობის  მუნიციპალიტეტის  
საკუთრებაში არსებული ძირითადი (განუსხვისებელი) უძრავი ქონების პირდაპირი 
განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით  (იჯარის ფორმით) გადაცემაზე, თანახმად 
დანართისა. 

2. დაევალოს ხობის  მუნიციპალიტეტის გამგეობას, მოქმედი  კანონმდებლობის  
შესაბამისად, ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით (იჯარის 
ფორმით) გადაცემასთან დაკავშირებით გასატარებელი ღონისძიებების  განხორციელება.  

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 
  

 



დანართი  
ხობის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული სარგებლობის უფლებით გადასაცემი ქონება 

 

N მისამართი სართული 
გასაიჯარებელი 

ფართი  
კვ.მ 

1 კვ.მ ფართის 
ღირებულება 

(ლარი) 

გასხვისების 
ვადა 

 (წელი) 

იჯარის ქირის 
განაკვეთი % 

საიჯარო ქირა 
თვეში 

 (ლარი) 

1 
ქ. ხობი  ცოტნე დადიანის  ქ. 189 
(ადმინისტრაციული  შენობა) 

I 41 122.90 5 20 84 

2 
ქ. ხობი ცოტნე დადიანის  ქ. 189 
(ადმინისტრაციული  შენობა) 

I 50 122.90 5 20 102 

 



 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N50 

2016 წლის 28 სექტემბერი 

ქ. ხობი 

ხობის  მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული  
საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების  შესახებ 

   
საქართველოს  ორგანული  კანონის  „ადგილობრივი  თვითმართველობის  

კოდექსი“ 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, „დ“ პუნქტის, „დ.ი“ ქვეპუნქტისა და 
24-ე  მუხლის პირველი ნაწილის, „ე“ პუნქტის, „ე.დ.“ ქვეპუნქტის  შესაბამისად: 

1. დამტკიცდეს ხობის  მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში  არსებული 
საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხა თანახმად 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 
 

 



ხობის  მუნიციპალიტეტის  საკუთრებაში არსებული  საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხა 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

N ქონების დასახელება 
ექსპლუატაციაში 

შესვლის 
წელი 

სავარაუდო 
წონა 
(კგ) 

 

აუდიტორული 
შეფასება 
(ლარი) 

 

ბიჯი 
% 

 

„ბე“ 
 

შენიშვნა 

 

1 

ჭალადიდის ადმინისტრაციული 
შენობის სახურავის რემონტის 
შედეგად მიღებული მეორადი 
მოთუთიებული ფურცლოვანა 
(ჯართი) 

- 
 

375 
 

130 
 

13 
 

13 

 

საბალანსო 
ღირებულება 

არ გააჩნია 

 

2 
 
ალუმინის კარი (ჯართი) - 25 50 5 5 

საბალანსო 
ღირებულება 

არ გააჩნია 

 



 
                           
 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N51 

2016 წლის 28 სექტემბერი 

ქ. ხობი 
 

 
 

 

„არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის 
მუნიციპალიტეტის განათლების ცენტრის“ შექმნისა და წესდების დამტკიცების 

შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2007 წლის 31 ივლისის №52 
განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2016 წლის 5 აგვისტოს N47 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის 
შესახებ 

 
    საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 59-ე მუხლის პირველი 
პუნქტისა და 63-ე მუხლის შესაბამისად:  
    1. „არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის 
მუნიციპალიტეტის განათლების ცენტრის შექმნისა და წესდების დამტკიცების 
შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2007 წლის 31 ივლისის №52 
განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ხობის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს 2016 წლის 5 აგვისტოს N47 განკარგულებაში შეტანილ იქნეს 
ცვლილება და განკარგულების პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს 
შემდეგი რედაქციით: 
   „ა)   მე-4 მუხლის პირველ პუნქტს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „რ1“ ქვეპუნქტი: 
   „რ1) მოქალაქეთათვის ავტოსატრანსპორტო საშუალებების მართვის 
შესასწავლად თეორიული და პრაქტიკული კურსის ჩატარება;“. 
   2. განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე. 

    3. განკარგულება  შეიძლება  გასაჩივრდეს  საქართველოს  ადმინისტრაციული  
კანონმდებლობით  დადგენილი  წესით  ფოთის  საქალაქო  სასამართლოში (მისამართი:  ქ. 
ფოთი  აღმაშენებლის ქ. N3). 

 
 

საკრებულოს  თავმჯდომარე                               ედიშერ  ჯობავა 
 

 



 
                           

 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N52 

2016 წლის 27 ოქტომბერი 

ქ. ხობი 
 

 
 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ზოგიერთი განკარგულების 
 ნაწილის ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ 

 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 
1061  მუხლის მე-6 ნაწილის და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 62-ე 
მუხლის შესაბამისად:  

1. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს: 
ა) „არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის 

მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანების“ შექმნისა და წესდების 
დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2007 წლის 10 ივლისის 
N49 განკარგულების მე-2 პუნქტი და მის საფუძველზე დამტკიცებული დანართი 
(არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის მუნიციპალიტეტის 
სკოლამდელი  სააღმზრდელო გაერთიანების“ წესდება); 

ბ) „არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის 
მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის“ შექმნისა და წესდების დამტკიცების შესახებ“ 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2007 წლის 31 ივლისის N50 განკარგულების მე-2 
პუნქტი და მის საფუძველზე დამტკიცებული დანართი (არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის მუნიციპალიტეტის კულტურის 
ცენტრის“ წესდება); 

გ) „არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის 
მუნიციპალიტეტის განათლების ცენტრის“ შექმნისა და წესდების დამტკიცების შესახებ“ 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2007 წლის 31 ივლისის N52 განკარგულების მე-2 
პუნქტი და მის საფუძველზე დამტკიცებული დანართი (არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის მუნიციპალიტეტის განათლების 
ცენტრის“ წესდება); 

დ) „არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის 
მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის“ შექმნისა და წესდების 
დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2007 წლის 23 აგვისტოს 
N54 განკარგულების მე-2 პუნქტი და მის საფუძველზე დამტკიცებული დანართი 
(არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის მუნიციპალიტეტის 
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის“ წესდება). 

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს 1 ნოემბრიდან. 
3. დაევალოს ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებელს, 2016 წლის 1 ნოემბრამდე 

უზრუნველყოს ხობის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) 
იურიდიული პირების წესდებების დამტკიცების მიზნით ხობის მუნიციპალიტეტის 

 



გამგებლის შესაბამისი ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების 
გამოცემა. 

4. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული 
კანონმდებლობით დადგენილი წესით, ფოთის საქალაქო სასამართლოში (მისამართი: ქ. 
ფოთი, დავით აღმაშენებლის ქ. N3). 

 
 

საკრებულოს  თავმჯდომარე                                  ედიშერ  ჯობავა 

 



 
                           

 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N53 

2016 წლის 22 ნოემბერი 

ქ. ხობი 
 

 
 

 

„ფრაქცია „ქართული ოცნება - რესპუბლიკელების“ რეგისტრაციის  შესახებ“ 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 16 ივლისის N42 

განკარგულებაში 
ცვლილების შეტანის თაობაზე 

 
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლისა და „ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ხობის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 14 ივლისის N7 დადგენილების 32-ე 
მუხლის მე-14 პუნქტის შესაბამისად:  

1. „ფრაქცია „ქართული ოცნება - რესპუბლიკელების“ რეგისტრაციის  შესახებ“ 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 16 ივლისის N42 
განკარგულების პირველ და მეორე პუნქტებში შეტანილ იქნეს ცვლილება და 
ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„1. რეგისტრირებულ იქნეს ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია 
„თავისუფალი მოქალაქეები“. 

2. ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „თავისუფალი 
მოქალაქეების“ თავმჯდომარის მალხაზ ლაგვილავას თანამდებობრივი სარგო 
განისაზღვროს „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ საქართველოს 
ორგანული კანონის 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ე“ ქვეპუნქტის 
შესაბამისად საკრებულოს მიერ დადგენილი საკრებულოს ფრაქციის 
თავმჯდომარის თანამდებობრივი სარგოს შესაბამისად.“ 

3. განკარგულება ძალაში შევიდეს მიღებისთანავე. 
4. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული 

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

 
 

საკრებულოს  თავმჯდომარე                                   ედიშერ  ჯობავა 

 



 
 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N54 

2016 წლის 22 ნოემბერი 

ქ. ხობი 

ხობის  მუნიციპალიტეტის  გამგებლისათვის  ხობის  მუნიციპალიტეტის 
საკუთრებაში  არსებული  ქონების  სარგებლობის  უფლებით  გადაცემაზე 

  თანხმობის მიცემის  შესახებ 
 
 

საქართველოს  ორგანული  კანონის  „ადგილობრივი  თვითმართველობის  
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, უზუფრუქტის წესით,  
გადაცემაზე  თანახმად   დანართისა. 

