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31.  N31 30.10.2019 

„საწვავისა და სატელეფონო მომსახურების ხარჯების ლიმიტის 

განსაზღვრის შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2017 წლის 26 დეკემბრის №81 განკარგულებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე 

87 

32.  N32 26.11.2019 

,,ხობის  მუნიციპალიტეტის  მერისთვის  მუნიციპალიტეტის  

საკუთრებაში არსებული  ძირითადი (განუსხვისებელი) და 

დამატებითი  ქონების  სარგებლობის უფლებით  (იჯარით) 

აუქციონის ფორმით გადაცემაზე  თანხმობის  მიცემის  შესახებ“ 

89 

33.  N33 30.12.2019 

„საწვავისა და სატელეფონო მომსახურების ხარჯების ლიმიტის 

განსაზღვრის შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2017 წლის 26 დეკემბრის №81 განკარგულებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე 

92 

34.  N34 30.12.2019 

„ხობის მუნიციპალიტეტის სოციალურად დაუცველი და 

ეკონომიკურად შეჭირვებული მოსახლეობის სოციალურ-

ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებისა და ხელშეწყობის 

2019 წლის მუნიციპალური პროგრამის თანხის გაცემის წესის 

დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2018 წლის 28 დეკემბრის N48 განკარგულებაში ცვლილების 

შეტანის შესახებ. 

95 

35.  N35 30.12.2019 

ხობის მუნიციპალიტეტის სოციალურად დაუცველი და 

ეკონომიკურად შეჭირვებული მოსახლეობის სოციალურ-

ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებისა და ხელშეწყობის 

2020 წლის მუნიციპალური პროგრამის თანხის გაცემის წესის 

დამტკიცების შესახებ 

99 

36.  N36 30.12.2019 

ხობის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის 

დაცვის 2020 წლის მუნიციპალური პროგრამის დამტკიცების 

შესახებ 

106 



 

 

 

 

 
 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

განკარგულება N1 

2019 წლის 23 იანვარი 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ და „ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს  2017  წლის  18 დეკემბრის N59 დადგენილების მე-8 მუხლის, მე-3 პუნქტის, „ვ“ 

ქვეპუნქტის თანახმად: 

1. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის სამუშაო გეგმა თანახმად 

დანართისა. 

2. დაევალოს ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიებს და ხობის მუნიციპალიტეტის 

მერიას განსახილველი საკითხების მომზადება სამუშაო გეგმით გათვალისწინებულ ვადებში. 

3. კონტროლი განკარგულების შესრულებაზე დაევალოს საკრებულოს საპროცედურო საკითხთა 

კომისიას (თ. გელანტია). 

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                                        ედიშერი ჯობავა 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



დანართი 
 

 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის სამუშაო გეგმა 
 

 

  N 
მოსამზადებელი და განსახილველი 

საკითხის დასახელება 

განხილვის 

ვადა 

პასუხისმგებელი 

საკითხის 

მომზადებაზე 

პასუხისმგებელი 

შესრულებაზე 

1.  

2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის 

შესრულების შესახებ ანგარიშის 

მოსმენა 

I 

კვარტალი 

ხობის 

მუნიციპალიტეტის 

მერია 

საკრებულოს 

საფინანსო-

საბიუჯეტო 

კომისია 

2.  

მერიის სამსახურების მიერ 2018 წლის 

განმავლობაში გაწეული მუშაობის 

შესახებ ანგარიშების მოსმენა 

I 

კვარტალი 

ხობის 

მუნიციპალიტეტის 

მერია 

საკრებულოს 

შესაბამისი 

კომისია 

3.  

ადგილობრივი თვითმმართველობის 

იურიდიული პირების მიერ 2018 წელს 

გაწეული მუშაობის ანგარიშის მოსმენა 

I 

კვარტალი 

იურიდიული 

პირების 

ხელმძღვანელი 

პირები 

საკრებულოს 

შესაბამისი 

კომისია 

4.  

მერიის მიერ 2018 წლის განმავლობაში 

გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშის 

მოსმენა 

I 

კვარტალი 

ხობის 

მუნიციპალიტეტის 

მერია 

საკრებულოს 

საპროცედურო 

საკითხთა კომისია 

5.  

საკრებულოს კომისიების მიერ 2018  

წელს გაწეული მუშაობის შესახებ 

ანგარიშის მოსმენა 

I 

კვარტალი 

საკრებულოს 

შესაბამისი კომისია 

საკრებულოს 

შესაბამისი 

კომისია 

6.  

არასასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის ნორმატიული 

ფასის დადგენა 

I 

კვარტალი 

ხობის 

მუნიციპალიტეტის 

მერია 

საკრებულოს 

ქონების მართვისა 

და 

ინფრასტუქტურის 

კომისია 

7.  
საკრებულოს მიერ 2018  წელს გაწეული 

მუშაობის შესახებ ანგარიშის მოსმენა 

I I 

კვარტალი 

საკრებულოს 

აპარატი 

საკრებულოს 

საპროცედურო 

საკითხთა კომისია 

8.  

ხობის მუნიციპალიტეტის 2019  წლის 

ადგილობრივი ბიუჯეტის 6 თვის 

შესრულების ანგარიშის განხილვა 

III 

კვარტალი 

ხობის 

მუნიციპალიტეტის 

მერია 

საკრებულოს 

საფინანსო-

საბიუჯეტო 

კომისია 

9.  

მერიის მიერ 2019 წლის 6 თვეში 

გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშის 

მოსმენა 

III 

კვარტალი 

ხობის 

მუნიციპალიტეტის 

მერია 

საკრებულოს 

საპროცედურო 

საკითხთა კომისია 

10.  

ხობის მუნიციპალიტეტის 2019  წლის 

ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტის 

მომზადება, განხილვა და დამტკიცება 

IV 

კვარტალი 

ხობის 

მუნიციპალიტეტის 

მერია 

საკრებულოს 

საფინანსო-

საბიუჯეტო 

კომისია 

11.  

ხობის მუნიციპალიტეტის 2019  წლის 

ადგილობრივი ბიუჯეტის 

ცვლილებების პროექტის განხილვა და 

დამტკიცება 

პერიოდულად 

ხობის 

მუნიციპალიტეტის 

მერია 

საკრებულოს 

საფინანსო-

საბიუჯეტო 

კომისია 

 

12.  

სხვა მიმდინარე და ინიციირების 

წესით შემოსული საკითხების 

განხილვა 

პერიოდულად 

ხობის 

მუნიციპალიტეტის 

მერია 

ხობის 

მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო 

საკრებულოს 

შესაბამისი 

კომისია 

 
  



 

 

 

 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
 

განკარგულება N2 
 

 2019 წლის 23 იანვარი 
 

ქ. ხობი 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით გათვალისწინებული საბიუჯეტო 

ასიგნებების კვარტალური განწერის დასამტკიცებლად ხობის მუნიციპალიტეტის მერისათვის 

თანხმობის მიცემის თაობაზე 

 

 „ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებების 

გადანაწილების წესის დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 26 

დეკემბრის #68 დადგენილებისა და ხობის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 14 იანვრის N04/50 

წერილის საფუძველზე: 

1. მიეცეს თანხმობა ხობის მუნიციპალიტეტის მერს ხობის მუნიციპალიტეტის 2019 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                                        ედიშერი ჯობავა 
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დანართი  1 

 
ხობის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯების განწერა კვარტალურ ჭრილში 

/ათასი ლარი/ 

N ხარჯების დასახელება 

ადგილობრივი ბიუჯეტი დელეგირებული სულ 

სულ 

პირველი 

კვარტალ

ი 

მეორე 

კვარტალ

ი 

მესამე 

კვარტალ

ი 

მეოთხე 

კვარტალ

ი 

სულ 

პირვე

ლი 

კვარტა

ლი 

მეორე 

კვარტა

ლი 

მესამე 

კვარტა

ლი 

მეოთხე 

კვარტა

ლი 

სულ 

პირველი 

კვარტალ

ი 

მეორე 

კვარტალ

ი 

მესამე 

კვარტალ

ი 

მეოთხე 

კვარტალ

ი 

  ხობის მუნიციპალიტეტი 8304600.0 2231500.0 2537200.0 1737500.0 1798400.0 
210000.

0 
52500.0 54800.0 51100.0 51600.0 8514600.0 2284000.0 2592000.0 1788600.0 1850000.0 

01 00 

 წარმომადგენლობითი და 

აღმასრულებელი 

ორგანოების დაფინანსება 

3100600.0 769000.0 872300.0 719200.0 740100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3100600.0 769000.0 872300.0 719200.0 740100.0 

01 01 
ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო 
722500.0 181600.0 193800.0 173400.0 173700.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 722500.0 181600.0 193800.0 173400.0 173700.0 

  შრომის ანაზღაურება 467182.0 116550.0 116932.0 116650.0 117050.0 0.0         467182.0 116550.0 116932.0 116650.0 117050.0 

  საქონელი და მომსახურება 164418.0 42100.0 49818.0 36300.0 36200.0 0.0         164418.0 42100.0 49818.0 36300.0 36200.0 

  
სოციალური 

უზრუნველყოფა 
3000.0 1000.0 1000.0 500.0 500.0 0.0         3000.0 1000.0 1000.0 500.0 500.0 

  სხვა ხარჯები 79800.0 19950.0 19950.0 19950.0 19950.0 0.0         79800.0 19950.0 19950.0 19950.0 19950.0 

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
8100.0 2000.0 6100.0     0.0         8100.0 2000.0 6100.0 0.0 0.0 

01 02 
 ხობის მუნიციპალიტეტის 

გამგეობა 
2021700.0 525400.0 532300.0 482100.0 481900.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2021700.0 525400.0 532300.0 482100.0 481900.0 

  შრომის ანაზღაურება 1440600.0 357150.0 357150.0 357150.0 369150.0 0.0         1440600.0 357150.0 357150.0 357150.0 369150.0 

  საქონელი და მომსახურება 549418.0 160079.0 155978.0 122779.0 110582.0 0.0         549418.0 160079.0 155978.0 122779.0 110582.0 

  
სოციალური 

უზრუნველყოფა 
11000.0 3000.0 4000.0 2000.0 2000.0 0.0         11000.0 3000.0 4000.0 2000.0 2000.0 

  სხვა ხარჯები 682.0 171.0 172.0 171.0 168.0 0.0         682.0 171.0 172.0 171.0 168.0 

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
20000.0 5000.0 15000.0     0.0         20000.0 5000.0 15000.0 0.0 0.0 

01 03 სარეზერვო ფონდი 90000.0 13000.0 50000.0 20000.0 7000.0 0.0         90000.0 13000.0 50000.0 20000.0 7000.0 

01 05 

წინა წლებში წარმოქმნილი 

ვალდებულებების დაფარვა 

და სასამართლოს 

გადაწყვეტილებების 

აღსრულების ფინანსური 

უზრუნველყოფა 

266400.0 49000.0 96200.0 43700.0 77500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 266400.0 49000.0 96200.0 43700.0 77500.0 

  პროცენტი 71600.0 6200.0 32000.0 3700.0 29700.0 0.0         71600.0 6200.0 32000.0 3700.0 29700.0 

  
ვალდებულების კლება, 

სესხი 
194800.0 42800.0 64200.0 40000.0 47800.0 0.0         194800.0 42800.0 64200.0 40000.0 47800.0 

02 00 
თავდაცვა, 

საზოგადოებრივი წესრიგი 

და უსაფრთხოება 

20700.0 5900.0 6800.0 4800.0 3200.0 
107600.

0 
27300.0 28000.0 25200.0 27100.0 128300.0 33200.0 34800.0 30000.0 30300.0 
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02 01 
საგანგებო სიტუაციების 

მართვა 
0.0         0.0         0.0         

02 03 

ქვეყნის 

თავდაცვისუნარიანობის 

ამაღლების ხელშეწყობა 

20700.0 5900.0 6800.0 4800.0 3200.0 
107600.

0 
27300.0 28000.0 25200.0 27100.0 128300.0 33200.0 34800.0 30000.0 30300.0 

  შრომის ანაზღაურება 0.0         89300.0 22200.0 22800.0 22250.0 22050.0 89300.0 22200.0 22800.0 22250.0 22050.0 

  საქონელი და მომსახურება 20700.0 5900.0 6800.0 4800.0 3200.0 18100.0 5050.0 5150.0 2900.0 5000.0 38800.0 10950.0 11950.0 7700.0 8200.0 

  სხვა ხარჯები 0.0         200.0 50.0 50.0 50.0 50.0 200.0 50.0 50.0 50.0 50.0 

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
0.0         0.0         0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

03 00 

ინფრასტრუქტურის 

მშენებლობა, რეაბილიტაცია 

და ექსპლოატაცია  

1708400.0 588800.0 616400.0 292000.0 211200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1708400.0 588800.0 616400.0 292000.0 211200.0 

03 01 

საგზაო ინფრასტრუქტურის 

მშენებლობა, რეაბილიტაცია 

და მოვლა შენახვა (გზები 

და ხიდები) 

325000.0 101000.0 150000.0 74000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 325000.0 101000.0 150000.0 74000.0 0.0 

03 01 

01 

გზების მშენებლობა, 

რეაბილიტაცია და მოვლა-

შენახვა  

325000.0 101000.0 150000.0 74000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 325000.0 101000.0 150000.0 74000.0 0.0 

  საქონელი და მომსახურება 100000.0 40000.0 40000.0 20000.0   0.0         100000.0 40000.0 40000.0 20000.0 0.0 

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
225000.0 61000.0 110000.0 54000.0   0.0         225000.0 61000.0 110000.0 54000.0 0.0 

03 01 

02 

ხიდების, ხიდ-ბოგირების 

მშენებლობა, რეაბილიტაცია 

და მოვლა-შენახვა 

0.0         0.0         0.0         

03 02 

კომუნალური 

ინფრასტრუქტურის 

მშენებლობა-რეაბილიტაცია და 

ექსპლოატაცია 

1183400.0 387800.0 366400.0 218000.0 211200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1183400.0 387800.0 366400.0 218000.0 211200.0 

03 02 

01 
გარე განათება 298700.0 102100.0 74600.0 56600.0 65400.0 0.0         298700.0 102100.0 74600.0 56600.0 65400.0 

03 02 

02 

წყლის სისტემის 

რეაბილიტაცია და 

ექსპლოატაცია 

9000.0 4500.0 1500.0 1500.0 1500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9000.0 4500.0 1500.0 1500.0 1500.0 

  საქონელი და მომსახურება 6000.0 1500.0 1500.0 1500.0 1500.0 0.0         6000.0 1500.0 1500.0 1500.0 1500.0 

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
3000.0 3000.0       0.0         3000.0 3000.0 0.0 0.0 0.0 

03 02 

03  

მუნიციპალიტეტის 

საკუთრებაში არსებული 

აქტივების რეაბილიტაცია 

204000.0 100000.0 104000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 204000.0 100000.0 104000.0 0.0 0.0 

  საქონელი და მომსახურება 30000.0 20000.0 10000.0     0.0         30000.0 20000.0 10000.0 0.0 0.0 

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
174000.0 80000.0 94000.0     0.0         174000.0 80000.0 94000.0 0.0 0.0 

03 02 

04  

სანიაღვრე არხების 

მშენებლობა რეაბილიტაცია 

და ექსპლოატაცია 

0.0         0.0         0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 



10 

03 02 

05  

დასუფთავების 

ღონისძიებები 
501200.0 130900.0 140100.0 120000.0 110200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 501200.0 130900.0 140100.0 120000.0 110200.0 

  სუბსიდია 500350.0 130900.0 139250.0 120000.0 110200.0 0.0         500350.0 130900.0 139250.0 120000.0 110200.0 

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
850.0   850.0     0.0         850.0 0.0 850.0 0.0 0.0 

03 02 

06 

შპს ,,ხობის 

მუნიციპალიტეტის 

წყალმომარაგება" 

170500.0 50300.0 46200.0 39900.0 34100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 170500.0 50300.0 46200.0 39900.0 34100.0 

  სუბსიდია 164800.0 49600.0 41200.0 39900.0 34100.0 0.0         164800.0 49600.0 41200.0 39900.0 34100.0 

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
5700.0 700.0 5000.0     0.0         5700.0 700.0 5000.0 0.0 0.0 

03 03 

რეგიონებში 

განსახორციელებელი 

პროექტების თანადაფინანსება 

200000.0 100000.0 100000.0     0.0         200000.0 100000.0 100000.0 0.0 0.0 

03 04 

სარწყავი არხებისა და 

ნაპირსამაგრი ჯებირების 

მშენებლობა-რეაბილიტაცია 

0.0         0.0         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 0.0 0.0 

04 00 განათლება 1661900.0 441800.0 492800.0 287700.0 439600.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1661900.0 441800.0 492800.0 287700.0 439600.0 

04 01 
სკოლამდელი განათლების 

დაფინანსება 
1641900.0 421800.0 492800.0 287700.0 439600.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1641900.0 421800.0 492800.0 287700.0 439600.0 

  სუბსიდია 1628300.0 416100.0 486200.0 286400.0 439600.0 0.0         1628300.0 416100.0 486200.0 286400.0 439600.0 

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
13600.0 5700.0 6600.0 1300.0   0.0         13600.0 5700.0 6600.0 1300.0 0.0 

04 02 
საჯარო სკოლების 

დაფინანსება 
20000.0 20000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20000.0 20000.0 0.0 0.0 0.0 

04 03 
სხვა ხარჯების სხვა მიმდინარე 
(ტრანსპორტირების ხარჯები) 

20000.0 20000.0       0.0         20000.0 20000.0 0.0 0.0 0.0 

05 00 

კულტურა, რელიგია 

ახალგაზრდული და 

სპორტული ღონისძიებები 

1268800.0 283700.0 405300.0 294200.0 285600.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1268800.0 283700.0 405300.0 294200.0 285600.0 

05 01 
სპორტის განვითარების 

ხელშეწყობა 
195700.0 41600.0 69500.0 42600.0 42000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 195700.0 41600.0 69500.0 42600.0 42000.0 

05 01 

01 

სპორტული ღონისძიებების 

დაფინანსება 
10000.0 400.0 600.0 600.0 8400.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10000.0 400.0 600.0 600.0 8400.0 

  სხვა დანარჩ. საქ. და მომს. 2000.0 400.0 600.0 600.0 400.0 0.0         2000.0 400.0 600.0 600.0 400.0 

  
სხვა ხარჯების სხვა მიმდინარე 

(ჯილდო) 
8000.0       8000.0 0.0         8000.0 0.0 0.0 0.0 8000.0 

05 01 

02 

ხობის მუნიციპალიტეტის 

საფეხბურთო კლუბი 

,,კოლხეთის" ხელშეწყობის 

ღონისძიებები 

167700.0 39200.0 55900.0 39000.0 33600.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 167700.0 39200.0 55900.0 39000.0 33600.0 

  სუბსიდია 164000.0 35500.0 55900.0 39000.0 33600.0           164000.0 35500.0 55900.0 39000.0 33600.0 

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
3700.0 3700.0                 3700.0 3700.0 0.0 0.0 0.0 

05 01 

03 

სტადიონების მშენებლობა 

რეაბილიტაცია და მოვლა-

შენახვის ხარჯები  

18000.0 2000.0 13000.0 3000.0   0.0         18000.0 2000.0 13000.0 3000.0 0.0 
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05 01 

04 

ფეხბურთის განვითარების 

ხელშეწყობა 
0.0         0.0         0.0         

05 02 
კულტურის განვითარების 

ხელშეწყობა 
18500.0 2300.0 7500.0 200.0 8500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18500.0 2300.0 7500.0 200.0 8500.0 

05 02 

01 
 კულტურის ცენტრი 0.0         0.0         0.0         

05 02 

02 
ძეგლთა დაცვის ხარჯები 18500.0 2300.0 7500.0 200.0 8500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18500.0 2300.0 7500.0 200.0 8500.0 

  სხვა დანარჩ. საქ. და მომს. 15500.0   7000.0   8500.0 0.0         15500.0 0.0 7000.0 0.0 8500.0 

  
სხვა ხარჯების სხვა მიმდინარე 

(ტრანსპ. ხარჯები) 
3000.0 2300.0 500.0 200.0   0.0         3000.0 2300.0 500.0 200.0 0.0 

05 02 

03 

კულტურული 

მემკვიდრეობის 

ღონისძიებების 

დაფინანსება 

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 

  სხვა დანარჩ. საქ. და მომს. 0.0         0.0         0.0         

  
სხვა ხარჯების სხვა მიმდინარე 

(ტრანსპ. ხარჯები) 
0.0         0.0         0.0         

05 02 

04 

ტელერადიო მაუწყებლობა და 

საგამომცემლო საქმიანობა 
0.0         0.0         0.0         

05 03 
ახალგაზრდული პროგრამების 

დაფინანსება 
7000.0 2000.0 2000.0 1500.0 1500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7000.0 2000.0 2000.0 1500.0 1500.0 

  სხვა დანარჩ. საქ. და მომს.  7000.0 2000.0 2000.0 1500.0 1500.0 0.0         7000.0 2000.0 2000.0 1500.0 1500.0 

  სხვა ხარჯების სხვა მიმდინარე   0.0         0.0         0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  
სხვა ხარჯების სხვა მიმდინარე 

(ტრანსპ. ხარჯები) 
0.0         0.0         0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

05 04 

რელიგიური 

ორგანიზაციების 

ხელშეწყობა 

9000.0 2300.0 2200.0 2300.0 2200.0 0.0         9000.0 2300.0 2200.0 2300.0 2200.0 

05 05 

კულტურული 

ტრადიციების 

შენარჩუნებისა და 

განვითარების ხელშეწყობა 

1038600.0 235500.0 324100.0 247600.0 231400.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1038600.0 235500.0 324100.0 247600.0 231400.0 

  სუბსიდია 986300.0 230800.0 277300.0 247600.0 230600.0 0.0         986300.0 230800.0 277300.0 247600.0 230600.0 

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
52300.0 4700.0 46800.0   800.0 0.0         52300.0 4700.0 46800.0 0.0 800.0 

06 00 

მოსახლეობის 

ჯანმრთელობისა დაცვა და  

სოციალური 

უზრუნველყოფა 

544200.0 142300.0 143600.0 139600.0 118700.0 
102400.

