
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2016 წლის ანგარიში 

 

ადგილობრივ ხელისუფლებას დიდი ძალისხმევა მართებს, რათა ადგილობრივ დონეზე 

ეფექტურად, კომპეტენტურად და ოპერატიულად მოაგვაროს ისეთი სახის საკითხები, რომლებიც 

საზოგადოებისთვის პირველი რიგის ინტერესებს წარმოადგენენ. 

ამ მიზნებისთვის მნიშვნელოვანი ღონისძიებები გატარდა განვლილი პერიოდის განმავლობაში, 

რაც მუდმივად და მზარდად აისახება მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის მდგომარეობის 

გაუმჯობესებაზე ინფრასტრუქტურისა და სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების 

თვალსაზრისით.  

გაწეული საქმიანობის ეფექტურობაში თანაბარი წვლილი მიუძღვის გამგეობის თითოეულ 

სამსახურს, რომლებიც საქართველოს კანონმდებლობით მინიჭებულ უფლებამოსილებათა 

ფარგლებში, საკრებულოს გადაწყვეტილებათა შესაბამისად აღასრულებდნენ ადგილობრივი 

თვითმმართველობის აღმასრულებელი ორგანოებისთვის მიკუთვნებულ უფლებამოსილებებს. 

გამგეობის მიერ გაწეული საქმიანობის სრულყოფილად წარმოჩენის მიზნით, წარმოგიდგენთ 

როგორც სამსახურების მიერ წარმოებულ საქმიანობას მათ კომპეტენციას მიკუთვნებული 

საკითხების გადაწყვეტისათვის, ასევე მათი საქმიანობის შედეგად მუნიციპალიტეტის მასშტაბით 

მიღწეულ შედეგებს: 

მუნიციპალიტეტის განვითარებაში მნიშვნელოვან როლს ასრულებს საბიუჯეტო შემოსავლები, 

რომლის მოცულობითაც იგი წლების განმავლობაში გამორჩეული იყო სხვა 

მუნიციპალიტეტებისგან. 

ადგილობრივი საბიუჯეტო რესურსების მართვას ახორციელებს გამგეობის საფინანსო-

საბიუჯეტო სამსახური, რომელიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროექტის 

მომზადებას, მუნიციპალური პროგრამების საფინანსო გაანგარიშება-დასაბუთებას, 

დამტკიცებული ბიუჯეტის შესრულებას, საბიუჯეტო სახსრების მიზნობრივ, მიზანშეწონილ და 

ეფექტიან გამოყენებაზე წინასწარი და მიმდინარე კონტროლის დაწესებას, ბიუჯეტით 

განსაზღვრული ასიგნებების შესაბამისად ხარჯების გაწევას, შესაბამისი ფინანსური ოპერაციების 

განხორციელებას და ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ანგარიშგებას. 

მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტი პროექტი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წარედგინა 

და საკრებულოს მიერ დამტკიცდა კანონმდებლობით დადგენილ ვადაში.  

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის N30 დადგენილებით 

დამტკიცებულ იქნა  მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი საშემოსავლო  

ნაწილში 6644,2  ათასი ლარის, ხოლო საგასავლო ნაწილში 6690.6 ათასი ლარის ოდენობით. 2016 

წლის იანვარ-სექტემბრის პერიოდში განხორციელებული ცვლილებების გათვალისწინებით 

მუნიციპალიტეტის  2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის  დაზუსტებულმა გეგმამ  შეადგინა 
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საშემოსავლო ნაწილში 12891,7  ათასი ლარი, ხოლო საგასავლო ნაწილში 13663,4 ათასი ლარი.   

შემოსულობებიდან 5907,3 ათასი ლარი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან  გამოყოფილი გრანტებია, მათ 

შორის დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად - 220.0 ათასი ლარი, 

გათანაბრებითი ტრანსფერი - 2127,7 ათასი ლარი, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით 

გათვალისწინებულია 848,3  ათასი ლარი,  ხოლო 2711.3 ათასი ლარი რეგიონში 

განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდანაა გამოყოფილი ინფრასტრუქტურისა და სხვა 

ღონისძიებების დასაფინანსებლად. 

ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯების დიდი ნაწილი ეკონომიკური ეფექტიანობის ზრდისათვის 

მიიმართა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციისა და მისი  

განვითარებისთვის. 

ეკონომიკური განვითარების უზრუნველსაყოფად გამგეობა თავის უფლებამოსილებებს 

ახორციელებს ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახურის მეშვეობით. 

სამსახურის მიერ ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში არსებული 

ქონების აღრიცხვა და მისი მართვისა და განკარგვისთვის წინადადებების და სათანადო 

დოკუმენტაციის მომზადება, სახელმწიფო და ადგილობრივი ქონების გამიჯვნა, 

რეგისტრაციისთვის საჭირო პროცედურების ჩატარება და საჯარო რეესტრის ეროვნულ 

სააგენტოში რეგისტრაცია. ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარებისა  და 

ქონების მართვის სამსახური  უზრუნველყოფს თვითმმართველ ერთეულში ერთიანი 

ეკონომიკური პოლიტიკის განსაზღვრას და განხორციელებას. ამ მიზნით საჭირო ინვესტიციების 

მოზიდვას, ეკონომიკური საქმიანობის მარეგულირებელი წესების შემუშავებას და 

განხორციელებას, სტატისტიკური ინფორმაციის შეგროვება-დამუშავებას. წინადადებების 

შემუშავებას მუნიციპალიტეტის ქონების მართვის, სატრასნპორტო რეგულირების, ადგილობრივი 

მოსაკრებლების, ბუნებრივი რესურსების რაციონალურ გამოყენებაზე და სხვა ეკონომიკური 

აქტივობების შესახებ. 

ასევე განსაკუთრებულ კონტროლზეა აყვანილი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული 

ბუნებრივი რესურსების ლიცენზირებისა და რაციონალურად გამოყენების საკითხი. სამსახურის 

მიერ საჭიროების შემთხვევაში მზადდება შუამდგომლობები ლიცენზიებისაგან 

გამოსანთავისუფლებელი იურიდიულ და ფიზიკურ პირებზე. გარემოს ეროვნული სააგენტოდან 

მიღებული წერილის საფუძველზე მონიტორინგს ვაწესებთ ფიზიკურ და იურიდიულ პირებზე 

გაცემული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვებაზე და ათვისების საკითხებზე. 