2. დაევალოს ხობის  მუნიციპალიტეტის გამგეობას, განკარგულების პირველი პუნქტით 
განსაზღვრული, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების სარგებლობის  
უფლებით გადაცემასთან  დაკავშირებით აუცილებელი  ღონისძიებების  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 
  

 



დანართი  
ხობის  მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში  არსებული  სარგებლობის  უფლებით (უზუფრუქტის წესით)  გადასაცემი  

ქონების ნუსხა 

N დასახელება მისამართი 
ფართი 

კვ.მ 
სარგებლობის 

ფორმა 

ორგანიზაცია 
რომელსაც 

გადაეცემა ქონება 

სარგებლობის 
ვადა 

საკადასტრო 

კოდი 

 

 

1 
ადმინისტრაციული 
შენობა 

ქვემო ქვალონი 366,5 უზუფრუქტი 

ხობის  
მუნიციპალიტეტის 

სკოლამდელი 
სააღმზრდელო 

გაერთიანება 

არსებობის 
ვადით 

45.14.26.021 

 

2 
ადმინისტრაციული 
შენობა 

ბია 
 

616 უზუფრუქტი 

ხობის  
მუნიციპალიტეტის 

სკოლამდელი 
სააღმზრდელო 

გაერთიანება 

არსებობის 
ვადით 

45.03.03.401 

 

3 
ადმინისტრაციული 
შენობა 

თორსა-დღვაბა 100 უზუფრუქტი 

ხობის  
მუნიციპალიტეტის 

სკოლამდელი 
სააღმზრდელო 

გაერთიანება 

არსებობის 
ვადით 

45.06.23.015 

 

4 
 
 
 

ადმინისტრაციული 
შენობა 

ქ. ხობი დუტუ 

მეგრელის ქუჩა 
300 უზუფრუქტი 

ხობის  
მუნიციპალიტეტის 

სკოლამდელი 
სააღმზრდელო 

გაერთიანება 

არსებობის 
ვადით 

45.21.25.122 

 

 



5 
ადმინისტრაციული 
შენობა ახალი ხიბულა 200 უზუფრუქტი 

ხობის  
მუნიციპალიტეტის 

სკოლამდელი 
სააღმზრდელო 

გაერთიანება 

არსებობის 
ვადით 

45.02.03.379 

6 
ადმინისტრაციული 
შენობა 

ძველი ხიბულა 140 უზუფრუქტი 

ხობის  
მუნიციპალიტეტის 

სკოლამდელი 
სააღმზრდელო 

გაერთიანება 

არსებობის 
ვადით 

45.17.01.391 

7 
ადმინისტრაციული 
შენობა 

პატარა ფოთი 231 უზუფრუქტი 

ხობის  
მუნიციპალიტეტის 

სკოლამდელი 
სააღმზრდელო 

გაერთიანება 

არსებობის 
ვადით 

45.08.01.578 

8 
ადმინისტრაციული 
შენობა 

შავღელე  უზუფრუქტი 

ხობის  
მუნიციპალიტეტის 

სკოლამდელი 
სააღმზრდელო 

გაერთიანება 

არსებობის 
ვადით 

45.08.28.033 

 



 
 

 

 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N55 

2016 წლის 22 ნოემბერი 

ქ. ხობი 

ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა 
 კვალიფიკაციის ამაღლების  2017 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 2017 წლის სასწავლო გეგმა.  

2. ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა 
კვალიფიკაციის ამაღლების 2017 წლის სასწავლო გეგმა წარედგინოს საჯარო სამართლის 
იურიდიულ პირს - ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის 
სისტემის დატერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრს და საჯარო სამსახურის 
ბიუროს. 

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 
 

 



 

დანართი 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა 
კვალიფიკაციის ამაღლების  2017 წლის სასწავლო გეგმა 

 
 

№ 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 

II კვარტალი  1600  

2.  

მუნიციპალიტეტის 
ბიუჯეტის ფორმირება, 

დამტკიცება, შესრულება და 
ანგარიშგება 

3 
მოკლე 

ვადიანი 
ტრენინგი 

II კვარტალი  1200  

3.  
ფინანსური მართვა და 

ბუღალტერია 
6 

მოკლე 
ვადიანი 

ტრენინგი 
II კვარტალი  2400  

4.  
მუნიციპალური ქონების 

მართვა და განკარგვა 
2 

მოკლე 
ვადიანი 

ტრენინგი 
II კვარტალი 

ქონების განკარგვის 
ფორმები და 

საშუალებები; ქონების 
პრივატიზება 
(აუქციონი) 

800  

5.  
ადმინისტრაციული 

წარმოება 
3 

მოკლე 
ვადიანი 

ტრენინგი 
I კვარტალი 

ადმინისტრაციული 
წარმოების 

პროცედურები და 
სახეები 

1200  

6.  
სასამართლოში 

მუნიციპალიტეტის 
წარმომადგენლობა 

2 
მოკლე 

ვადიანი 
ტრენინგი 

I კვარტალი  800  

7.  
მუნიციპალიტეტის 

სივრცით-ტერიტორიული 
დაგეგმვა 

3 
მოკლე 

ვადიანი 
ტრენინგი 

II კვარტალი 

სივრცით-
ტერიტორიული 

დაგეგმვა; 
ქალაქთმშენებლობითი 

დოკუმენტების 
მომზადება, 

გენერალური გეგმის 
მომზადება 

1200  

8.  

მშენებლობის ნებართვის 
გაცემა და მშენებლობაზე 

ზედამხედველობის 
განხორციელება 

3 
მოკლე 

ვადიანი 
ტრენინგი 

II კვარტალი 

მშენებლობის 
ნებართვები, 
სამშენებლო 

შეთანხმებები, 
სამშენებლო 

ზედამხედველობა და 
ობიექტის 

ექსპლუატაციაში 
მიღება 

1200  

9.  
მუნიციპალიტეტის 

ეკონომიკური განვითარების 
2 

მოკლე 
ვადიანი 

II კვარტალი 
პრიორიტეტების 

განსაზღვრა და გეგმის 
800  

 



დაგეგმვა ტრენინგი მომზადება 

10.  
სოციალური დაცვის და 
ჯანდაცვის საკითხები 

მუნიციპალიტეტში 
1 

მოკლე 
ვადიანი 

ტრენინგი 
I კვარტალი 

სოციალური და 
ჯანდაცვის 

პროგრამების შედგენა, 
სამართლებრივი 

ფორმები ბიუჯეტში 
გასათვალისწინებლად; 

მოსახლეობის 
სოციალური პირობების 
გაუმჯობესების მიზნით 

სოციალური 
პროექტების 

განხორციელება 

400  

11.  
მონაცემების შეგროვების, 

დამუშავებისა და ანალიზის 
მეთოდები და საშუალებები 

3 
მოკლე 

ვადიანი 
ტრენინგი 

I კვარტალი 

სტატისტიკური 
ინფორმაციის 
შეგროვება და 

დამუშავება (ანალიზი) 

1200  

12.  
მუნიციპალიტეტის 

სატრანსპორტო საკითხების 
ორგანიზება 

1 
მოკლე 

ვადიანი 
ტრენინგი 

I კვარტალი  400  

13.  
ახალგაზრდობის 

განვითარების ხელშეწყობა 
2 

მოკლე 
ვადიანი 

ტრენინგი 
II კვარტალი  800  

14.  
საზოგადოებასთან 

ურთიერთობა 
3 

მოკლე 
ვადიანი 

ტრენინგი 
II კვარტალი 

საზოგადოებისთვის 
ინფორმაციის სწორად 

მიწოდება; 
საზოგადოების 

ჩართულობა და მასთან 
ურთიერთობა; 

საზოგადოებასთან 
ურთიერთობის 
რეგულაციები; 

მედიასთან 
ურთიერთობა 

1200  

15.  შიდა აუდიტი 1 
მოკლე 

ვადიანი 
ტრენინგი 

I კვარტალი 

შესაბამისობის, 
ფინანსური და 

ეფექტიანობის აუდიტი; 
შიდა აუდიტი და 

კონტროლი 

400  

16.  
ადამიანური რესურსების 

მართვა 
3 

მოკლე 
ვადიანი 

ტრენინგი 
I კვარტალი 

ადამიანური 
რესურსების მართვის 

მიმართულებები; 
თანამშრომელთა 

საქმიანობის შეფასების 
სისტემის დანერგვა; 

კონკურსები, რანგირება, 
კლასები, წახალისება 

1600  

17.  პროექტის ციკლის მართვა 2 
მოკლე 

ვადიანი 
ტრენინგი 

II კვარტალი  800  

18.  
სამხედრო გაწვევის 

საკითხები 
4 

მოკლე 
ვადიანი 

ტრენინგი 
II კვარტალი 

მოქალაქეთა გაწვევა, 
რეზერვში ჩარიცხვა და 
სამხედრო აღრიცხვაზე 

აყვანა 

1600  

 



19.  სახელმწიფო შესყიდვები 3 
მოკლე 

ვადიანი 
ტრენინგი 

I კვარტალი 

გეგმის მომზადება, 
შერჩევა-შეფასება, 

ხელშეკრულებების 
კონტროლი, მიღება-

ჩაბარება 

1200  

20.  