0 
25200.0 26800.0 25900.0 24500.0 646600.0 167500.0 170400.0 165500.0 143200.0 

06 01 
საზოგადოებრივი 

ჯანდაცვის მომსახურება 
35600.0 12500.0 8400.0 8200.0 6500.0 97900.0 23900.0 25500.0 24600.0 23900.0 133500.0 36400.0 33900.0 32800.0 30400.0 

  სუბსიდია 31900.0 8800.0 8400.0 8200.0 6500.0 97900.0 23900.0 25500.0 24600.0 23900.0 129800.0 32700.0 33900.0 32800.0 30400.0 

  
არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
3700.0 3700.0       0.0         3700.0 3700.0 0.0 0.0 0.0 

06 02 

მოსახლეობის დამატებითი 

ამბულატორიული სამედიცინო 

დახმარების პროგრამა 36240 

39300.0 9900.0 9900.0 9800.0 9700.0 0.0         39300.0 9900.0 9900.0 9800.0 9700.0 
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06 03 
მოსახლეობის სოციალური 

უზრუნველყოფა 
353300.0 90600.0 86000.0 92400.0 84300.0 4500.0 1300.0 1300.0 1300.0 600.0 357800.0 91900.0 87300.0 93700.0 84900.0 

06 03 

01 

ავადმყოფთა სოციალური 

დახმარება 
185000.0 41200.0 45200.0 50700.0 47900.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 185000.0 41200.0 45200.0 50700.0 47900.0 

  

საოპერაციო თანხები 127000.0 27000.0 30000.0 36000.0 34000.0 0.0         127000.0 27000.0 30000.0 36000.0 34000.0 

შ.შ.მ.პ.  ერთჯ. დახმარება 
მაღალტექნ. გამოკვლევების 
(კორნოროგრაფია, კომპიუტ. 
ტომოგრაფია, მაგნიტურ 
რეზონანსული ტომოგრაფია) 
დაფინანსება 

10000.0 2400.0 2400.0 3000.0 2200.0 0.0         10000.0 2400.0 2400.0 3000.0 2200.0 

დიალეზზე მყოფ მოქალაქეთა 
ყოველთვიური დახმარება 

18000.0 4500.0 4500.0 4500.0 4500.0 0.0         18000.0 4500.0 4500.0 4500.0 4500.0 

,,ც" ჰეპატიტით 
დაავადებულთათვის 
გამოკვლევის დაფინანსება 
ერთჯერადად 

15000.0 3800.0 3800.0 3700.0 3700.0 0.0         15000.0 3800.0 3800.0 3700.0 3700.0 

0-18 წლამდე ასაკის პირთათვის 
სამედიცინო სარეაბილიტაციო 
ერთჯერადი დახმარება 

7000.0 1500.0 2500.0 1500.0 1500.0 0.0         7000.0 1500.0 2500.0 1500.0 1500.0 

შ.შ.პ 0-18 წლამდე ასაკის შშმ 
პირთათვის დღის ცენტრი 
(კომუნალური გადასახადი) 

8000.0 2000.0 2000.0 2000.0 2000.0 0.0         8000.0 2000.0 2000.0 2000.0 2000.0 

06 03 

02 

სარიტუალო მომსახურება 

(ომის ვეტერანთა და 

დევნილთა დაკრძალვის 

ხარჯები) 

0.0         4500.0 1300.0 1300.0 1300.0 600.0 4500.0 1300.0 1300.0 1300.0 600.0 

06 03 

03 

მეორე მსოფლიო ომის 

ვეტერანთა და 

ჩერნობილით 

დაზარალებულთა 

სოციალური 

უზრუნველყოფის ხარჯები 

9200.0 0.0 4000.0 5200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9200.0 0.0 4000.0 5200.0 0.0 

  

საქ. ტერიტ. მთლიანობისათვის 
ომის, თავისუფლებისა და 
დამოუკიდ. საბრძოლო 
მოქმედებების შედეგად შშს 
პირების დახმარება 

1400.0   1400.0     0.0         1400.0 0.0 1400.0 0.0 0.0 

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

1000.0   1000.0     0.0         1000.0 0.0 1000.0 0.0 0.0 

ჩერნობილის ტრაგედიის დროს 
დაზარალებულთა დახმარება 

1600.0   1600.0     0.0         1600.0 0.0 1600.0 0.0 0.0 

2008 წლის აგვისტოს ომში 
დაღუპულთა ოჯახების 
დახმარება 

1800.0     1800.0   0.0         1800.0 0.0 0.0 1800.0 0.0 

აფხაზეთის ომში დაღუპულთა 
ოჯახების დახმარება  

3400.0     3400.0   0.0         3400.0 0.0 0.0 3400.0 0.0 

06 03 

04 

მრავალშვილიანი 

ოჯახებისა (4 შვილი და 

მეტი), დედ-მამით ობოლი 

13100.0 12800.0 300.0     0.0         13100.0 12800.0 300.0 0.0 0.0 
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ბავშვების და 100 წელს 

გადაცილებულთა 

ერთჯერადი დახმარების 

ხარჯი  

06 03 

05 

უმწეოთა სასადილო და 

ხანდაზმულთა ბინაზე 

მომსახურება 

87000.0 21800.0 21700.0 21800.0 21700.0 0.0         87000.0 21800.0 21700.0 21800.0 21700.0 

06 03 

06 

 ბავშვის შეძენასთან 

დაკავშირებული 

ერთჯერადი დახმარების 

ხარჯი 

50000.0 12500.0 12500.0 12500.0 12500.0 0.0         50000.0 12500.0 12500.0 12500.0 12500.0 

06 03 

07 

უმწეო კატეგორიაზე 

სასმელი წყლის ხარჯის 

ანაზღაურება 

9000.0 2300.0 2300.0 2200.0 2200.0 0.0         9000.0 2300.0 2300.0 2200.0 2200.0 

06 04 
 უმწეოთა ერთჯერადი 

დახმარება 
40000.0 10100.0 10100.0 10100.0 9700.0 0.0         40000.0 10100.0 10100.0 10100.0 9700.0 

06 05 

ხანძრითა და სტიქიით 

დაზარალებულთა 

დახმარება 

30000.0 7500.0 7500.0 7500.0 7500.0 0.0         30000.0 7500.0 7500.0 7500.0 7500.0 

06 06 

მოსახლეობის სოციალური 

და საცხოვრებელი გარემოს 

გაუმჯობესების ხელშეწყობა 

46000.0 11700.0 21700.0 11600.0 1000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46000.0 11700.0 21700.0 11600.0 1000.0 

  

სოციალურად დაუცველი 
ოჯახების სახლების 
შესაკეთებლად ერთჯერადი 
თანხით დახმარება 

40000.0 10000.0 20000.0 10000.0   0.0         40000.0 10000.0 20000.0 10000.0 0.0 

უსახლკაროდ 
დარჩენილთათვის 
ყოველთვიური ბინის ქირის 
გადასახადი 

3900.0 1100.0 1100.0 1000.0 700.0 0.0         3900.0 1100.0 1100.0 1000.0 700.0 

ოჯახში ძალადობის 
მსხვერპლთა ერთჯერადი 
დახმარება (სტატუს 
მინიჭებულთა) 

2100.0 600 600 600 300 0.0         2100.0 600.0 600.0 600.0 300.0 

დანართი  2 

 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის საბიუჯეტო წლის შემოსულობების განწერა კვარტალურ ჭრილში 

/ათასი ლარი/ 

# დასახელება სულ I კვარტალი II კვარტალი III კვარტალი IV კვარტალი 

1 არაფინანსური აქტივების კლება 90000.0 20000.0 25000.0 25000.0 20000.0 

  ძირითადი აქტივები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  არაწარმოებული აქტივი (მიწა) 90000.0 20000.0 25000.0 25000.0 20000.0 

2 გადასახადები 7750000.0 2089100.0 2385100.0 1573600.0 1702200.0 

  დ.ღ.გ. 3250000.0 2089100.0 55100.0 1105800.0 0.0 

  საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 2328000.0 0.0 2328000.0 0.0 0.0 
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  ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 2000.0 0.0 2000.0 0.0 0.0 

  სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 305000.0 0.0 0.0 0.0 305000.0 

  ფიზიკურ პირებიდან 95000.0 0.0 0.0 0.0 95000.0 

  იურიდიული პირებიდან 210000.0 0.0 0.0 0.0 210000.0 

  არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 1865000.0 0.0 0.0 467800.0 1397200.0 

  ფიზიკურ პირებიდან 55000.0 0.0 0.0 0.0 55000.0 

  იურიდიული პირებიდან 1810000.0 0.0 0.0 467800.0 1342200.0 

3 
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების 

განსახორციელებლად 
210000.0 52500.0 54800.0 51100.0 51600.0 

4 გათანაბრებითი ტრანსფერი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

5 სპეციალური ტრანსფერი 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 464600.0 122400.0 127100.0 138900.0 76200.0 

  პროცენტები 80000.0 22000.0 20000.0 24000.0 14000.0 

  მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსების სარგებლობისთვის 94400.0 8000.0 37000.0 36000.0 13400.0 

  შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში გადაცემიდან 40000.0 10000.0 10000.0 10000.0 10000.0 

  სანებართვო მოსაკრებელი 9100.0 2000.0 4100.0 2000.0 1000.0 

  მოსაკრ. დასახლებული ტერიტ. დასუფთავების 31000.0 7800.0 7800.0 7700.0 7700.0 

  შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან 37100.0 9600.0 9200.0 9200.0 9100.0 

  ჯარიმები, სანქციები, საურავები 173000.0 63000.0 39000.0 50000.0 21000.0 

7 სულ შემოსულობები 8514600.0 2284000.0 2592000.0 1788600.0 1850000.0        
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ხობის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 

განკარგულება  N3 

2019  წლის 23 იანვარი 

ქ.  ხობი 

ხობის  მუნიციპალიტეტის  მერისთვის  მუნიციპალიტეტის  საკუთრებაში 

არსებული  დამატებითი  ქონების  სარგებლობის  უფლებით  (თხოვების)  ფორმით 

გადაცემაზე   თანხმობის  მიცემის  შესახებ 

 

 საქართველოს  ორგანული  კანონის  „ადგილობრივი  თვითმართველობის  კოდექსი“  

54-ე  მუხლის  პირველი  ნაწილის  „დ“  პუნქტის  „დ.დ“  ქვეპუნქტის,  106-ე  მუხლის  მე-5  

პუნქტის,  122-ე  მუხლის  პირველი  ნაწილის  „ე“  ქვეპუნქტის,  მე-4  და  მე-5  ნაწილების  

შესაბამისად: 
1. მიეცეს თანხმობა ხობის მუნიციპალიტეტის მერს, ხობის მუნიციპალიტეტის  საკუთრებაში 

არსებული დამატებითი ქონების, 150  ერთეული  ნაგვის  ურნის, სარგებლობის  უფლებით,  

თხოვების  ფორმით,  არსებობის  ვადით,  პირდაპირი  განკარგვის  წესით  შპს  „ხობი  დასუფთავება  

და  განათებაზე“  გადაცემაზე. 

2. განკარგულება  ძალაში  შევიდეს  გაცნობისთანავე. 

3. განკარგულება  შეიძლება  გასაჩივრდეს  საქართველოს  კანონმდებლობით  დადგენილი  

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

 

 

 

საკრებულოს   თავმჯდომარე                                      ედიშერი  ჯობავა 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
 

განკარგულება N4 
 

2019 წლის 23 იანვარი 
 

ქ. ხობი 
 

„საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ხობის 

მუნიციპალიტეტში 2019 წელს დასაფინანსებელი ადგილობრივი თვითმართველობის 

 პროექტების დაფინანსების მიზნით მომზადებული წინადადების მოწონების შესახებ“  

 ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 20 დეკემბრის N44 განკარგულებაში  

ცვლილების შეტანის თაობაზე 

 

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის შესაბამისად: 

1. „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ხობის 

მუნიციპალიტეტში 2019 წელს დასაფინანსებელი ადგილობრივი თვითმართველობის 

პროექტების დაფინანსების მიზნით მომზადებული წინადადების მოწონების შესახებ“  ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 20 დეკემბრის N44 განკარგულებაში შეტანილ 

იქნეს ცვლილება და განკარგულების პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„1. მოწონებულ იქნეს საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების 

ფონდიდან ხობის მუნიციპალიტეტში 2019 წელს დასაფინანსებელი ადგილობრივი 

თვითმმართველობის პროექტების დაფინანსების მიზნით მომზადებული წინადადებები: 

ა) ხობის მუნიციპალიტეტის შავღელეს ადმინისტრაციული ერთეულის შიდა სასოფლო 

გზის სარეაბილიტაციო (ასფალტო-ბეტონის) სამუშაოებთან დაკავშირებით; 

ბ) ხობის მუნიციპალიტეტის ხეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში შიდა სასოფლო გზის 

რეაბილიტაციასთან დაკავშირებით; 

 გ) ქ. ხობში კარტადრომის მოწყობასთან დაკავშირებით; 

 დ) ხობის მუნიციპალიტეტის ხამისკურის ადმინისტრაციულ ერთეულში შიდა სასოფლო 

გზების ცემენტო-ბეტონით მოწყობასთან დაკავშირებით; 

 ე) ხობის მუნიციპალიტეტის ხეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში შიდა სასოფლო გზების 

ცემენტო-ბეტონით მოწყობასთან დაკავშირებით;  

 ვ) ხობის მუნიციპალიტეტის საჯიჯაოს ადმინისტრაციულ ერთეულში შიდა სასოფლო 

გზების ცემენტო-ბეტონით მოწყობასთან დაკავშირებით; 

 ზ) ხობის მუნიციპალიტეტის ნოჯიხევის ადმინისტრაციულ ერთეულში შიდა სასოფლო 

გზების ცემენტო-ბეტონით მოწყობასთან დაკავშირებით; 

 თ) ქ ხობში ორი ადმინისტრაციული შენობის გადახურვასა და ფასადის რეაბილიტაციასთან 

დაკავშირებით; 

 ი) ხობის მუნიციპალიტეტის პირველი მაისის ადმინისტრაციულ ერთეულში შიდა 

სასოფლო გზების ცემენტო-ბეტონით მოწყობასთან დაკავშირებით; 

 კ) ხობის მუნიციპალიტეტის ძველი ხიბულის ადმინისტრაციულ ერთეულში შიდა 

სასოფლო გზების ცემენტო-ბეტონით მოწყობასთან დაკავშირებით; 

ლ) ხობის მუნიციპალიტეტის ახალი ხიბულის ადმინისტრაციულ ერთეულში შიდა 

სასოფლო გზების ცემენტო-ბეტონით მოწყობასთან დაკავშირებით; 
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მ) ქ ხობში თამარ მეფის სანაპიროს რეაბილიტაციასთან დაკავშირებით; 

 ნ) ხობის მუნიციპალიტეტის ქვემო ქვალონის ადმინისტრაციული ერთეულისა და სენაკის 

მუნიციპალიტეტის ზემო ჭალადიდის ადმინისტრაციული ერთეულის დამაკავშირებელი გზის 

რეაბილიტაციასთან დაკავშირებით; 

ო) ახალი ხიბულის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ გაშფერდში სასაფლაომდე 

მისასვლელი გზის რეაბილიტაციასთან დაკავშირებით; 

პ) ხობის მუნიციპალიტეტის თორსის ადმინისტრაციულ ერთეულში სასაფლაომდე 

მისასვლელი გზის ცემენტო-ბეტონით მოწყობასთან დაკავშირებით; 

ჟ) ქ. ხობში სსიპ საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების 

ცენტრის მშენებლობასთან დაკავშირებით.“ 

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე. 

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული 

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

დავით აღმაშენებლის ქუჩა №3). 

 

 

 
 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                                      ედიშერი ჯობავა 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
 

განკარგულება N5  
 

2019 წლის  23 იანვარი 
 

ქ. ხობი 

 

„ხობის მუნიციპალიტეტის სოციალურად დაუცველი და ეკონომიკურად შეჭირვებული მოსახლეობის 

სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებისა და ხელშეწყობის 2019 წლის მუნიციპალური 

პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის N48 

განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. 

 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-

4 ნაწილისა და „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ 63-ე მუხლის შესაბამისად: 

1. „ხობის მუნიციპალიტეტის სოციალურად დაუცველი და ეკონომიკურად შეჭირვებული 

მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებისა და ხელშეწყობის 2019 წლის 

მუნიციპალური პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 

დეკემბრის N48 განკარგულებაში შეტანილ იქნეს ცვლილება და განკარგულებით დამტკიცებული 

პროგრამის: 

ა) მე-13 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:  

„მუხლი 13. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა 
 

№ პროგრამის დასახელება 

პროგრამის 

ბიუჯეტი 

(ლარი) 

პროგრამის 

მოქმედების ვადა 

პროგრამით 

მოსარგებლეთა 

რაოდენობა 

პროგრამის 

ღირებულება 

თითოეულ 

სუბიექტზე 

 (ლარი) 

1. m 

უმწეოთა სასადილოს 

ბენეფიციარების ერთჯერადი 

კვება და მომსახურება 

87000 
01.01.2019 - 

31.12.2019 
135 644 

2.  

სადღესასწაულო დღეებში: 13100    

მრავალშვილიანთა დახმარება 12000 
01.03.2019 - 

30.03.2019 
80 150 

არასრულწლოვან ობოლთა 

დახმარება 
300 

01.06.2019 - 

30.06.2019 
2 150 

100 წლის და 100 წელზე მეტი 

ასაკის მოქალაქეთა დახმარება 

საახალწლოდ ერთჯერადად 

800 
01.03.2019 - 

31.12..2019 
5 

 

150 

 

3.  
დახმარება ახალშობილთა 

ოჯახებისთვის 
50000 

01.01.2019 - 

31.12.2019 
350 

პირველ და მეორე 

ბავშვზე - 100; 

მესამე-მეოთხე და 

მეხუთე ბავშვზე - 

300, მეექვსე და 
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ზევით ბავშვზე 600 

ლარი 

4.  

სიღარიბეში  მყოფი 

ოჯახებისთვის წყლის ხარჯის 

ანაზღაურება ყოველთვიურად 

(100000 და ნაკლები ქულა.  

ქ. ხობში რეგისტრირებული 

ბენეფიციარის ოჯახი) 

9000 
01.01.2019 - 

31.12.2019 
100 ოჯახი 1,77 

5.  

ხანძრით და სტიქიით 

დაზარალებულთა დახმარება 

(ერთჯერადად) 

30000 
01.01.2019 - 

31.12.2019 
 300-დან 3000-მდე 

6.  

ერთჯერადი ფულადი 

დახმარება ეკონომიკურად 

შეჭირვებული 

მოქალაქეებისთვის 

40000 
01.01.2019 - 

31.12.2019 
400 100 ლარი 

7.  

საოპერაციო(გადაუდებელი და 

გეგმიური ოპერაციები)  ქიმიო, 

იოდო და სხივური თერაპიის 

მკურნალობის ხარჯების 

დაფინანსება,  ერთჯერადად. 

სათანადო საბუთების 

წარმოდგენისას, ავადმყოფის 

საავადმყოფოდან გაწერამდე, 

მხოლოდ პაციენტის მიერ 

გადაუხდელი თანხის მიხედვით 

(500 ლარი და ზემოთ) 

(ერთჯერადად) 

127000 
01.01.2019 - 

31.12.2019 
150-200 

ანგარიშ-ფაქტურით 

წარმოდგენილი 

ხარჯების 0%-იდან 

50%-ის ფარგლებში 

და არაუმეტეს 1000 

ლარისა 

8.  

დიალიზზე მყოფ მოქალაქეთა 

ყოველთვიური ფულადი 

დახმარება 

18000 
01.01.2019 - 

31.12.2019 
16 100 

9.  დევნილის დაკრძალვის ხარჯები 3000 
01.01.2019 - 

31.12.2019 
15 200 

10.  
ომი ვეტერანის დაკრძალვის 

ხარჯები 
1500 

01.01.2019 - 

31.12.2019 
6 250 

11.  

დახმარება ჩერნობილის 

კატასტროფის სალიკვიდაციო 

სამუშაოებში მონაწილეთათვის 

1600 
01.01.2019 - 

31.12.2019 
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 
01.01.2019 - 

31.12.2019 
40 500-დან 3000-მდე 

13.  
სამამულო ომის ვეტერანების 

დახმარება (9 მაისი) 
1000 01.05.2019 2 500 
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14.  

0-18 წლამდე ასაკის მქონე 

პირთათვის სამედიცინო 

სარეაბილიტაციო ერთჯერადი 

დახმარება 

7000 
01.01.2019 - 

31.12.2019 
20-30 

წარმოდგენილი 

ანგარიშ-ფაქტურით 

100-500ლარამდე 

15.  

0-18 წლამდე შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე 

პირთათვის არასამთავრობო 

ორგანიზაციების სოციალური 

პროგრამების კერძოდ: 

დღის ცენტრის თანხის 

(კომუნალური ხარჯების) 

თანადაფინანსება                             

8000 
01.01.2019 - 

31.12.2019 
15-25 

წარმოდგენილი 

ფაქტიური ხარჯის 

დამადასტურებელი 

დოკუმენტით. 

16.  

8 აგვისტოს ომის დროს 

დაღუპულთა ოჯახების 

ერთჯერადი დახმარება 

1800 

 

01.08.2019  

30082019 

9 200 

17.  

აფხაზეთის ომში დაღუპულთა 

ოჯახების ერთჯერადი 

დახმარება 

3400 
1.09.2019 

30.09.2019 
17 200 

18.  

საქართველოს ტერიტორიული 

მთლიანობისთვის ომის, 

თავისუფლებისა და 

დამოუკიდებლობისათვის 

საბრძოლო მოქმედების შედეგად 

შშმპ-თა ერთჯერადი დახმარება 

1400 
1..05.2019 

30.05.2019წ.  
7 200 

20 

უსახლკაროდ 

დარჩენილთათვის, რომლებიც 

საჭიროებენ თავშესაფარს და 

აქვთ გაკეთებული განაცხადი 

შესაბამის სტრუქტურებში, 

ყოველთვიური ბინის ქირის 

გადასახადი 

3900 
01.01.2019 - 

31.12.2019 
5 100-დან 150-მდე 
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„C“ ჰეპატიტით 

დაავადებულთათვის საჭირო 

გამოკვლევის დაფინანსება 

პროგრამული მკურნალობის 

დასაწყებად (ერთჯერადად) 

15000 
01.01.2019 - 

31.12.2019 
80 

წარმოდგენილი 

ანგარიშ-

ფაქტურით, 

თანადაფინანსება 

70% და არა უმეტეს 

200 ლარისა 

22 

ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის 

სტატუსის მქონე პირთა 

ერთჯერადი დახმარება 

(პოლიციიდან, სასამართლო და 

გენდერული თანასწორობის, 

ქალთა მიმართ ძალადობისა და 

ოჯახში ძალადობის საკითხებზე 

მომუშავე უწყებათაშორისი 

კომისიიდან შემოსული ოქმის 

საფუძველზე) 

2100 
01.01.2019 - 

31.12.2019 
3 300 

23 
შშმ პირთა 

მაღალტექნოლოგიური 
10 000 

01.01.2019 - 

31.12.2019 
20-30 

წარმოდგენილი 

ანგარიშ-
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გამოკვლევების 

(კორონაროგრაფია, 

კომპიუტერული ტომოგრაფია, 

მაგნიტურ-რეზონანსული 

ტომოგრაფია) დაფინანსება 

(ერთჯერადად) 

ფაქტურით, 

თანადაფინანსება 

50% და არა უმეტეს 

500 ლარისა 

 ჯამი 473800    

 

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                                         ედიშერი ჯობავა 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N6 

2019 წლის 6 მარტი 

ქ. ხობი 

 

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული რეგიონებში განსახორციელებელი 

პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ხობის 

მუნიციპალიტეტში 2019 წელს დასაფინანსებელი პროექტების დამტკიცების შესახებ 

 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ და 

„საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში 

განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში 

დასაფინანსებელი პროექტების შერჩევის პროცედურებისა და კრიტერიუმების დამტკიცების 

შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 28 დეკემბრის №654 დადგენილებით 

დამტკიცებული წესის პირველი მუხლის მე-9 პუნქტის შესაბამისად: 

1. დამტკიცდეს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს 

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის 

ფარგლებში ხობის მუნიციპალიტეტში 2019 წელს დასაფინანსებელი პროექტები, თანახმად 

დანართისა. 

2. დაევალოს ხობის მუნიციპალიტეტის მერიას, ამ განკარგულებით გათვალისწინებულ 

პროექტებთან დაკავშირებით საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება. 

3. განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე; 

4. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით, 

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

აღმაშენებლის ქუჩა №3). 

 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                        ედიშერი ჯობავა 
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დანართი 

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში 

განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში 

ხობის მუნიციპალიტეტში 2019 წელს დასაფინანსებელი პროექტების ნუსხა 

 

№ 
ადმინისტრაციული 

ერთეული 
სოფელი პროექტის დასახელება 

თანხა, 

სულ 

(ლარი) 

მათ შორის 

სამშენებლო–

სამონტაჟო 

სამუშაო-

ებისთვის 

საპროექტო 

სამუშაო-

ებისთვის 

1 ახალსოფელი 

ახალსოფელ

ი 

ახალსოფლის ადმინისტრაციულ 

ერთეულში საბავშვო ბაღის 

შენობის ნაწილობრივ 

რეაბილიტაცია  

16000,00 15520,00 480,00 

გაღმა 

პირველი 

ხორგა 

სანიაღვრე არხის ამოწმენდა 

საშონიოს უბანში 
16000,00 15520,00 480,00 

ჯამი 32000,00 31040,00 960,00 

2 ახალი ხიბულა 

ახალი 

ხიბულა 

 სოფელ ახალ ხიბულაში შიდა 

სასოფლო გზის მოხრეშვა  
8000,00 7760,00 240,00 

სოფელ ახალ ხიბულაში გარე 

განათება 
4000,00 3880,00 120,00 

ზუბი 

ახალი ხიბულის 

ადმინისტრაციული ერთეულის 

სოფელ ზუბში სასაფლაოს 

მიმდებარე ტერიტორიაზე 

სანიაღვრე არხის ამოწმენდა და 

მილხიდის მოწყობა 

7000,00 6790,00 210,00 

ახალი ხიბულის 

ადმინისტრაციული ერთეულის 

სოფელ ზუბში ხიდბოგირის 

მოწყობა 

9000,00 8730,00 270,00 

გაშფერდი სოფელ გაშფერდში გარე განათება 16000,00 15520,00 480,00 

ჯამი 44000,00 42680,00 1320,00 

3 ბია 

ბია 

ბიის ადმინისტრაციულ 

ერთეულში საბავშვო ბაღის 

რეაბილიტაცია 

12000,00 11640,00 360,00 

ბია-საშონიო 

ბიის ადმინისტრაციულ 

ერთეულში საბავშვო ბაღის 

რეაბილიტაცია 

12000,00 11640,00 360,00 

ზემო ბია 

ბიის ადმინისტრაციულ 

ერთეულში საბავშვო ბაღის 

რეაბილიტაცია 

10000,00 9700,00 300,00 

ჯამი 34000,00 32980,00 1020,00 

4 პირველი მაისი 

ბულიწყუ 

პირველი მაისის 

ადმინისტრაციულ ერთეულში 

წყლის მაგისტრალი მიყვანა 

სკოლასთან და ბაღთან 

16000,00 15520,00 480,00 

საკვიკვინიო 

სოფელ საკვიკვინიოში ც. 