ადგილობრივ ბიუჯეტში 9 თვის მდგომარეობით ბუნებრივი რესურსების სარგებლობიდან 

მოსაკრებლის სახით შემოსულია 110444 ლარი, ტყის ფონდის მერქნული რესურსების 

სარგებლობიდან ბიუჯეტში შემოსულია 3876 ლარი, წყლის რესურსის სარგებლობიდან 36692 

ლარი, ქონების გადასახადის სახით გარდა მიწისა შემოსულია 2913285 ლარი. 
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ეკონომიკური პროფილით მუნიციპალიტეტისთვის განსაზღვრული პრიორიტეტების 

გათვალისწინებით გამგეობაში  მოქმედებს სოფლის მეურნეობის განვითარებისა და სტატისტიკის 

აღიცხვის განყოფილება, რომელიც ამ სფეროში სახელმწიფო სტრატეგიის განხორციელების ერთ-

ერთ ხელშემწყობ ორგანოს წარმოადგენს. აღნიშნული განყოფილება უზრუნველყოფს 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოფლის მეურნეობის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის 

რეალიზაციისა და აგრარული რეფორმების განხორციელების ხელშეწყობას, აგროსასურსათო, 

აგროგადამამუშავებელი, ნიადაგის ნაყოფიერების აღდგენა-გაუმჯობესების, მემცენარეობის, 

მეცხოველეობის, მეთევზეობის, აგროსაინჟინრო და ვეტერინარიის დარგების ხელშემწყობი 

ღონისძიებების განხორციელებას, სოფლის მეურნეობის დარგში დასაქმებული მეურნე 

სუბიექტებისა და დაინტერესებული პირების დახმარების გაწევას პრობლემების გადაწყვეტაში. 

სოფლის მეურნეობის განვითარებაში არსებული პოლიტიკა დარგის მაქსიმალურად მცირე 

დროში განვითარებისკენაა მიმართული. ხელისუფლება სისტემატიურად ახორციელებს ისეთი 

ტიპის ცვლილებებს, რომელიც გლეხებს, ფერმერებსა და სოფლის მეურნეობის დარგში ჩართულ 

მეწარმეებს მეტი სტიმული უნდა მისცეს. 

2016 წელს მცირემიწიან ფერმერთა საგაზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობის პროექტის 

ფარგლებში,  საგაზაფხულო სამუშაოები ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წარმატებით 

დასრულდა, აღნიშნული სამუშაოების   განხორციელების პროცესში აქტიურად იყო ჩაბმული 

სოფლის მეურნეობისა და სტატისტიკური აღრიცხვის განყოფილება.  

მცირემიწიან ფერმერთა 2016 წლის საგაზაფხულო სამუშაოების პროექტით ხობის 

მუნიციპალიტეტში სახნავი ბარათით ისარგებლა 10503 ბენეფიციარმა. მოხნულ იქნა 7457 ჰა 

სასოფლო-სამეურნეო მიწა. აგრობარათზე შესაბამისი ქულები დაერიცხა 3500-მდე ბენეფიციარს.  

სოფლის მეურნეობის სტატისტიკა უდიდეს როლს თამაშობს ქვეყნის განვითარებისთვის 

უმნიშვნელოვანესი გადაწყვეტილებების მიღებაში. ოფიციალური სტატისტიკის წარმოებისათვის 

ადმინისტრაციული ერთეულებში გამგებლის წარმომადგენლებს ჩაუტარდათ ტრეინინგი და 

ოფიციალურად დამტკიცებული კითხვარების საშუალებით ინფორმაცია წარედგინა საქართველოს 

სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურს. 

სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მოთხოვნით, შპს ნიადაგისა და სურსათის დიაგნოსტიკური 

ცენტრ „ანასეულის“ თანამშრომლებთან ერთად შესწავლილლ იქნა მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ჩაის პლანტაციების შესახებ ინფორმაცია. 

შერჩეულ იქნა თორსა-დღვაბის ადმინისტრაციულ ერთეულში ჩაის პლანტაცია საიდანაც 

აღებული იქნა მიწის სინჯები ჩაის კულტურის შემდგომი რეაბილიტაციისთვის, რაც საშუალებას 

მოგვცემს, ნიადაგში ხარისხობრივი მაჩვენებლების განსაზღვრის საფუძველზე, შემუშავდეს  

ნიადაგის ნაყოფიერების ამაღლების რეკომენდაციები კონკრეტული ნაკვეთებისათვის. 
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მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაიწყო პროგრამა „დანერგე მომავლის“  მეორე ეტაპი - 

ცვლილებაშეტანილი პროექტის განხორციელება, რომლის ფარგლებში მონაწილეობის სურვილი 

გამოთქვა რამოდენიმე ფერმერმა. პროექტის ფარგლებში 5 ჰექტრის ნაცვლად მიწის მინიმალური 

ფართობი 1 ჰექტარით არის განსაზღვრული. 

სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაციიდან შემოსული წერილების 

შესაბამისად მომზადდა წერილები ლატვიის რესპუბლიკის დაუგავპილსის მხარესთან, 

პოლონური კომპანია „PRONOR”-თან და გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის ფერმერებთან 

სასოფლო-სამეურნეო ბაზრის თავისებურებების შესწავლის, გაცვლითი პროგრამების და 

პროფესიული გამოცდილების მიზნით შემდგომი თანამშრომლობის შესახებ, რაც მნიშვნელოვნად 

წაადგება მუნიციპალიტეტს, არსებული რესურსების მაქსიმალურად და ეფექტურად 

ამოქმედებაში. 

მნიშვნელოვანი ყურადღებაა გამახვილებული მუნიციპალიტეტში ინფრასტრუქტურის 

რეაბილიტაციისთვის, რაც საბიუჯეტო თანხების ეფექტურად ათვისებით მიიღწევა და  

მუნიციპალიტეტის საქმიანობა არაერთხელ იქნა წარმატებულად აღიარებული არამარტო 

რეგიონის, არამედ მთელი საქართველოს მასშტაბით. ამ სფეროში გამგეობის სამსახურებიდან 

ძირითადი დატვირთვა გამგეობის ინფრასტრუქტურის, ურბანული განვითარებისა და 

არქიტექტურის სამსახურზე მოდის.  

I. 2016 წელს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დაფინანსებულ იქნა 

5 პროექტი საერთო თანხით 2 193,00 მილიონი ლარი, კერძოდ; 

1. ზემო ქვალონის ადმინისტრაციულ ერთეულში და ქვემო ქვალონის ადმინისტრაციული 

ერთეულის სოფელ ჭითაუშქურში წყალსადენი ქსელის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 475.0 

ათასი ლარი.  