მუნიციპალიტეტის მიერ 
დაფუძნებული 

იურიდიული პირების 
მართვა 

3 
მოკლე 

ვადიანი 
ტრენინგი 

I კვარტალი 

იურიდიულ პირებთან 
ეფექტური 

კოორდინირებული 
მუშაობა, იურიდიული 

პირების სამოქმედო 
არეალი 

1200  

21.  
მოქალაქეთა ეფექტური 

მომსახურების 
ტექნოლოგიები 

4 
მოკლე 

ვადიანი 
ტრენინგი 

II კვარტალი 

სახელმწიფო და 
მუნიციპალური 

სერვისების მიწოდება, 
მოქალაქეებთან 
ურთიერთობა, 

უკუკავშირის დანერგვა. 
მოქალაქეებთან 
ურთიერთობა 

1600  

 
 

 



ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
განკარგულება N56 

2016 წლის 22 ნოემბერი 

ქ. ხობი 
 

„ხობის მუნიციპალიტეტის სოციალურად დაუცველი და ეკონომიკურად შეჭირვებული 
მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებისა და 

ხელშეწყობის 2016წ ლის მუნიციპალუ     

 



24.  
ერთჯერადი ფულადი დახმარება 
ეკონომიკურად შეჭირვებული 
მოქალაქეებისთვის 

55000 
01.01.2016 - 
31.12.2016 

 60-დან 200-მდე 

25.  

საოპერაციო და ქიმიოთერაპიული 
მკურნალობის ხარჯების 
დაფინანსება პაციენტის მიერ 
გადასახდელი თანხიდან (500 
ლარი და ზემოთ) 

115000 
01.01.2016 - 
31.12.2016 

100-150 

წარმოდგენილი 
ანგარიშ-ფაქტურის 
20-50% - არაუმეტეს 

2000 ლარის 

26.  
დიალიზზე მყოფ მოქალაქეთა 
ყოველთვიური ფულადი 
დახმარება 

18000 
01.01.2016- 
31.12.2016 

15 100 

27.  დევნილის დაკრძალვის ხარჯები 3000 
01.01.2016 - 
31.12.2016 

30 100 

28.  
ომი ვეტერანის დაკრძალვის 
ხარჯები 

2000 
01.01.2016 - 
31.12.2016 

8 250 

29.  
დახმარება ჩერნობილში 
მონაწილეთათვის 

1600 01.04.2016 16 100 

30.  

სოციალურად დაუცველი 
ოჯახების (რომლებიც 
რეგისტრირებული არიან 
მონაცემთა ერთიან ბაზაში, 
რომელთა სარეიტინგო ქულა არ 
აღემატება 100 ათას ქულას და 
რომელთა სახლები ავარიულ 
მდგომარეობაშია) სახლების 
შესაკეთებლად ერთჯერადი 
თანხით დახმარება 

40000 
01.01.2016 - 
31.12.2016 

30 500-დან 3000-მდე 

31.  
სამამულო ომის ვეტერანების 
დახმარება (9 მაისი) 

1200 01.05.2016 8 150 

32.  

0-18 წლ    
შესაძლებლობის მქონე პირთათვის 
სამედიცინო სარეაბილიტაციო 
ერთჯერადი დახმარება 

5500 
01.01.2016-
01.12.2016 

20-30 

წარმოდგენილი 
ანგარიშ-ფაქტურის 
20-50% - არაუმეტეს 

500 ლარის 

33.  
8 აგვისტოს ომი   
დაღუპულთა ოჯახების 
ერთჯერადი დახმარება 

1800 08.08.2016 9 200 

34.  
აფხაზეთის ომში დაღუპულთა 
ოჯახების ერთჯერადი დახმარება 

3400 17.09.2016 17 200 

35.  

„C“ ჰეპატიტით 
დაავადებულთათვის საჭირო 
გამოკვლევის დაფინანსება 
პროგრამული მკურნალობის 
დასაწყებად 

39050 
01.01.2016 
31.12.2016 

150-160 

წარმოდგენილი 
ანგარიშ-ფაქტურით, 
არა უმეტეს 70% და 

არა უმეტეს 350 
ლარისა 

 სულ 430690    

 
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 

 



 
 

 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
განკარგულება N57 

2016 წლის 22 ნოემბერი 
ქ. ხობი 

 „ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხის დამტკიცების 
შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 16 ივლისის N44 

განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 

     საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის შესაბამისად: 
      1. „ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხის დამტკიცების 
შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 16 ივლისის N44 
განკარგულებაში შეტანილ იქნეს ცვლილება და განკარგულების დანართი ჩამოყალიბდეს 
შემდეგი რედაქციით: 

„დანართი 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

2014 წლის  16 ივლისის N44 განკარგულების 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხა 
      

   

  2. განკარგულება ამოქმედდეს 2017 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 

N თანამდებობა საშტატო ერთეული 

1 აპარატის უფროსი 1 

2 საკრებულოს თავმჯდომარის თანაშემწე 1 

იურიდიულ საკითხთა და საქმისწარმოების განყოფილება 

1 განყოფილების უფროსი 1 

2 მთავარი სპეციალისტი 3 

საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილება 

1 განყოფილების უფროსი 1 

2 მთავარი სპეციალისტი 3 

3 წამყვანი სპეციალისტი 2 

4 უფროსი სპეციალისტი 1 

სულ 13“ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
განკარგულება N58 

2016 წლის 22 ნოემბერი 
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 

№ 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 

საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილება 

5 განყოფილების უფროსი 1 

6 მთავარი სპეციალისტი 3 

7 წამყვანი სპეციალისტი 1 

საზოგადოებასთან და მედიასთან ურთიერთობის, ადმინისტრაციულ ერთეულებში საქმიანობის 
კოორდინაციისა და საინფორმაციო უზრუნველყოფის განყოფილება 

8 განყოფილების უფროსი 1 

9 მთავარი სპეციალისტი 2 

10 წამყვანი სპეციალისტი 2 

11 სპეციალისტი 32 

სამართლებრივი უზრუნველყოფის  განყოფილება 

12 განყოფილების უფროსი 1 

13 მთავარი სპეციალისტი 1 

14 წამყვანი სპეციალისტი 1 

სულ 50 

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 ქონების მართვის სამსახური 

1 სამსახურის უფროსი 1 

მუნიციპალური ქონების მართვის, ბუნებრივი რესურსების, ტრანსპორტის რეგულირებისა და 
ადგილობრივი მოსაკრებლების განყოფილება 

2 განყოფილების უფროსი 1 

 



3 მთავარი სპეციალისტი 1 

4 წამყვანი სპეციალისტი 2 

სოფლის მეურნეობისა და სტატისტიკური აღრიცხვის განყოფილება 

5 განყოფილების უფროსი 1 

6 მთავარი სპეციალისტი 1 

7 წამყვანი სპეციალისტი 1 

სულ 8 

ინფრასტრუქტურის, ურბანული განვითარებისა და არქიტექტურის სამსახური 

1 სამსახურის უფროსი 1 

ურბანული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვის განყოფილება 

2 განყოფილების უფროსი 1 

3 წამყვანი სპეციალისტი 3 

ინფრასტრუქტურის, სივრცით-ტერიტორიული მოწყობისა და ქალაქთმშენებლობის განყოფილება 

4 განყოფილების უფროსი 1 

5 მთავარი სპეციალისტი 1 

6 წამყვანი სპეციალისტი 1 

7 უფროსი სპეციალისტი 1 

ზედამხედველობის განყოფილება 

8 განყოფილების უფროსი 1 

9 მთავარი სპეციალისტი 1 

10 წამყვანი სპეციალისტი 2 

სულ 13 

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 3 

სულ 9 

შიდა აუდიტის სამსახური 

1 სამსახურის უფროსი 1 

2 მთავარი სპეციალისტი 1 

3 უფროსი სპეციალისტი 1 

შიდა აუდიტის განყოფილება 

4 განყოფილების უფროსი 1 

5 მთავარი სპეციალისტი 1 

6 წამყვანი სპეციალისტი 1 

სულ 6“ 
 

2. განკარგულება ამოქმედდეს 2017 წლის 1 იანვრიდან. 
3. განკარგულება     

კანონმდებლობით დადგენილი წესით, ფოთის საქალაქო სასამართლოში (მისამართი: ქ. 
ფოთი, დავით აღმაშენებლის ქ. №3). 