დადიანის ქუჩაზე ცხაურების 

მოწყობა 

16000,00 15520,00 480,00 

ჭიხუ 
სოფელ ჭიხუში ს. ს. ორბელიანის 

ქუჩაზე ღელეს ნაპირის გამაგრება 
12000,00 11640,00 360,00 
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და ქუჩის ნაწილობრივ 

რეაბილიტაცია 

ჯამი 44000,00 42680,00 1320,00 

5 გურიფული 

I 

გურიფული 

სოფელ I გურიფულში გარე 

განათება 
12000,00 11640,00 360,00 

II 

გურიფული 

სოფელ II გურიფულში გარე 

განათება 
16000,00 15520,00 480,00 

ჯამი 28000,00 27160,00 840,00 

6 ზემო ქვალონი 

ზემო 

ქვალონი 

ზემო ქვალონის 

ადმინისტრაციულ ერთეულში 

საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია 

10000,00 9700,00 300,00 

საალანიო-

საფაჩულიო 

ზემო ქვალონის 

ადმინისტრაციულ ერთეულში 

საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია 

10000,00 9700,00 300,00 

სახოჭოლავო 

ზემო ქვალონის 

ადმინისტრაციულ ერთეულში 

საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია 

12000,00 11640,00 360,00 

ჯამი 32000,00 31040,00 960,00 

7 თორსა-დღვაბა 

თორსა 

თორსა-დღვაბის 

ადმინისტრაციულ ერთეულში 

საბავშვო ბაღის ნაწილობრივ 

რეაბილიტაცია 

16000,00 15520,00 480,00 

საბუკიო 

თორსა-დღვაბის 

ადმინისტრაციულ ერთეულში 

საბავშვო ბაღის ნაწილობრივ 

რეაბილიტაცია 

10000,00 9700,00 300,00 

დღვაბა 
სოფელ დღვაბაში შიდა სასოფლო 

გზის ნაწილობრივ რეაბილიტაცია 
12000,00 11640,00 360,00 

ჯამი 38000,00 36860,00 1140,00 

8 ნოჯიხევი 

ნოჯიხევი 

სოფელ ნოჯიხევში N2 საბავშვო 

ბაღის ეზოში სკვერის მოწყობა 
8000,00 7760,00 240,00 

სოფელ ნოჯიხევში არსებული 

მოსაცდელისა და მიმდებარე 

ტერიტორიის კეთილმოწყობა 

8000,00 7760,00 240,00 

ზენი 

ნოჯიხევის ადმინისტრაციული 

ერთეულის სოფელ ზენში შიდა 

სასოფლო გზების რეაბილიტაცია 

(მოხრეშვა) 

10000,00 9700,00 300,00 

დასახლება 

სოფელ დასახლებაში N1 საბავშვო 

ბაღის ეზოში შემოღობვა 
7800,00 7566,00 234,00 

სოფელ დასახლებაში ცხაურის 

მოწყობა 
8200,00 7954,00 246,00 

კუთხე 

ნოჯიხევი 

სოფელ კუთხე ნოჯიხევში 

მოსაცდელის მოწყობა 
8000,00 7760,00 240,00 

სოფელ კუთხე ნოჯიხევში შიდა 

სასოფლო გზის რეაბილიტაცია 

(მოხრეშვა) 

4000,00 3880,00 120,00 

ნაფოშტუ 
სოფელ ნაფოშტუში მილხიდების 

რეაბილიტაცია 
16000,00 15520,00 480,00 

ჯამი 70000,00 67900,00 2100,00 

9 პატარა ფოთი 
პატარა 

ფოთი 

პატარა ფოთის ადმინისტრაციულ 

ერთეულში საბავშვო ბაღის 

რეაბილიტაცია 

16000,00 15520,00 480,00 

ჯამი 16000,00 15520,00 480,00 

10 შავღელე შავღელე 
შავღელეს ადმინისტრაციულ 

ერთეულში სასაფლაოს შემოღობვა 
16000,00 15520,00 480,00 
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ჯამი 16000,00 15520,00 480,00 

11 პირველი ხორგა 
პირველი 

ხორგა 

პირველი ხორგის 

ადმინისტრაციულ ერთეულში 

გარე განათების მოწყობა 

16000,00 15520,00 480,00 

ჯამი 16000,00 15520,00 480,00 

12 საგვიჩიო 

საგვიჩიო 
საგვიჩიოს ადმინისტრაციულ 

ერთეულში მილხიდის მოწყობა 
8000,00 7760,00 240,00 

საგვიჩიო 
საგვიჩიოს ადმინისტრაციულ 

ერთეულში ცხაურის მოწყობა 
8000,00 7760,00 240,00 

ჯამი 16000,00 15520,00 480,00 

13 საჯიჯაო 

ზენი 

საჯიჯაოს ადმინისტრაციული 

ერთეულის სოფელ ზენში 

მოსაცდელის მოწყობა 

8000,00 7760,00 240,00 

ზენი 

საჯიჯაოს ადმინისტრაციული 

ერთეულის სოფელ ზენში 

სანიაღვრე არხის მოწყობა 

3000,00 2910,00 90,00 

ზენი 

საჯიჯაოს ადმინისტრაციული 

ერთეულის სოფელ ზენში გარე 

განათების მოწყობა 

9000,00 8730,00 270,00 

ზუბი 

საჯიჯაოს ადმინისტრაციული 

ერთეულის სოფელ ზუბში გარე 

განათების მოწყობა 

10000,00 9700,00 300,00 

ჯაპიშაქარი 
სოფელ ჯაპიშაქარში მოსაცდელის 

მოწყობა 
8000,00 7760,00 240,00 

ჯაპიშაქარი 

სოფელ ჯაპიშაქარში შიდა 

სასოფლო გზის მოხრეშვა და გზის 

მიმდებარედ სანიაღვრე არხის 

ამოწმენდა 

8000,00 7760,00 240,00 

გაღმა 

საჯიჯაო 

სოფელ გაღმა საჯიჯაოში 

სასაფლაომდე გზის მოწყობა 

ცემენტო-ბეტონით 

12000,00 11640,00 360,00 

ჯამი 58000,00 56260,00 1740,00 

14 ქარიატა 

გაღმა 

ქარიატა 

სოფელ გაღმა ქარიატაში 

სასაფლაოს შემოღობვა 
16000,00 15520,00 480,00 

გამოღმა 

ქარიატა 

სოფელ გამოღმა ქარიატაში 

სტადიონის შემოღობვა 
12000,00 11640,00 360,00 

ჯამი 28000,00 27160,00 840,00 

15 ქვემო ქვალონი 

ბულიში 

ქვემო ქვალონის 

ადმინისტრაციულ ერთეულში 

სასაფლაოს შემოღობვა 

16000,00 15520,00 480,00 

დურღენა 

ქვემო ქვალონის 

ადმინისტრაციულ ერთეულში 

სასაფლაოს შემოღობვა 

16000,00 15520,00 480,00 

გიმოზგონჯი

ლი 

ქვემო ქვალონის 

ადმინისტრაციულ ერთეულში 

სასაფლაოს შემოღობვა 

16000,00 15520,00 480,00 

გვიმარონი 
სოფელ გვიმარონში სანიაღვრე 

არხის ამოწმენდა  
12000,00 11640,00 360,00 

ჭითაუშქურ

ი 

სოფელ ჭითაუშქურში შიდა 

სასოფლო გზის გზის შეკეთება 
12000,00 11640,00 360,00 

ჯამი 72000,00 69840,00 2160,00 

16 ჭალადიდი 

საბაჟო 
სოფელ საბაჟოში სანიაღვრე 

არხების ამოწმენდა  
20000,00 19400,00 600,00 

საჭოჭუო 
სოფელ საჭოჭუოში არხების 

ამოწმენდა 
12000,00 11640,00 360,00 
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საღვამიჩაო 

სოფელ საღვამიჩაოში არხების 

ამოწმენდა 
7000,00 6790,00 210,00 

სოფელ საღვამიჩაოში შიდა 

სასოფლო გზების რეაბილიტაცია 

(მოხრეშვა) 

5000,00 4850,00 150,00 

საქორქიო 
სოფელ საქორქიოში შიდა 

სასოფლო გზის რეაბილიტაცია 
10000,00 9700,00 300,00 

ჯამი 54000,00 52380,00 1620,00 

17 ყულევი ყულევი 

ყულევის ადმინისტრაციულ 

ერთეულში მშვიდობის ქუჩაზე 

სანიაღვრე არხის ამოწმენდა 

4500,00 4365,00 135,00 

ყულევის ადმინისტრაციულ 

ერთეულში სასაფლაოს შემოღობვა 
7500,00 7275,00 225,00 

  ჯამი 12000,00 11640,00 360,00 

18 შუა ხორგა 

გამოღმა შუა 

ხორგა 

შუა ხორგის ადმინისტრაციულ 

ერთეულში ამბულატორიისა და 

ბიბლიოთეკის გადახურვა 

16000,00 15520,00 480,00 

გაღმა შუა 

ხორგა 

სოფელ გაღმა შუა ხორგაში 

ცენტრში მარტივი ტიპის 

სტადიონის მოწყობა (მინი) 

16000,00 15520,00 480,00 

ყორათი 

შუა ხორგის ადმინისტრაციულ 

ერთეულში ამბულატორიისა და 

ბიბლიოთეკის გადახურვა 

10000,00 9700,00 300,00 

ჯამი 42000,00 40740,00 1260,00 

19 ძველი ხიბულა 
ძველი 

ხიბულა 

ძველი ხიბულის 

ადმინისტრაციულ ერთეულში 

საბავშვო ბაღის რემონტი 

16000,00 15520,00 480,00 

ჯამი 16000,00 15520,00 480,00 

20 ხამისკური 

ხამისკური 

ხამისკურის ადმინისტრაციულ 

ერთეულში საბავშვო ბაღის 

რეაბილიტაცია 

16000,00 15520,00 480,00 

საკუკავო 
სოფელ საკუკავოში წყლის სათაო 

ნაგებობის რეაბილიტაცია 
12000,00 11640,00 360,00 

საქირიო 
სოფელ საქირიოში სასაფლაოს 

შემოღობვა 
13000,00 12610,00 390,00 

საქირიო 

სოფელ საქირიოში სანიაღვრე 

არხის ამოწმენდა და მილის 

მოწყობა 

3000,00 2910,00 90,00 

ჯამი 44000,00 42680,00 1320,00 

21 ხეთა 

ლარჩვა 

სოფელ ლარჩვაში კინჩხურას 

წყლის მთავარი მაგისტრალის 

მილის გამოცვლის 

სარეაბილიტაციო სამუშაოები 

20000,00 19400,00 600,00 

ხეთა 
სოფელ ხეთაში გამსახურდიას 

ქუჩაზე ბეტონის გზის გაგრძელება 
12000,00 11640,00 360,00 

ოხვამეკარი 

სოფელ ოხვამეკარში ტაბიძის 

ქუჩის,საჭითანაოსა და ღალპიჯის 

უბნებში გზის მოხრეშვა 

12000,00 11640,00 360,00 

წინაგოლა 
სოფელ წინაგოლაში სკვერის 

კეთილმოწყობა 
16000,00 15520,00 480,00 

ნოჩხონი 
სოფელ ნოჩხონში შიდა სასოფლო 

გზების რეაბილიტაცია (მოხრეშვა) 
12000,00 11640,00 360,00 

ჯამი 72000,00 69840,00 2160,00 

  სულ ჯამი 784000,00 760480,00 23520,00 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
 

განკარგულება N7 
 

2019 წლის 22 მარტი 
 

ქ. ხობი 

ხობის მუნიციპალიტეტის 2018 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 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის 

შესრულების წლიური ანგარიში თანახმად N1 დანართისა. 

2. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის 2018 საბიუჯეტო წლის ნაშთი 2019 წლის  1 

იანვრისათვის 2912.0 ათასი ლარის ოდენობით. 

3. ხობის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შესრულების წლიური 

ანგარიშის შესაბამისად,  2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს 

თანახმად N2 დანართისა, მათ შორის: 

ა) ბიუჯეტის შემოსავლები - 13739.1 ათასი ლარი (აქედან: გადასახადები - 6657.5 ათასი 

ლარი; გრანტები - 6359.8 ათასი ლარი; სხვა შემოსავლები - 721.8 ათასი ლარი); 

ბ) ბიუჯეტის ხარჯები - 6847.0 ათასი ლარი (აქედან: შრომის ანაზღაურება - 1978.6 ათასი 

ლარი; საქონელი და მომსახურება - 859.6 ათასი ლარი; პროცენტი - 85.1 ათასი ლარი; 

სუბსიდიები - 3201.5 ათასი ლარი; სოციალური უზრუნველყოფა - 442.6 ათასი ლარი; სხვა 

ხარჯები - 279.6 ათასი ლარი); 

გ) საოპერაციო სალდო - 6892.1 ათასი ლარი; 

დ) არაფინასური აქტივების ცვლილება - 6269.4 ათასი ლარი; 

ე) მთლიანი სალდო -  622.7 ათასი ლარი; 

ვ) ფინასური აქტივების ცვლილება - 463.9 ათასი ლარი. 

4. ხობის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შესრულების წლიური 

ანგარიშის შესაბამისად,  2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები განისაზღვროს 

თანახმად N3 დანართისა. 

5. ხობის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შესრულების წლიური 

ანგარიშის შესაბამისად, 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები განისაზღვროს 

თანახმად N4 დანართისა. 

6. ხობის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შესრულების წლიური 

ანგარიშის შესაბამისად, 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური 

აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს თანახმად N5 დანართისა, მათ 

შორის: 

ა) საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება - 2620.1 ათასი ლარი (აქედან: 

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობა - 2535.0  ათასი ლარი; 

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები - 85.1 ათასი ლარი); 

ბ) თავდაცვა - 118.3 ათასი ლარი; 
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გ) საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - 0,0 ათასი ლარი (ხანძარსაწინააღმდეგო 

დაცვა - 0,0 ათასი ლარი); 

დ) ეკონომიკური საქმიანობა - 5608.9 ათასი ლარი (აქედან: სოფლის მეურნეობა - 637.4 

ათასი ლარი; ტრანსპორტი - 3528.7 ათასი ლარი; სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა 

ეკონომიკურ საქმიანობაში - 1442.8 ათასი ლარი); 

ე) გარემოს დაცვა - 675.3 ათასი ლარი (აქედან: ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და 

განადგურება - 510.1  ათასი ლარი, ჩამდინარე წყლების მართვა - 165.2 ათასი ლარი);  

ვ) საბინაო კომუნალური მეურნეობა - 1006.9 ათასი ლარი (აქედან: წყალმომარაგება - 354.4 

ათასი ლარი; გარე განათება - 248.9 ათასი ლარი; სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა 

საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში - 403.6 ათასი ლარი); 

ზ) ჯანმრთელობის დაცვა - 162.5 ათასი ლარი (აქედან: საზოგადოებრივი ჯანდაცვის 

მომსახურება - 126.3 ათასი ლარი; ამბულატორიული მომსახურება - 36.2); 

თ) დასვენება, კულტურა და რელიგია - 1149.1 ათასი ლარი (აქედან: მომსახურება 

დასვენებისა და სპორტის სფეროში - 176.5 ათასი ლარი; მომსახურება კულტურის სფეროში - 

5.9 ათასი ლარი;  რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა - 966.7 ათასი ლარი); 

ი) განათლება - 1313.5  ათასი ლარი (აქედან: სკოლამდელი აღზრდა - 1310.0 ათასი ლარი; 

ზოგადი განათლება - 3.5 ათასი ლარი; 

კ) სოციალური დაცვა - 538.9 ათასი ლარი (აქედან: ავადმყოფთა სოციალური დაცვა - 172.6 

ათასი ლარი; ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა - 102,2 ათასი ლარი; სოციალური 

გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას - 64.3 ათასი ლარი; სხვა 

არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში - 199.8 ათასი ლარი). 

7. განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე. 

8. განკარგულება  შეიძლება  გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით, ფოთის საქალაქო სასამართლოში ერთი თვის ვადაში 

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

 
 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                            ედიშერი ჯობავა 
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დანართი N1 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი 

ბიუჯეტის შესრულების  წლიური ანგარიში 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 დეკემბრის #67 დადგენილებით 

დამტკიცებულ იქნა  ხობის მუნიციპალიტეტის  2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი 

საშემოსავლო ნაწილში 8346,9 ათასი ლარის, ხოლო საგასავლო ნაწილში 8346,9  ათასი ლარის 

ოდენობით. 2018 წლის იანვარ-დეკემბრის პერიოდში მომხდარი ცვლილებების 

გათვალისწინებით ხობის მუნიციპალიტეტის  2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის  

დაზუსტებულმა გეგმამ  შეადგინა საშემოსავლო ნაწილში 13701,0 ათასი ლარი, ხოლო საგასავლო 

ნაწილში 16019,4 ათასი ლარი.   შემოსულობებიდან 6937,4 ათასი ლარი სახელმწიფო 

ბიუჯეტიდან გამოყოფილი გრანტია, მათ შორის: დელეგირებული უფლებამოსილების 

განსახორციელებლად 210.0 ათასი ლარი, გათანაბრებითი ტრანსფერი 1800,0 ათასი ლარი, ხოლო 

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 4927,4 ათასი ლარი. 

გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებულია 6359.8 ათასი ლარი, მათ შორის: 

დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 210,0 ათასი ლარი, გათანაბრებითი 

ტრანსფერი 1800.0 ათასი ლარი, რეგიონში ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის 

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 4349,8 ათასი ლარი. 

სხვა შემოსავლები 2018 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული 446,9 ათასი ლარის ნაცვლად 

ბიუჯეტში შემოსულია 721,8 ათასი ლარი, 274,9  ათასი ლარით მეტი.  

  შემოსულობები „არაფინანსური აქტივების კლებიდან“ ბიუჯეტში   გათვალისწინებული 90,0 

ათასი ლარიდან  შემოსულია 77,1 ათასი ლარი, 12,9 ათასი ლარით ნაკლები.  

2018 წლის ბიუჯეტის საგასავლო ნაწილი, ბიუჯეტის შესრულების მიხედვით ათვისებულია 84,0 

%  (გეგმა 16019,4 ათასი ლარი, ფაქტიური შესრულება 13352,3 ათასი ლარი), რაც მოდის შემდეგ 

ღონისძიებებში კერძოდ:  

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების ხარჯი, გეგმით გათვალისწინებული 

3035,3  ათასი  ლარიდან ათვისებულია  2778,9 ათასი ლარი, ანუ 246,4  ათასი ლარით ნაკლები. 

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოების დაცვა - გეგმიური 127,3 ათასი 

ლარიდან ათვისებულია 118,3 ათასი ლარი - აუთვისებელია 9,0 ათასი ლარით, მათ შორის  

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების  ხელშეწყობა - გეგმიური 127,3 ათასი ლარიდან 

ათვისებულია 118,3 ათასი ლარი. 

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია – გეგმით 

გათვალისწინებული 9483,9 ათასი ლარიდან ათვისებულია  7240,6 ათასი ლარი ანუ 2243,3 ათასი 

ლარით ნაკლები, აქედან: 

გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მათი მოვლა შენახვის ხარჯები - გეგმიური 3741,1 

ათასი ლარიდან ათვისებულია 3459,2 ათასი ლარი, 281,9 ათასი ლარით ნაკლები. 

ხიდ-ბოგირების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მათი მოვლა შენახვის ხარჯები - გეგმიური 

809,2 ათასი ლარიდან ათვისებულია 69,5 ათასი ლარი, 739,7 ათასი ლარით ნაკლები. 

გარე განათების ხარჯები - გეგმიური 278,2 ათასი ლარიდან ათვისებულია 248,9 ათასი ლარი, 29,3 

ათასი ლარით ნაკლები. 
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წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია - ბიუჯეტით გათვალისწინებული იყო 

384,9 ათასი ლარი, შესრულება 354,4 ათასი ლარი, 30,5 ათასი ლარით ნაკლები. 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული აქტივების რეაბილიტაცია - დაგეგმილი 535,1 

ათასი ლარიდან ათვისებულია 403,6 ათასი ლარი, 131,5 ათასი ლარით ნაკლები. 

სანიაღვრე არხების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია - ბიუჯეტით 

გათვალისწინებული იყო 785,5 ათასი ლარი, შესრულება 165,2 ათასი ლარი, 620,3 ათასი ლარით 

ნაკლები. 

დასუფთავების ღონისძიებების ხარჯები - გეგმიური 497,2 ათასი ლარიდან ათვისებულია 429,1 

ათასი ლარი, 68,1 ათასი ლარით ნაკლები. 

მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგების სისტემების მართვა და ექსპლოატაცია - გეგმიური 162,4 

ათასი ლარიდან ათვისებულია 81,0 ათასი ლარი, 81,4 ათასი ლარით ნაკლები. 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით - ბიუჯეტით გათვალისწინებული იყო 4,1 ათასი ლარი, 

შესრულება 0,0 ათასი ლარი, 4,1 ათასი ლარით ნაკლები. 

სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია - გეგმიური 833,0 

ათასი ლარიდან ათვისებულია 586,9 ათასი ლარი, 246,1 ათასი ლარით ნაკლები. 

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინასების ხარჯები - გეგმიური 1453,2 

ათასი ლარიდან ათვისებულია 1442,8 ათასი ლარი, 10,4 ათასი ლარით ნაკლები. 

საგანმანათლებლო ღონისძიებები გეგმიური 1348,6 ათასი ლარიდან ათვისებულია 1313,5 ათასი 

ლარი, მათ შორის:  ა(ა)იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო 

გაერთიანების“ ხარჯი 1310,0 ათასი ლარი. საჯარო სკოლების დაფინანსება 3,5 ათასი ლარი.   

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები   გეგმიური 1230,9  ათასი 

ლარიდან ათვისებულია  1149,1  ათასი ლარი. აქედან, სპორტის განვითარების ხელშეწყობა  -  

176,5  ათასი ლარი, კულტურის განვითარების ხელშეწყობა - 5,9 ათასი ლარი, რელიგიური 

ორგანიზაციების ხელშეწყობა - 6,0 ათასი ლარი და კულტურული ტრადიციების შენარჩუნებისა 

და განვითარების ხელშეწყობა - 960,7 ათასი ლარი. 

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები  2018 წლის  ბიუჯეტით გათვალისწინებული 793,4  

ათასი ლარიდან ათვისებულია 751,9 ათასი ლარი. 

