
1

სახანძრო 

მანქანა ზილ–130      

GAM-4974

1981 1982 1367.33 0
გაიყიდა 

აუქციონით

2

სახანძრო 

მანქანა ზილ–131                 

DAU-258

1981 1982 1367.34 0
გაიყიდა 

აუქციონით

3

სახანძრო 

მანქანა გაზ–53                 

GPB-1428

1981 1989 1367.33 0
გაიყიდა 

აუქციონით

4

ავტომანქანა 

,,ჰონდა CR  _V"   

BMB727

1999 28/03/2008 17600 0

მუნიციპაპიტ

ეტის 

გამგებლის 

პირველ 

მოადგილეს

5

მუხლუხა 

ბულდოზერი 

ჩტზ ტ–170 

1989 07/09/2010 12950 6605.6

ჭალოვანის 

ადმინისტრაციუ

ლი ერთეული

6

მუხლუხა 

ტრაქტორი ეტზ 

დტ–75

1989 31/05/2012 35900 2382.6

ჭალოვანის 

ადმინისტრაციუ

ლი ერთეული

7
ავტომანქანა vaz-

21214, #VOV 106
2005 27/07/2010 8242.96 2703.7

 საჩხერის 

მუნიციპალიტეტ

ის გამგეობის 

სივრცითი 

მოწყობის, 

არქიტექტურის, 

მშენებლობისა  

და 

ზედამხედველობ

ის სამსახური, 

ადმინისტრაციუ

ლი 

ზედამხედველობ

ის გაყოფილება                       

(  2014 წელს 

ემსახურებოდა 

გამგებლის 

მოადგილეს)

შესყიდვა

ნარჩენი 

ღირებულება

გამოშვების 

წელი

ინფორმაცია 2016 წლის  მდგომარეობით  საჩხერის მუნიციპალიტ

ბალანსზე  რიცხული ავტომანქანების შესახებ
ავტომანქანის 

დასახელება, 

მარკა

N
თარიღი

საწყისი 

ღირებულებ

ა

დანიშნულება  

(ვის ემსახურება, 

თანამდებობა)



8
გზის გრეიდერი 

XMCG GR165
2012 16/07/2012 165000 150150

9

ექსკავატორ 

დამთვირთველი 

jcb3cxsitemaste 

KA164

2011 26/04/2012 129900 109116

ქალაქის 

ადმ.ერთეულ

ი

10

ავტომანქანა 

,,მიცუბიშ 

პაჯერო"#3000   

YZY457

2008 27/04/2012 35000 15400

 საჩხერის  

მუნიციპალიტეტ

ის გამგებელს

11

სამგზავო 

(სატვირთო ) 

ფურგონი 

,,მერსედეს–ბენც 

711–D"LBL910

1991 25/06/2012 16900 10816
იჯარით–მოქ–ქე 

ტარიელ 

გულიაშვილი

12
ავტომანქანა vaz-

21214, #SPD  428 
2006 05/07/2012 16130 8903.76

გაიყიდა 

აუქციონით

13

ავტომობილი 

ამწე კალათით 

მარკაDAF,მოდე

ლი--

AE45CE,საინდეფ

იკაციო ნომერი--

XLRAE45CEOL1560

30

1998 13/09/2013 30000 27300

 თხოვების 

ფორმით აიპ. 

ზურმუხტზე

14

ავტომანქანა 

,,მიცუბიშ 

მოnტერო" 

#RCR784 

2002 29/08/2013 18220 10057.44

საკრებულოს 

თავმჯდომარის 

მოადგილეს     

(2014 წელს 

საკრებულოს 

თავ–რეს)

15

ავტომანქანა 

,,TOYOTA 

4RUNNER  

#AA572UU

2005 10/04/2015 29000 22504

მუნიციპალიტეტ

ის საკრებულოს 

თავმჯდომარე

16

მიკროავტობუსი 

ფორდი 

wfosxxbdfs6a6587

5

2006 12/06/2015 0 0

თხოვების 

ფორმით აიპ 

საქართველოს 

,,ყრუთა კავშირს"



17

მიკროავტობუ

სი MERSEDES-

BENZ,მოდელიS

PRINTERB  308 

CDI

2005 ######## 23240 21148.4
თხოვების 

ფორმით აიპ შშმ 

პირებს



გაიყიდა 

აუქციონით

გაიყიდა 

აუქციონით

გაიყიდა 

აუქციონით

გადმოგვეცა 

შსს 

სამინისტროდ

ან 

უსასყიდლოდ

იტეტის  

შენიშვნა



შპს საჩხერის 

კეთილმოწყობის 

საწესდებო 

კაპიტალიდან 

დაბრუნება 

05/04/16

გაცემულია 

სასყიდლიანი 

ფორმით, იჯარით 

30/04/15

გადმოგვეცა შსს 

სამინისტროდან 

უსასყიდლოდ

დაბრუნებულია 

გარეგანათების 

საწესდებო 

კაპიტალიდან და 

ბრძანება #53 809 

13/05/16 

საფუძველზე 

თხოვებით 

სარგებლობა აიპ. 