2. ხობის N1 საბავშვო ბაღის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 464,0 ათასი ლარი.  

3. კულტურულ საგანმანათლებლო და ახალგაზრდული ცენტრის შექმნა - 850.0  ათასი ლარი. 

მათ შორის 2016 წლისთვის გათვალისწინებულია 475,0 ათასი ლარი.  

4.  ქალაქ  ხობში ქუჩების კეთილმოწყობის (მოასფალტების)  სამუშაოები - 541,0 ათასი ლარი.  

5.   ხობის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური სტადიონის აღდგენა - 445.0  ათასი ლარი.  მათ 

შორის 2016 წლისთვის გათვალისწინებულია 238.0 ათასი ლარი. 

II. 2015 წელს სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით 

გურიფულის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ მეორე გურიფულში დასრულდა 

ნაპირსამაგრი სამუშაოები 917,7 ათასი ლარის ღირებულებით.  

III. 2016 წელს ადგილობრივი ბიუჯეტით დაფინანსებულია ინფრასტრუქტურული პროექტები: 

1. მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების მოვლა-შენახვის სამუშაოები - 

65,0 ათასი ლარი.  
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2. მუნიციპალიტეტის მინი სტადიონების მოვლა-შენახვის სამუშაოები - 14,4 ათასი ლარი. 

3. ქვემო ქვალონის ბაღის რეაბილიტაციის სამუშაოები - 32,7 ათასი ლარი. 

4. ბიის ადმინისტრაციულ ერთეულში წყალმომარაგების ქსელის მეწყრული პროცესებით 

დაზიანებული მონაკვეთის სარემონტო სამუშაოები - 1,4 ათასი ლარი. 

5. ქვემო ქვალონის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ დურღენას საბავშვო ბაღის მესამე 

ეტაპის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 57,6 ათასი ლარი. 

6. შუა ხორგის ადმინისტრაციულ ერთეულში ცენტრალურ სტადიონზე არსებული 

გასახდელი შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 8,3 ათასი ლარი.  

7. ჭალადიდის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობის სარეაბილიტაციო და ეზოს 

შემოკავების სამუშაოები - 26,6 ათასი ლარი.  

8. ქ. ხობში ცოტნე დადიანის ქუჩა N185-ში მდებარე ადმინისტრაციული შენობის შესასვლელი 

კარების სარემონტო სამუშაოები - 2,1 ათასი ლარი. 

9. ნოჯიხევის ადმინისტრაციულ ერთეულში მონასტრის მიმდებარე ტერიტორიაზე 

არსებული მოსაცდელის სარემონტო სამუშაოები - 3,8 ათასი ლარი. 

10. სოფელ ყულევში წყლის შეზიდვა - 15,1 ათასი ლარი.  

11. ზემო ქვალონის, ქვემო ქვალონისა და პირველი მაისის ადმინისტრაციულ ერთეულებში 

არსებული მოსახლეობის სასმელი წყლის ჭაბურღილების ლაბორატორიული გამოკვლევა - 1,6 

ათასი ლარი. 

12. ქ. ხობში კულტურის სახლის მიმდებარე სკვერის სარემონტო სამუშაოები - 2,3 ათასი ლარი. 

13. ქ. ხობში ცოტნე დადიანის ქუჩაზე საგადასახადო შენობის ფასადის, მიმდებარე 

ტერიტორიის, ბილბორდის, წარწერების, სკვერისა და დეკორატიული ღობის სარემონრო 

სამუშაოები - 28,0 ათასი ლარი. 

14. ქ. ხობში არსებული საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობის (ჭყონდიდელის 

ქუჩა) სამუშაოები - 43,0 ათასი ლარი. 

15.  ქ. ხობში არსებული საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობის (სტალინის ქუჩა) 

სამუშაოები - 22,1 ათასი ლარი. 

16. ქ. ხობში არსებული საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობის (კოსტავას ქუჩა) 

სამუშაოები - 27,8 ათასი ლარი. 

17. ქ. ხობში არსებული საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობის (ცოტნე დადიანის 

ქუჩა, ყოფილი სპორტსკოლის/ინტერნატის შენობის მიმდებარე) სამუშაოები - 31,6 ათასი ლარი. 

 IV. რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსებისთვის გათვალისწინებულ 

იქნა შემდეგი თანხები: 
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1.  ზემო ქვალონის ადმინისტრაციულ ერთეულში და ქვემო ქვალონის ადმინისტრაციული 

ერთეულის სოფელ ჭითა უშქურში წყალსადენი ქსელის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 25.0 ათასი 

ლარი. 

2. ხობის N1 საბავშვო ბაღის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 24.4 ათასი ლარი. 

3. კულტურულ საგანმანათლებლო და ახალგაზრდული ცენტრის შექმნა - 850.0  ათასი ლარი, 

მათ შორის 2016 წლისთვის გათვალისწინებულია - 25.0 ათასი ლარი. 

4.  ქალაქ  ხობში ქუჩების კეთილმოწყობის (მოასფალტების)  სამუშაოები - 28.5 ათასი ლარი. 

5.   ხობის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური სტადიონის აღდგენა - 445.0  ათასი ლარი, მათ 

შორის 2016 წლისთვის გათვალისწინებულია 12.5 ათასი ლარი. 

V. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით 2016 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მთავრობის 

განკარგულებით გამოყოფილ იქნა 848,3 ათასი ლარი.  

ამ პროგრამით მუნიციპალიტეტის სოფლებში ბოლო ცხრა თვის განმავლობაში განხორციელდა 

548.0 ათასი ლარის სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული პროექტები (სულ 49 პროექტი)  

სამსახური კოორდინაციას უწევდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მგლის რაოდენობის 

რეგულირებას, კერძოდ სამსახურის წინადადებით საქართველოს გარემოს დაცვის სამინისტროსა 

და ხობის მუნიციპალიტეტს შორის გაფორმდა ხელშეკრულება   მგლის 6 და ტურის 10 ინდივიდის 

ბუნებიდან ამოღების შესახებ. აღნიშნული ხელშეკრულების პირობების გათვალისწინებით 

შეიქმნა მონადირეთა 9 ჯგუფი. გატარებული ღონისძიებების შედეგად ამოღებულ იქნა მგლის 

ერთი ინდივიდი. 