ფულადი სახსრების ნაშთი 2019  წლის 1 იანვრის მდგომარეობით  შეადგენს 2912,0 ათას ლარს. 
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დანართი N2 

 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ბალანსი 

დასახელება 

2017 

წლის 

ფაქტი 

2018 წლის გეგმა 
2018 წლის იანვარ- დეკემბრის 

თვის შესრულება 

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 

შემოსავლები 11856.4 13611.0 4927.4 8683.6 13739.1 4349.8 9389.3 

გადასახადები 7560.7 6226.7 0.0 6226.7 6657.5 0.0 6657.5 

გრანტები 3755.0 6937.4 4927.4 2010.0 6359.8 4349.8 2010.0 

სხვა შემოსავლები 540.7 446.9 0.0 446.9 721.8 0.0 721.8 

                

ხარჯები 6098.3 7548.8 157.7 7391.1 6847.0 60.8 6786.2 

შრომის ანაზღაურება 1754.9 1997.1 0.0 1997.1 1978.6 0.0 1978.6 

საქონელი და მომსახურება 1165.2 1152.2 157.7 994.5 859.6 60.8 798.8 

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

პროცენტი 54.5 87.2 0.0 87.2 85.1 0.0 85.1 

სუბსიდიები 2660.4 3412.2 0.0 3412.2 3201.5 0.0 3201.5 

გრანტები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

სოციალური უზრუნველყოფა 424.2 478.4 0.0 478.4 442.6 0.0 442.6 

სხვა ხარჯები 39.1 421.7 0.0 421.7 279.6 0.0 279.6 

                

საოპერაციო სალდო 5758.1 6062.2 4769.7 1292.5 6892.1 4289.0 2603.1 

                

არაფინანსური აქტივების ცვლილება 5590.5 8221.7 5817.5 2404.2 6269.4 4106.1 2163.3 

ზრდა  5695.8 8311.7 5817.5 2494.2 6346.5 4106.1 2240.4 

კლება 105.3 90.0 0.0 90.0 77.1 0.0 77.1 

                

მთლიანი სალდო 167.6 -2159.5 -1047.8 -1111.7 622.7 182.9 439.8 
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ფინანსური აქტივების ცვლილება -5.2 -2318.4 -1047.8 -1270.6 463.9 182.9 281.0 

ზრდა 909.9 0.0 0.0 0.0 463.9 182.9 281.0 

ვალუტა და დეპოზიტები 909.9 0.0     463.9 182.9 281.0 

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 

კლება 915.1 2318.4 1047.8 1270.6 0.0 0.0 0.0 

ვალუტა და დეპოზიტები 915.1 2318.4 1047.8 1270.6 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 

                

ვალდებულებების ცვლილება -172.8 -158.9 0.0 -158.9 -158.8 0.0 -158.8 

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 172.8 158.9 0.0 158.9 158.8 0.0 158.8 

საგარეო 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

საშინაო 172.8 158.9 0.0 158.9 158.8 0.0 158.8 

                

ბალანსი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0         
წინა წელს გამოუყენებელი თანხის 

დაბრუნება 
0.0 0.0 0.0   -1.6 17.1 -18.7 

        
ნაშთი წლის დასაწყისისათვის 2451.7 2446.5 1115.5 1331.0 2446.5 1115.5 1331.0 

ნაშთი საანგარიშო პერიოდის 

ბოლოსათვის 
2446.5 128.1 67.7 60.4 2912.0 1281.3 1630.7 
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ხობის  მუნიციპალიტეტის  2018  წლის  ადგილობრივი ბიუჯეტის  შემოსულობები 

დასახელება კოდი 

2017 

წლის 

ფაქტი 

2018 წლის გეგმა 
2018 წლის იანვარ- 

დეკემბრის თვის შესრულება 

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 

საკუთ

არი 

შემოსა

ვლები 

შემოსულობები  11961.7 13701.0 4927.4 8773.6 13816.2 4349.8 9466.4 

შემოსავლები 1 11856.4 13611.0 4927.4 8683.6 13739.1 4349.8 9389.3 

არაფინანსური აქტივების 

კლება 
31 105.3 90.0 0.0 90.0 77.1 0.0 77.1 

ფინანსური აქტივების 

კლება 
32 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

ვალდებულებების ზრდა 33 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

                 

შემოსავლები 1 11856.4 13611.0 4927.4 8683.6 13739.1 4349.8 9389.3 

გადასახადები 11 7560.7 6226.7 0.0 6226.7 6657.5 0.0 6657.5 

საშემოსავლო გადასახადი  2287.4     1226.7     2256.3 

ქონების გადასახადი 113 5273.3 5000.0 0.0 5000.0 4401.2 0.0 4401.2 

საქართველოს საწარმოთა 

ქონებაზე (გარდა მიწისა)         
113111 3198.5 3128.0   3128.0 1798.0   1798.0 

უცხოურ საწარმოთა 

ქონებაზე (გარდა მიწისა) 
113112 0.0 0.0     0.3   0.3 

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე 

(გარდა მიწისა) 
113113 2.6 2.0 0.0 2.0 3.4 0.0 3.4 

ეკონომიკური 

საქმიანობისთვის 

გამოყენებულ ქონებაზე 

1131131 -0.1 2.0   2.0 2.5   2.5 

არაეკონომიკური 

საქმიანობისთვის 

გამოყენებულ უძრავ 

ქოენბაზე 

1131132 2.7 0.0     0.3   0.3 

სასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწაზე                                
113114 270.0 240.0 0.0 240.0 320.5 0.0 320.5 

ფიზიკურ პირებიდან 1131141 82.0 60.0   60.0 99.5   99.5 

იურიდიულ პირებიდან 1131142 188.0 180.0   180.0 221.0   221.0 

არასასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწაზე                                            
113115 1802.2 1630.0 0.0 1630.0 2279.0 0.0 2279.0 

ფიზიკურ პირებიდან 1131151 55.3 30.0   30.0 59.3   59.3 

იურიდიულ პირებიდან 1131152 1746.9 1600.0   1600.0 2219.7   2219.7 

სხვა გადასახადები 

ქონებაზე 
1136 0.0 0.0     0.0     

სხვა გადასახადები 116 0.0 0.0     0.0     

გრანტები 13 3755.0 6937.4 4927.4 2010.0 6359.8 4349.8 2010.0 

საერთაშორისო 

ორგანიზაციებიდან და სხვა 

ქვეყნის მთავრობიდან 

მიღებული გრანტები 

131 0.0 0.0     0.0     
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აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან 

გამოყოფილი ტრანსფერი 

133 0.0 0.0     0.0     

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 

გამოყოფილი ტრანსფერი 
133 3755.0 6937.4 4927.4 2010.0 6359.8 4349.8 2010.0 

ბიუჯეტით 

გათვალისწინებული 

ტრანსფერები 

1311 276.7 2010.0 0.0 2010.0 2010.0 0.0 2010.0 

გათანაბრებითი ტრანსფერი  0.0 1800.0   1800.0 1800.0   1800.0 

მიზნობრივი ტრანსფერი 

დელეგირებული 

უფლებამოსილების 

განსახორციელებლად 

 210.0 210.0   210.0 210.0   210.0 

ინფრასტრუქტურის 

განვითარებისათვის და სხვა 

მიმდინარე ღონისძიებების 

დასაფინანსებლად   

 66.7 0.0     0.0     

ფონდებიდან გამოყოფილი 

ტრანსფერები 
1312 3478.3 4927.4 4927.4 0.0 4349.8 4349.8 0.0 

გრანტები ცენტრალური 

სსიპ(ებ)-დან/ა(ა)იპ(ბ)-დან  
               

სულ რეგიონებში 

განსახორციელებელი 

პროექტების ფონდი  

 3478.3 4927.4 4927.4   4349.8 4349.8   

სოფლის მხარდაჭერის 

პროგრამა 
 0.0 0.0     0.0     

პრეზიდენტის სარეზერვო 

ფონდი 
 0.0 0.0     0.0     

მთავრობის სარეზერვო 

ფონდი 
 0.0 0.0     0.0     

სტიქიის შედეგების 

სალიკვიდაციო ფონდი 
 0.0 0.0     0.0     

სხვა შემოსავლები 14 540.7 446.9 0.0 446.9 721.8 0.0 721.8 

შემოსავლები 

საკუთრებიდან 
141 244.7 230.0 0.0 230.0 270.3 0.0 270.3 

პროცენტები 1411 83.5 70.0   70.0 110.8   110.8 

დივიდენდები 1412 0.0 0.0     0.0     

რენტა 1415 161.2 160.0 0.0 160.0 159.5 0.0 159.5 

მოსაკრებელი ბუნებრივი 

რესურსებით 

სარგებლობისათვის                      

14151 84.4 110.0   110.0 86.9   86.9 

შემოსავალი მიწის 

იჯარიდან და მართვაში 

(უზურფრუქტი, ქირავნობა 

და სხვა) გადაცემიდან 

14154 76.8 50.0   50.0 72.6   72.6 

საქონლისა და 

მომსახურების რეალიზაცია 
142 129.7 76.9 0.0 76.9 73.4 0.0 73.4 

ადმინისტრაციული 

მოსაკრებლები და 

გადასახდელები 

1422 89.8 40.1 0.0 40.1 32.3 0.0 32.3 

სანებართვო მოსაკრებელი 14223 69.4 9.1   9.1 17.9   17.9 

სახელმწიფო ბაჟი 14227 0.0 0.0     0.0     

საჯარო ინფორმაციის 

ასლის გადაღების 

მოსაკრებელი   

14229 0.0 0.0     0.0     
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სამხედრო სავალდებულო 

სამსახურის გადავადების 

მოსაკრებელი 

142212 0.4 0.0     0.2   0.2 

ადგილობრივი 

მოსაკრებელი 

დასახლებული 

ტერიტორიის 

დასუფთავებისათვის  

142214 20.0 31.0   31.0 14.2   14.2 

არასაბაზრო წესით 

გაყიდული საქონელი და 

მომსახურება 

1423 39.9 36.8 0.0 36.8 41.1 0.0 41.1 

შემოსავლები საქონლის 

რეალიზაციიდან 
14231 0.0 0.0     0.0     

შემოსავლები მომსახურების 

გაწევიდან 
14232 39.9 36.8   36.8 41.1   41.1 

ჯარიმები, სანქციები და 

საურავები  
143 136.7 140.0   140.0 217.2   217.2 

ნებაყოფლობითი 

ტრანსფერები, გრანტების 

გარეშე 

144 0.0 0.0     0.0     

შერეული და სხვა 

არაკლასიფიცირებული 

შემოსავლები 

145 29.6 0.0     160.9   160.9 

                 

არაფინანსური აქტივების 

კლება 
31 105.3 90.0 0.0 90.0 77.1 0.0 77.1 

ძირითადი აქტივები 311 58.7 0.0     5.9   5.9 

მატერიალური მარაგები  312 1.0 0.0     0.0     

ფასეულობები  313 0.0 0.0     0.0     

არაწარმოებული აქტივები 314 45.6 90.0 0.0 90.0 71.2 0.0 71.2 

მიწა 3141 45.6 90.0   90.0 71.2   71.2 

სხვა ბუნებრივი აქტივები 3143 0.0 0.0     0.0     
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დანართი N4 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები 
 

პრ
ო

გ
რ

ამ
უ

ლ
ი

 კ
ო

დ
ი

 

დასახელება 
2017 წლის 

ფაქტი 

2018 წლის გეგმა 

2018 წლის იანვარ-

დეკემბრის თვის 

შესრულება 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 

სახელმ

წიფო 

ბიუჯე

ტის 

ფონდე

ბიდან 

გამოყო

ფილი 

ტრანს

ფერები 

საკუთარი 

შემოსავლ

ები 

სახელმ

წიფო 

ბიუჯე

ტის 

ფონდე

ბიდან 

გამოყო

ფილი 

ტრანს

ფერები 

საკუთ

არი 

შემოსა

ვლები 

 ხობის მუნიციპალიტეტი 11966.9 16019.4 5975.2 10044.2 13352.3 4166.9 9185.4 
 მომუშავეთა რიცხოვნობა 160.0 160.0 0.0 160.0 160.0 0.0 160.0 
 ხარჯები 6098.3 7548.8 157.7 7391.1 6847.0 60.8 6786.2 
 შრომის ანაზღაურება 1754.9 1997.1 0.0 1997.1 1978.6 0.0 1978.6 

 არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
5695.8 8311.7 5817.5 2494.2 6346.5 4106.1 2240.4 

 ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 ვალდებულებების კლება  172.8 158.9 0.0 158.9 158.8 0.0 158.8 

01 00 

 წარმომადგენლობითი და 

აღმასრულებელი 

ორგანოების დაფინანსება 

2679.6 3035.3 0.0 3035.3 2778.9 0.0 2778.9 

 მომუშავეთა რიცხოვნობა 151.0 151.0 0.0 151.0 151.0 0.0 151.0 
 ხარჯები 2522.2 2776.4 0.0 2776.4 2587.7 0.0 2587.7 
 შრომის ანაზღაურება 1663.8 1907.8 0.0 1907.8 1889.4 0.0 1889.4 

 არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
8.8 100.0 0.0 100.0 32.4 0.0 32.4 

 ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 ვალდებულებების კლება  148.6 158.9 0.0 158.9 158.8 0.0 158.8 

01 01 
ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო 
606.5 725.7 0.0 725.7 651.8 0.0 651.8 

 მომუშავეთა რიცხოვნობა 25.0 25.0   25.0 25.0   25.0 
 ხარჯები 596.7 709.0 0.0 709.0 639.8 0.0 639.8 
 შრომის ანაზღაურება 406.5 467.2 0.0 467.2 453.4 0.0 453.4 

 არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
2.3 16.7 0.0 16.7 12.0 0.0 12.0 

 ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 ვალდებულებების კლება  7.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

01 02 
 ხობის მუნიციპალიტეტის 

მერია 
1877.6 2053.2 0.0 2053.2 1883.2 0.0 1883.2 

 მომუშავეთა რიცხოვნობა 126.0 126.0   126.0 126.0   126.0 
 ხარჯები 1871.0 1969.9 0.0 1969.9 1862.8 0.0 1862.8 
 შრომის ანაზღაურება 1257.3 1440.6 0.0 1440.6 1436.0 0.0 1436.0 

 არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
6.5 83.3 0.0 83.3 20.4 0.0 20.4 

 ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 ვალდებულებების კლება  0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

01 03 სარეზერვო ფონდი 0.0 10.3 0.0 10.3 0.0 0.0 0.0 
 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
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 ხარჯები 0.0 10.3 0.0 10.3 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 

195.5 246.1 0.0 246.1 243.9 0.0 243.9 

 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
 ხარჯები 54.5 87.2 0.0 87.2 85.1 0.0 85.1 

 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  141.0 158.9 0.0 158.9 158.8 0.0 158.8 

02 00 
თავდაცვა, საზოგადოებრივი 

წესრიგი და უსაფრთხოება 
122.2 127.3 0.0 127.3 118.3 0.0 118.3 

 მომუშავეთა რიცხოვნობა 9.0 9.0 0.0 9.0 9.0 0.0 9.0 
 ხარჯები 122.1 126.6 0.0 126.6 118.3 0.0 118.3 
 შრომის ანაზღაურება 91.1 89.3 0.0 89.3 89.2 0.0 89.2 

 არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
0.0 0.7 0.0 0.7 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  0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

02 03 

ქვეყნის 

თავდაცვისუნარიანობის 

ამაღლების ხელშეწყობა 

122.2 127.3 0.0 127.3 118.3 0.0 118.3 

 მომუშავეთა რიცხოვნობა 9.0 9.0   9.0 9.0   9.0 
 ხარჯები 122.1 126.6 0.0 126.6 118.3 0.0 118.3 
 შრომის ანაზღაურება 91.1 89.3 0.0 89.3 89.2 0.0 89.2 

 არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
0.0 0.7 0.0 0.7 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  0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

03 00 

ინფრასტრუქტურის 

მშენებლობა, რეაბილიტაცია 

და ექსპლოატაცია  

6604.7 9483.9 5975.2 3508.7 7240.6 4166.9 3073.7 

 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 ხარჯები 895.0 1383.2 157.7 1225.5 1034.9 60.8 974.1 

 არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
5687.0 8100.7 5817.5 2283.2 6205.7 4106.1 2099.6 

 ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 ვალდებულებების კლება  22.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

03 01 

საგზაო ინფრასტრუქტურის 

მშენებლობა, რეაბილიტაცია 

და მოვლა შენახვა (გზები და 

ხიდები) 

2231.9 4550.3 3932.4 617.9 3528.7 3018.3 510.4 

 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 ხარჯები 156.9 163.9 0.0 163.9 154.7 0.0 154.7 

 არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
2052.3 4386.4 3932.4 454.0 3374.0 3018.3 355.7 

 ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 ვალდებულებების კლება  22.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

03 01 

01 

გზების მშენებლობა, 

რეაბილიტაცია და მოვლა-

შენახვა  

2049.5 3741.1 3241.8 499.3 3459.2 3006.5 452.7 

 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
 ხარჯები 156.9 163.9 0.0 163.9 154.7 0.0 154.7 
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 არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
1869.9 3577.2 3241.8 335.4 3304.5 3006.5 298.0 

 ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 ვალდებულებების კლება  22.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

03 01 

02 

ხიდების, ხიდ-ბოგირების 

მშენებლობა, რეაბილიტაცია 

და მოვლა-შენახვა 

182.4 809.2 690.6 118.6 69.5 11.8 57.7 

 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 
182.4 809.2 690.6 118.6 69.5 11.8 57.7 

 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 

კომუნალური 

ინფრასტრუქტურის 

მშენებლობა-რეაბილიტაცია 

და ექსპლოატაცია 

2160.3 2643.3 1252.9 1390.4 1682.2 600.1 1082.1 

 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 ხარჯები 738.1 1219.3 157.7 1061.6 880.2 60.8 819.4 

 არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
1422.2 1424.0 1095.2 328.8 802.0 539.3 262.7 

 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 

01 
გარე განათება 214.5 278.2 0.0 278.2 248.9 0.0 248.9 

 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
 ხარჯები 214.5 278.2 0.0 278.2 248.9 0.0 248.9 

 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 

03 02 

02 

წყლის სისტემის 

რეაბილიტაცია და 

ექსპლოატაცია 

367.4 384.9 304.0 80.9 354.4 276.9 77.5 

 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
 ხარჯები 33.9 30.0 0.0 30.0 28.5 0.0 28.5 

 არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
333.5 354.9 304.0 50.9 325.9 276.9 49.0 

 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 

03 

მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე არსებული 

აქტივების რეაბილიტაცია 

1109.9 535.1 206.0 329.1 403.6 197.8 205.8 

 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
 ხარჯები 28.3 70.9 0.0 70.9 8.3 0.0 8.3 

 არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
1081.6 464.2 206.0 258.2 395.3 197.8 197.5 

 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 

03 02 

04 

სანიაღვრე არხების 

მშენებლობა რეაბილიტაცია 

და ექსპლოატაცია 

97.7 785.5 742.9 42.6 165.2 125.4 39.8 

 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
 ხარჯები 90.6 182.6 157.7 24.9 84.4 60.8 23.6 

 არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
7.1 602.9 585.2 17.7 80.8 64.6 16.2 

 ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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 ვალდებულებების კლება  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

03 02 

05 

დასუფთავების 

ღონისძიებები 
370.8 497.2 0.0 497.2 429.1 0.0 429.1 

 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
 ხარჯები 370.8 495.2 0.0 495.2 429.1 0.0 429.1 

 არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
0.0 2.0 0.0 2.0 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 

06 

მუნიციპალიტეტის 

წყალმომარაგების 

სისტემების მართვა და 

ექსპლოატაცია 

0.0 162.4 0.0 162.4 81.0 0.0 81.0 

 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
 ხარჯები 0.0 162.4 0.0 162.4 81.0 0.0 81.0 

 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 
სოფლის მხარდაჭერის 

პროგრამა 
16.3 4.1 4.1 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 
16.3 4.1 4.1 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 05 

სარწყავი არხებისა და 

ნაპირსამაგრი ჯებირების 

მშენებლობა-რეაბილიტაცია 

222.4 833.0 785.8 47.2 586.9 548.5 38.4 

 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 
222.4 833.0 785.8 47.2 586.9 548.5 38.4 

 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 06 

რეგიონებში 

განსახორციელებელი 

პროექტების 

თანადაფინანსება 

1973.8 1453.2 0.0 1453.2 1442.8 0.0 1442.8 

 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 
1973.8 1453.2 0.0 1453.2 1442.8 0.0 1442.8 

 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 

04 00 განათლება 1083.2 1348.6 0.0 1348.6 1313.5 0.0 1313.5 
 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 ხარჯები 1083.2 1326.0 0.0 1326.0 1291.7 0.0 1291.7 

 არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
0.0 22.6 0.0 22.6 21.8 0.0 21.8 

 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 

04 01 
სკოლამდელი განათლების 

დაფინანსება 
1049.9 1341.0 0.0 1341.0 1310.0 0.0 1310.0 

 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
 ხარჯები 1049.9 1318.4 0.0 1318.4 1288.2 0.0 1288.2 
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 არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
0.0 22.6 0.0 22.6 21.8 0.0 21.8 

 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 

04 05 
საჯარო სკოლების 

დაფინანსება 
1.6 7.6 0.0 7.6 3.5 0.0 3.5 

 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
 ხარჯები 1.6 7.6 0.0 7.6 3.5 0.0 3.5 

 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 

04 02 

მოსწავლე–ახალგაზრდობის 

კლასგარეშე და სკოლის 

გარეშე მუშაობის 

ხელშეწყობის პროგრამა  

31.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
 ხარჯები 31.7 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 

05 00 

კულტურა, რელიგია 

ახალგაზრდული და 

სპორტული ღონისძიებები 

935.3 1230.9 0.0 1230.9 1149.1 0.0 1149.1 

 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 ხარჯები 934.2 1144.4 0.0 1144.4 1063.7 0.0 1063.7 

 არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
0.0 86.5 0.0 86.5 85.4 0.0 85.4 

 ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 ვალდებულებების კლება  1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

05 01 
სპორტის განვითარების 

ხელშეწყობა 
134.6 191.0 0.0 191.0 176.5 0.0 176.5 

 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 ხარჯები 134.6 191.0 0.0 191.0 176.5 0.0 176.5 

 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 

01 

სპორტული ღონისძიებების 

დაფინანსება 
4.8 12.5 0.0 12.5 12.5 0.0 12.5 

 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
 ხარჯები 4.8 12.5 0.0 12.5 12.5 0.0 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 

112.8 160.5 0.0 160.5 153.4 0.0 153.4 

 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
 ხარჯები 112.8 160.5 0.0 160.5 153.4 0.0 153.4 

 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 
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05 01 

03 

სტადიონების მშენებლობა 

რეაბილიტაცია და მოვლა-

შენახვის ხარჯები 

17.0 18.0 0.0 18.0 10.6 0.0 10.6 

 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
 ხარჯები 17.0 18.0 0.0 18.0 10.6 0.0 10.6 

 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 

05 02 
კულტურის განვითარების 

ხელშეწყობა 
50.1 15.0 0.0 15.0 5.9 0.0 5.9 

 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 ხარჯები 50.1 15.0 0.0 15.0 5.9 0.0 5.9 

 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 

01 

კულტურული ტრადიციების 

დაცვისა და ღირსეული 

განვითარების ხელშეწყობა 

34.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
 ხარჯები 34.5 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 

05 02 

02 
ძეგლთა დაცვის ხარჯები 11.2 15.0 0.0 15.0 5.9 0.0 5.9 

 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
 ხარჯები 11.2 15.0 0.0 15.0 5.9 0.0 5.9 

 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 

0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
 ხარჯები 0.1 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 

05 02 

04 

ტელერადიო მაუწყებლობა 

და საგამომცემლო საქმიანობა 
4.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
 ხარჯები 4.3 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 

05 03 
ახალგაზრდული 

პროგრამების დაფინანსება 
7.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
 ხარჯები 6.5 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 
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 ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 ვალდებულებების კლება  1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

05 04 
რელიგიური 

ორგანიზაციების ხელშეწყობა 
5.8 6.0 0.0 6.0 6.0 0.0 6.0 

 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
 ხარჯები 5.8 6.0 0.0 6.0 6.0 0.0 6.0 

 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 05 

კულტურული ტრადიციების 

შენარჩუნებისა და 

განვითარების ხელშეწყობა 

737.2 1018.9 0.0 1018.9 960.7 0.0 960.7 

 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
 ხარჯები 737.2 932.4 0.0 932.4 875.3 0.0 875.3 

 არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
0.0 86.5 0.0 86.5 85.4 0.0 85.4 

 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 

541.9 793.4 0.0 793.4 751.9 0.0 751.9 

 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 ხარჯები 541.6 792.2 0.0 792.2 750.7 0.0 750.7 

 არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
0.0 1.2 0.0 1.2 1.2 0.0 1.2 

 ფინანსური აქტივების ზრდა  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 ვალდებულებების კლება  0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

06 01 
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის 

მომსახურება 
104.7 130.2 0.0 130.2 126.3 0.0 126.3 

 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
 ხარჯები 104.7 129.0 0.0 129.0 125.1 0.0 125.1 

 არაფინანსური აქტივების 

ზრდა 
0.0 1.2 0.0 1.2 1.2 0.0 1.2 

 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 

36.2 36.3 0.0 36.3 36.2 0.0 36.2 

 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
 ხარჯები 36.2 36.3 0.0 36.3 36.2 0.0 36.2 

 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 03 
მოსახლეობის სოციალური 

უზრუნველყოფა 
277.8 333.6 0.0 333.6 304.9 0.0 304.9 

 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 ხარჯები 277.7 333.6 0.0 333.6 304.9 0.0 304.9 

 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  0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

06 03 

01 

ავადმყოფთა სოციალური 

დახმარება 
146.1 193.2 0.0 193.2 172.6 0.0 172.6 
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 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
 ხარჯები 146.1 193.2 0.0 193.2 172.6 0.0 172.6 

 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) 

4.4 3.8 0.0 3.8 3.6 0.0 3.6 

 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
 ხარჯები 4.4 3.8 0.0 3.8 3.6 0.0 3.6 

 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 

03 

მეორე მსოფლიო ომის 

ვეტერანთა და ჩერნობილით 

დაზარალებულთა სოც. 