 
 
  
 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                       ედიშერ ჯობავა 
 
 
 
 

 



 
                           

 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N59 

2016 წლის 9 დეკემბერი 

ქ. ხობი 

ფრაქცია „სამართლიანობისათვის“ რეგისტრაციის  შესახებ 
 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ საქართველოს ორგანული კანონის 30-ე 
მუხლისა და „ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 14 ივლისის N7 დადგენილების 32-ე 
მუხლის შესაბამისად:  

1. ცნობად იქნეს მიღებული ხობის მუნიციპალიტს საკრებულოს ბიუროს 2016 წლის 
9 დეკემბრის გადაწყვეტილება საკრებულოს ფრაქცია „სამართლიანობისათვის“ 
რეგისტრაციის თაობაზე. 

2. ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „სამართლიანობისათვის“ 
თავმჯდომარის ედიშერ წურწუმიას თანამდებობრივი სარგო განისაზღვროს საკრებულოს 
მიერ დადგენილი საკრებულოს ფრაქციის თავმჯდომარის თანამდებობრივი სარგოს 
შესაბამისად. 

3. განკარგულება ძალაში შევიდეს მიღებისთანავე. 
      4. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული 
კანონმდებლობით დადგენილი წესით, მხარისათვის გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში 
ფოთის საქალაქო სასამართლოში ( მისამართი: ქ. ფოთი, დ    ). 
 

 
 
 

საკრებულოს  თავმჯდომარე                                   ედიშერ  ჯობავა 

 



 
 
 
 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
 

განკარგულება N60 
 

2016 წლის 9 დეკემბერი 
 

ქ. ხობი 
 

„სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების 
შესახებ“ 

 ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 7 მარტის №26 განკარგულებაში 
 ცვლილების შეტანის თაობაზე 

 
 „ საქართველოს 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-

18 მუხლის მე-5 პუნქტის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე 
მუხლისა და „ სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს 
მთავრობის 2016 წლის 4 თებერვლის №54 დადგენილებით დამტკიცებული პროგრამის 
მე-2 მუხლის მე-7 პუნქტის შესაბამისად: 

1. „ სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების 
შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 7 მარტის №26 
განკარგულებაში შეტანილ იქნეს ცვლილება და განკარგულებით დამტკიცებული 
დანართი ჩამოყალიბდეს თანახმად ამ განკარგულების დანართისა. 

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

კანონმდებლობით დადგენილი წესით, ფოთის საქალაქო სასამართლოში ერთი თვის 
ვადაში ( მისამართი: ქ. ფოთი, აღმაშენებლის ქ. №3). 

 
 
 
 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                   ედიშერ ჯობავა 
 
 
 

 



 
დანართი 

 
 
 

N 
ადმინისტრაციული 

ერთეული 
N სოფელი 

მოსახლეობის 
რაოდენობა 

სოფლისთვის 
გამოყოფილი 

თანხა 
(ლარი) 

1 ახალსოფელი 
1 ახალსოფელი 811 15978 
2 გაღმა პირველი ხორგა 820 17026 

2 ახალი ხიბულა 
3 ახალი ხიბულა 834 16146 
4 გაშფერდი 796 0 
5 ზუბი 550 29310 

3 ბია 
6 ბია 460 44961 
7 ბია-საშონიო 267 7548 
8 ზემო ბია 41 4113 

4 პირველი მაისი 
9 ბულიწყუ 1453 24275 

10 საკვიკვინიო 730 51851 
11 ჭიხუ 546 55573 

5 გურიფული 
12 პირველი გურიფული 524 12422 
13 მეორე გურიფული 622 13238 

6 ზემო ქვალონი 
14 ზემო ქვალონი 180 5765 
15 საალანიო-საფაჩულიო 170 5723 
16 სახოჭოლავო 405 11330 

7 თორსა-დღვაბა 
17 თორსა 577 11187 
18 საბუკიო 515 9604 
19 დღვაბა 372 5388 

8 ნოჯიხევი 

20 ნოჯიხევი 1718 61317 
21 ზენი 263 7176 
22 დასახლება 680 8313 
23 კუთხენოჯიხევი 351 1901 
24 ნაფოშტუ 427 1901 

9 პატარა ფოთი 25 პატარა ფოთი 739 13764 
10 შავღელე 26 შავღელე 1126 22174 
11 პირველი ხორგა 27 პირველი ხორგა 754 11852 
12 საგვიჩიო 28 საგვიჩიო 658 14903 

13 საჯიჯაო 

29 ზენი 1092 21149 
30 ზუბი 632 13357 
31 ჯაპიშაქარი 767 14987 
32 გაღმა საჯიჯაო 514 13560 

 



14 ქარიატა 
33 გაღმა ქარიატა 434 12799 
34 გამოღმა ქარიატა 278 7690 

15 ქვემო ქვალონი 

35 ბულიში 470 9474 
36 დურღენა 756 31219 
37 გიმოზგონჯილი 770 12020 
38 გვიმარონი 387 4312 
39 ჭითაუშქური 320 4736 

16 ჭალადიდი 

40 საბაჟო 1789 26251 
41 საჭოჭუო 426 9555 
42 საღვამიჩაო 511 7459 
43 საქორქიო 32 9582 

17 ყულევი 44 ყულევი 298 7525 

18 შუა ხორგა 
45 გამოღმა შუა ხორგა 700 20805 
46 გაღმა შუა ხორგა 549 12104 
47 ყორათი 207 0 

19 ძველი ხიბულა 48 ძველი ხიბულა 834 17209 

20 ხამისკური 
49 ხამისკური 579 11854 
50 საკუკავო 493 11272 
51 საქირიო 638 13829 

21 ხეთა 

52 ლარჩვა 1265 22147 
53 ხეთა 426 11186 
54 ოხვამეკარი 517 11796 
55 წინაგოლა 606 10188 
56 ნოჩხონი 897 15507 

ჯამი 34576 848311 

 
 

 



 
                           

 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N61 

2016 წლის 9 დეკემბერი 

ქ. ხობი 

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება - „ხობის მოამბეს“ 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, შეზღუდული 
პასუხისმგებლობის საზოგადოება - „ ხობის მოამბეს“  ლიკვიდაციაზე. 

2. შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება - შპს „ხობის მოამბეს“ 
ლიკვიდაციის პროცესის დაწყების ვადა განისაზღვროს არაუადრეს 2017 წლის 1 
იანვრისა.  

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 N62 

2016 წლის 9 დეკემბერი 

ქ. ხობი 

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

„ხობის მუნიციპალიტეტის განათლების ცენტრის“  რეორგანიზაციაზე ხობის 
მუნიციპალიტეტის გამგებლისთვის თანხმობის  მიცემის შესახებ 

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 მუნი  ებელს, არასამეწარმეო 
( არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ ხობის მუ   
ცენტრის“ და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ ხობის 
მუნიციპალიტეტის განათლების ცენტრის“ რეორგანიზაციაზე (შერწყმაზე) და ამ 
იურიდიულ პირთა შერწყმის შედეგად მათ სამართალმემკვიდრედ არასამეწარმეო 
( არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ ხობის მუნიციპალიტეტ  კულტურულ-
საგანმანათლებო საზოგადოებრივი  ცენტრის“ დაფუძნების თაობაზე. 

2. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს: 
 ა) „არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ ხობის 

მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის“ შექმნისა და წესდების დამტკიცების 
შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2007 წლის 31 ივლისის №50 
განკარგულება; 

ბ) „არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ ხობის 
მუნიციპალიტეტის განათლების ცენტრის შექმნისა და წესდების დამტკიცების 
შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2007 წლის 31 ივლისის №52 
განკარგულება; 

3. განკარგულება, გარდა განკარგულებ  -2 პუნქტისა  
გაცნობისთანავე. 