ზურმუხტზე

გადმოგვეცა 

უსასყიდლოდ 

შ.პ.ს. საჩხერის 

წყალკანალიდან

გადმოეცა 

უსასყიდლოდ 

აშშ–ს თადაცვის 

დეპარტამენტიდა

ნ





თარიღი მიზანი

08.11.2016წ–14.11.2016წ

ლატვიის ქალაქ 

ვეკუმნიეკუს 

მუნიციპალიტეტის 

მიწვევა

2 გამგებლის მოადგიოთარი ომიაძე 08.11.2016წ–14.11.2016წ

ლატვიის ქალაქ 

ვეკუმნიეკუს 

მუნიციპალიტეტის 

მიწვევა

3 სამსახურის უფროსლევანი ბიწაძე 08.11.2016წ–14.11.2016წ

ლატვიის ქალაქ 

ვეკუმნიეკუს 

მუნიციპალიტეტის 

მიწვევა

2016 წელს თანამდებობის პირების ქვეყნის გარეთ მი

21.06.2016წ–23.06.2016წ

უკრაინის 

დედაქალაქ კიევში 

რეგიონალურ 

სემინარში 

მონაწილეობის 

მიღება

ქვეყნის გარე

მუნიციპალიტეტ

ის გამგებელი მალხაზი ბაზაძე

თანამდებობები სახელი,გვარი

1



ქვეყანა თანხა (ლარი)

დღიური ნორმა

67.28

ლატვია 222.99 152.04

ლატვია 216.99 152.04

ლატვია 216.99 152.04

70.95

64.95

64.95

მივლინების შესახებ                                                                                                                                          

უკრაინა

არეთ მივლინება – 2016წ

ვიზის 

მომსახურება

მათ შორის

67.28 0



2016 წელს თანამდებობის პირებზე გაცემული პრემიების და დანამატების ოდენობა თვეების

იანვარი მარტი

1

მუნიციპალიტეტის 

გამგებელი მალხაზი ბაზაძე

2

გამგებლის პირველი 

მოადგილე ელგიზი ქიმაძე

3 გამგებლის მოადგილე ოთარი ომიაძე

4 გამგებლის მოადგილე ბენიამენ ფალავანდიშვილი

5

საკრებულოს 

თავჯდომარე თამაზი ნადირაძე

6

თავმჯდომარის 

მოადგილე ირაკლი ჩხიკვაძე 2150

ოლეგი არჯევანიძე 1750

მარინე დემეტრაშვილი 1750 375

რევაზი იობაშვილი 1750

ჯიქული ქავთარაძე 1750

გიორგი ხარშილაძე 1750

გაგა დარბაიძე 1750

ლია დეკანოიძე 1750 375

ლევანი ივანაშვილი 1750

იუზა ტყემალაძე 1750

თორნიკე ჭიღლაძე 1750

9 აპარატის უფროსი გერვასი ტეფნაძე 1300

ვალერი ცუხიშვილი

ლევანი ბიწაძე

გიორგი ჭიღლაძე

ალექსანდრე მოსიაშვილი

პეტრე ჭიხორია

ლევანი ჩხეიძე

ანა შუკაკიძე 125

მალხაზი შამანაძე

20950 875

კომისიის თავმჯდომარე

შენიშვნა: 2016 წელს საჩხერის მუნიციპალიტეტში დანამატი არ გაც

10 სამსახურის უფროსი

# თანამდებობები სახელი,გვარი

პრემი

ფრაქციის თავმჯდომარე7

8



ბის მიხედვით

აპრილი დეკემბერი

2650

2150

1750

1750 1300

2650

2150

1750 1750

1750 1750

1750 1750

1750 1750

1750 1750

1750 1750

1750 1750

1750 1750

1750 1750

1750 1750

1300 1300

1300 1300

1300 1300

1300 1300

1300 1300

1300 1300

1300 1300

1300 1300

1300 1300

42300 30500

გაცემულა

ემია 2016წ



# ღონისძიების დასახელება ჩატარების დრო

ჩატარების 

ადგილი თანხა

1

ქ.თბილისის ნოდარ დუმბაძის 

სახ.მოზარდმაყურებელთა 

სახ.თეატრალური დასის სტუმრობა 13.06.2016 საჩხერე 1000

2 ქალთა საერთაშორისო დღე 07.03.2016წ 2000

3 ,,მზერა რიოსკენ" 26.03.2016წ 5350

4

ძალოსნობის დარბაზის 

მშენებლობის პრეზენტაცია 28.04.2016წ 1100

5

სახალხო დღესასწაული 

ქუთაის–ქალაქობა 04.05.2016წ 1748

6 ,,ცოცხალი წიგნები– 2016" 16.05.2016წ 360

7

საჩხერის მუნიციპალიტეტსა და 

ისრაელის ქ.ტირათკარმელს შორის 

დამეგობრების მემორანდუმის 

გაფორმება 27.05.2016წ 428

8

საქართველოს განათლების და 

მეცნიერების სამინისტოს სტუმრობა 17.07.2016წ 467

9

,,სამოქალაქო ბიუჯეტის" პროექტის 

პრეზენტაცია პოლონელ 

სტუმრებთან ერთად 13.09.2016წ 427

10

იმერეთში სახელმწიფო 

რწმუნებულ–გუბერნატორთან 

არსებული საკონსულტაციო საბჭოს 

სხდომა 27.09.2016წ 2505

11 ჩრდილების თეატრი 29.07.2016წ 378

12

ბესიკ ქუთათელაძის ხსოვნისადმი 

მიძღვნილი ტურნირი ძიუდოში 10.06.2016წ 1481

13

ოლიმპიურ ჩემპიონ ლაშა 

ტალახაძისსადმი მიძღვნილი საღამო 02.09.2016წ 5342

14

ზაზა თურმანიძის სახ.ტურნირი 

(თავისუფალ ჭიდაობაში) 03.10.2016წ 1000

23586

2016 წელს სტუმრების გამასპინძლებასთან დაკავშირებული მომსახურება                                                                                 



2016 წელს საჩხერის მუნიციპალიტეტის მიერ შეძენილი საწვავის ხარჯმა შეადგინა –38671(ოც



ოცდათვრამეტიათას ექვსას სამოცდათერთმეტი)ლარი