უზრუნველყოფის ხარჯები 

8.1 8.8 0.0 8.8 8.8 0.0 8.8 

 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
 ხარჯები 8.1 8.8 0.0 8.8 8.8 0.0 8.8 

 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 

04 

მრავალშვილიანი ოჯახებისა 

(4 შვილი და მეტი), დედ-

მამით ობოლი ბავშვების და 

100 წელს გადაცილებულთა 

ერთჯერადი დახმარების 

ხარჯი 

11.6 11.8 0.0 11.8 11.8 0.0 11.8 

 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
 ხარჯები 11.6 11.8 0.0 11.8 11.8 0.0 11.8 

 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 

05 

უმწეოთა სასადილო და 

ხანდაზმულთა ბინაზე 

მომსახურება 

63.2 65.1 0.0 65.1 64.3 0.0 64.3 

 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
 ხარჯები 63.2 65.1 0.0 65.1 64.3 0.0 64.3 

 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 03 

06 

 ბავშვის შეძენასთან 

დაკავშირებული ერთჯერადი 

დახმარების ხარჯი 

35.9 41.9 0.0 41.9 35.4 0.0 35.4 

 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
 ხარჯები 35.8 41.9 0.0 41.9 35.4 0.0 35.4 

 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  0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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06 03 

07 

უმწეო კატეგორიაზე სასმელი 

წყლის ხარჯის ანაზღაურება 
8.5 9.0 0.0 9.0 8.4 0.0 8.4 

 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
 ხარჯები 8.5 9.0 0.0 9.0 8.4 0.0 8.4 

 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 
55.0 55.0 0.0 55.0 55.0 0.0 55.0 

 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
 ხარჯები 54.8 55.0 0.0 55.0 55.0 0.0 55.0 

 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  0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

06 05 
ხანძრითა და სტიქიით 

დაზარალებულთა დახმარება 
24.4 183.0 0.0 183.0 179.0 0.0 179.0 

 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
 ხარჯები 24.4 183.0 0.0 183.0 179.0 0.0 179.0 

 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 

06 06 

მოსახლეობის სოციალური 

მდგომარეობისა და 

საცხოვრებელი გარემოს 

გაუმჯობესების ხელშეწყობა 

43.8 55.3 0.0 55.3 50.5 0.0 50.5 

 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0     0.0     
 ხარჯები 43.8 55.3 0.0 55.3 50.5 0.0 50.5 

 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 
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დანართი N5 

 
2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების 

 ფუნქციონალური კლასიფიკაცია 
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ი
 

დასახელება 

2017 

წლის 

ფაქტი 

2018 წლის გეგმა 
2018 წლის იანვარ- 

დეკემბრის  თვის შესრულება 

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 

საკუთ

არი 

შემოსა

ვლები 
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701 
საერთო დანიშნულების 

სახელმწიფო მომსახურება 
2531.0 2876.4 0.0 2876.4 2620.1 0.0 2620.1 

7011 

აღმასრულებელი და 

წარმომადგენლობითი 

ორგანოების საქმიანობის 

უზრუნველყოფა, 

ფინანსური და ფისკალური 

საქმიანობა, საგარეო 

ურთიერთობები 

2476.5 2789.2 0.0 2789.2 2535.0 0.0 2535.0 

70111 

აღმასრულებელი და 

წარმომადგენლობითი 

ორგანოების საქმიანობის 

უზრუნველყოფა 

2476.5 2778.9 0.0 2778.9 2535.0 0.0 2535.0 

70112 
ფინანსური და ფისკალური 

საქმიანობა 
0.0 10.3 0.0 10.3 0.0 0.0 0.0 

7016 
ვალთან დაკავშირებული 

ოპერაციები  
54.5 87.2 0.0 87.2 85.1 0.0 85.1 

702 თავდაცვა 122.1 127.3 0.0 127.3 118.3 0.0 118.3 

703 
საზოგადოებრივი წესრიგი 

და უსაფრთხოება 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

704 ეკონომიკური საქმიანობა 4465.5 6895.9 4722.3 2173.6 5608.9 3566.8 2042.1 

7042 

სოფლის მეურნეობა, 

სატყეო მეურნეობა, 

მეთევზეობა და 

მონადირეობა 

282.5 892.4 789.9 102.5 637.4 548.5 88.9 

70421 სოფლის მეურნეობა 282.5 892.4 789.9 102.5 637.4 548.5 88.9 

70443 მშენებლობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

7045 ტრანსპორტი 2209.2 4550.3 3932.4 617.9 3528.7 3018.3 510.4 

70451 
საავტომობილო 

ტრანსპორტი და გზები 
2209.2 4550.3 3932.4 617.9 3528.7 3018.3 510.4 

7049 

სხვა 

არაკლასიფიცირებული 

საქმიანობა ეკონომიკურ 

საქმიანობაში 

1973.8 1453.2 0.0 1453.2 1442.8 0.0 1442.8 

705 გარემოს დაცვა 468.5 1445.1 742.9 702.2 675.3 125.4 549.9 

7051 

ნარჩენების შეგროვება, 

გადამუშავება და 

განადგურება 

370.8 659.6 0.0 659.6 510.1 0.0 510.1 

7052 ჩამდინარე წყლების მართვა 97.7 785.5 742.9 42.6 165.2 125.4 39.8 

706 
საბინაო-კომუნალური 

მეურნეობა 
1691.8 1198.2 510.0 688.2 1006.9 474.7 532.2 

7063 წყალმომარაგება 367.4 384.9 304.0 80.9 354.4 276.9 77.5 

7064 გარე განათება 214.5 278.2 0.0 278.2 248.9 0.0 248.9 

7066 

სხვა 

არაკლასიფიცირებული 

საქმიანობა საბინაო-

კომუნალურ მეურნეობაში 

1109.9 535.1 206.0 329.1 403.6 197.8 205.8 

707 ჯანმრთელობის დაცვა 140.9 166.5 0.0 166.5 162.5 0.0 162.5 

7072 
ამბულატორიული 

მომსახურება 
36.2 36.3 0.0 36.3 36.2 0.0 36.2 

70724 
საშუალო სამედიცინო 

პერსონალის მომსახურება 
36.2 36.3 0.0 36.3 36.2 0.0 36.2 

7074 
საზოგადოებრივი 

ჯანდაცვის მომსახურება 
104.7 130.2 0.0 130.2 126.3 0.0 126.3 

708 
დასვენება, კულტურა და 

რელიგია 
934.2 1230.9 0.0 1230.9 1149.1 0.0 1149.1 
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7081 
მომსახურება დასვენებისა 

და სპორტის სფეროში 
134.6 191.0 0.0 191.0 176.5 0.0 176.5 

7082 
მომსახურება კულტურის 

სფეროში 
45.8 15.0 0.0 15.0 5.9 0.0 5.9 

7083 

ტელერადიომაუწყებლობა 

და საგამომცემლო 

საქმიანობა 

4.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

7084 

რელიგიური და სხვა სახის 

საზოგადოებრივი 

საქმიანობა 

749.5 1024.9 0.0 1024.9 966.7 0.0 966.7 

709 განათლება 1083.2 1348.6 0.0 1348.6 1313.5 0.0 1313.5 

7091 სკოლამდელი აღზრდა 1049.9 1341.0 0.0 1341.0 1310.0 0.0 1310.0 

7092 ზოგადი განათლება 1.6 7.6 0.0 7.6 3.5 0.0 3.5 

70923 
საშუალო ზოგადი 

განათლება 
1.6 7.6 0.0 7.6 3.5 0.0 3.5 

7098 

სხვა 

არაკლასიფიცირებული 

საქმიანობა განათლების 

სფეროში 

31.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

710 სოციალური დაცვა 356.9 571.6 0.0 571.6 538.9 0.0 538.9 

7101 

ავადმყოფთა და 

შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე 

პირთა სოციალური დაცვა 

146.1 193.2 0.0 193.2 172.6 0.0 172.6 

71011 
ავადმყოფთა სოციალური 

დაცვა 
146.1 193.2 0.0 193.2 172.6 0.0 172.6 

7104 
ოჯახებისა და ბავშვების 

სოციალური დაცვა 
102.2 108.7 0.0 108.7 102.2 0.0 102.2 

7107 

სოციალური გაუცხოების 

საკითხები, რომლებიც არ 

ექვემდებარება 

კლასიფიკაციას 

63.2 65.1 0.0 65.1 64.3 0.0 64.3 

7109 

სხვა 

არაკლასიფიცირებული 

საქმიანობა სოციალური 

დაცვის სფეროში 

45.4 204.6 0.0 204.6 199.8 0.0 199.8 

 სულ 11794.1 15860.5 5975.2 9885.3 13193.5 4166.9 9026.6 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
 

განკარგულება N8 
 

2019 წლის 22 მარტი 
 

ქ. ხობი 
 

„ხობის მუნიციპალიტეტის სოციალურად დაუცველი და ეკონომიკურად შეჭირვებული 

მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებისა და ხელშეწყობის 2019 წლის 

მუნიციპალური პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 

28 დეკემბრის N48 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. 

 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის 

მე-4 ნაწილისა და „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ 63-ე მუხლის შესაბამისად: 

2.  „ხობის მუნიციპალიტეტის სოციალურად დაუცველი და ეკონომიკურად შეჭირვებული 

მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებისა და ხელშეწყობის 2019 წლის 

მუნიციპალური პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 

28 დეკემბრის N48 განკარგულებაში შეტანილ იქნეს ცვლილება და განკარგულებით დამტკიცებული 

პროგრამის: 

ა) მე-13 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:  

„მუხლი 13. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა 

 
 

№ პროგრამის დასახელება 

პროგრამის 

ბიუჯეტი 

(ლარი) 

პროგრამის 

მოქმედების ვადა 

პროგრამით 

მოსარგებლეთა 

რაოდენობა 

პროგრამის 

ღირებულება 

თითოეულ 

სუბიექტზე 

 (ლარი) 

19. m 

უმწეოთა სასადილოს 

ბენეფიციარების ერთჯერადი 

კვება და მომსახურება 

87000 
01.01.2019 - 

31.12.2019 
135 644 

20.  

სადღესასწაულო დღეებში: 13100    

მრავალშვილიანთა დახმარება 12000 
01.03.2019 - 

30.03.2019 
80 150 

არასრულწლოვან ობოლთა 

დახმარება 
300 

01.06.2019 - 

30.06.2019 
2 150 

100 წლის და 100 წელზე მეტი 

ასაკის მოქალაქეთა დახმარება 

საახალწლოდ ერთჯერადად 

800 
01.03.2019 - 

31.12..2019 
5 

 

150 

 

21.  
დახმარება ახალშობილთა 

ოჯახებისთვის 
50000 

01.01.2019 - 

31.12.2019 
350 

პირველ და მეორე 

ბავშვზე - 100; 

მესამე-მეოთხე და 

მეხუთე ბავშვზე - 

300, მეექვსე და 
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ზევით ბავშვზე 600 

ლარი 

22.  

სიღარიბეში  მყოფი 

ოჯახებისთვის წყლის ხარჯის 

ანაზღაურება ყოველთვიურად 

(100000 და ნაკლები ქულა.  

ქ. ხობში რეგისტრირებული 

ბენეფიციარის ოჯახი) 

9000 
01.01.2019 - 

31.12.2019 
100 ოჯახი 1,77 

23.  

ხანძრით და სტიქიით 

დაზარალებულთა დახმარება 

(ერთჯერადად) 

30000 
01.01.2019 - 

31.12.2019 
 300-დან 3000-მდე 

24.  

ერთჯერადი ფულადი 

დახმარება ეკონომიკურად 

შეჭირვებული 

მოქალაქეებისთვის 

40000 
01.01.2019 - 

31.12.2019 
400 100 ლარი 

25.  

საოპერაციო(გადაუდებელი და 

გეგმიური ოპერაციები)  ქიმიო, 

იოდო და სხივური თერაპიის 

მკურნალობის ხარჯების 

დაფინანსება,  ერთჯერადად. 

სათანადო საბუთების 

წარმოდგენისას, ავადმყოფის 

საავადმყოფოდან გაწერამდე, 

მხოლოდ პაციენტის მიერ 

გადაუხდელი თანხის მიხედვით 

(500 ლარი და ზემოთ) 

(ერთჯერადად) 

127000 
01.01.2019 - 

31.12.2019 
150-200 

ანგარიშ-ფაქტურით 

წარმოდგენილი 

ხარჯების 0%-იდან 

50%-ის ფარგლებში 

და არაუმეტეს 1000 

ლარისა 

26.  

დიალიზზე მყოფ მოქალაქეთა 

ყოველთვიური ფულადი 

დახმარება 

18000 
01.01.2019 - 

31.12.2019 
16 100 

27.  დევნილის დაკრძალვის ხარჯები 3000 
01.01.2019 - 

31.12.2019 
15 200 

28.  
ომი ვეტერანის დაკრძალვის 

ხარჯები 
1500 

01.01.2019 - 

31.12.2019 
6 250 

29.  

დახმარება ჩერნობილის 

კატასტროფის სალიკვიდაციო 

სამუშაოებში მონაწილეთათვის 

1600 
01.01.2019 - 

31.12.2019 
16 100 

30.  

სოციალურად დაუცველი 

ოჯახების (რომლებიც 

რეგისტრირებული არიან 

მონაცემთა ერთიან ბაზაში, 

რომელთა სარეიტინგო ქულა არ 

აღემატება 100 ათას ქულას და 

რომელთა სახლები საჭიროებს 

სრულ ან ნაწილობრივ 

გადახურვას) სახურავის და 

გადასახურად საჭირო სხვა 

მასალის შეძენა 

40000 
01.01.2019 - 

31.12.2019 
40 500-დან 3000-მდე 
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31.  
სამამულო ომის ვეტერანების 

დახმარება (9 მაისი) 
1000 01.05.2019 2 500 

32.  

0-18 წლამდე ასაკის მქონე 

პირთათვის სამედიცინო 

სარეაბილიტაციო ერთჯერადი 

დახმარება 

7000 
01.01.2019 - 

31.12.2019 
20-30 

წარმოდგენილი 

ანგარიშ-ფაქტურით 

100-500ლარამდე 

33.  

0-18 წლამდე შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე 

პირთათვის არასამთავრობო 

ორგანიზაციების სოციალური 

პროგრამების კერძოდ: 

დღის ცენტრის თანხის 

(კომუნალური ხარჯების) 

თანადაფინანსება                             

8000 
01.01.2019 - 

31.12.2019 
15-25 

წარმოდგენილი 

ფაქტიური ხარჯის 

დამადასტურებელი 

დოკუმენტით 

34.  

8 აგვისტოს ომის დროს 

დაღუპულთა ოჯახების 

ერთჯერადი დახმარება 

1800 

 

01.08.2019  

30082019 

9 200 

35.  

აფხაზეთის ომში დაღუპულთა 

ოჯახების ერთჯერადი 

დახმარება 

3400 
1.09.2019 

30.09.2019 
17 200 

36.  

საქართველოს ტერიტორიული 

მთლიანობისთვის ომის, 

თავისუფლებისა და 

დამოუკიდებლობისათვის 

საბრძოლო მოქმედების შედეგად 

შშმპ-თა ერთჯერადი დახმარება 

1400 
1..05.2019 

30.05.2019წ.  
7 200 

20 

უსახლკაროდ 

დარჩენილთათვის, რომლებიც 

საჭიროებენ თავშესაფარს და 

აქვთ გაკეთებული განაცხადი 

შესაბამის სტრუქტურებში, 

ყოველთვიური ბინის ქირის 

გადასახადი 

3900 
01.01.2019 - 

31.12.2019 
5 100-დან 150-მდე 

21 

„C“ ჰეპატიტით 

დაავადებულთათვის საჭირო 

გამოკვლევის დაფინანსება 

პროგრამული მკურნალობის 

დასაწყებად (ერთჯერადად) 

15000 
01.01.2019 - 

31.12.2019 
80 

წარმოდგენილი 

ანგარიშ-

ფაქტურით, 

თანადაფინანსება 

70% და არა უმეტეს 

200 ლარისა 

22 

ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის 

სტატუსის მქონე პირთა 

ერთჯერადი დახმარება 

(პოლიციიდან, სასამართლო და 

გენდერული თანასწორობის, 

ქალთა მიმართ ძალადობისა და 

ოჯახში ძალადობის საკითხებზე 

მომუშავე უწყებათაშორისი 

კომისიიდან შემოსული ოქმის 

საფუძველზე) 

2100 
01.01.2019 - 

31.12.2019 
3 300 
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23 

შშმ პირთა 

მაღალტექნოლოგიური 

გამოკვლევების 

(კორონაროგრაფია, 

კომპიუტერული ტომოგრაფია, 

მაგნიტურ-რეზონანსული 

ტომოგრაფია) დაფინანსება 

(ერთჯერადად) 

10 000 
01.01.2019 - 

31.12.2019 
20-30 

წარმოდგენილი 

ანგარიშ-

ფაქტურით, 

თანადაფინანსება 

50% და არა უმეტეს 

500 ლარისა 

 ჯამი 473800    

 

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).  
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
 

განკარგულება N9 
 

2019 წლის 15 აპრილი 
 

ქ. ხობი 
 

ხობის  მუნიციპალიტეტის  მერისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 

არსებული  დამატებითი  ქონების სარგებლობის (აღნაგობის) უფლებით გადაცემაზე  

თანხმობის მიცემის შესახებ 

 

საქართველოს  ორგანული  კანონის  „ადგილობრივი  თვითმართველობის  კოდექსი“  54-ე   

მუხლის  პირველი  ნაწილის  „დ“  პუნქტის   „დ.დ“   ქვეპუნქტისა და 122-ე  მუხლის  მე-6 პუნქტის 

შესაბამისად: 

1.  მიეცეს თანხმობა ხობის მუნიციპალიტეტის მერს, ხობის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში  

არსებული  დამატებითი  ქონების - არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 1976 კვ.მ  მიწის 

ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 45.21.25.265; მისამართი: ქ. ხობი ცოტნე დადიანის ქუჩა) უსასყიდლოდ 

სარგებლობის (აღნაგობის) უფლებით, 30 წლის ვადით, პირდაპირი განკარგვის წესით, საქართველოს 

იუსტიციის სამინისტროს სსიპ „სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოსთვის“ გადაცემის 

თაობაზე. 

2.  განკარგულება  ძალაში  შევიდეს  გაცნობისთანავე. 

3.  განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული  კანონმდებლობით  

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

აღმაშენებლის   ქ.  N3). 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N10 

2019 წლის 15 აპრილი 

ქ. ხობი 
 

     ,,სტიქიის პრევენციის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში“ ხობის მუნიციპალიტეტში 2019 

წელს დასაფინანსებელი ადგილობრივი თვითმართველობის პროექტების დაფინანსების 

მიზნით მომზადებული წინადადების მოწონების შესახებ 

 

 საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ და 

„სტიქიის პრევენციის სახელმწიფო პროგრამის  დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს 

მთავრობის 2019 წლის 8 თებერვლის N 50 დადგენილების შესაბამისად:  

1. მოწონებულ იქნეს საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების 

ფონდიდან სტიქიის პრევენციის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში ხობის 

მუნიციპალიტეტში 2019 წელს დასაფინანსებელი ადგილობრივი თვითმმართველობის 

პროექტების დაფინანსების მიზნით მომზადებული წინადადებები: 

  ა)  ხობის მუნიციპალიტეტის პირველი მაისის ადმინისტრაციულ ერთეულში 

(საკვიკვინიოს უბანი, კობა გერგაიასა და დემნა კვიკვინიას საკარმიდამო ეზოების 

მიმდებარედ) მდინარე მუნჩიაზე ნაპირსამაგრი სამუშაოები; 

ბ)  ხობის მუნიციპალიტეტის პირველი მაისის ადმინისტრაციულ ერთეულში (საკვიკვინიოს 

უბანი, სერგო ჯობავასა და ბიჭუნა ჯობავას საკარმიდამო ეზოების მიმდებარედ) მდინარე 

მუნჩიაზე ნაპირსამაგრი სამუშაოები; 

გ) ხობის მუნიციპალიტეტის პირველი მაისის ადმინისტრაციულ ერთეულში (საჩოკორაიოს 

უბანი, გენადი ჭკადუას საკარმიდამო ეზოს მიმდებარედ)  მდინარე მუნჩიაზე ნაპირსამაგრი 

სამუშაოები; 

დ) ხობის მუნიციპალიტეტის პირველი მაისის ადმინისტრაციულ ერთეულში (ბულიწყუს 

უბანი, თემური კვიკვინიას საკარმიდამო ეზოს მიმდებარედ) მდინარე მუნჩიაზე 

ნაპირსამაგრი სამუშაოები; 

ე) ხობის მუნიციპალიტეტის პირველი მაისის ადმინისტრაციულ ერთეულში (საკვიკვინიოს 

უბანი, თამაზი ჭიჭაღუას საკარმიდამო ეზოს მიმდებარედ) მდინარე მუნჩიაზე ნაპირსამაგრი 

სამუშაოები; 

ვ) ხობის მუნიციპალიტეტის ხეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში ღელე ბაკვაღალუს 

ამოწმენდითი სამუშაოები; 

    ზ) ხობის მუნიციპალიტეტის ქვემო ქვალონის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ 

გიმოზგონჯილში სანიაღვრე არხების ამოწმენდითი სამუშაოები; 

თ) ხობის მუნიციპალიტეტის ქვემო ქვალონის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ 

დურღენაში სანიაღვრე არხების ამოწმენდითი სამუშაოები; 

ი) ხობის მუნიციპალიტეტის საჯიჯაოს ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ ზუბში ღელე 

ოკურჩხალეს ამოწმენდითი სამუშაოები; 

     კ)  ხეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ ლარჩვაში ღელე დარჩაღალუზე 

საცალფეხო ხიდის  მოწყობის სამუშაოები. 

       2. ამ განკარგულების პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ადგილობრივი 

თვითმმართველობის პროექტების თანადაფინანსება, საქართველოს ორგანული კანონის 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ და „სტიქიის პრევენციის სახელმწიფო 



54 

პროგრამის  დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 8 თებერვლის N50 

დადგენილების პირველი მუხლის მე-4 პუნქტისა და მეოთხე მუხლის მე-3 პუნქტის „ა“ 

ქვეპუნქტის  შესაბამისად განხორციელდეს ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი 

ბიუჯეტის სახსრებით. 

3. დაევალოს ხობის მუნიციპალიტეტის მერიას, ამ განკარგულების პირველი პუნქტით 

გათვალისწინებულ პროექტებთან დაკავშირებული „სტიქიის პრევენციის სახელმწიფო 

პროგრამის  დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 8 თებერვლის N50 

დადგენილებით განსაზღვრული დოკუმენტაციის საქართველოს რეგიონული 

განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროში წარდგენა. 

4.  განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე. 

5. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული 

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

ფოთი, დავით აღმაშენებლის ქუჩა №3). 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
 

განკარგულება N11 
 

2019 წლის 15 აპრილი 
 

ქ. ხობი 
 

,,ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ხელშეწყობის სახელმწიფო 

პროგრამის“ ფარგლებში ხობის მუნიციპალიტეტში 2019 წელს დასაფინანსებელი ადგილობრივი 

თვითმართველობის პროექტების დაფინანსების მიზნით მომზადებული წინადადებების 

მოწონების შესახებ 
 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ და 

„ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამის 

დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 27 თებერვლის N120 დადგენილების 

შესაბამისად: 

1.  მოწონებულ იქნეს საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან 

„ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ხელშეწყობის სახელმწიფო 

პროგრამის“  ფარგლებში ხობის მუნიციპალიტეტში 2019 წელს დასაფინანსებელი ადგილობრივი 

თვითმმართველობის პროექტების დაფინანსების მიზნით მომზადებული წინადადებები: 

  ა) ხობის მუნიციპალიტეტის საჯიჯაოს ადმინისტრაციული ერთეულის საექიმო ამბულატორიის 

რეაბილიტაციის შესახებ; 

ბ) ხობის მუნიციპალიტეტის ხამისკურის ადმინისტრაციული ერთეულის საექიმო 

ამბულატორიის რეაბილიტაციის შესახებ; 

გ) ხობის მუნიციპალიტეტის ძველი ხიბულის ადმინისტრაციული ერთეულის საექიმო 

ამბულატორიის რეაბილიტაციის შესახებ; 

დ) ხობის მუნიციპალიტეტის ახალი ხიბულის ადმინისტრაციული ერთეულის საექიმო 

ამბულატორიის რეაბილიტაციის შესახებ; 

ე) ხობის მუნიციპალიტეტის პირველი მაისის ადმინისტრაციული ერთეულის საექიმო 

ამბულატორიის რეაბილიტაციის შესახებ. 

2. დაევალოს ხობის მუნიციპალიტეტის მერიას, ამ განკარგულების პირველი პუნქტით 

გათვალისწინებულ პროექტებთან დაკავშირებული „ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს 

უზრუნველყოფის ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს 

მთავრობის 2019 წლის 27 თებერვლის N120 დადგენილებით განსაზღვრული დოკუმენტაციის 

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროში წარდგენა. 

3.  განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე. 

4. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით 

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

ქუჩა №3) 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
 

განკარგულება N12 
 

2019 წლის 15 აპრილი 
 

ქ. ხობი 
 

„საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ხობის 

მუნიციპალიტეტში 2019 წელს დასაფინანსებელი ადგილობრივი თვითმართველობის 

 პროექტების დაფინანსების მიზნით მომზადებული წინადადების მოწონების შესახებ“  ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 20 დეკემბრის N44 განკარგულებაში 

 ცვლილების შეტანის თაობაზე. 