4. განკარგულების მე-2 პუნქტი ამოქმედდეს 2017    
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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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N63 

2016 წლის 28 დეკემბერი 

ქ. ხობი 

„საწვავისა და სატელეფონო მომსახურების ხარჯების ლიმიტის განსაზღვრის შესახებ“ 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 28 ივლისის N53 განკარგულებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე  მუხლის შესაბამისად: 
1. „საწვავისა და სატელეფონო მომსახურების ხარჯების ლიმიტის განსაზღვრის შესახებ“ 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 28 ივლისის N53 განკარგულებაში 
შეტანილ იქნეს ცვლილება და განკარგულების მე-3 და მე-4 პუნქტები დ    
საფუძველზე დამტკიცებული N3 და N4 დანართები ამოღებულ იქნეს.  
    2. განკარგულება ამოქმედდეს 2017 წლის    
    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 N64 

2016 წლის 28 დეკემბერი 

ქ. ხობი 

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ხობის 
მუნიციპალიტეტში 2017 წელს დასაფინანსებელი ადგილობრივი თვითმმართველობის 
პროექტების დაფინანსების მიზნით მომზადებული წინადადების მოწონების შესახებ 

 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 
და „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს 
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დასაფინანსებელი 
ადგილობრივი თვითმმართველობის და რეგიონული პროექტების შერჩევის 
პროცედურების და კრიტერიუმების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 
2013 წლის 7 თებერვლის №23 დადგენილების  

1. მოწონებუ       
ფონდიდან ხობის მუნიციპალიტეტში 2017 წელს დასაფინანსებელი ადგილობრივი 
თვითმმართველობის პროექტების დაფინანსების მიზნით მომზადებული წინადადები: 

ა)  ხობის მუნიციპალიტეტში  კულტურულ-საგანმანათლებლო და ახალგაზრდული 
ცენტრის    შექმნის სამუშაოების ჩატარებასთან დაკავშირებით; 

ბ) ქალაქ ხობის ქუჩების კეთილმოწყობის (მოასფალტება) სამუშაოებთან 
დაკავშირებით; 

გ) პირველი მაისის ადმინისტრაციული ერთეულის საჩოკორაიოს უბანში ქუჩის 
კეთილმოწყობის (ცემენტობეტონი)  სამუშაოებთან დაკავშირებით; 

დ) პატარა ფოთის ადმინისტრაციული ერთეულის ქუჩების კეთილმოწყობის 
( ცემენტობეტონი) სამუშაოებთან დაკავშირებით; 

ე) ქალაქ ხობში კოსტავას ქუჩაზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის სახურავის 
რეაბილიტაციის სამუშაოებთან დაკავშირებით. 

2. ამ განკარ      
თვითმმართველობის პროექტების თანადაფინანსება, პროექტის ღირებულების 5%-ის 
ოდენობით, განხორციელდეს ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 
სახსრებით. 

3. დაევალოს       
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 №23 დადგენილებით 
განსაზღვრული დოკუმენტაციის საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 
ინფრასტრუქტურის სამინისტროში წარდგენა. 

4. განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთან 

 



5. განკარგულ      
კანონმდებლობით დადგენილი წესით, ფოთის საქალაქო სასამართლოში (მისამართი: ქ. 
ფოთი, დავით აღმაშენებლის ქ. №3). 

 
საკრებულოს თავმჯდომარე                                            ედიშერ ჯობავა 

 



 
                           

 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N65 

2016 წლის 28 დეკემბერი 

ქ. ხობი 

ხობის  მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული  
საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების  შესახებ 

 

საქართველოს  ორგანული  კანონის  „ადგილობრივი  თვითმართველობის  კოდექსი“ 
54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, „დ“ პუნქტის, „დ.ი“ ქვეპუნქტისა და 24-ე  მუხლის 
პირველი ნაწილის, „ე“ პუნქტის, „ე.დ.“ ქვეპუნქტის  შესაბამისად: 

1. დამტკიცდეს ხობის  მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში  არსებული საპრივატიზებო 
ობიექტების ნუსხა თანახმად 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 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საპრივატიზებო 
 ობიექტების ნუსხა 

 
 

N ქონების დასახლება 
ექსპლუატაციაში 

შესვლის წელი 

სავარაუდო 
ფართი 
  კვ.მ 

აუდიტორული 
შეფასება 
 (ლარი) 

ბიჯი 
% 

„ბე“ შენიშვნა 

1 გრანიტის  ფილები 
 

1975 
 

150 
 

1500 
 

150 
 

150 
საბალანსო ღირებულება 

არ გააჩნია 

2 
ნოჯიხევის  ყოფილი  
საბავშვო  ბაღის  შენობის  
ნაწილი 

1960 180 250 
 

25 25 
საბალანსო ღირებულება 

არ გააჩნია 

 



 
 
                           

 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N66 

2016 წლის 28 დეკემბერი 

ქ. ხობი 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ზოგიერთი განკარგულების 
 ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ 

 

 საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის  61-ე მუხლის  მე-6 ნაწილი   
შესაბამისად:  

 1. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს: 
 ა) არასამეწარმეო  (არაკომერციული) ი   - „ ხობის  

პროფესიული სწავლების ცენტრის“ შექმნისა და წესდების დამტკიცების შესახებ“ ხობის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 26 იანვრის N52 განკარგულება;  

  ბ) არასამეწარმეო  (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის მუნიციპალიტეტის 
სათნოების სახლის“ შექმნისა და წესდების დამტკიცების შესახებ  ხობის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს 2011 წლის 9 დეკემბრის N104 განკარგულება;  

  2. განკარგულება ამოქმედდეს გაცნობისთანავე. 
  3. განკარგ      

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

 
 

 
საკრებულოს თავმჯდომარე                                         ედიშერ ჯობავა 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

 

განკარგულება N67 
 

2016 წლის 28 დეკემბერი 
 

ქ. ხობი 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის სოციალურად დაუცველი და ეკონომიკურად შეჭირვებული 
მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებისა და ხელშეწყობის 2017 

წლის მუნიციპალური პროგრამის დამტკიცების შესახებ 
 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 
მუხლის მე-3 და მე-4 ნაწილების, მე-19 მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტისა და 24-ე მუხლის მე-2 და მე-3 
ნაწილების შესაბამისად: 

1. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის სოციალურად დაუცველი და ეკონომიკურად 
შეჭირვებული მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებისა და 
ხელშეწყობის 2017 წლის მუნიციპალური პროგრამა თანახმად დანართისა. 

2. განკარგულება ძალაშია მიღებისთანავე, ვრც  7 წლის 1 იანვრიდან წარმოშობილ 
სამართლებრივ ურთიერთობებზე და მოქმედებს 2017წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით. 

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართვე ადმინისტრაციული კანონმდებლობით 
დადგენილი წესით, ფოთის საქალაქო სასამართლოში (მისამართი: ქ. ფოთი, დავით აღმაშენებლის 
ქ. №3).  

 
 
 
 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                       ედიშერ ჯობავა 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

დანართი 
  
 

 



ხობის მუნიციპალიტეტის სოციალურად დაუცველი და ეკონომიკურად შეჭირვებული 
მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებისა და ხელშეწყობის 2017 

წლის მუნიციპალური პროგრამა 
 

მუხლი 1. პროგრამის რეგულირების სფერო, განსახორციელებელი საქმიანობა და მიზანი 
1. პროგრამის რეგულირების სფეროა ხობის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალურ-

ეკონომიკური მდგომარეობა. 
2. პროგრამ        

ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოების მხრიდან ხობის მუნიციპალიტეტის 
სოციალურად დაუცველი და ეკონომიკურად შეჭირვებული მოსახლეობის მდგომარეობის 
შესწავლას და სათანადო ფინანსური დახმარების გაწევას. 

3. პროგრამ         
შეჭირვებული მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და 
ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა. 

 

მუხლი 2. პროგრამით მოსარგებლე პირთა წრე 
პროგრამით მოსარგებლე პირთა წრეს მიეკუთვნებიან: 
ა) მარტოხელა პენსიონერები; 
ბ) იძულებით გადაადგილებული პირები; 
გ) ომის ვეტერანები; 
დ) არასრულწლოვანი ობლები; 
ე) მრავალშვილიანი ოჯახები; 
ვ) ავადმყოფები; 
ზ) უმუშევრები; 
თ) ეკონომიკურად შეჭირვებული და სიღატაკის ზღვარს მიღმა მყოფი მოქალაქეები; 
ი) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეები, რომლებიც სტიქიის შედეგად 

საჭიროებენ გადაუდებელ დახმარებას; 
კ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ახალშობილთა ოჯახები; 
ლ) 100 და 100 წელს ზემოთ ასაკის მოქალაქეები; 
მ) დიალიზზე მყოფი მოქალაქეები; 
ნ) ჩერნობილის ტრაგედიის დროს დაზარალებულები;  
ო) 18 წლამდე ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები; 
პ) უსახლკაროები, რომლებიც საჭიროებენ თავშესაფარს; 
ჟ) „C” ჰეპატიტით დაავადებული პირები; 
რ) სოციალურად დაუცველი ოჯახები, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან მონაცემთა 

ერთიან ბაზაში, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 ათას ქულას და რომელთა სახლები 
ავარიულ მდგომარეობაშია. 