გარდა ჩამოთვლილი ინფრასტრუქტურული პროექტებისა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

სახელმწიფოს მხრიდან ხორციელდება ისეთი სახისა და მნიშვნელობის პროექტები, რომელთა 

საშუალებით საზოგადოება ერთი-ორად უკეთ მიიღებს სარგებელს. აქ პირველ რიგში უნდა 

აღვნიშნოთ ქ. ხობში მიმდინარე წყალმომარაგების მასშტაბური სარეაბილიტაციო სამუშაოები, 

რომლის ფარგლებშიც ქალაქის მოსახლეობა სრულად იქნება უზრუნველყოფილი 24 საათიანი 

შეუფერხებელი წყალმომარაგებით. პროექტის ფარგლებში განახლდება სათავე ნაგებობები, 

ჭაბურღილები და გამოიცვლება ქალაქის ქსელის ამორტიზებული მილები. პროექტის 

ღირებულება 3 500 000 ლარია. 

„რეგიონალური ელექტროგადაცემის გაუმჯობესების პროექტის“ ფარგლებში, 220/110 კვ-ანი 

ქვესადგური „ხორგა“ აშენდა. პროექტი „აზიის განვითარების ბანკი“-ს ფინანსური მხარდაჭერით 

განხორციელდა და მისმა ღირებულებამ 11,9 მლნ ევრო შეადგინა; 

პატარა ფოთის და ჭალადიდის ადმინისტრაციულ ერთეულებში დასრულდა MD 

მაგისტრალურ არხზე (8350 გრძივი მეტრი) ხიდების მოწყობის პროექტი. კერძოდ აშენდა 36 (მათ 

შორის: 7 მძიმე ტექნიკის, 20 საავტომობილო, 9 საფეხმავლო) და კაპიტალურად გარემონტდა 9 

ხიდი. სამუშაოების მთლიანი ღირებულებამ 940 000 ლარი შეადგინა. 
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შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების მესამე პროექტის (SLRP III) 

ფარგლებში, საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს 

სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - საავტომობილო გზების დეპარტამენტი ხობის 

მუნიციპალიტეტში, მსხვილმასშტაბიან ინფრასტრუქტურულ პროექტს ახორციელებს.  

შიდასახელმწიფოებრივი გზის ხობი-ახალსოფელი-რკინიგზის სადგურის 10.5 კილომეტრიანი 

მონაკვეთის რეაბილიტაციის პროექტი მსოფლიო ბანკის დაფინანსებით ხორციელდება და 

პროექტის საწყისი სახელშეკრულებო ღირებულება 5963000 ლარს შეადგენს. 

გარდა სხვადასხვა პროფილის ეკონომიკური და ინფრასტრუქტურული კუთხით 

მუნიციპალიტეტში განხორციელებული საქმიანობისა და მოსახლეობისთვის საყოფაცხოვრებო 

პირობების გაუმჯობესებისა, არანაკლები ყურადღება ეთმობა მუნიციპალიტეტის მასშტაბით 

კულტურულ-საგანმანათლებლო, სპორტისა და ძეგლთა დაცვის  ღონისძიებებს, რასაც გამგეობა 

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

მეშვეობით ახორციელებს. 

კულტურის, განათლებისა და სპორტის სფეროზე საუბრისას აუცილებელია აღვნიშნო ის 

მთავარი ნიუანსი, რაზედაც ადგილობრივი ხელისუფლება აკეთებს მთავარ აქცენტს. ნებისმიერ 

სფეროში და განსაკუთრებით კულტურის, განათლებისა სპორტის სფეროში პრიორიტეტად 

შერჩეულ იქნა ინფრასტრუქტურის მოწყობა, რათა ამ სფეროში მოღვაწე მოქალაქეებს, 

ახალგაზდობას, ბავშვებს მიეცეს საშუალება უფრო მეტად გამოავლინონ საკუთარი 

შესაძლებლობები. ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე ვრცლად ვისაუბრეთ, მაგრამ 

მიზანშეწონილად ვთვლით ყურადღება გავამახვილოთ ამ სფეროების ცალკეულ ობიექტებზე. 

კულტურის სახლის შენობა, რომელიც თავისი მასშტაბითა და მნიშვნელობით ერთ-ერთი 

უმნიშვნელოვანესი ადგილია ჩვენი მუნიციპალიტეტისათვის, წლების განმავლობაში საჭიროებდა 

სათანადო ყურადღებას. მუნიციპალიტეტში შემუშავდა „კულტურულ-საგანმანათლებლო 

ცენტრის“ ჩამოყალიბების პროექტი, რომლის ფარგლებში განსაზღვრულია კულტურის, 

სკოლისგარეშე და ხელოვნების სფეროში განათლების მიღებისთვის აუცილებელი პირობების 

შექმნა ერთიან სივრცეში. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტის ფონდიდან 

პროექტი დაფინანსდა 800 000 ლარით. პროექტის პირველი ეტაპი უკვე განხორციელდა და შენობა 

სრულად გადაიხურა, გამოიცვალა ელექტროსისტემა, ასევე სრულად გამაგრდა ზურაბ წერეთლის 

მიერ შექმნილი კულტურის სახლის ფასადის ბარელიეფი, რომლის სამაგრი სისტემა კოროზიისგან 

მთლიანად იყო ამორტიზირებული. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს კულტურის სახლის 

სარეაბილიტაციო სამუშაოების მეორე ეტაპი. რეაბილიტაციის პროექტის დასრულების შემდეგ 

ხობს განახლებული „კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრი“ ექნება. 

მიუხედავად იმისა, რომ კულტურის სახლში წლის განმავლობაში ინტენსიურად 

მიმდინარეობდა სარემონტო სამუშაოები, კულტურის სფეროში მუშაობა არ შეფერხებულა. 
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მნიშვნელოვნად არის აქცენტი გამახვილებული კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნებასა 

და მასზე ზრუნვისკენ. გასული წლების მსგავსად, 2016 წელსაც ძეგლთა დაცვის მიმართულებით 

გაწეულმა სამუშაოებმა მნიშვნელოვანი სურათი წარმოადგინა: არაერთი მნიშვნელოვანი ძეგლი, 

ნამარხები და არტეფაქტებია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე აღმოჩენილი. 

ხობის მუნიციპალიტეტი აქტიურადაა  ჩართული  საქართველოს პარლამენტის ეროვნული 

ბიბლიოთეკის პროექტში - ,,ფოტო- მატიანე“ .  

საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის  სამინისტროს მიერ ინიცირებული პროექტის - 

,,ცოცხალი წიგნების“ ფარგლებში ხობს ცნობილი ქართველი მწერლები ეწვივნენ. მწერლებმა  

ლიტერატურის მოყვარულებს საკუთარი შემოქმედება გააცნეს და მიმდინარე ლიტერატურულ 

პროცესებზე ისაუბრეს.  

12 აგვისტოს  ტრადიციულად ჩატარდა საეკლესიო-სახალხო დღესასწაული „ცოტნეობა“. 

დღესასწაულზე მაყურებლის წინაშე ადგილობრივ შემსრულებლებთან ერთად, რეგიონის 

ფოლკლორული  ანსამბლები, ანრი ჯოხაძე, დათო არჩვაძე, სოფო ბედია და ,,ქართული ხმები“ 

წარსდგნენ. 

ხობის მუნიციპალიტეტის ისტორიული ძეგლების ისტორიის დადგენის მიზნით,  სამეცნიერო 

დაწესებულებებში, ეროვნულ  ბიბლიოთეკაში, ხელნაწერთა ინსტიტუტში, საპატრიარქოს არქივში 

მოპოვებული მასალები გამოყენებული იქნება ხობის მუნიციპალიტეტის შესახებ ბეჭდური 

გამოცემისათვის.  მოგეხსენებათ,  ხობის მონასტრისა და ჯეგეთის წმინდა გიორგის  

არქიტექტურული  კომპლექსის  სარესტავრაციო  სამუშაოების  ჩატარების მიზნით  სამსახურმა 

განახორციელა არაერთი სამუშაო შეხვედრა   საპატრიარქოს  ხუროთმოძღვრების საბჭოსა და  

ძეგლთა დაცვის  ეროვნული სააგენტოს მეცნიერ-თანაშრომლებთან.    

დაიწყო კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის,  ხობის მონასტრის საკათალიკოსო სასახლის 

აღდგენა,  რომლის არქეოლოგიური გათხრებისათვის აუცილებელი  სამუშაოები დაფინანსდა  

ადგილობრივი  ბიუჯეტიდან. აღსანიშნავია, რომ ხობის მოსანტერში,  საკათალიკოსო  სასახლის 

აღდგენა-რესტავრაციის  პარალელურად მიმდინარე  არქეოლოგიურმა კვლევებმა  დამატებითი  

ინფორმაციული ველი შექმნა, რაც მოითხოვს ასევე მეცნიერულ გააზრებას,      გაწმენდითი 

სამუშაოების დროს სასახლის შიგნით ნაყარში ჩვენს მიერ ფიქსირებულ იქნა სხვადასხვა 

პერიოდის არტეფაქტები. მოწვეულ იქნენ ისტორიულ მეცნიერებათა დოქტორი, არქეოლოგი 

რევაზ პაპუაშვილი და არქიტექტორ-რესტავრატორები თამარ ნემსაძე და რუსუდან გურამიშვილი. 

სასახლის დიდი დარბაზის პირველ სართულზე დაფიქსირდა სხვადასხვა პერიოდის 11 ქვევრი, 

ხოლო სასახლის ჩრდილოეთ ნაწილში დაფიქსირდა ადრექრისტიანული ხანის კიბეებიანი 

მონუმენტური ნაგებობის ნაშთები, რომელიც დგას წინარე ქრისტიანული პერიოდის კულტურულ 

ფენებზე.  

ერთ-ერთი პრიორიტეტული სფეროა სპორტი.  
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ჩვენი მუნიციპალიტეტისთვის ყველაზე საამაყო და დასაფასებელია, რომ სპორტის სხვადასხვა 

სახეობაში ხობელ სპორტსმენებს არაერთი მსოფლიო, ევროპის, საერთაშორისო თუ რესპუბლიკურ 

ტურნირებზე მნიშვნელოვანი შედეგები აქვთ მოპოვებული.  

მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა სპორტული ინფრასტრუქტურის და საწვრთნელი 

პირობების  გაუმჯობესების კუთხით. კერძოდ, მიმდინარეობს ხობის ცენტრალური სტადიონის 

რეაბილიტაცია, რომელიც ორ ეტაპად განხორციელდება და ხობელ გულშემატკივარს ბევრად 

კომფორტულ გარემოში მოუწევს გულშემატკივრობა.  

ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლების ურთერთთანამშრომლობით შესაძლებელი 

გახდა, ხობში მრავალფუნქციური სპორტული კომპლექსის მშენებლობის საკითხის დადებითად 

გადაწყვეტა. ყოფილი კინოთეატრ „თუთარჩელას“ შენობაში მრავალფუნქციური სპორტული 

კომპლექსი აშენდება, სადაც განთავსდება სავარჯიშო დარბაზები, შეიქმნება საკონფერენციო 

სივრცეები, კინო-დარბაზი, ბილიარდის, ჭადრაკის, სპორტის მრავალი სახეობისათვის სავარჯიშო 

ზონები. ხობი უმასპინძლებს რეგიონულ, რესპუბლიკურ და საერთაშორისო ტურნირებს. 

სტადიონის და სპორტული კომპლექსის მშენებლობის მხარდამჭერი და ინიციატორი 

სახელმწიფო რწმუნებული - გუბერნატორი ლევან შონიაა, რისთვისაც ხობელების სახელით მსურს 

მადლობა გადავუხადო მას. 

ასევე მნიშვნელოვანი სიახლეებია განათლების სფეროშიც. 

2015 წლის მსგავსად,  2016 წელსაც, ადგილობრივი ბიუჯეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს  

სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია 

წარმოადგენს. საბავშვო ბაღებში რადიკალურად შეიცვალა ათწლეულების განმავლობაში 

არსებული მძიმე მდგომარეობა. სტანდარტების შესაბამისად მოეწყო კვების ბლოკები, გარემონტდა 

საძინებელი ოთახები და სამზარეულო, გაფართოვდა სამეცადინო ოთახები, მოწესრიგდა სველი 

წერტილები, მოწესრიგდა წყლით მომარაგება, გადაიხურა შენობები, გამოიცვალა კარ-ფანჯრები, 

შემოიღობა ეზოები. 

ადგილობრივი ხელისუფლების მხრიდან განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა მოსახლეობის 

სოციალური მდგომარეობის შესწავლას და შესაძლებლობის ფარგლებში მათთვის სათანადო 

დახმარების გაწევას. 

ამ კუთხით გამგეობა თავის უფლებამოსილებებს ახორციელებს შრომის, საზოგადოებრივი 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა საქმეების სამსახურის მეშვეობით. 