 

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის შესაბამისად: 

1. „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ხობის 

მუნიციპალიტეტში 2019 წელს დასაფინანსებელი ადგილობრივი თვითმართველობის პროექტების 

დაფინანსების მიზნით მომზადებული წინადადების მოწონების შესახებ“  ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2018 წლის 20 დეკემბრის N44 განკარგულებაში შეტანილ იქნეს ცვლილება და 

განკარგულების პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„1. მოწონებულ იქნეს საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან 

ხობის მუნიციპალიტეტში 2019 წელს დასაფინანსებელი ადგილობრივი თვითმმართველობის 

პროექტების დაფინანსების მიზნით მომზადებული წინადადებები: 

ა) ხობის მუნიციპალიტეტის შავღელეს ადმინისტრაციული ერთეულის შიდა სასოფლო გზის 

სარეაბილიტაციო (ასფალტო-ბეტონის) სამუშაოებთან დაკავშირებით; 

ბ) ხობის მუნიციპალიტეტის ხეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში შიდა სასოფლო გზის 

რეაბილიტაციასთან დაკავშირებით; 

 გ) ქ. ხობში კარტადრომის მოწყობასთან დაკავშირებით; 

 დ) ხობის მუნიციპალიტეტის ხამისკურის ადმინისტრაციულ ერთეულში შიდა სასოფლო გზების 

ცემენტო-ბეტონით მოწყობასთან დაკავშირებით; 

  ე) ხობის მუნიციპალიტეტის ხეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში შიდა სასოფლო გზების 

ცემენტო-ბეტონით მოწყობასთან დაკავშირებით;  

   ვ) ხობის მუნიციპალიტეტის საჯიჯაოს ადმინისტრაციულ ერთეულში შიდა სასოფლო გზების 

ცემენტო-ბეტონით მოწყობასთან დაკავშირებით; 

   ზ) ხობის მუნიციპალიტეტის ნოჯიხევის ადმინისტრაციულ ერთეულში შიდა სასოფლო გზების 

ცემენტო-ბეტონით მოწყობასთან დაკავშირებით; 

  თ) ქ. ხობში ორი ადმინისტრაციული შენობის გადახურვასა და ფასადის რეაბილიტაციასთან 

დაკავშირებით; 

 ი) ხობის მუნიციპალიტეტის პირველი მაისის ადმინისტრაციულ ერთეულში შიდა სასოფლო 

გზების ცემენტო-ბეტონით მოწყობასთან დაკავშირებით; 

 კ) ხობის მუნიციპალიტეტის ძველი ხიბულის ადმინისტრაციულ ერთეულში შიდა სასოფლო 

გზების ცემენტო-ბეტონით მოწყობასთან დაკავშირებით; 

ლ) ხობის მუნიციპალიტეტის ახალი ხიბულის ადმინისტრაციულ ერთეულში შიდა სასოფლო 

გზების ცემენტო-ბეტონით მოწყობასთან დაკავშირებით; 

მ) ქ. ხობში თამარ მეფის სანაპიროს რეაბილიტაციასთან დაკავშირებით; 
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ნ) ხობის მუნიციპალიტეტის ქვემო ქვალონის ადმინისტრაციული ერთეულისა და სენაკის 

მუნიციპალიტეტის ზემო ჭალადიდის ადმინისტრაციული ერთეულის დამაკავშირებელი გზის 

რეაბილიტაციასთან დაკავშირებით; 

ო) ახალი ხიბულის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ გაშფერდში სასაფლაომდე მისასვლელი 

გზის რეაბილიტაციასთან დაკავშირებით; 

პ) ხობის მუნიციპალიტეტის თორსა-დღვაბის ადმინისტრაციულ ერთეულში სასაფლაომდე 

მისასვლელი გზის ცემენტო-ბეტონით მოწყობასთან დაკავშირებით; 

ჟ) ქ. ხობში სსიპ საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის 

მშენებლობასთან დაკავშირებით; 

რ) ქალაქ ხობში 9 აპრილის ქუჩის რეაბილიტაციის სამუშაოებთან დაკავშირებით; 

ს) ხობის მუნიციპალიტეტის ხეთის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ წინაგოლაში გზის 

რეაბილიტაცია  (ასფალტო-ბეტონი) სამუშაოებთან დაკავშირებით; 

ტ) ხობის მუნიციპალიტეტის პირველი მაისის ადმინისტრაციულ ერთეულში აია სოფიას ტაძართან 

მისასვლელი გზის მოწყობის (ცემენტო-ბეტონი) სამუშაოებთან დაკავშირებით; 

უ) ხობის მუნიციპალიტეტის ქვემო ქვალონის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ დურღენაში 

სასაფლაომდე მისასვლელი   გზის მოწყობის  (ასფალტო-ბეტონი) სამუშაოებთან დაკავშირებით; 

ფ) ხობის მუნიციპალიტეტის ხამისკურის ადმინისტრაციულ ერთეულში  შიდა სასოფლო გზის 

მოწყობის (ცემენტო-ბეტონი) სამუშაოებთან დაკავშირებით; 

ქ) ხობის მუნიციპალიტეტის შუა ხორგისა და   ახალისოფლის ადმინისტრაციული ერთეულების 

დამაკავშირებელი გზის მოწყობის (ასფალტო-ბეტონი) სამუშაოებთან დაკავშირებით; 

ღ)  „სენაკი-ფოთი-სარფი“ საერთაშორისო საავტომობილო გზის ხობის მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე (ქვემო ქვალონის, საგვიჩიოს, ჭალადიდისა და პატარა ფოთის ადმინისტრაციული 

ერთეულები) გარე განათების მოწყობის სამუშაოებთან დაკავშირებით; 

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე. 

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით, 

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

№3) 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება №13 

2019 წლის 30 მაისი 

ქ. ხობი 

ხობის  მუნიციპალიტეტის  მერისთვის  მუნიციპალიტეტის  საკუთრებაში 

არსებული  დამატებითი  ქონების  სარგებლობის  უფლებით  (თხოვების  ფორმით) 

გადაცემაზე   თანხმობის  მიცემის  შესახებ 
 

 საქართველოს  ორგანული  კანონის  ,,ადგილობრივი  თვითმართველობის  კოდექსის“  

54-ე  მუხლის  პირველი  ნაწილის  „დ“  პუნქტის  „დ.დ“  ქვეპუნქტის,   122-ე  მუხლის  

პირველი  ნაწილის  „ე“  ქვეპუნქტის,  მე-4 და მე-6  ნაწილების  შესაბამისად: 
4. მიეცეს თანხმობა ხობის მუნიციპალიტეტის მერს, ხობის მუნიციპალიტეტის  საკუთრებაში 

არსებული დამატებითი ქონების  სარგებლობის  უფლებით,  თხოვების  ფორმით, არსებობის ვადით, 

შპს  „ხობის  მუნიციპალიტეტის  წყალმომარაგებაზე“ გადაცემაზე, თანახმად  დანართისა. 

5. განკარგულება  ძალაში  შევიდეს  გაცნობისთანავე 

6. განკარგულება  შეიძლება  გასაჩივრდეს  საქართველოს  კანონმდებლობით  დადგენილი  

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

ხობის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, სარგებლობის (თხოვების ფორმით) 

უფლებით გადასაცემი დამატებითი ქონება       
 

 

  

N დასახელება 
ექსპლუატაციაში 

შესვლის წელი 

საბალანსო 

ღირებულება 

ნარჩენი 

ღირებულება 
შენიშვნა 

1 

წყალსადენი ახალი 

ხიბულის 

ადმინისტრაციული 

ერთეული  

სოფელი ზუბი 

2012 25266 19628,48 
არსებობის 

ვადით 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N14 

2019 წლის 30 მაისი 

ქ. ხობი 

ხობის მუნიციპალიტეტის მერისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 

არსებული ძირითადი (განუსხვისებელი) ქონების სარგებლობის უფლებით (იჯარის 

ფორმით) და მოძრავი ქონების სარგებლობის უფლებით (ქირავნობის ფორმით) 

გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 

   საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსი“ 54-

ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.გ“ და „დ.დ“   ქვეპუნქტების, 122-ე მუხლის პირველი 

ნაწილის „გ“ და „დ“ ქვეპუნქტის მე-4 და მე-5 ნაწილის შესაბამისად. 
1. მიეცეს თანხმობა ხობის მუნიციპალიტეტის მერს, ხობის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 

არსებული ძირითადი (განუსხვისებელი) ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის 

უფლებით, (იჯარის ფორმით) და მოძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის 

უფლებით, (ქირავნობის ფორმით), გადაცემაზე ბენეფიციარებზე გასაწევი მომსახურეობის 

ელექტრონულ ტენდერში გამარჯვებული პრედენდენტისთვის, თანახმად დანართისა. 

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე. 

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული 

კანონმდებლოით დადგენილი წესით, ერთი თვის ვადაში, ფოთის საქალაქო სასამართლოში 

(მისამართი ქ. ფოთი; დავით აღმაშენებლის ქ. N3). 

 
 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                            ედიშერი ჯობავა 
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   დანართი 

 

სარგებლობის უფლებით გადასაცემი ხობის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 

 არსებული ძირითადი (განუსხვისებელი) და მოძრავი ქონება 
 

ქონების დასახელება მისამართი სართული 
სარგებლობის 
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ადმინისტრაციული 

შენობა 

ქ. ხობი 

სტალინის 

ქუჩა N6 

პირველი იჯარა 210.0 74100 100 352 
01.07. 2019 წ.  

01.01.2020 წ. 
10 293 1758 

მოძრავი ქონება   ქირავნობა  6954    10 57 342 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N15 

2019 წლის 30 მაისი 

ქ. ხობი 

ა(ა)იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის კულტურულ-საგანმანათლებლო საზოგადოებრივი 

ცენტრის“ სტრუქტურული ერთეულის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული 

ერთეულების კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრის პირველი მაისის 

ბიბლიოთეკისთვის ნოე დაფნარელის სახელის მინიჭების შესახებ 

 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-

16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ტ“ ქვეპუნქტის, მე-3 პუნქტის და 24-ე მუხლის მე-2 და მე-3 

პუნქტების  შესაბამისად:  

 1. ა(ა)იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის კულტურულ-საგანმანათლებლო საზოგადოებრივი 

ცენტრის“ სტრუქტურული ერთეულის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული 

ერთეულების კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრის პირველი მაისის ბიბლიოთეკას 

მიენიჭოს „ნოე დაფნარელის“ სახელი. 

2.    განკარგულება ძალაში შევიდეს მიღებისთანავე. 

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის 

შესაბამისად, გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში, ფოთის საქალაქო სასამართლოში 

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

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                                      ედიშერი ჯობავა 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N16 

2019 წლის 30 მაისი 

ქ. ხობი 

სსიპ ხობის მუნიციპალიტეტის სოფელ ძველი ხიბულის საჯარო სკოლისთვის  

ზვიად გამსახურდიას სახელის მინიჭებაზე თანხმობის გაცემის თაობაზე 

 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 61-ე 

მუხლის პირველი პუნქტისა და „საჯარო სკოლისათვის სახელის მინიჭების წესის 

დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2007 წლის 

16 მარტის N194 ბრძანების 41 მუხლის „ბ“ პუნქტის შესაბამისად:  

     1. გაიცეს თანხმობა სსიპ ხობის მუნიციპალიტეტის სოფელ ძველი ხიბულის საჯარო 

სკოლისთვის ზვიად გამსახურდიას სახელის მინიჭების თაობაზე. 

2.    განკარგულება ძალაში შევიდეს მიღებისთანავე. 

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის 

შესაბამისად, გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში, ფოთის საქალაქო სასამართლოში 

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

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                                      ედიშერი ჯობავა 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N17 

2019 წლის 30 მაისი 

ქ. ხობი 

,,სტიქიის პრევენციის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში“ ხობის მუნიციპალიტეტში 

2019 წელს დასაფინანსებელი ადგილობრივი თვითმართველობის  პროექტების 

დაფინანსების მიზნით მომზადებული წინადადების მოწონების შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 15 აპრილის N10 განკარგულებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე 

 

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის თანახმად: 
2. „სტიქიის პრევენციის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში“ ხობის მუნიციპალიტეტში  2019 

წელს დასაფინანსებელი ადგილობრივი თვითმართველობის პროექტების დაფინანსების მიზნით 

მომზადებული წინადადების მოწონების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 

წლის 15 აპრილის N10 განკარგულებაში შეტანილ იქნეს ცვლილება და განკარგულების პირველ 

პუნქტს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „ლ“ ქვეპუნქტი: 

    „ლ) ხამისკურის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ საქირიოში ხიდის 

სარეაბილიტაციო სამუშაოები“ 

2.  განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე; 

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული 

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

ფოთი, დავით აღმაშენებლის ქუჩა №3) 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                                      ედიშერი ჯობავა 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება №18 

2019 წლის 27 ივნისი 

ქ. ხობი 

ხობის  მუნიციპალიტეტის  მერისთვის  ხობის  მუნიციპალიტეტის  საკუთრებაში 

არსებული  დამატებითი ქონების  სარგებლობის  უფლებით  (უზუფრუქტის 

ფორმით) გადაცემაზე  თანხმობის  მიცემის შესახებ 

 

 საქართველოს   ორგანული  კანონის  „ადგილობრივი  თვითმართველობის  კოდექსი“ 

54-ე  მუხლის     პირველი   ნაწილის „დ“  პუნქტის „დ.დ“  ქვეპუნქტის,  122-ე  მუხლის  

პირველი  ნაწილის  „ბ“  პუნქტის,  მე-4  და  მე-5  ნაწილების  შესაბამისად: 

1. მიეცეს  თანხმობა  ხობის  მუნიციპალიტეტის  მერს, ხობის მუნიციპალიტეტის  

საკუთრებაში  არსებული  დამატებითი  ქონების,  პირდაპირი  განკარგვის  წესით,  სარგებლობის  

უფლებით,   უსასყიდლოდ   (უზუფრუქტის  ფორმით),  არსებობის  ვადით,  ა(ა)იპ  „ხობის 

მუნიციპალიტეტის კულტურულ-საგანმანათლებლო  საზოგადოებრივ  ცენტრზე“  გადაცემაზე  

თანახმად  დანართისა. 

2. განკარგულება  ძალაში  შევიდეს  გაცნობისთანავე. 

3. განკარგულება  შეიძლება  გასაჩივრდეს  საქართველოს  ადმინისტრაციული  

კანონმდებლობით  დადგენილი  წესით,  ერთი  თვის  ვადაში,  ფოთის  საქალაქო  სასამართლოში  

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

 

 

 

საკრებულოს  თავმჯდომარე                                      ედიშერი ჯობავა 
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დანართი 

 

სარგებლობის  უფლებით  გადასაცემი  ხობის  მუნიციპალიტეტის 

  საკუთრებაში არსებული  დამატებითი ქონება  

ქონების  

დასახელება 
მისამართი 

საკადასტრო  

კოდი 

ექსპლოატაციაში  

შესვლის  წელი 

საბალანსო  

ღირებულება 

(ლარი) 

ნარჩენი  

ღირებულება 

(ლარი) 

სარგებლობის  

ფორმა 

გასხვისების 

ვადა 

ორგანიზაცია 

რომელსაც გადაეცემა 

ქონება 

საბრძოლო  

დიდებისა  და  

მხარეთმცოდნეობის   

მუზეუმი 

ხობის 

მუნიციპალიტეტი 

ხეთის 

ადმინისტრაციულ

ი ერთეული 

45.20.26.197 1984 45961 5781 უზუფრუქტი 
არსებობის 

ვადით 

ა(ა) იპ „ხობის 

მუნიციპალიტეტის 

კულტურულ-  

საგანმანათლებლო  

საზოგადოებრივი  

ცენტრი“ 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N19 

2019 წლის 27 ივნისი 

ქ. ხობი 
„ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარისათვის ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკუთრებაში არსებული ძირითადი (განუსხვისებელი) და დამატებითი ქონების სარგებლობის 

უფლებით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 

წლის 19 აპრილის N17 განკარგულების ნაწილის ძალადაკარგულად 

 გამოცხადების თაობაზე 
 

საქართველოს კანონის „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“ 62-ე მუხლის 

შესაბამისად: 

1. „ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარისათვის ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკუთრებაში არსებული ძირითადი (განუსხვისებელი) და დამატებითი ქონების სარგებლობის 

უფლებით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 

წლის 19 აპრილის N17 განკარგულებით დამტკიცებული დანართი N1 გამოცხადდეს 

ძალადაკარგულად.  

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                                        ედიშერი ჯობავა 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N20 

2019 წლის 27 ივნისი 

ქ. ხობი 

ხობის  მუნიციპალიტეტის  მერისთვის  ხობის  მუნიციპალიტეტის  საკუთრებაში  

არსებული  ძირითადი  (განუსხვისებელი)  ქონების  სარგებლობის  (უზუფრუქტის 

ფორმით) უფლებით   გადაცემაზე თანხმობის  მიცემის  შესახებ 
     

  საქართველოს  ორგანული  კანონის „ადგილობრივი  თვითმართველობის  კოდექსი“  

54-ე  მუხლის  პირველი  ნაწილის  „დ“  პუნქტის „დ.დ“  ქვეპუნქტის,  122-ე  მუხლის  

პირველი  ნაწილის  ,,ბ“ ქვეპუნქტის,“  მე-4  და  მე-5  პუნქტების  შესაბამისად: 

1. მიეცეს   თანხმობა  ხობის  მუნიციპალიტეტის  მერს,  ხობის  მუნიციპალიტეტის  

საკუთრებაში  არსებული  ძირითადი  (განუსხვისებელი) ქონების სარგებლობის 

უფლებით (უზუფრუქტის   ფორმით), არსებობის ვადით,  ა(ა)იპ   „სოფლის  მეურნეობის  

პროექტების  მართვის  სააგენტოზე“ გადაცემაზე, თანახმად დანართისა. 

3   განკარგულება   ძალაში  შევიდეს  გაცნობისთანავე. 

4. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს  ადმინისტრაციული  

კანონმდებლობით  დადგენილი  წესით,  ერთი  თვის  ვადაში,  ფოთის  საქალაქო  

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

 

 

საკრებულოს  თავმჯდომარე                                         ედიშერი  ჯობავა 
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დანართი 
 

სარგებლობის  უფლებით  გადასაცემი  ხობის  მუნიციპალიტეტის  საკუთრებაში 

არსებული     ძირითადი (განუსხვისებელი) ქონება  
 

 

 

 

 

 

 

  

  

მისამართი დანიშნულება 
ფართი 

(კვ.მ) 

განკარგვის  

ფორმა 

გასხვისების  

ვადა 

ორგანიზაცია 

რომელსაც 

გადაეცემა ქონება 

ქ.  ხობი 

ცოტნე დადიანის 

ქ. N189 

არასაცხოვრებელი 

მე-3 

სართული 

33,9 

უზუფრუქტი 
არსებობის  

ვადით 

ა(ა)იპ  „სოფლის  

მეურნეობის  

პროექტების  

მართვის  სააგენტო“ 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N21 

2019 წლის 30 აგვისტო 

ქ. ხობი 

 

 

სსიპ ხობის მუნიციპალიტეტის სოფელ საჯიჯაოს  N2 საჯარო სკოლისთვის  

ილია ქვარცხავას სახელის მინიჭებაზე თანხმობის გაცემის თაობაზე 

 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 61-ე მუხლის 

პირველი პუნქტისა და „საჯარო სკოლისათვის სახელის მინიჭების წესის დამტკიცების შესახებ“ 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2007 წლის 16 მარტის N194 ბრძანების 41 

მუხლის „ბ“ პუნქტის შესაბამისად:  

  1. გაიცეს თანხმობა სსიპ ხობის მუნიციპალიტეტის სოფელ საჯიჯაოს N2 საჯარო სკოლისთვის 

ილია ქვარცხავას სახელის მინიჭების თაობაზე. 

 2.   განკარგულება ძალაში შევიდეს მიღებისთანავე. 

 3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, 

გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში, ფოთის საქალაქო სასამართლოში (მისამართი: ქ. ფოთი, დავით 

აღმაშენებლის ქ. N3). 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N22 

2019 წლის 30 აგვისტო 

ქ. ხობი 

 

,,ხობის  მუნიციპალიტეტის  მერისთვის  მუნიციპალიტეტის  საკუთრებაში 

არსებული  ძირითადი (განუსხვისებელი) და დამატებითი  ქონების  სარგებლობის 

უფლებით  (იჯარით) აუქციონის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის  მიცემის  შესახებ“ 

 

    საქართველოს  ორგანული  კანონის  ,,ადგილობრივი  თვითმართველობის  კოდექსი“  

122-ე  მუხლის  პირველი  პუნქტის  ,,დ“  ქვეპუნქტის,  მე-4  პუნქტისა  და  

,,მუნიციპალიტეტის  ქონების პრივატიზების, სარგებლობისა და მართვის უფლებებით 

გადაცემის, საპრივატიზებო  საფასურის,  ქირის საფასურის,  ქირის საწყისი საფასურის 

განსაზღვრის და ანგარიშსწორების წესების  დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს 

მთავრობის 2014  წლის  8  დეკემბრის  N669  დადგენილების  22-ე მუხლის მე-2 პუნქტის 

შესაბამისად: 
1. მიეცეს  თანხმობა ხობის  მუნიციპალიტეტის  მერს,  ხობის  მუნიციპალიტეტის  საკუთრებაში  

არსებული ძირითადი (განუსხვისებელი) და დამატებითი ქონების სარგებლობის  უფლებით,  

(იჯარით) აუქციონის ფორმით  გადაცემაზე  დანართი N1 და დანართი N2  შესაბამისად. 

2. განკარგულება  ძალაში  შევიდეს  მიღებისთანავე. 

3. განკარგულება  შეიძლება  გასაჩივრდეს  საქართველოს  კანონმდებლობით  დადგენილი  

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

ქ.  N3). 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                                 ედიშერი ჯობავა 
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დანართი N1 

სარგებლობის უფლებით გასაცემი ძირითადი (განუსხვისებელი) ქონების ნუსხა 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

N 

ქონების მისამართი 

და 

ადგილმდებარეობა 

ქონების 

დასახელება 

ოთახის 

რაოდენობა 

საწყისი 

საიჯარო 

ქირის 

წლიური 

საფასური 

(ლარებში) 

,,ბე“ საგარანტიო 

თანხა (ლარებში) 

გასაიჯარებელი 

ვადა 

საკადასტრო კოდი ვაჭრობის 

ბიჯი 

(ლარებში) 

 ქ. ხობი ც. დდიანის 

ქ. N185, მე-4 

სართული 

საოფისე 

ფართი  

6,6 კვ.მ 

1 300 30 2 45.21.05.024.01.505 30 



73 

დანართი N2 

სარგებლობის უფლებით გასაცემი დამატებითი ქონების ნუსხა 

 

 

 

 

  

N ქონების მისამართი 

და 

ადგილმდებარეობა 

 

ქონების დასახელება   

ოთახის 

რაოდენობა 

 

საწყისი 

საიჯარო  

ქირის  

წლიური 

საფასური 

(ლარებში) 

„ბე“/საგარა

ნტიო 

თანხა  

(ლარებში) 

გასაიჯარ

ებელი 

ვადა 

საკადასტრო კოდი ვაჭრობის 

ბიჯი 

(ლარებში) 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

ქ. ხობი, ცოტნე 

დადიანის ქ. N 202, 

მე-2  სართული 

 

 თორსა-დღვაბის 

ადმინისტრაციულ 

ერთეულში   

მდებარე  

(სასოფლო-

სამეურნეო  

დანიშნულების 

მიწის  ნაკვეთი) 

   

საოფისე ფართი 

21 კვ.მ 

  

 

 

მიწა 65169  კვ.მეტრი 

          

           1 

 

         

 

 

 

            - 

 

1800 

 

      

 

      1500 

       

180 

 

        

 

150 

      

5 

 

 

 

     15 

         

45.21.23.075.01.503 

 

 

 

       45.06.26.039 

         

180 

 

         

 

150 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N23 

2019 წლის 30 აგვისტო 

ქ. ხობი 

 

ხობის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი მნიშვნელობის გზებზე რკინიგზის 

გადასასვლელებთან საგზაო ნიშნების განთავსების შესახებ 

 

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსი’’ 

მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის ,,კ’’ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის მე-2 პუნქტისა და ,,საგზაო 

მოძრაობის შესახებ’’ საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის ,,ა’’ 

ქვეპუნქტის შესაბამისად; 

1. ხობის მუნიციპალიტეტში რკინიგზის გადასასვლელებთან ადგილობრივი 

მნიშვნელობის გზებზე განთავსდეს შემდეგი საგზაო ნიშნები: 

ა) ქვემო ქვალონის ადმინისტრაციულ ერთეულში რკინიგზის გადასასვლელთან ერთ 

მხარეს (რუსთაველის ქუჩიდან-მშვიდობის ქუჩის მიმართულებით) დამონტაჟდეს 

საგზაო ნიშანი 1.2  ,,რკინიგზის უშლაგბაუმო გადასასვლელი“; 

ბ)  ნოჯიხევის ადმინისტრაციულ ერთეულში რკინიგზის გადასასვლელთან ერთ 

მხარეს (რუსთაველის ქუჩიდან-თენგიზ ქაჯაიას ქუჩის მიმართულებით) დამონტაჟდეს 

საგზაო ნიშანი 1.2 ,,რკინიგზის უშლაგბაუმო გადასასვლელი’’; 

გ)  პირველი მაისის ადმინისტრაციულ ერთეულში რკინიგზის გადასასვლელთან 

ორივე მხარეს დამონტაჟდეს საგზაო ნიშანი 1.2 ,, რკინიგზის უშლაგბაუმო 

გადასასვლელი. 