ს) ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი (სტატუს მინჭებული) 
 

მუხლი 3. პროგრამის მოქმედების ვადა, მისი დაწყების და დასრულების დრო 
პროგრამა მოქმედებს 2017 წლის 1 იანვრიდან 2017 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით. 
 

მუხლი 4. გასაცემლის პერიოდულობა 
პროგრამით განსაზღვრული გასაცემლები შეიძლება გაიცეს პროგრამის მოქმედების მთელი 

პერიოდის მანძილზე, შემოსული განცხადებებისა და წინადადებების შესაბამისად, გარდა მე-13 
მუხლით კონკრეტული თარიღისთვის განსაზღვრული ერთჯერადი გასაცემლებისა. 

 
მუხლი 5. პროგრამის ბიუჯეტი და მისი დაფინანსების წყარო 
პროგრამის ბიუჯეტი შეადგენს 416550 ლარს და ფინანსდება ხობის მუნიციპალიტეტის 2017 

წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან. 
 

 



მუხლი 6. პროგრამის ადმინისტრაციული წარმოების სახე 
პროგრამის განხორციელების ფარგლებში ადმინისტრაციული წარმოება მიმდინარეობს 

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით და საქართველოს კანონმდებლობით 
დადგენილი ადმინისტრაციული წარმოების წესებით. 

 

მუხლი 7. პროგრამის ადმინისტრირების, მისი მართვის, ზედამხედველობის, ინსპექტირებისა 
და კონტროლის წესები და პირობები 

1. პროგრამ       
ახორციელებს ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა 
და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა 
საქმეების სამსახური. 

2. კონტრო         
დებულებით, ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა 
და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა 
საქმეების სამსახურის დებულებით, ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ინდივიდუალური 
ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით დამტკიცებული ხობის მუნიციპალიტეტის 
სოციალური დახმარებისა და ჯანდაცვის მუნიციპალური პროგრამების განხორციელების წესით 
და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით. 

 

მუხლი 8. გადაწყვეტილების მომზადებასა და მიღებაზე უფლებამოსილი პირები 
1. პროგრამის ფარგლებში გადაწყვეტილების პროექტს ამზადებს: 
ა) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა 
საქმეების სამსახური - იმ პროგრამების რეალიზებისთვის, რომელთა ბენეფიციარები წინასწარ 
არის დადგენილი წლის ან წლის გარკვეული ან/და კონკრეტული პერიოდისთვის; 

ბ) ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში შექმნილი სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის 
მუნიციპალური პროგრამების უზრუნველყოფის კომისია - იმ პროგრამების რეალიზებისთვის, 
რომელთა ბენეფიციარების დადგენა მოითხოვს შერჩევას, შემოწმებას, შეფასებას და კოლეგიური 
გადაწყვეტილების მიღებას. 

2. პროგრამ        
რისთვისაც გამოიცემა გამგებლის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი - 
ბრძანება. 

 

მუხლი 9. პროგრამით სარგებლობისათვის წარსადგენი აუცილებელი დოკუმენტები 
1. პროგრამით ს      
ა) წერილობითი განცხადება; 
ბ) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი; 
გ) საბანკო ანგარიშის ნომერი (ფულადი დახმარების შემთხვევაში); 
დ) კონკრეტული ფაქტის გამო დახმარების გაწევის შემთხვევაში, ამ ფაქტის დამადასტურებელი 

დოკუმენტი; 
ე) შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულში გამგებლის წარმომადგენლის წერილობითი 

დოკუმენტი (დასახმარებელი სუბიექტის სოციალური მდგომარეობის დასაბუთებით). 
ვ) საოპერაციო ხარჯების ანაზღაურების შემთხვევაში - ფორმა №100 (ცნობა ჯანმრთელობის 

მდგომარეობის შესახებ), ანგარიშფაქტურა და კალკულაცია.  
2. პროგრამ        

პროგრამისთვის (გასაცემლისთვის) განისაზღვრება ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 
ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით დამტკიცებული ხობის 
მუნიციპალიტეტის სოციალური დახმარებისა და ჯანდაცვის მუნიციპალური პროგრამების 
განხორციელების წესით. 

 

 



მუხლი 10. სოციალური პროგრამით გათვალისწინებული დახმარების მინიმალური და 
მაქსიმალური ოდენობა 

პროგრამით გათვალისწინებული დახმარების მინიმალური ოდენობა განისაზღვრება 60 
( სამოცი) ლარით, ხოლო მაქსიმალური - 3000 ( სამი ათასი) ლარით. 

 

მუხლი 11. ადმინისტრირებისთვის საჭირო სხვა პირობები 
სოციალური დახმარების თაობაზე განაცხადი მიიღება როგორც წერილობითი, ასევე 

ელექტრონული ფორმით.  
 

მუხლი 12. ფინანსური დახმარების შესახებ მიღებული გადაწყვეტილების აღსრულების წესი და 
მონაწილე მხარეები 

ფინანსური დახმარება გაიცემა უნაღდო ანგარიშსწორებით და აღსრულდება დასახმარებელი 
სუბიექტის საბანკო ანგარიშზე ან ამ სუბიექტის მომსახურე შესაბამისი იურიდიული პირის 
საბანკო ანგარიშზე თანხის ჩარიცხვით. მონაწილე მხარეებს წარმოადგენენ დასახმარებელი 
სუბიექტი და ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობა. 

 
მუხლი 13. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა 

 

№ პროგრამის დასახელება 
პროგრამის 
ბიუჯეტი 

(ლარი) 

პროგრამის 
მოქმედების 

ვადა 

პროგრამით 
მოსარგებლეთ
ა რაოდენობა 

პროგრამის 
ღირებულება 

თითოეულ სუბიექტზე 
(ლარი) 

36.  
უმწეოთა სასადილოს 
ბენეფიციარების ერთჯერადი 
კვება და მომსახურება 

80000 
01.01.2017- 
31.12.2017 

120 
 

37.  

სადღესასწაულო დღეებში: 13350    

მრავალშვილიანთა დახმარება 12000 
01.01.2017 - 
31.12.2017 

80 150 

არასრულწლოვან ობოლთა 
დახმარება 

600 
01.01.2017- 
31.12.2017 

4 150 

100 წლის დ     
ასაკის მოქალაქეთა დახმარება 

750 
01.01.2017- 
31.12.2017 

5 
 

150 
 

38.  
დახმარება ახალშობილთა 
ოჯახებისთვის 

50000 
01.01.2017 - 
31.12.2017 

350 

პირველ და მეორე 
ბავშვზე - 100; 

მესამე-მეოთხე და 
მეხუთე ბავშვზე - 300, 

მეექვსე და ზევით 
ბავშვზე 600 ლარი,  

39.  
სიღატაკის ზღვარს მიღმა მყოფ 
ოჯახებზე წყლის ხარჯის 
ანაზღაურება 

9000 
01.01.2017 - 
31.12.2017 

100 ოჯა 1.77 

40.  
ხანძრით და სტიქიით 
დაზარალებულთა დახმარება 

30000 
01.01.2017 - 
31.12.2017 

 300-დან 3000-მდე 

41.  
ერთჯერადი ფულადი დახმარება 
ეკონომიკურად შეჭირვებული 
მოქალაქეებისთვის 

55000 
01.01.2017 - 
31.12.2017 

 60-დან 200-მდე 

42.  

საოპერაციო და ქიმიო, იოდო და 
სხივური თერაპიის მკურნალობის 
ხარჯების დაფინანსება პაციენტის 
მიერ გადასახდელი თანხიდან (500 
ლარი და ზემოთ) 

71000 
01.01.2017 - 
31.12.2017 

50-70 

წარმოდგენილი 
ანგარიშ-ფაქტურის 20-
50% - არაუმეტეს 2000 

ლარისა 

43.  დიალიზზე მყოფ მოქალაქეთა 
ყოველთვიური ფულადი 

18000 01.01.2017- 
31.12.2017 

15 100 

 



დახმარება 

44.  დევნილის დაკრძალვის ხარჯები 2000 01.01.2017 - 
31.12.2017 

10 200 

45.  
ომი ვეტერანის დაკრძალვის 
ხარჯები 

1000 
01.01.2017 - 
31.12.2017 

4 250 

46.  
დახმარება ჩერნობილში 
მონაწილეთათვის 

1600 01.04.2017 16 100 

47.  