მუნიციპალიტეტის ერთიანი სოციალური დახმარების და ჯანდაცვის  მუნიციპალური 

პროგრამა,  2016 წელს 419080 ლარით დამტკიცდა, აქედან სოციალური პაკეტი - 389200 ლარით, 

ხოლო ჯანდაცვის მუნიციპალური პაკეტი - 29880 ლარით. პროგრამებში ცვლილებების შეტანა 

გათვალისწინებული იყო მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ცვლილებების შესაბამისად, რომლის 
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ფარგლებშიც სოციალური პაკეტის მოცულობა გაიზარდა 40000 ლარით და საანგარიშო 

პერიოდისთვის 429200 ლარი შეადგინა, საოპერაციო თანხის გაზრდის ხარჯზე. 

უმწეო კატეგორიაზე გახარჯული წყლის გადასახადი გაიცემა, სოციალური მომსახურების 

სააგენტოდან მიღებული უმწეო ოჯახების სიების მიხედვით, სულზე დადგენილი ტარიფით, 1 

სულზე 1,77 ლარის ოდენობით. პროგრამულად ყოველ ახალშობილზე გაიცემა 100 ლარი, ხოლო 

ყოველ მე-3 და შემდგომ ახალშობილზე - 300 ლარი. დიალიზზე მყოფ ავადმყოფებს 

ყოველთვიურად ერიცხებათ 100-100 ლარი, პირად ანგარიშზე.  

ერთჯერად ფულად დახმარებებზე, სტიქიით დაზარალებულთა და ხანძრის შედეგად 

დაზიანებულთა, ავარიულ მდგომარეობაში მყოფი სახლების შეკეთებაზე, ავადმყოფთა 

საოპერაციო დახმარებები გაიცემა, კომისიური განხილვის შედეგად საოქმო გადაწყვეტილებით. 

2016 წელს სოციალური პაკეტიდან ერთჯერად ფულად დახმარებებზე გათვალისწინებული იყო 

55000 ლარი,  9 თვის განმავლობაში კომისიაში შემოსული იყო 980-მდე მოქალაქის განცხადება, 

რომელიც შესწავლილ იქნა კომისიურად და 411 მთხოვნელზე გაიცა 40400 ლარის ფულადი 

დახმარება. 

საოპერაციო დახმარებებზე გამოყოფილი იყო 50000 ლარი, რომელიც როგორც ზემოთ  

აღვნიშნეთ გაიზარდა 90000 ლარამდე. სულ, 9 თვის განმავლობაში საოპერაციო დახმარებაზე 

შემოსული იყო 228 ავადმყოფის განცხადება, კომისიური განხილვის შედეგად დაკმაყოფილდა 225 

განცხადება. 225 ავადმყოფზე გაიცა 90850 ლარის  საგარანტიო წერილი. 

საანგარიშო წლის განმავლობაში ახალშობილთა დახმარებაზე პროგრამით გათვალისწინებული 

იყო 450 ახალშობილის დახმარება, თანხით 49 000 ლარი. 260 ახალშობილზე გადაირიცხა 35600 

ლარი. აქედან პირველ და მეორე ბავშვზე 100 ლარი, ხოლო შემდგომ მე-3 და ზევით თითოეულზე 

- 300 ლარი, ასეთი იყო 48 ახალშობილი. 

პროგრამით გათვალისწინებულ მრავალშვილიანთა დახმარებაზე (4 და მეტი ბავშვი 18 წლამდე) 

სარვამარტოდ 68 ოჯახი დაფინანსდა 10200 ლარით.  უმწეოთა სასადილო ტენდერის 

გამოცხადების შედეგად დაფინანსდა 57000 ლარით,  სადაც დღეში ერთხელ იკვებება 120-მდე 

უმწეო.  

უმწეო კატეგორიის მოსახლეობისთვის პროგრამით გათვალისწინებული იყო წყლის საფასურის 

სუბსიდირება 6000 ლარის ოდენობით, რომელიც ყოველთვიურად ირიცხებოდა. ჩაირიცხა 5370 

ლარი, 80 ოჯახზე.  

ეფექტური გამოდგა ახალი პროგრამა, რომელიც ამოქმედდა 2015 წელს და ითვალისწინებს 

სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის დანგრეული სახლების სარეაბილიტაციო დახმარებას, 

ერთჯერადი თანხის გამოყოფის სახით. 9 თვეში დაფინანსებულია 30500 ლარი.  კომისიის მიერ  

შესწავლილია 18 ოჯახი და მათგან  დახმარება გაეწია 15 ოჯახს.  
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2016 წელს ამოქმედდა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე 0-დან 18 წლამდე ბავშვებისთვის 

სამედიცინო სარეაბილიტაციო პროგრამა, რისთვისაც გამოიყო 8000 ლარი. პროგრამით, მიმდინარე 

პერიოდისთვის ისარგებლა 5 ბავშვმა და გაიცა საგარანტიო წერილი 2184 ლარის 

თანადაფინანსებაზე. 

დიალიზზე მყოფი მოქალაქეთათვის ყოველთვიურად სატრანსპორტო ხარჯზე გამოიყო 18000 

ლარი. 14 ავადმყოფზე. 9 თვის განმავლობაში გადაირიცხა 12000 ლარი. 

დევნილის და ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯების დაფინანსებისთვის გამოიყო 5000 ლარი. 9 

თვეში გარდაიცვალა 10 დევნილი, რომელთა დაკრძალვის ხარჯები დაფინანსდა 1000 ლარით. 

გარდაიცვალა 6 ომის ვეტერანი, რომელთა დაკრძალვის ხარჯები დაფინანსდა 1500 ლარით. 

აფხაზეთის ომში დაღუპულთა ოჯახებზე (სულ 15 ოჯახი) გაიცა ერთჯერადი თანხა სოხუმის 

დაცემის დღესთან დაკავშირებით 3000 ლარის ოდენობით - თითოეულ ოჯახზე 200-200 ლარი. 8 

აგვისტოს ომში დაღუპულ ოჯახებზე (9 ოჯახი) გაიცა 1800 ლარი. ჩერნობილის ტრაგედიის 

მონაწილე 15 პირზე გაიცა 1500 ლარი. 

ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულია 4000-მდე იძულებით 

გადაადგილებული პირი. მათ შორის 1766 კომპაქტურადაა ჩასახლებული, ხოლო 2234 კერძო 

სექტორში ცხოვრობს. მათ ერთჯერადი, საოპერაციო და სხვა პროგრამით გათვალისწინებული 

დახმარებები ეძლევათ, ისევე როგორიც ეს არის ადგილობრივი მოსახლეობისათვის 

გათვალისწინებული. 