2. დაევალოს ხობის მუნიციპალიტეტის მერიას ამ განკარგულების პირველი პუნქტით 

გათვალისწინებული საგზაო ნიშნების განთავსებისთვის აუცილებელი ღონისძიებების 

გატარება 30 დღის ვადაში.   

3. განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე. 

4. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული 

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

აღმაშენებლის ქ. N 3).            
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N24 

2019 წლის 30 აგვისტო 

ქ. ხობი 
 

„ხობის მუნიციპალიტეტში უმწეოთა სასადილოს  ბენეფიციართა შერჩევის წესის დამტკიცების 

შესახებ“ ხობის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 31 ივლისის N35 განკარგულებაში   

ცვლილების შეტანის თაობაზე 

 

   „საქართველოს კანონის „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“ 63-ე 

მუხლის შესაბამისად, ვბრძანებ: 
1. ,,ხობის მუნიციპალიტეტში უმწეოთა სასადილოს  ბენეფიციართა შერჩევის წესის 

დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 31 ივლისის 

განკარგულებაში შეტანილ იქნეს ცვლილება და განკარგულებით დამტკიცებული წესის მე-7 

მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

მუხლი 7. უმწეოთა სასადილოს ბენეფიციართა რაოდენობა განისაზღვრება ხობის 

მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით.“. 

 2. განკარგულება  ძალაში შევიდეს მიღებისთანავე და გავრცელდეს 2019 წლის 1 იანვრიდან  

წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე. 

3. განკარგულება  შეიძლება გასაჩივრდეს მიღებიდან ერთი თვის ვადაში, საქართველოს 

მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, ფოთის საქალაქო სასამართლოში (მისამართი: ქ. ფოთი, 

დავით აღმაშენებლის ქ. N3). 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N25 

2019 წლის 26 სექტემბერი 

ქ. ხობი 

ხობის მუნიციპალიტეტის მერისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 

არსებული ძირითადი (განუსხვისებელი) ქონების სარგებლობის უფლებით 

(უზუფრუქტის ფორმით) გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 

 

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსი“ 

54-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ“ პუნქტის „დ.დ“   ქვეპუნქტის, 122-ე მუხლის 

პირველი ნაწილის „ბ“  ქვეპუნქტისა და მე-4, მე-5 და მე-6 ნაწილების შესაბამისად. 
1. მიეცეს თანხმობა ხობის მუნიციპალიტეტის მერს, ხობის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 

არსებული ძირითადი (განუსხვისებელი) ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის 

უფლებით (უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით), არსებობის ვადით, სსიპ „იურიდიული 

დახმარების სამსახურზე“ გადაცემის შესახებ, თანახმად დანართისა. 

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე. 

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული 

კანონმდებლოით დადგენილი წესით, ერთი თვის ვადაში, ფოთის საქალაქო 

სასამართლოში.მისამართი ქ. ფოთი; დავით აღმაშენებლის ქ. N3. 
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დანართი 

სარგებლობის უფლებით გადასაცემი ხობის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 

არსებული ძირითადი (განუსხვისებელი) ქონება 

 

 

  

მისამართი დანიშნულება 

განთავსება 

ფართი 

(კვ.მ) 

განკარგვის 

ფორმა 

საკადასტრო 

კოდი 

ორგანიზაცია 

რომელსაც 

გადაეცა ქონება 

ქ. ხობი 

 ცოტნე 

დადიანის 

ქ. N185 

არასაცხოვრებელი 

 

მე-2 

სართული 

19.14 

 

უზუფრუქტი 45.20.05.024 

სსიპ 

„იურიდიული 

დახმარების 

სამსახური“ 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N26 

2019 წლის 26 სექტემბერი 

ქ. ხობი  

 

ხობის მუნიციპალიტეტის მერისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 

არსებული დამატებითი ქონების სარგებლობის უფლებით (უზუფრუქტის ფორმით) 

გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 

 

   საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსი“ 

54-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ“ პუნქტის „დ.დ“   ქვეპუნქტის, 122-ე მუხლის 

პირველი ნაწილის „ბ“  ქვეპუნქტისა და მე-4 და მე-5 ნაწილების შესაბამისად. 
1. მიეცეს თანხმობა ხობის მუნიციპალიტეტის მერს, ხობის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 

არსებული დამატებითი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით 

(უზუფრუქტის ფორმით), 2 წლის ვადით, განათლებისა და განვითარების ცენტრ „თოლისკური“-

სთვის გადაცემის შესახებ, თანახმად დანართისა. 

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე. 

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული 

კანონმდებლოით დადგენილი წესით, ერთი თვის ვადაში, ფოთის საქალაქო 

სასამართლოში.მისამართი ქ. ფოთი; დავით აღმაშენებლის ქ. N3. 
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დანართი 

სარგებლობის  უფლებით  გადასაცემი  ხობის  მუნიციპალიტეტის  საკუთრებაში  

არსებული  დამატებითი  ქონება 

 

 

 

  

ქონების   

დასახელება 

 

მისამართი 

 

სართული 

 

სარგებლობის  

ფორმა 

 

შენობის  

საერთო  

ფართი 

(კვ.მ) 

შენობის 

საკადასტრო 

კოდი 

გასასხვისებე

ლი  ფართი  

(კვ.მ) 

 

დამატებითი  

ქონება 

 

თორსა-

დღვაბა 

 

პირველი 

სართული 
 

უსასყიდლო 

უზუფრუქტი 

729 45.06.23.015 

  

98 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N27 

2019 წლის 30 ოქტომბერი 

ქ. ხობი 

ხობის  მუნიციპალიტეტის  საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

სახელმწიფოსთვის  საკუთრებაში უსასყიდლოდ  გადაცემის  შესახებ 
 

საქართველოს  ორგანული  კანონის  ,,ადგილობრივი  თვითმართველობის  კოდექსი“  

108-ე  მუხლის  პირველი  ნაწილისა  და  სახელმწიფო  ქონების  ეროვნული  სააგენტოს  

2019  წლის  10  ოქტომბრის  N5/60007  წერილის  შესაბამისად: 

1. ხობის მუნიციპალიტეტის  საკუთრებაში  არსებული  დამატებითი  ქონება  

(არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობით, 

საკადასტრო კოდი  45.18.22.015),  უსასყიდლოდ საკუთრებაში  გადაეცეს   სახელმწიფოს,  

სსიპ  იუსტიციის   სახლისთვის    გადასაცემად, თანახმად  დანართისა. 

2. დაევალოს ხობის მუნიციპალიტეტის მერიას ამ განკარგულების პირველი პუნქტის 

აღსრულებისთვის აუცილებელი პროცედურების განხორციელება. 

3.  განკარგულება  ძალაში  შევიდეს  გაცნობისთანავე. 

4. განკარგულება  შეიძლება  გასაჩივრდეს  საქართველოს  ადმინისტრაციული  

კანონმდებლობით  დადგენილი  წესით,  ერთი  თვის  ვადაში,  ფოთის  საქალაქო  

სასამართლოში  

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

 
 

 

                               საკრებულოს  თავმჯდომარე                                    ედიშერი  ჯობავა   
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დანართი 

 

სახელმწიფოსთვის საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადასაცემი ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ნუსხა 

 

N დასახელება მისამართი 
საკადასტრო 

კოდი 

ფართობი 

კვ.მ 

ნარჩენი 

ღირებულება 

(ლარი) 

1 
არასასოფლო- სამეურნეო 

დანიშნულების  მიწა 

ხობი  

ჭალადიდი 
45.18.22.015 1500 11117 

2 
შენობა- ნაგებობა 

N1  და N2 

ხობი 

ჭალადიდი 
  246609 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N28 

2019 წლის 30 ოქტომბერი 

ქ. ხობი 

 

ხობის  მუნიციპალიტეტის  საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების 

სახელმწიფოსთვის  საკუთრებაში უსასყიდლოდ  გადაცემის  შესახებ 
 

საქართველოს  ორგანული  კანონის  ,,ადგილობრივი  თვითმართველობის  კოდექსი“  

108-ე  მუხლის  პირველი  ნაწილისა  და  სახელმწიფო  ქონების  ეროვნული  სააგენტოს  

2019  წლის  11  ოქტომბრის  N5/60429  წერილის  შესაბამისად: 

1. ხობის მუნიციპალიტეტის  საკუთრებაში  არსებული  დამატებითი  ქონება 

(არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობით, 

საკადასტრო კოდი    45.07.25.094; 45.07.25.095) უსასყიდლოდ, საკუთრებაში გადაეცეს 

სახელმწიფოს, დევნილთა განთავსების მიზნით, თანახმად  დანართისა. 

2. დაევალოს ხობის მუნიციპალიტეტის მერიას ამ განკარგულების პირველი პუნქტის 

აღსრულებისთვის აუცილებელი პროცედურების განხორციელება. 

3.  განკარგულება  ძალაში  შევიდეს  გაცნობისთანავე. 

4. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს  საქართველოს  ადმინისტრაციული  

კანონმდებლობით  დადგენილი  წესით,  ერთი  თვის  ვადაში,  ფოთის  საქალაქო  

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

 
 

 

                               საკრებულოს  თავმჯდომარე                                    ედიშერი  ჯობავა   
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დანართი 

 

სახელმწიფოსთვის საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადასაცემი ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ნუსხა 

 

 

        

დასახელება 

 

მისამართი 

 

საკადასტრო 

კოდი 

 

ფართობი 

კვ.მ 

ნარჩენი 

ღირებულება 

ლარი 

1 არასასოფლო  

სამეურნეო 

დანიშნულების  მიწა 

ხობი 

ნოჯიხევი 45.07.25.094 9187 34084 

2 არასასოფლო  

სამეურნეო 

დანიშნულების  მიწა 

ხობი, 

ნოჯიხევი 45.07.25.095 5913 21937 

3   შენობა-ნაგებობა 

5  ერთეული 

ხობი 

ნოჯიხევი 
  30176 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N29 

2019 წლის 30 ოქტომბერი 

ქ. ხობი 

 

ხობის  მუნიციპალიტეტის  მერისთვის  მუნიციპალიტეტის  საკუთრებაში  არსებული 

მოძრავი  ქონების  პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო სარგებლობის  

უფლებით  (თხოვების  ფორმით)  გადაცემაზე თანხმობის  მიცემის  შესახებ 

 

    საქართველოს  ორგანული  კანონის  ,,ადგილობრივი  თვითმართველობის  კოდექსი“  

54-ე  მუხლის  პირველი  ნაწილის  ,,დ“  პუნქტის  ,,დ.გ.“  ქვეპუნქტის,  122-ე  მუხლის  

პირველი  ნაწილის  ,,ე“  ქვეპუნქტისა და  მე-4  და  მე-5  ნაწილების შესაბამისად: 

1. მიეცეს  თანხმობა  ხობის  მუნიციპალიტეტის  მერს  ხობის  მუნიციპალიტეტის  

საკუთრებაში  არსებული  მოძრავი  ქონება (ავტომანქანა  „ნისან  ნავარა“  SZS  004, ნარჩენი 

ღირებულებით 10476 ლარი)  პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო სარგებლობის  

უფლებით (თხოვების  ფორმით), ორი  წლის ვადით,  გადასცეს შპს ,,ხობი  დასუფთავება  

და  განათებას“.   

2. განკარგულება  ძალაში  შევიდეს  მიღებისთანავე. 

3. განკარგულება  შეიძლება  გასაჩივრდეს  საქართველოს  კანონმდებლობით  

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

აღმაშენებლის  N3) 

 

 

 

 

                                 საკრებულოს  თავმჯდომარე                     ედიშერ  ჯობავა 
  



85 

 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N30 

2019 წლის 30 ოქტომბერი 

ქ. ხობი 

 
 

ხობის  მუნიციპალიტეტის  საკუთრებაში  არსებული  ქონების საპრივატიზაციო 

ობიექტის ნუსხის  დამტკიცების  შესახებ 
 

 საქართველოს  ორგანული  კანონის  „ადგილობრივი  თვითმართველობის  კოდექსი“ 

24-ე  მუხლის პირველი ნაწილის „ე“ პუნქტის „ე.დ“ ქვეპუნქტისა და 54-ე მუხლის 

პირველი  ნაწილის  „დ“  პუნქტის  „დ.ი“  ქვეპუნქტის შესაბამისად: 

1. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების 

საპრივატიზაციო ობიექტის 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. 3). 
 
 

საკრებულოს თავმჯდომარე               ედიშერი ჯობავა 
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დანართი 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზებო ობიექტის ნუსხა 

 

N 
 

ქონების დასახელება 
 

მისამართი 

 

საკადასტრო 

კოდი 

 

დაკავებული 

ფართი 

კვ.მ 

 

აუდიტორული 

შეფასება 

(ლარი) 

საწყისი 

ფასი 

 

ბიჯი 10% 

 

ბე 

20% 

 

1 

შენობა-ნაგებობა 

ხობის 

მუნიციპალიტეტი, 

ხამისკურის 

ადმინისტრაციული 

ერთეული 

 

45.19.22.182  12800 12800 1280 2560 

 
მათ შორის: 

შენობა-ნაგებობა N1 
  136,01 500 

 

  

 
შენობა-ნაგებობა N2   137,48 300 

 
  

 
შენობების ქვეშ 

არსებული მიწა 
  1566 12000 

 
  



87 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N31 

2019 წლის 30 ოქტომბერი 

ქ. ხობი 
 

„საწვავისა და სატელეფონო მომსახურების ხარჯების ლიმიტის განსაზღვრის შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 26 დეკემბრის №81 განკარგულებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე 
 

საქართველოს კანონის „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“ 63-ე მუხლის 

შესაბამისად: 

1. „საწვავისა და სატელეფონო მომსახურების ხარჯების ლიმიტის განსაზღვრის შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 26 დეკემბრის №81 განკარგულებაში შეტანილ იქნეს 

შემდეგი ცვლილება და განკარგულებით დამტკიცებული დანართი №2 ჩამოყალიბდეს შემდეგი 

რედაქციით: 

 

„დანართი №2 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2017 წლის 26 დეკემბრის №81 განკარგულებისა 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის მერიისთვის განსაზღვრული საწვავის ხარჯების ლიმიტი 

 

№ მხარჯავი სუბიექტების დასახელება 

ლიმიტი თვეში 

(ლიტრი) 

ლიმიტი 

წელიწადში 

(ლიტრი) 
მომხმარებლების 

რაოდენობა 

ბენზინი დიზელი ბენზინი დიზელი 

1.  მერი 850 - 10200 - 1 

2.  მერის პირველი მოადგილე 250 - 3000 - 1 

3.  მერის მოადგილე 250 - 3000 - 1 

4.  
მერიის ადმინისტრაციული 

სამსახური 
200 - 2400 - 1 

5.  

მერიის ინფრასტრუქტურის, 

ურბანული განვითარებისა და 

არქიტექტურის სამსახური 

400 - 4800 - 1 

6.  

მერიის ეკონომიკური 

განვითარებისა და ქონების 

მართვის სამსახური 

150 - 1800 - 1 

7.  

მერიის კულტურის, განათლების, 

სპორტის, ძეგლთა დაცვის, 

ტურიზმისა და ახალგაზრდულ 

საქმეთა სამსახური 

50 - 600 - 1 

8.  

მერიის შრომის, საზოგადოებრივი 

ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა 

და იძულებით გადაადგილებულ 

პირთა საქმეების სამსახური 

50 - 600 - 1 
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9.  
მერიის შიდა აუდიტისა და 

კონტროლის სამსახური 
150 - 1800 - 1 

10.  

მერიის წვევამდელთა, 

რეზერვისტთა, სამხედრო 

აღრიცხვის, გაწვევის და 

მობილიზაციის სამსახური 

- 390 - 4680 1 

11.  

მერიის სახელმწიფო შესყიდვების 

შესახებ ხელშეკრულებების 

შესრულების კონტროლის ჯგუფი 

100 - 1200 - 1 

12.  

მერთან არსებული, თვითნებურად 

დაკავებულ მიწაზე საკუთრების 

უფლების აღიარების კომისია 

80 - 960 - 1 

13.  

მერის წარმომადგენელი 

მუნიციპალიტეტის 

ადმინისტრაციულ ერთეულში 

50 50 600 600 
ბენზინი - 21 

დიზელი - 1 

14.  მერის თანაშემწე - 50 - 600 1 

15.  

ჭალადიდის ადმინისტრაციული 

ერთეულის ადმინისტრაციული 

შენობა (საზოგადოებრივი ცენტრის 

ელექტრომომარაგება დიზელის 

გენერატორით) 

- 45 - 540 1“ 

 

2. განკარგულება ამოქმედდეს 2019 წლის 1 ნოემბრიდან. 

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით 

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

ქ. №3). 

 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                               ედიშერ ჯობავა 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N32 

2019 წლის 26 ნოემბერი 

ქ. ხობი 

,,ხობის  მუნიციპალიტეტის  მერისთვის  მუნიციპალიტეტის  საკუთრებაში 

არსებული  ძირითადი (განუსხვისებელი) და დამატებითი  ქონების  სარგებლობის 

უფლებით  (იჯარით) აუქციონის ფორმით გადაცემაზე  თანხმობის  მიცემის  შესახებ“ 

 

 საქართველოს  ორგანული  კანონის  ,,ადგილობრივი  თვითმართველობის  კოდექსი“  

122-ე  მუხლის  პირველი  პუნქტის  ,,დ“  ქვეპუნქტის,  მე-4 პუნქტისა და  ,,მუნიციპალიტეტის  

ქონების პრივატიზების,  სარგებლობისა და მართვის უფლებებით  გადაცემის,  

საპრივატიზებო  საფასურის,  ქირის  საფასურის,  ქირის საწყისი საფასურის განსაზღვრის 

და ანგარიშსწორების წესების დამტკიცების შესახებ“  საქართველოს მთავრობის 2014 წლის  

8  დეკემბრის  N669  დადგენილების  22-ე მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად: 

1. მიეცეს  თანხმობა  ხობის  მუნიციპალიტეტის  მერს,  ხობის  მუნიციპალიტეტის  

საკუთრებაში  არსებული ძირითადი (განუსხვისებელი) და დამატებითი ქონების 

სარგებლობის უფლებით,  (იჯარით) აუქციონის ფორმით   გადაცემაზე,  დანართი N1 და 

დანართი N2  შესაბამისად. 

2. განკარგულება  ძალაში  შევიდეს  მიღებისთანავე. 

3. განკარგულება  შეიძლება  გასაჩივრდეს  საქართველოს  კანონმდებლობით  დადგენილი  

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

N3). 

 

                                               

 

 

საკრებულოს   თავმჯდომარე                        ედიშერი  ჯობავა 
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დანართი N1 

სარგებლობის უფლებით გასაცემი ძირითადი (განუსხვისებელი ) ქონების ნუსხა 

 

 

  

N 

ქონების მისამართი 

და 

ადგილმდებარეობა 

 

ქონების დასახელება 

 

კვ.მ 

საწყისი 

საიჯარო  

ქირის  

წლიური 

საფასური 

(ლარებში) 

„ბე“/საგარან

ტიო თანხა  

(ლარებში) 

გასაიჯარე

ბელი 

ვადა 

საკადასტრო კოდი 

ვაჭრობის 

ბიჯი 

(ლარებში) 

 

1 

 

ქ. ხობი ც. დადიანის 

N185 

ადმინისტრაციული 

შენობა 
43,8 900 180 2 45.21.05.024.01.503 90 
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დანართი N2 

სარგებლობის უფლებით გასაცემი დამატებითი ქონების ნუსხა 
  

 

 
 

  

N 

ქონების მისამართი 

და 

ადგილმდებარეობა 

 

ქონების დასახელება 

 

კვ.მ 

საწყისი 

საიჯარო  

ქირის  

წლიური 

საფასური 

(ლარებში) 

„ბე“/საგარან

ტიო თანხა  

(ლარებში) 

გასაიჯარე

ბელი 

ვადა 

საკადასტრო კოდი 

ვაჭრობის 

ბიჯი 

(ლარებში) 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

სტალინის ქ.N3 

 

სტალინის ქ.N3 

 

სტალინის ქ.N3 

 

სტალინის ქ.N3 

 

საჯიჯაო 

 

საჯიჯაო 

ადმინისტრაციული 

შენობა 

ადმინისტრაციული 

შენობა 

ადმინისტრაციული 

შენობა 

ადმინისტრაციული 

შენობა 

ადმინისტრაციული 

შენობა 

ადმინისტრაციული 

შენობა 

6 

 

8 

 

12 

 

13 

 

    12,01      

 

13,5 

300 

 

360 

 

480 

 

540 

 

1050 

 

1060 

60 

 

72 

 

96 

 

108 

 

210 

 

212 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

45.21.03.041.01.500     

 

45.21.03.041.01.500     

 

45.21.03.041.01.500     

 

45.21.03.041.01.500     

    

45..12.23.253 

 

45..12.23.253 

30 

 

36 

 

48 

 

54 

 

105 

 

106 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N33 

2019 წლის 30 დეკემბერი 

ქ. ხობი 

 

„საწვავისა და სატელეფონო მომსახურების ხარჯების ლიმიტის განსაზღვრის შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 26 დეკემბრის №81 განკარგულებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე 

 

საქართველოს კანონის „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“ 63-ე მუხლის 

შესაბამისად: 

1. „საწვავისა და სატელეფონო მომსახურების ხარჯების ლიმიტის განსაზღვრის შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 26 დეკემბრის №81 განკარგულებაში შეტანილ იქნეს 

შემდეგი ცვლილება: 

ა) განკარგულებით დამტკიცებული დანართი №2 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 

„დანართი №2 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2017 წლის 26 დეკემბრის №81 განკარგულებისა 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის მერიისთვის განსაზღვრული საწვავის ხარჯების ლიმიტი 

 

№ 
მხარჯავი სუბიექტების 

დასახელება 

ლიმიტი თვეში 

(ლიტრი) 

ლიმიტი 

წელიწადში 

(ლიტრი) 
მომხმარებლების 

რაოდენობა 

ბენზინი დიზელი ბენზინი დიზელი 

1.  მერი 850 - 10200 - 1 

2.  მერის პირველი მოადგილე 250 - 3000 - 1 

3.  მერის მოადგილე 250 - 3000 - 1 

4.  
მერიის ადმინისტრაციული 

სამსახური 
200 - 2400 - 1 

5.  

მერიის ინფრასტრუქტურის, 

ურბანული განვითარებისა და 

არქიტექტურის სამსახური 

400 - 4800 - 1 

6.  

მერიის ეკონომიკური 

განვითარებისა და ქონების 

მართვის სამსახური 

150 - 1800 - 1 

7.  

მერიის კულტურის, განათლების, 

სპორტის, ძეგლთა დაცვის, 

ტურიზმისა და ახალგაზრდულ 

საქმეთა სამსახური 

50 - 600 - 1 

8.  

მერიის შრომის, 

საზოგადოებრივი 

ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის, ვეტერანთა, 

ლტოლვილთა და იძულებით 

50 - 600 - 1 
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გადაადგილებულ პირთა 

საქმეების სამსახური 

9.  
მერიის შიდა აუდიტისა და 

კონტროლის სამსახური 
150 - 1800 - 1 

10.  

მერიის წვევამდელთა, 

რეზერვისტთა, სამხედრო 

აღრიცხვის, გაწვევის და 

მობილიზაციის სამსახური 

- 390 - 4680 1 

11.  

მერიის სახელმწიფო შესყიდვების 

შესახებ ხელშეკრულებების 

შესრულების კონტროლის ჯგუფი 

100 - 1200 - 1 

12.  

მერთან არსებული, 

თვითნებურად დაკავებულ 

მიწაზე საკუთრების უფლების 

აღიარების კომისია 

80 - 960 - 1 

13.  

მერის წარმომადგენელი 

მუნიციპალიტეტის 

ადმინისტრაციულ ერთეულში 

50 50 600 600 
ბენზინი - 21 

დიზელი - 1 

14.  გენდერზე პასუხისმგებელი პირი 50 - 600 - 1 

15.  მერის თანაშემწე - 50 - 600 1“ 

 

ა) განკარგულებით დამტკიცებული დანართი №6 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 

„დანართი №6 

ხობის მუნიციპალიტეტის მერიისთვის განსაზღვრული ფიქსირებული სატელეფონო 

მომსახურების ხარჯების ლიმიტი 

№ მხარჯავი სუბიექტების დასახელება 
ლიმიტი თვეში 

(ლარი) 

ლიმიტი წელიწადში 

(ლარი) 

1.  მერი 30 360 

2.  მერის პირველი მოადგილე 25 300 

3.  მერის მოადგილე 25 300 

4.  