სოციალურად დაუცველი 
ოჯახების (რომლებიც 
რეგისტრირებული არიან 
მონაცემთა ერთიან ბაზაში, 
რომელთა სარეიტინგო ქულა არ 
აღემატება 100 ათას ქულას და 
რომელთა სახლები ავარიულ 
მდგომარეობაშია) სახლების 
შესაკეთებლად ერთჯერადი 
თანხით დახმარება 

50000 
01.01.2017 - 
31.12.2017 

40 500-დან 4000-მდე 

48.  
სამამულო ომის ვეტერანების 
დახმარება (9 მაისი) 

1000 01.05.2017 4 250 

49.  

0-18 წლ    
შესაძლებლობის მქონე 
პირთათვის სამედიცინო 
სარეაბილიტაციო ერთჯერადი 
დახმარება 

7000 
01.01.2017-
01.12.2017 

20-30 
წარმოდგენილი 

ანგარიშ-ფაქტურით 
100-500 ლარა 

50.  
8 აგვისტოს ომ   
დაღუპულთა ოჯახების 
ერთჯერადი დახმარება 

1800 08.08.2017 9 200 

51.  
აფხაზეთის ომში დაღუპულთა 
ოჯახების ერთჯერადი დახმარება 

3400 17.09.2017 17 200 

52.  

 
საქართველოს ტერიტორიული 
მთლიანობისათვის ომის, 
თავისუფლებისა და 
დამოუკიდებლობისათვის 
საბრძოლო მოქმედების შედეგად 
შშმპ-თა ერთჯერადი დახმარება 

1400 26.05.2017 7 200 

53.  

უსახლკაროდ დარჩენილთათვის, 
რომლებიც საჭიროებენ 
თავშესაფარს და აქვთ 
გაკეთებული განაცხადი შესაბამის 
სტრუქტურებში, ყოველთვიური 
ბინის ქირის გადასახადი 

3900 
01.01.2017 
31.12.2017 

5 50-დან 150-მდე 

54.  

„C“ ჰეპატიტით 
დაავადებულთათვის საჭირო 
გამოკვლევის დაფინანსება 
პროგრამული მკურნალობის 
დასაწყებად 

15000 
01.01.2017 
31.12.2017 

80 

წარმოდგენილი 
ანგარიშ-ფაქტურით, 

არა უმეტეს 70% და არა 
უმეტეს 350 ლარისა 

20 
ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა 

ერთჯერადი დახმარება 
( სტატუ   

2100 
01.01.2017 
31.12.2017 

7 300 

 ჯამი 416550    

 
 
                   

 



 
 
 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
 

განკარგულება N68 
 

2016 წლის 28 დეკემბერი 
 

ქ. ხობი 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის 2017 წლის 
 მუნიციპალური პროგრამის დამტკიცების შესახებ 

 
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მე-16 

მუხლის მე-3 და მე-4 ნაწილების, მე-19 მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტისა და 24-ე მუხლის მე-2 და მე-3 
ნაწილების შესაბამისად: 

1. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალი   ობის დაცვის 2017 წლის 
მუნიციპალური პროგრამა, თანახმად დანართისა. 

2. განკარგულება ძალაშია მიღებისთანავე, ვრც  7 წლის 1 იანვრიდან წარმოშობილ 
სამართლებრივ ურთიერთობებზე და მოქმედებს 2017 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით. 

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით 
დადგენილი წესით, ფოთის საქალაქო სასამართლოში (მისამართი: ქ. ფოთი, დავით აღმაშენებლის 
ქ. №3).  

 
 
 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                                 ედიშერ ჯობავა 
 
 
 
 
 

 



 
დანართი 

 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის 2017 წლის 
 მუნიციპალური პროგრამა 

 

მუხლი 1. პროგრამის რეგულირების სფერო, განსახორციელებელი საქმიანობა და მიზანი 
ხობის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის 2017 წლის მუნიციპალური 

პროგრამის (შემდგომში - „ პროგრამა“) მიზანია ხობის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 
ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და დამატებითი ამბულატორიული მომსახურება იმ 
ადმინისტრაციულ ერთეულებში სადაც არ ფუნქციონირებს სახელმწიფო ამბულატორიული 
პროგრამა და ასევე არის მოსახლეობის რაოდენობით დიდი სოფლები, დამატებით მედდის 
მომსახურეობაზე. 

 

მუხლი 2. პროგრამით მოსარგებლე პირთა წრე 
პროგრამის მოსარგებლეა ხობის მუნიციპალიტეტის იმ ადმინისტრაციული ერთეულების 

მოსახლეობა,რომლებიჩ არის მოსახლეობის რაოდენობით დიდი და ასევე სადაც არ 
ფუნქციონირებს სახელმწიფო ამბულატორიული პროგრამა. ექიმების მომსახურეობა გრაფიკით 
კვირაში ერთი დღე, ხოლო მედდები ყოველდღიურად გარდა დასვენების დღეებისა. 

 

მუხლი 3. პროგრამის მოქმედების ვადა, მისი დაწყების და დასრულების დრო 
პროგრამა მოქმედებს 2017 წლის 1 იანვრიდან 2017 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით. 
 

მუხლი 4. გასაცემლის პერიოდულობა. 
პროგრამით გათვალისწინებული გასაცემლები გაიცემა პროგრამის მოქმედების მთელი 

პერიოდის მანძილზე, მე-8 მუხლით გათვალისწინებ     
 

მუხლი 5. პროგრამის ბიუჯეტი და მისი დაფინანსების წყარო 
1. პროგრამის ბიუჯეტი შეადგენს 36240 (ოცდათექვსმეტიათასორასორმოცი) ლარს. 
2. პროგრამა ფინანსდება ხობის მუნიციპალიტეტის 27 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან. 
 

მუხლი 6. პროგრამის ადმინისტრაციული წარმოების სახე 
1. პროგრამ       

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით და საქართველოს კანონმდებლობით 
დადგენილი ადმინისტრაციული წარმოების წესებით. 

2. პროგრამ         
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და 
იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმეების სამსახურის წინადადებით, გამარტივებული 
ელექტრონული ტენდერის მეშვეობით. 

 

 მუხლი 7. პროგრამის ადმინისტრირების, მისი მართვის, ზედამხედველობის, ინსპექტირებისა 
და კონტროლის წესები და პირობები. 

1. პროგრამის ადმინისტრირებას, მართვას, ზედამხედველობას და ინსპექტირებას 
ახორციელებს ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა 
და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა 
საქმეების სამსახური. 

2. კონტროლის წესები და პირობები რეგულირდება ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 
დებულებით, ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა 
და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა 
საქმეების სამსახურის დებულებით, ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ინდივიდუალური 
ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით დამტკიცებული ხობის მუნიციპალიტეტის 
სოციალური დახმარებისა და ჯანდაცვის მუნიციპალური პროგრამების განხორციელების წესით 
და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით. 

 



მუხლი 8. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა 
 
 

 

N დასახელება შტატი სულ 
თვეები 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
გაღმა საჯიჯაო 1 მე 2760 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 

ხელფასი   2400 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 
მედიკამენტი   360 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

2 
საჯიჯაო 1 მე 2760 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 

ხელფასი   2400 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 
მედიკამენტი   360 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

3 
ნოჯიხევი 1 მე 2760 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 

ხელფასი   2400 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 
მედიკამენტი   360 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

4 
ყულევი სულ 5760 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 

ხელფასი 1 ექი 3000 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 
  1 მე 2760 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 

5 
ხელფასი   2400 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 
მედიკამენტი   360 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

ზემო ქვალონი 1 ექ 3360 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 

6 
ხელფასი   3000 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 
მედიკამენტი   360 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

ბია 1 ექ 3360 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 

7 
ხელფასი   3000 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 
მედიკამენტი   360 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
პირველი ხორგა 1 ექ 3360 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 

8 
ხელფასი   3000 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 

მედიკამენტი   360 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
9 საგვიჩიო 1ექიმი 3360 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 

 



ხელფასი   3000 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 
მედიკამენტი   360 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

10 

თორსა 1 მე 2760 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 
ხელფასი   2400 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

მედიკამენტი   360 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
მენეჯმენტი   6000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

ჯამი   36240                         

 



 
 

 

 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
 

განკარგულება N69 
 

2016 წლის 28 დეკემბერი 
 

ქ. ხობი 
  

„ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა 
კვალიფიკაციის ამაღლების 2017 წლის სასწავლო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 22 ნოემბრის №55 
განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

 

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის შესაბამისად: 
1. „ ხობის მუნიც     

კვალიფიკაციის ამაღლების 2017 წლის სასწავლო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ხობის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 22 ნოემბრის №55 განკარგულებაში შეტანილ 
იქნეს ცვლილება და განკარგულების დანართი ჩამოყალიბდეს თანახმად ამ 
განკარგულების დანართისა. 