მუნიციპალიტეტის ექსკლუზიური უფლებებით ხორციელდება ჯანდაცვის დამატებითი 

ექიმამდელი დახმარების პროგრამა, რომელიც შემუშავდა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 

ინტერესებიდან გამომდინარე. ამ პროგრამით სახელმწიფო პროგრამის გარეშე დარჩენილ, 

მოსახლეობის რაოდენობით პატარა სოფლებს, ეწევათ საექიმო და ექიმამდელი დახმარება. 

საქართველოში ხელისუფლება უპრეცედენტო პროექტს - ც ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამას 

ახორციელებს, პროგრამაში ჩასართავად პაციენტების რეგისტრაცია 2015 წელს დაიწყო.   

ც ჰეპატიტით ინფიცირებულთა პირველადი გამოკვლევების თანადაფინანსებაზე წლის 

განმავლობაში გამოიყო  26350 ლარი. 9 თვეში 157 ინფიცირებულის თანადაფინანსებისთვის გაიცა 

35200 ლარის საგარანტიო  წერილი.  

მუნიციპალიტეტში მუშაობს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი დელეგირებული 

უფლებამოსილებით, რომელიც ახდენს, განსაკუთრებით საშიში ინფექციების დროულ 

გამოვლენასა და პროფილაქტიკას. მართვადი ინფექციების ეპიდ კონტროლს, იმუნიზაციის 

ჩატარების ორგანიზაციას და ეპიდ სიტუაციის სტაბილიზაციას,  ატარებს ღონისძიებებს 

ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებაზე. 
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2015 წლის ბოლოდან ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს გადაწყვეტილებით ყველა 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრში შემოვიდა, ვაქცინა ჰექსაქსიმი, რომელიც ბავშვს დაიცავს 6 

საშიში დაავადებისაგან, ვაქცინა ძვირადღირებულია და დამზადებულია საფრანგეთში. 

ჯანდაცვის თანამშრომლების და დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დაუღალავი 

შრომის შედეგია ის, რომ დღეს არ გვხვდება ქვეყანაში და მათ შორის ჩვენს მუნიციპალიტეტშიც 

ისეთი საშიში დაავადებები, როგორიცაა დიფტერია, ცოფი, ტეტანუსი, პოლიომიელიტი და ასე 

შემდეგ რაც უდავოდ პროფილაქტიკური მედიცინის დამსახურებაა. 

ადგილობრივ თვითმმართველობას, გარდა ზემოთ ჩამოთვლილი საკუთარი 

უფლებამოსილებების ფარგლებში განხორციელებული საქმიანობისა, სახელმწიფოს მხრიდან 

დელეგირებული აქვს სხვადასხვა უფლებამოსილების განხორციელების უფლება. მათ შორისაა 

მოქალაქეთა სამხედრო აღრიცხვა და წვევამდელთა გაწვევის ორგანიზება. რომელსაც 

ახორციელებს წვევამდელთა, რეზერვისტთა, სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და მობილიზაციის 

სამსახური. სამსახური უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მოქალაქეთა სამხედრო 

აღრიცხვაზე აყვანას, სამხედრო სამსახურისთვის მომზადებას, სამხედრო სავალდებულო 

სამსახურში გაწვევას, მობილიზაციასა და სამხედრო ძალების რეზერვთან დაკავშირებული 

საკითხების გადაწყვეტას. 

2016 წლის იანვარ-აპრილში განხორციელდა 1999 წელს დაბადებულ იმ მოქალაქეთა პირველად 

სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანა, რომელთაც სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანისას შეუსრულდათ 17 

წელი. გეგმიურად ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევა სავალდებულო სამსახურში. სამსახურის 

საქმიანობა კოორდინირებულად ხორციელდება სახელმწიფო უწყებებთან ერთად და 

წარმატებული საქმიანობისთვის ოფიციალურად იქნა მადლობა გამოცხადებული. 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში, მათი საქმიანობის ეფექტურობის გაზრდისა 

და საქმიანობის შიდა კონტროლის მიზნით გამგეობაში შექმნილია შიდა აუდიტისა და 

კონტროლის სამსახური. 

სამსახურის მიზანია, უზრუნველყოს ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებისა და 

მუნიციპალიტეტის იურიდიული პირების საქმიანობის სრულყოფა და კანონიერება, ფინანსების 

მართვის გაუმჯობესება, სახსრების, სხვა მატერიალური ფასეულობის ხარჯვისა და გამოყენების 

კანონიერება, მიზნობრიობის დაცვა და ეფექტიანობის გაზრდა.  

შიდა აუდიტისა და კონტროლის სამსახურის მიერ, 2016 წლის სამუშაო გეგმის საფუძველზე 

ჩატარდა შიდა აუდიტორული შემოწმება ხობის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებულ 4 

იურიდიულ პირში, და ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 4 სტრუქტურულ ერთეულში. 

შემუშავებულია სათანადო წინადადებები თვითმმართველობის ორგანოთა ეფექტური მუშაობის 

უზრუნველსაყოფად. 
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წინამდებარე ანგარიშში დეტალურად გაანალიზდა გამგეობის იმ სამსახურების საქმიანობა, 

რომელთა საქმიანობა უშუალოდ აისახება მუნიციპალიტეტსა და მის მოსახლეობაზე. რაც შეეხება 

შიდა სამსახურებრივ საქმიანობას და გამგეობის სამსახურების საქმიანობის ორგანიზაციულ 

უზრუნველყოფას, მას ახორცილელებს ადმინისტრაციული სამსახური, სადაც აღირიცხება და 

ფიქსირდება გამგეობის მიერ გაწეული საქმიანობის შესახებ მონაცემები თითოეულ 

მიმართულებაზე, მათ შორის, 2016 წლის 1 იანვრიდან 31 ოქტომბრამდე პერიოდში 

ადმინისტრაციულ სამსახურში რეგისტრირებულია გამგეობის საქმიანობის პროცესში შექმნილი 

და მიღებული 10127 დოკუმენტი, რომელთა შორის 8757 შემოსული და გასული კორესპონდენციაა, 

ხოლო 1370 - გამგებლის სამართლებრივი აქტი - ბრძანება. 