მერიის სამსახურის უფროსი (გარდა მერიის 

წვევამდელთა, რეზერვისტთა, სამხედრო აღრიცხვის, 

გაწვევის და მობილიზაციის სამსახურის უფროსისა) 

20 240 

5.  

მერიის წვევამდელთა, რეზერვისტთა, სამხედრო 

აღრიცხვის, გაწვევის და მობილიზაციის სამსახურის 

უფროსი 

50 600 

6.  მერიის სამსახურის განყოფილების უფროსი 15 180 

7.  

მერიის სამსახურების განყოფილებებში არსებული 

სხვა სატელეფონო ნომრები (გარდა მერიის 

ადმინისტრაციული სამსახურის საქმისწარმოების 

განყოფილებისა და საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის, ადმინისტრაციულ ერთეულებში 

საქმიანობის კოორდინაციისა და საინფორმაციო 

უზრუნველყოფის განყოფილებისა) 

15 180 
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8.  

მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის 

საქმისწარმოების განყოფილება და 

საზოგადოებასთან ურთიერთობის, 

ადმინისტრაციულ ერთეულებში საქმიანობის 

კოორდინაციისა და საინფორმაციო 

უზრუნველყოფის განყოფილება 

40 480 

9.  
მერის წარმომადგენელი მუნიციპალიტეტის 

ადმინისტრაციულ ერთეულში 
15 180 

10.  მერის თანაშემწე 15 180 

11.  მოქალაქეთა მისაღები 15 180“ 

 

2. განკარგულება ამოქმედდეს 2020 წლის 1 იანვრიდან. 

3. 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 N34 

2019 წლის 30 დეკემბერი 

ქ. ხობი 

 

„ხობის მუნიციპალიტეტის სოციალურად დაუცველი და ეკონომიკურად შეჭირვებული მოსახლეობის 

სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებისა და ხელშეწყობის 2019 წლის მუნიციპალური 

პროგრამის თანხის გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 

წლის 28 დეკემბრის N48 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ. 

 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-4 

ნაწილისა და „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ 63-ე მუხლის შესაბამისად: 

1. „ხობის მუნიციპალიტეტის სოციალურად დაუცველი და ეკონომიკურად შეჭირვებული 

მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებისა და ხელშეწყობის 2019 წლის 

მუნიციპალური პროგრამის თანხის გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის N48 განკარგულებაში შეტანილ იქნეს ცვლილება და 

განკარგულებით დამტკიცებული პროგრამის: 

    ა) მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„მუხლი 5. პროგრამის ბიუჯეტი და მისი დაფინანსების წყარო 

  პროგრამის ბიუჯეტი შეადგენს 483800 (ოთხას ოთხმოცდასამი ათას რვაასი) ლარს და ფინანსდება ხობის 

მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან“. 

    ბ) მე-13 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:  

   „მუხლი 13. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა 

 

№ პროგრამის დასახელება 

პროგრამის 

ბიუჯეტი 

(ლარი) 

პროგრამის 

მოქმედების 

ვადა 

პროგრამით 

მოსარგებლეთა 

რაოდენობა 

პროგრამის 

ღირებულება 

თითოეულ სუბიექტზე 

(ლარი) 

37.  

უმწეოთა სასადილოს 

ბენეფიციარების ერთჯერადი 

კვება და მომსახურება 

70400 

01.01.2019 

- 

31.12.2019 

135 644 

38.  

სადღესასწაულო დღეებში:     

მრავალშვილიანთა დახმარება 11400 

01.03.2019 

- 

30.03.2019 

76 150 

არასრულწლოვან ობოლთა 

დახმარება 
   150 

100 წლის და 100 წელზე მეტი 

ასაკის მოქალაქეთა დახმარება 

საახალწლოდ ერთჯერადად. 

600 

01.03.2019 

- 

31.12..201

9 

4 

 

150 
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39.  
დახმარება ახალშობილთა 

ოჯახებისთვის 
35000 

01.01.2019 

- 

31.12.2019 

350 

პირველ და მეორე 

ბავშვზე - 100; 

მესამე-მეოთხე და 

მეხუთე ბავშვზე - 300, 

მეექვსე და ზევით 

ბავშვზე 600ლარი,  

40.  

სიღარიბეში  მყოფი 

ოჯახებისთვის წყლის ხარჯის 

ანაზღაურება 

ყოველთვიურად.(100000და 

ნაკლები ქულა.ქ. ხობში 

რეგისტრირებული 

ბენეფიციარის ოჯახი.) 

9850 

01.01.2019 

- 

31.12.2019 

100 ოჯახი 1,77 

41.  

ხანძრით და სტიქიით 

დაზარალებულთა დახმარება 

(ერთჯერადად) 

36000 

01.01.2019 

- 

31.12.2019 

 300-დან 3000-მდე 

42.  

ერთჯერადი ფულადი დახმარება 

ეკონომიკურად შეჭირვებული 

მოქალაქეებისთვის 

40000 

01.01.2019 

- 

31.12.2019 

400 100 ლარი 

43.  

საოპერაციო(გადაუდებელი და 

გეგმიური ოპერაციები)  ქიმიო, 

იოდო და სხივური თერაპიის 

მკურნალობის ხარჯების 

დაფინანსება,  ერთჯერადად, 

სათანადო საბუთების 

წარმოდგენისას, ავადმყოფის 

საავადმყოფოდან გაწერამდე 

,მხოლოდ პაციენტის მიერ 

გადაუხდელი თანხის 

მიხედვით.(500 ლარი და ზემოთ) 

(ერთჯერადად) 

193190 

01.01.2019 

- 

31.12.2019 

250-300 

ანგარიშ-ფაქტურით 

წარმოდგენილი 

ხარჯების 0%-იდან 50%-

ის ფარგლებში და 

არაუმეტეს 1000 ლარისა 

44.  

დიალიზზე მყოფ მოქალაქეთა 

ყოველთვიური ფულადი 

დახმარება 

14700 

01.01.2019 

- 

31.12.2019 

12-13 100 

45.  დევნილის დაკრძალვის ხარჯები 3600 

01.01.2019 

- 

31.12.2019 

18 200 

46.  
ომი ვეტერანის დაკრძალვის 

ხარჯები 
1500 

01.01.2019 

- 

31.12.2019 

6 250 

47.  

დახმარება ჩერნობილის 

კატასტროფის სალიკვიდაციო 

სამუშაოებში მონაწილეთათვის 

1600 

01.01.2019 

- 

31.12.2019 

16 100 
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48.  

სოციალურად დაუცველი 

ოჯახების (რომლებიც 

რეგისტრირებული არიან 

მონაცემთა ერთიან ბაზაში, 

რომელთა სარეიტინგო ქულა არ 

აღემატება 100 ათას ქულას და 

რომელთა სახლები საჭიროებს 

სრულ ან ნაწილობრივ 

გადახურვას) სახურავის და 

გადასახურად საჭირო სხვა 

მასალის შეძენა 

40000 

01.01.2019 

- 

31.12.2019 

40 500-დან 3000-მდე 

49.  
სამამულო ომის ვეტერანების 

დახმარება (9 მაისი) 
500 01.05.2019 1 500 

50.  

0-18 წლამდე ასაკისმქონე 

პირთათვის სამედიცინო 

სარეაბილიტაციო ერთჯერადი 

დახმარება 

9500 

01.01.2019 

- 

31.12.2019 

20 

წარმოდგენილი 

ანგარიშ-ფაქტურით 100-

500ლარამდე 

51.  

0-18 წლამდე შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე 

პირთათვის არასამთავრობო 

ორგანიზაციების სოციალური 

პროგრამების კერძოდ: 

დღის ცენტრის თანხის ( 

კომუნალური        ხარჯების) 

თანადაფინანსება                             

4000 

01.01.2019 

- 

31.12.2019 

15-25 

წარმოდგენილი 

ფაქტიური ხარჯის 

დამადასტურებელი 

დოკუმენტით. 

52.  

8 აგვისტოს ომის დროს 

დაღუპულთა ოჯახების 

ერთჯერადი დახმარება 

1400 

 

01.08.2019  

30082019 

7 200 

53.  

აფხაზეთის ომში დაღუპულთა 

ოჯახების ერთჯერადი 

დახმარება 

2800 
1.09.2019 

30.09.2019 
14 200 

54.  

საქართველოს ტერიტორიული 

მთლიანობისთვის ომის, 

თავისუფლებისა და 

დამოუკიდებლობისათვის 

საბრძოლო მოქმედების შედეგად 

შშმპ-თა ერთჯერადი დახმარება 

1400 

1..05.2019 

30.05.2019

წ.  

7 200 

20 

უსახლკაროდ 

დარჩენილთათვის, რომლებიც 

საჭიროებენ თავშესაფარს და 

აქვთ გაკეთებული განაცხადი 

შესაბამის სტრუქტურებში, 

ყოველთვიური ბინის ქირის 

გადასახადი 

400 

01.01.2019 

- 

31.12.2019 

1 100-დან 150-მდე 
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21 

„C“ ჰეპატიტით 

დაავადებულთათვის საჭირო 

გამოკვლევის დაფინანსება 

პროგრამული მკურნალობის 

დასაწყებად (ერთჯერადად) 

3160 

01.01.2019 

- 

31.12.2019 

35 

წარმოდგენილი 

ანგარიშ-ფაქტურით, 

თანადაფინანსება 70% 

და არა უმეტეს 200 

ლარისა 

22 

ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის 

სტატუსის მქონე პირთა 

ერთჯერადი 

დახმარება(პოლიციიდან,სასამარ

თლო და „გენდერული 

თანასწორობის, ქალთა 

მიმართ ძალადობისა და ოჯახში 

ძალადობის საკითხებზე 

მომუშავე უწყებათაშორის 

კომისიიდან)შემოსული ოქმის 

საფუძველზე. 

900 

01.01.2019 

- 

31.12.2019 

3 300 

23 

შშმ პირთა 

მაღალტექნოლოგიური 

გამოკვლევების 

(კორონაროგრაფია, 

კომპიუტერული ტომოგრაფია, 

მაგნიტურ რეზონანსული 

ტომოგრაფია) დაფინანსება 

(ერთჯერადად) 

1900 

01.01.2019 

- 

31.12.2019 

8 

წარმოდგენილი 

ანგარიშ-ფაქტურით, 

თანადაფინანსება 50% 

და არა უმეტეს 500 

ლარისა 

 ჯამი 483800    

 

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                                         ედიშერი ჯობავა 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N35 

2019 წლის 30 დეკემბერი 

ქ. ხობი 

 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის სოციალურად დაუცველი და ეკონომიკურად შეჭირვებული მოსახლეობის 

სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებისა და ხელშეწყობის 2020 წლის მუნიციპალური 

პროგრამის თანხის გაცემის წესის 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 თანდართული „ხობის მუნიციპალიტეტის სოციალურად დაუცველი და ეკონომიკურად 

შეჭირვებული მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებისა და ხელშეწყობის 

2020 წლის მუნიციპალური პროგრამის თანხის გაცემის წესი “. 

2. განკარგულება ამოქმედდეს 2020 წლის 1 იანვრიდან. 

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით 

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

 

 

 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                    ედიშერ ჯობავა 
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დანართი  

 

ხობის მუნიციპალიტეტის სოციალურად დაუცველი და ეკონომიკურად შეჭირვებული მოსახლეობის 

სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებისა და ხელშეწყობის 2020 წლის მუნიციპალური 

პროგრამის თანხის გაცემის წესი 

 

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 მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული, 

სოციალურად დაუცველი და ეკონომიკურად შეჭირვებული მოსახლეობის მდგომარეობის შესწავლას და 

სათანადო ფინანსური დახმარების გაწევას, ასევე სხვადასხვა კატეგორიებზე სადღესასწაულო და 

მნიშვნელოვან დღეებში ერთჯერადი წახალისების თანხის გაცემას. 

3. პროგრამის მიზანია ხობის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 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 ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

რეგისტრირებული: 

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) მოქალაქეები, რომლებიც სტიქიის შედეგად საჭიროებენ გადაუდებელ დახმარებას; 

კ) ახალშობილთა ოჯახები; 

ლ) 100 და 100 წელს ზემოთ ასაკის მოქალაქეები; 

მ) დიალიზზე მყოფი მოქალაქეები; 

ნ) ჩერნობილის ტრაგედიის დროს დაზარალებულები;  

ო) 18 წლამდე ასაკის  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; 

ს) ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირები; 

ტ) შშმ პირები (მაღალ-ტექნოლოგიური გამოკვლევების (კორონორიგრაფია, კომპიუტერული 

ტომოგრაფია,    მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია) ერთჯერადი დახმარების ფარგლებში). 

ფ) 0-18 წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები; 

     ქ)აუტიზმით დაავადებული ბავშვები; 

     ღ)200 ათასი და ნაკლები სარეიტინგო ქულით სოციალურად დაუცველი მოქალაქეები;  

 

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

პროგრამა მოქმედებს 2020 წლის 1 იანვრიდან 2020 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით. 
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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 507600 (ხუთასშვიდიათას ექვსასი) ლარს და ფინანსდება ხობის 

მუნიციპალიტეტის 2020 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 მერიის შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, 

ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმეების სამსახური. 

2. კონტროლის წესები და პირობები რეგულირდება ხობის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულებით, 

ხობის მუნიციპალიტეტის მერიის შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, 

ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმეების სამსახურის დებულებით, 

ხობის მუნიციპალიტეტის მერის 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 მერიის 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 მერიაში 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 მერი, რისთვისაც 

გამოიცემა მერის 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 მერის წარმომადგენლის წერილობითი დოკუმენტი 

(დასახმარებელი სუბიექტის სოციალური მდგომარეობის დასაბუთებით). 

ვ) საოპერაციო ხარჯების ანაზღაურების შემთხვევაში - ფორმა №100 (ცნობა ჯანმრთელობის 

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

პროგრამისთვის (გასაცემლისთვის) განისაზღვრება ხობის მუნიციპალიტეტის მერის 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 - 4000 (ოთხი 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 მერია. 

 

 

მუხლი 13. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა 

 

№ პროგრამის დასახელება 

პროგრამის 

ბიუჯეტი 

(ლარი) 

პროგრამის 

მოქმედების 

ვადა 

პროგრამით 

მოსარგებლეთა 

რაოდენობა 

პროგრამის 

ღირებულება 

თითოეულ 

სუბიექტზე (ლარი) 

55. m 
უმწეოთა სასადილოს ბენეფიციარების 

ერთჯერადი კვება და მომსახურება 
87000 

01.01.2020 

- 

31.12.2020 

135 644 

56.  

სადღესასწაულო დღეებში:     

მრავალშვილიანთა დახმარება 12000 

01.03.2020 

- 

30.03.2020 

80 150 

არასრულწლოვან ობოლთა დახმარება 300 

01.06.2020 

- 

30.06.2020 

2 150 

100 წლის და 100 წელზე მეტი ასაკის 

მოქალაქეთა დახმარება საახალწლოდ 

ერთჯერადად. 

800 

01.03.2020 

-

31.12..202

0 

5 

 

150 

 

57.  
დახმარება ახალშობილთა 

ოჯახებისთვის 
50000 

01.01.2020 

- 

31.12.2020 

350 

პირველ და მეორე 

ბავშვზე - 100; 

მესამე-მეოთხე და 

მეხუთე ბავშვზე - 300, 
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მეექვსე და ზევით 

ბავშვზე 600ლარი,  

58.  

სიღარიბეში  მყოფი ოჯახებისთვის 

წყლის ხარჯის ანაზღაურება 

ყოველთვიურად.(100000და ნაკლები 

ქულა.ქ. ხობში რეგისტრირებული 

ბენეფიციარის ოჯახი.) 

10000 

01.01.2020 

- 

31.12.2020 100 ოჯახი 1,77 

59.  

ხანძრით და სტიქიით 

დაზარალებულთა დახმარება 

(ერთჯერადად) 

30000 

01.01.2020 

- 

31.12.2020 

 300-დან 3000-მდე 

60.  

ერთჯერადი ფულადი დახმარება 

ეკონომიკურად შეჭირვებული 

მოქალაქეებისთვის 

35000 

01.01.2020 

- 

31.12.2020 

350 100 ლარი 

61.  

საოპერაციო(გადაუდებელი და 

გეგმიური ოპერაციები)  ქიმიო, იოდო 

და სხივური თერაპიის მკურნალობის 

ხარჯების დაფინანსება,  ერთჯერადად, 

სათანადო საბუთების წარმოდგენისას, 

ავადმყოფის საავადმყოფოდან 

გაწერამდე ,მხოლოდ პაციენტის მიერ 

გადაუხდელი თანხის მიხედვით.(500 

ლარი და ზემოთ) (ერთჯერადად) 

160000 

01.01.2020 

- 

31.12.2020 

300-350 

ანგარიშ-ფაქტურით 

წარმოდგენილი 

ხარჯების 0%-იდან 

50%-ის ფარგლებში 

და არაუმეტეს 1000 

ლარისა 

62.  
დიალიზზე მყოფ მოქალაქეთა 

ყოველთვიური ფულადი დახმარება 
18000 

01.01.2020 

- 

31.12.2020 

16 100 

63.  დევნილის დაკრძალვის ხარჯები 3000 

01.01.2020 

- 

31.12.2020 

15 200 

64.  ომი ვეტერანის დაკრძალვის ხარჯები 1500 

01.01.2020 

- 

31.12.2020 

6 250 

65.  

დახმარება ჩერნობილის კატასტროფის 

სალიკვიდაციო სამუშაოებში 

მონაწილეთათვის 

1600 

01.01.2020 

- 

31.12.2020 

16 100 

66.  

სოციალურად დაუცველი ოჯახების 

(რომლებიც რეგისტრირებული არიან 

მონაცემთა ერთიან ბაზაში, რომელთა 

სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 

ათას ქულას და რომელთა სახლები 

საჭიროებს სრულ ან ნაწილობრივ 

გადახურვას) სახურავის და 

გადასახურად საჭირო სხვა მასალის 

შეძენა 

50000 

01.01.2020 

- 

31.12.2020 

40 500-დან 3000-მდე 
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67.  
სამამულო ომის ვეტერანების 

დახმარება (9 მაისი) 
500 01.05.2020 1 500 

68.  

0-18 წლამდე ასაკისმქონე პირთათვის 

სამედიცინო სარეაბილიტაციო 

ერთჯერადი დახმარება 

7000 

01.01.2020 

- 

31.12.2020 

20-30 

წარმოდგენილი 

ანგარიშ-ფაქტურით 

100-500ლარამდე 

69.  

0-18 წლამდე შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე პირთათვის 

არასამთავრობო ორგანიზაციების 

სოციალური პროგრამების კერძოდ: 

დღის ცენტრის თანხის ( კომუნალური        

ხარჯების) თანადაფინანსება                             

10000 

01.01.2020 

- 

31.12.2020 
15-25 

წარმოდგენილი 

ფაქტიური ხარჯის 

დამადასტურებელი 

დოკუმენტით. 

70.  
8 აგვისტოს ომის დროს დაღუპულთა 

ოჯახების ერთჯერადი დახმარება 
1800 

 

01.08.2020  

30082020 

9 200 

71.  
აფხაზეთის ომში დაღუპულთა 

ოჯახების ერთჯერადი დახმარება 
3400 

1.09.2020 

30.09.2020 
17 200 

72.  

საქართველოს ტერიტორიული 

მთლიანობისთვის ომის, 

თავისუფლებისა და 

დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო 

მოქმედების შედეგად შშმპ-თა 

ერთჯერადი დახმარება 

1400 

1..05.2020 

30.05.2020

წ.  

7 200 

20 

უსახლკაროდ დარჩენილთათვის, 

რომლებიც საჭიროებენ თავშესაფარს 

და აქვთ გაკეთებული განაცხადი 

შესაბამის სტრუქტურებში, 

ყოველთვიური ბინის ქირის 

გადასახადი 

3900 

01.01.2020 

- 

31.12.2020 
5 100-დან 150-მდე 

22 

ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის 

სტატუსის მქონე პირთა ერთჯერადი 

დახმარება(პოლიციიდან,სასამართლო 

და „გენდერული თანასწორობის, 

ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში 

ძალადობის საკითხებზე მომუშავე 

უწყებათაშორის კომისიიდან) 

შემოსული ოქმის საფუძველზე. 

2600 

01.01.2020 

- 

31.12.2020 

8 300 

23 

შშმ პირთა მაღალტექნოლოგიური 

გამოკვლევების (კორონაროგრაფია, 

კომპიუტერული ტომოგრაფია, 

მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია) 

დაფინანსება (ერთჯერადად) 

10 000 

01.01.2020 

- 

31.12.2020 20-30 

წარმოდგენილი 

ანგარიშ-ფაქტურით, 

თანადაფინანსება 50% 

და არა უმეტეს 500 

ლარისა 

24 

 

აუტიზმის სპექტრის მქონე  ბავშვებზე 

წელიწადში ორჯერ ერთჯერადად 300-

3000 

01.01.2020 

- 

31.12.2020 

5 300 
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300 ლარის ოდენობით დახმარების 

თანხის გაცემა ( თებერვალი- 

სექტემბერი) 

 

25 

200 ათასი და ნაკლები სარეიტინგო 

ქულით სოციალურად დაუცველი 

მოქალაქეების შინმოვლის 

თანადაფინასება  

 

4800 

01.01.2020 

- 

31.12.2020 8  

  507600    
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N36 

2019 წლის 30 დეკემბერი 

ქ. ხობი 

 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის 2020 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 თანდართული „ხობის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის 

დაცვის 2020 წლის მუნიციპალური პროგრამა“. 

2. განკარგულება ამოქმედდეს 2020 წლის 1 იანვრიდან. 

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული 

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

დავით აღმაშენებლის ქ. №3).  

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                                 ედიშერ ჯობავა 
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დანართი N1 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის 2020 წლის მუნიციპალური 

პროგრამა 

 

მუხლი 1. პროგრამის რეგულირების სფერო, განსახორციელებელი საქმიანობა და მიზანი 

ხობის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის 2020 წლის მუნიციპალური 

პროგრამის (შემდგომ - პროგრამა) მიზანია ხობის მუნიციპალიტეტის (შემდგომ - 

მუნიციპალიტეტი) 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 მუნიციპალიტეტის იმ ადმინისტრაციული ერთეულების 

მოსახლეობა სადაც არ ფუნქციონირებს სახელმწიფო ამბულატორიული პროგრამა  და ასევე, 

დამატებით -მოსახლეობის რიცხოვნობის მიხედვით მუნიციპალიტეტის დიდი 

ადმინისტრაციული ერთეულების მოსახლეობა.  

  

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

მომსახურების გრაფიკი 

1. პროგრამა მოქმედებს 2020 წლის 1 იანვრიდან 2020 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით. 

2. პროგრამის ფარგლებში ექიმების მომსახურების გრაფიკია კვირაში ერთი დღე, ხოლო 

მედდების მომსახურების გრაფიკი - ყოველდღიურად (გარდა დასვენების და უქმე დღეებისა). 

 

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 39240 (ოცდაცხრამეტი ათას ორას ორმოცი) ლარს. 

2. პროგრამა ფინანსდება ხობის მუნიციპალიტეტის 2020  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 მერიის მიერ, მერიის შრომის, 

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და 

იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმეების სამსახურის წინადადებით, 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 მერიის შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და 
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სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა 

საქმეების სამსახური. 

2. კონტროლის წესები და პირობები რეგულირდება ხობის მუნიციპალიტეტის მერიის 

დებულებით, ხობის მუნიციპალიტეტის მერიის შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა 

საქმეების სამსახურის დებულებით, ხობის მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალური 

ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით დამტკიცებული ხობის მუნიციპალიტეტის 

სოციალური დახმარებისა და ჯანდაცვის მუნიციპალური პროგრამების განხორციელების წესით 

და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით. 
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დანართი N2 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის 2020 წლის მუნიციპალური პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა 

 

 

# დასახელება შტატი სულ 
თვეები 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

გაღმა საჯიჯაო 1 მედდა 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 

2 

საჯიჯაო 1 მედდა 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 

3 

ნოჯიხევი 1 მედდა 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 

4 

ყულევი   6360 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530 

ხელფასი 1 ექიმი 3000 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 

ხელფასი 1 მედდა 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 

5 

თორსა 1 მედდა 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 

6 

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

9 

საგვიჩიო 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 

  

სულ ხელფასი   30000 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 

სულ 

მედიკამენტი 
  3240 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 

მენეჯმენტი   6000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

სულ ხარჯი   39240 3270 3270 3270 3270 3270 3270 3270 3270 3270 3270 3270 3270 

 