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს მიღებისთანავე. 
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 
 

 
ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა 

კვალიფიკაციის ამაღლების 2017 წლის სასწავლო გეგმა 
 

 

№ სწავლების სფერო 
მოხელეთა 
რაოდენობა 

სწავლების 
ფორმა 

სწავლების 
პერიოდი/ 
კვარტალი 

შესასწავლი საკითხები 
აღნიშნულ სწავლების 

სფეროში 

დაფინანსება 
ბიუჯეტიდან 

( ლარ 

დაფინასება 
სხვა 

წყაროდან 

1.  

ადგილობრივი 
თვითმმართველობის 

სამართლებრივი 
რეგულირება 

5 
მოკლე 

ვადიანი 
ტრენინგი 

II კ  2000  

2.  

მუნიციპალიტეტის 
ბიუჯეტის ფორმირება, 

დამტკიცება, შესრულება და 
ანგარიშგება 

4 
მოკლე 

ვადიანი 
ტრენინგი 

II კვი  1600  

3.  
ფინანსური მართვა და 

ბუღალტერია 
6 

მოკლე 
ვადიანი 

ტრენინგი 
II კ  2400  

4.  
მუნიციპალური ქონების 

მართვა და განკარგვა 
2 

მოკლე 
ვადიანი 

ტრენინგი 
II კ 

ქონების განკარგვის 
ფორმები და 

საშუალებები; ქონების 
პრივატიზება 
( აუქციო 

800  

5.  
ადმინისტრაციული 

წარმოება 
3 

მოკლე 
ვადიანი 

ტრენინგი 
I კვ 

ადმინისტრაციული 
წარმოების 

პროცედურები და 
სახეები 

1200  

6.  
სასამართლოში 

მუნიციპალიტეტის 
წარმომადგენლობა 

2 
მოკლე 

ვადიანი 
ტრენინგი 

I კვ  800  

7.  
მუნიციპალიტეტის 

სივრცით-ტერიტორიული 
დაგეგმვა 

3 
მოკლე 

ვადიანი 
ტრენინგი 

II კ 

სივრცით-
ტერიტორიული 

დაგეგმვა; 
ქალაქთმშენებლობითი 

დოკუმენტების 
მომზადება, 

გენერალური გეგმის 
მომზადება 

1200  

8.  

მშენებლობის ნებართვის 
გაცემა და მშენებლობაზე 

ზედამხედველობის 
განხორციელება 

3 
მოკლე 

ვადიანი 
ტრენინგი 

II კ 

მშენებლობის 
ნებართვები, 
სამშენებლო 

შეთანხმებები, 
სამშენებლო 

ზედამხედველობა და 
ობიექტის 

ექსპლუატაციაში 
მიღება 

1200  

9.  
მუნიციპალიტეტის 

ეკონომიკური განვითარების 
დაგეგმვა 

2 
მოკლე 

ვადიანი 
ტრენინგი 

II კ 

პრიორიტეტების 
განსაზღვრა და გეგმის 

მომზადება 
800  

10.  
სოციალური დაცვის და 
ჯანდაცვის საკითხები 

1 
მოკლე 

ვადიანი 
I კვ 

სოციალური და 
ჯანდაცვის 

400  

 



მუნიციპალიტეტში ტრენინგი პროგრამების შედგენა, 
სამართლებრივი 

ფორმები ბიუჯეტში 
გასათვალისწინებლად; 

მოსახლეობის 
სოციალური პირობების 
გაუმჯობესების მიზნით 

სოციალური 
პროექტების 

განხორციელება 

11.  
მონაცემების შეგროვების, 

დამუშავებისა და ანალიზის 
მეთოდები და საშუალებები 

3 
მოკლე 

ვადიანი 
ტრენინგი 

I კვ 

სტატისტიკური 
ინფორმაციის 
შეგროვება და 

დამუშავება (ანალიზი) 

1200  

12.  
მუნიციპალიტეტის 

სატრანსპორტო საკითხების 
ორგანიზება 

1 
მოკლე 

ვადიანი 
ტრენინგი 

I კვ  400  

13.  
ახალგაზრდობის 

განვითარების ხელშეწყობა 
2 

მოკლე 
ვადიანი 

ტრენინგი 
II კ  800  

14.  
საზოგადოებასთან 

ურთიერთობა 
7 

მოკლე 
ვადიანი 

ტრენინგი 
II კ 

საზოგადოებისთვის 
ინფორმაციის სწორად 

მიწოდება; 
საზოგადოების 

ჩართულობა და მასთან 
ურთიერთობა; 

საზოგადოებასთან 
ურთიერთობის 
რეგულაციები; 

მედიასთან 
ურთიერთობა 

2800  

15.  შიდა აუდიტი 1 
მოკლე 

ვადიანი 
ტრენინგი 

I კვ 

შესაბამისობის, 
ფინანსური და 

ეფექტიანობის აუდიტი; 
შიდა აუდიტი და 

კონტროლი 

400  

16.  
ადამიანური რესურსების 

მართვა 
4 

მოკლე 
ვადიანი 

ტრენინგი 
I კვ 

ადამიანური 
რესურსების მართვის 

მიმართულებები; 
თანამშრომელთა 

საქმიანობის შეფასების 
სისტემის დანერგვა; 

კონკურსები, რანგირება, 
კლასები, წახალისება 

1600  

17.  პროექტის ციკლის მართვა 2 
მოკლე 

ვადიანი 
ტრენინგი 

II კ  800  

18.  
სამხედრო გაწვევის 

საკითხები 
4 

მოკლე 
ვადიანი 

ტრენინგი 
II კ 

მოქალაქეთა გაწვევა, 
რეზერვში ჩარიცხვა და 
სამხედრო აღრიცხვაზე 

აყვანა 

1600  

19.  სახელმწიფო შესყიდვები 3 
მოკლე 

ვადიანი 
ტრენინგი 

I კვ 

გეგმის მომზადება, 
შერჩევა-შეფასება, 

ხელშეკრულებების 
კონტროლი, მიღება-

ჩაბარება 

1200  

20.  მუნიციპალიტეტის მიერ 3 მოკლე I კვ იურიდიულ პირებთან 1200  

 



დაფუძნებული 
იურიდიული პირების 

მართვა 

ვადიანი 
ტრენინგი 

ეფექტური 
კოორდინირებული 

მუშაობა, იურიდიული 
პირების სამოქმედო 

არეალი 

21.  
მოქალაქეთა ეფექტური 

მომსახურების 
ტექნოლოგიები 

4 
მოკლე 

ვადიანი 
ტრენინგი 

II კ 

სახელმწიფო და 
მუნიციპალური 

სერვისების მიწოდება, 
მოქალაქეებთან 
ურთიერთობა, 

უკუკავშირის დანერგვა. 
მოქალაქეებთან 
ურთიერთობა 

1600  

22.  
საინფორმაციო 
ტექნოლოგიები 

1 
მოკლე 

ვადიანი 
ტრენინგი 

II კ 

ოფისისათვის 
გამოსაყენებელი (მათ 

შორის დაწესებულების 
საინფორმაციო 

უზრუნველყოფისთვის)
საინფორმაციო 

ტექნოლოგიების 
( კო   
ციფრული ტექნიკა) 

გამოყენება და მათით 
სარგებლობის ტექნიკა 

და მეთოდები 

400  

 ჯამი 66    26400  

 
 

 



 
 
 
 
 
 

 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

 

განკარგულება N70 
 

2016 წლის 28 დეკემბერი 
 

ქ. ხობი 
 

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

„ხობის მუნიციპალიტეტის განათლების ცენტრის“  რეორგანიზაციაზე ხობის 
მუნიციპალიტეტის გამგებლისთვის თანხმობის  მიცემის შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 9 დეკემბრის N62 განკარგულებაში 
ცვლილების შეტანის თაობაზე 

 
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის შესაბამისად:  
1. „ არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიუ   - „ ხობის მუნიცი  

კულტურის ცენტრის“ და  არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - 
„ ხობის მუნი      
მუნიციპალიტეტის გამგებლისთვის თანხმობის  მიცემის შესახებ“ ხობის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 9 დეკემბრის N62 განკარგულებაში შეტანილ 
იქნეს ცვლილება და განკარგულების მე-4 პუნქტი ჩამოყალი    

„4. განკარგულების მე-2 პუნქტი ამოქმედდეს 2017 წლ    
2. განკარგულება ამოქმედდეს მიღებისთანავე. 
3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული 

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

 
 
 
 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                       ედიშერ ჯობავა 
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