ადმინისტრაციული სამსახურის ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულებაა გამგეობის საქმიანობის 

სამართლებრივი უზრუნველყოფა. სამსახურის მიერ, ან სამსახურის მონაწილეობით შექმნილია და 

საკრებულოს წარედგინა საკრებულოს დადგენილებების და განკარგულებების პროექტები. გარდა 

გამგეობის სამსახურების საქმიანობის სამართლებრივი უზრუნველყოფისა, ხშირი იყო 

მოქალაქეთა მომართვები. მათ ეძლეოდათ სათანადო განმარტებები და იურიდიული დახმარება. 

მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი ვალდებულებების გათვალისწინებით, 

ადმინისტრაციული სამსახურის მიერ მომზადდა სათანადო დოკუმენტაცია და მიმდინარე წლის 

განმავლობაში ორ ეტაპად გამოცხადდა საჯარო კონკურსები გამგეობის მოხელეთა 21 ვაკანტურ 

თანამდებობაზე კანდიდატთა დასანიშნად. 

სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს პროგრამის „ელექტრონული მმართველობის 

დანერგვა ადგილობრივ თვითმმართველობებში“ ფარგლებში ხობის მუნიციპალიტეტი 

შერჩეულია საპილოტე მუნიციპალიტეტად, რომლის ფარგლებშიც 2015 წლის 12 ოქტომბრიდან 

გამგეობა გადავიდა დოკუმენტბრუნვის ელექტრონულ სისტემაზე, ხოლო 2016 წლის მარტიდან - 

მუნიციპალური მართვის სისტემაზე. შედეგად, ადგილობრივ თვითმმართველობას საშუალება 

აქვს ახალი სერვისები შესთავაზოს მოსახლეობას, რაც მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს როგორც 

საზოგადოებასთან კომუნიკაციას, ასევე მათი მოთხოვნების დაკმაყოფილებისა და მომსახურების 

ხარისხს. 

აღსანიშნავია ასევე, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობა აქტიურად ჩაერთო ქვეყნის 

მასშტაბით მიმდინარე სახელმწიფო პროექტში, მოსახლეობისთვის საკუთრებაში, ან 

სარგებლობაში არსებული მიწის ნაკვეთების რეგისტრირების მიმართულებით და საჯარო 

რეესტრის ეროვნულ სააგენტოსთან მჭიდრო თანამშრომლობის შედეგად მუნიციპალიტეტი 

დასახელებულია ერთ-ერთ მოწინავე მუნიციპალიტეტად, 5 მუნიციპალიტეტთან ერთად. 

წინამდებარე ანგარიშით აშკარად ჩანს ის პოზიტიური შედეგები, რაც ადგილობრივი 

ხელისუფლების საქმიანობით არის მიღწეული და ასევე აშკარად იკვეთება მცდელობა შემდგომი 

ეტაპებისთვის უკეთესი შედეგების მისაღწევად. მიუხედავად იმისა, რომ უმეტესწილად 
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ყურადღება გამახვილდა პოზიტიურ შედეგებზე, ეს არ გვაძლევს თვითდამშვიდების საშუალებას, 

ვინაიდან საქმიანობის პროცესში ხშირია ასევე შეფერხებები და ნაკლოვანებები, რომელთა 

უმეტესობა ოპერატიულად გვარდება, თუმცა გარკვეული ნაწილი ანალიზს საჭიროებს სათანადო 

რეაგირების გზების შესამუშავებლად. 

მოსახლეობის ინტერესებისა და მოთხოვნების დაკმაყოფილებისთვის ფრიად მნიშვნელოვანია 

ადგილობრივ თვითმმართველობას გააჩნდეს კომპეტენციების ფართო სპექტრი, რაც საშუალებას 

მოგვცემს ადგილობრივ დონეზე ოპერატიულად მოგვარდეს მათთვის აქტუალური საკითხები. 

ამის საშუალებას უკვე იძლევა ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი, რომლის 

მიხედვითაც გარდა თვითმმართველობებისთვის 2015 წლამდე მინიჭებული 

უფლებამოსილებებისა, მათ გადაეცა ფუნქციები ისეთი სფეროების რეგულირებისა, როგორიცაა 

დასაქმების ხელშეწყობა, სოფლის მეურნეობის, მათ შორის, სასოფლო-სამეურნეო კოოპერაციის 

მხარდაჭერა და ტურიზმის განვითარება, სოციალური დახმარების, ჯანდაცვის, ადგილობრივ 

დონეზე ახალგაზრდული პოლიტიკის განვითარების ხელშეწყობა, მასობრივი სპორტის 

ხელშეწყობა, გარემოს დაცვის, საზოგადოებრივი განათლების, გენდერული თანასწორობის 

ხელშეწყობა, ადგილობრივი მნიშვნელობის არქივის წარმოება, ცხოვრების ჯანსაღი წესის 

დამკვიდრება, ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა, მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე ინვესტიციების მოზიდვა, ინოვაციური განვითარების მხარდაჭერა. 

დამეთანხმებით, ამ ცვლილებებით ადგილობრივი თვითმმართველობა დიდი გამოწვევების 

წინაშე დადგა და საზოგადოებასთან ერთად მრავალ მნიშვნელოვან და აქტუალურ საკითხთან 

დაკავშირებით მოუწევს გადაწყვეტილებების მიღება და ამ გადაწყვეტილებების აღსასრულებლად 

ახლებურად მუშაობა. 

განხორციელებული თითოეული საქმე დიდი შრომის შედეგად არის მიღწეული რომელშიც 

აქტიურად იყო და არის ჩართული საზოგადოების ფართო სპექტრი. 

გაწეული საქმიანობისა და თანადგომისათვის მუნიციპალიტეტის სახელით მსურს მადლობა 

გამოვუცხადო ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ყველა სამსახურს თოთოეულ მოსამსახურეს, 

გამგებლის თითოეულ წარმომადგენელს, ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მთელს 

შემადგენლობას, სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაციას, საქართველოს 

პარლამენტის წევრებს ხობის მუნიციპალიტეტიდან, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედ 

ყველა სახელმწიფო, კერძო და არასამთავრობო ორგანიზაციას, ბიზნესმენს, მეწარმეს და 

თითოეულ რიგით მოქალაქეს 

ჩვენი მიზანია მაქსიმალურად ავამოქმედოთ და გამოვიყენოთ ყველა რესურსი საზოგადოების 

შემდგომი განვითარებისთვის და ამ მიზნების განხორციელებისათვის მაქსიმალური ხელშემწყობი 

გარემო შევქმნათ. 
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